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Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na teo
V teoretické části autorka popisuje projekt, s
Zabývá se i účastníky výstavby, 
zakázky a smluvními vztahy mezi 
projektu.  

V praktické části se autorka
Popisuje předmět výstavby, záměr pro jeho realizaci a 
zabývá možností využití finančních prostředků z
vypracovala dvě možné varianty finančního plánu
s komulovanými příjmy. Dále uvedl
průběh výstavby včetně jejich p
vytvořené v MS Projectu, které 
byl dodržen termín předání stavby.

Hodnocení práce: 

 

1. Odborná úroveň práce 
2. Vhodnost použitých metod a postupů
3. Využití odborné literatury a práce s
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce
5. Splnění požadavků zadání práce

Připomínky a dotazy k práci: 

K bakalářské práci mám následující otázky:
1) Jaké výhody má vytváření harmonogramů
2) Jaký úkol plní technický dozor inv
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Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou část. 
popisuje projekt, smysl projektového řízení v 

účastníky výstavby, životním cyklem projektu, popsáním 
zakázky a smluvními vztahy mezi účastníky výstavby. Závěrečnou část věnuje 

autorka zaměřila na konkrétní zakázku v blízkosti 
Popisuje předmět výstavby, záměr pro jeho realizaci a popisuje zúčastněné

možností využití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Na základě toho autorka 
varianty finančního plánu a porovnala komu

Dále uvedla, jakým způsobem byly uděleny dotace, a popsala
jich překážek při výstavbě. Výstupem jsou tři

 popisují plánovaný, skutečný a upravený časový plán tak, aby 
předání stavby. 
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☒  ☐ 
použitých metod a postupů ☒ ☐ 

Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ 
Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ 
Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ 

 

áci mám následující otázky: 
výhody má vytváření harmonogramů v programu  MS Projct? 

technický dozor investora?  
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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

bakalářské práce 

retickou a praktickou část.  
 praxi a jeho použití.  

m soukromé a veřejné 
Závěrečnou část věnuje plánování 

blízkosti svého bydliště. 
zúčastněné osoby. Autorka se 

zdrojů. Na základě toho autorka 
komulované náklady 

dotace, a popsala celkový 
výstavbě. Výstupem jsou tři harmonogramy, 

a upravený časový plán tak, aby 
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☐ ☐ 
☐ ☐ 
☐ ☐ 
☐ ☐ 
☐ ☐ 
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3) Jakým způsobem a kým jsou obvykle vypisovány veřejné stavební zakázky? Jaké 
dokumenty a podmínky musí obsahovat zadání veřejné zakázky? Jak se veřejné zakázky 
dělí?  

Závěr: 

Bakalářská práce je zpracována velice zodpovědným způsobem. Je přehledná, stylisticky 
upravená v logických návaznostech, po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni, 
pouze s drobnými gramatickými chybami a překlepy, které jsou ovšem zanedbatelné. Práce 
odpovídá zadání, které je splněno v celém rozsahu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 
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