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Studentka Magdaléna Krivdová zpracovala bakalářskou práci na téma Organizace
zakázky ve stavebním podniku. Cílem bylo popsat a analyzovat organizaci stavební
zakázky ve stavebním podniku a na konkrétním příkladu dřevostavby rodinného domu
v Pusté Polomi navrhnout dokumenty pro řízení této zakázky.

V bakalářské práci se velmi zdařile prolíná teoretická část s částí praktickou a
celkem ji tvoří sedm kapitol a tři přílohy. V jednotlivých kapitolách je nejprve popsána
teorie a poté následuje vlastní zpracování pro konkrétní zakázku. V úvodním oddílu
studentka definovala základní pojmy z oblasti projektového řízení. Dále se zaměřila na
popis stavební společnosti Power Beam s.r.o. včetně jejího programu, předmětu
činnosti, používaných technologií i charakteristiky dřevostaveb. Dále popsala způsoby
organizování ve stavebních společnostech a provedla charakteristiku vlastní zakázky
dřevostavby rodinného domu. Následuje velice přehledně zpracovaná organizace
stavební zakázky jak v obecné rovině, tak i v aplikaci na danou stavbu. Všechny
potřebné dokumenty - organigram (obr. 12), strukturní plán (obr. 13), dodavatelský
systém (tab. 2, tab. 3), matice odpovědnosti (obr. 14, obr. 15), časový harmonogram
zpracovaný v programu MS Project (obr. 16) i plánování finančních zdrojů (graf 1,
graf 2, příloha č. 3) jsou zpracovány správně, jasně a přehledně, některé výstupy jsou
vhodně uspořádány do obrázků a tabulek.

Bakalářská práce je obsahově a formálně zpracovaná velmi kvalitně, řeší vždy
zásadní vztahy a návaznosti a ve svém celku působí jako funkční systém. Studentka
přistupovala ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci prokázala, že
zvládla problematiku projektového řízení v dané oblasti a že je schopna řešit
samostatně úkoly v praxi.

Bakalářskou práci hodnotím velmi kladně. Odpovídá požadavkům zadání v plném
rozsahu a výborné kvalitě.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


