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Důkladná organizace zakázky ve stavebním podniku je zákJadním předpokladem jejího
úspěšného zvládnutí a dokončení. Je to komplexní činnost sestávající z celé řady dílčích a
specifických úkonů a není jednoduché dokončenou zakázku zpětně hodnotit v případě, že hodnotitel
nebyl přímo účasten celého procesu zakázky. Do teoreticky jistě správných postupů a schémat vstupují
specifika konkrétní zakázky, která celý průběh mnohdy "pokřivují" a odchylují od ideálního a
správného průběhu. Je téměř nemožné v rámci rozsahu posuzované práce postihnout všechny detaily a
podrobnosti mající vliv na průběh zakázky.

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Průběh zakázky a její jednotlivé fáze
popisované v teoretické části se snaží autor nacházet, a také správně nachází, v praktické části práce,
kde popisuje konkrétní stavební zakázku. Podrobně je popisována a správně vyzdvihována důležitost
všech přípravných fází stavby, autorka popisuje různé varianty výstavby a jejich vliv na samotný
průběh zakázky. Stejně tak jsou popsány různě způsoby organizační struktury stavebních společností
obecně a v praktické části následuje popis organizační struktury společnosti provádějící analyzovanou
zakázku.

V rámci hodnocení mám k práci pouze jedinou připomínku. V rámci závěru bych očekávala
vyhodnocení průběhu sledované zakázky na základě porovnání teoretické a praktické části. Navzdory
tomuto faktu si studentka poradila se zadáním nadmíru dobře. Správně se zorientovala v jednotlivých
fázích zakázky, které správně identifikuje. Práce je ucelená, kompaktní a může dobře sloužit jako
zpětná vazba pro realizátora popisované zakázky i pro jinou stavební společnost hledající návod na
správný průběh a organizaci zakázky.

Na závěr svého hodnocení žádám slečnu Krivdovou o zodpovězení následujících otázek:

1. Vyhodnoťte průběh popisované zakázky na základě porovnání s obecnými postupy a
zásadami popisovanými v teoretické části. Kde nacházíte největší nedostatek v průběhu celé
zakázky.

2. V části 6.1 - Způsob výstavby, popisujete různé způsoby výstavby. Zkuste říci, který
z popsaných způsobů odpovídá nejvíce popisované zakázce.
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Podpis

Klasifikační stupnice
Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4


