
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomant: Bc. Jan Eis

Oponent: Ing. Vit Staněk

Diplomant vypracoval diplomovou práci zabývající se tématem "Řízení stavební zakázky ve

stavebním podniku".

V této práci student přehledně sestavil a pomocí definic zpřehlednil principy, postupy

a metody, které jsou potřeba pro přípravu a řízení stavební zakázky. Tyto obecné principy pak

implementoval na konkrétní stavební dílo, a to na akci Novostavba zámečnické dílny

v Chotěboři.

Podklady pro zpracování stavební zakázky si diplomant obstaral od stavební firmy Jan

Pelouch. Protože firma nechtěla zveřejňovat interní informace, tak byl student nucen, dle

vzoru skutečné firmy, vytvořit vlastní fiktivní firmu StavACK, s. r. o., včetně zpětného

dopočítání cenové kalkulace. Tuto firmu pak uvádí jako zhotovitele projektu.

Samotnou diplomovou práci student rozumně rozdělil do pěti kapitol. Obsah kapitol správně

zvolil tak, aby chronologicky odpovídaly postupům zpracování stavební zakázky směrem od

přípravy po vlastní realizaci. V jednotlivých kapitolách diplomant vždy popisuje nejprve

teoretickou část, do které postupně přehledně začleňuje i část praktickou. Právě pro toto

výstižně zvolené propojení teorie a praxe získává samotná práce na zajímavosti.

V první kapitole je charakterizován investiční projekt, jeho cíle, fáze a samotný proces

výroby. V praktické části této kapitoly student rozčlenil zakázku pomocí strukturního plánu

projektu. Strukturní plán je přehledně zpracován a čtenáři tak umožní ihned rychlou orientaci

v předmětné problematice.

V druhé kapitole převažuje část praktická. Ta se zabývá popisem projektu zakázky především

identifikací účastníků projektu, kalkulaci stavebních objektů navazujících na členění projektu
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z předešlé kapitoly a popisuje stavebně technické řešení provedení stavby. Student tuto

technickou kapitolu vkusně oživil mapou umístění staveniště, která čtenáři realisticky

přibližuje polohopisné vazby.

Třetí kapitola popisuje dodavatelský systém. Zde jako hlavní dodavatel figuruje studentem

vytvořená fmna StavACK. Firma je popsána od její historie, přes vybavení, reference až po

vytvoření její vlastní struktury. Návaznost na další dílčí dodavatele je pak vypracována

formou matice odpovědností a strukturou zakázky. V závěru kapitoly jsou sepsány legislativní

kroky přípravy dodavatele. Jsem rád, že student do své práce neopomněl zařadit již

zmiňovanou matici odpovědnosti, protože ta má velký význam právě ve skutečné praxi.

Čtvrtá kapitola dokumentace výrobní přípravy dodavatele obsahuje popis předvýrobního

a výrobního procesu projektu. Velmi podrobně je tu popsáno zařízení staveniště včetně

kalkulace a jeho samotný návrh je přehledně zobrazen v příloze formou situace. Student se

zde zaobírá i problematikou bezpečnosti práce a ochranou životního prostředí. Zde se

ukazuje uzrálost studenta v pochopení problematiky, protože detailně a propracovaně

vyřešená otázka zařízení staveniště v praxi pak přináší nemalé finanční i časové úspory.

V poslední kapitole je konkrétně a prakticky ukázáno stanovení jednotlivých cen včetně té

nabídkové a určení jednotlivých termínů stavební zakázky. To vše je pak promítnuto v návrhu

smlouvy o dílo. Kladně hodnotím, že zde student uvedl finanční a časové srovnání výsledku

fiktivně vytvořené firmy s výsledkem skutečné firmy.

Po přečtení celé práce je zřejmá její rozsáhlost, náročnost a pracnost, s čímž se diplomant

velmi dobře vypořádal. Práce je celkově přehledná a je vypracovaná na dobré grafické úrovni.

Diplomant se musel jistě probrat velkou částí literatury a informací, které byly nutné

k vypracování diplomové práce na takto kvalitní úrovni. Nejen toto, ale i zpracování

některých schémat (jako například časoprostorový graf), bych přisoudil k diplomantově

pečlivosti a pracovitosti. Velmi zajímavým doplňkem vazby na realitu projektu je fotogalerie.

Závěrem můžu konstatovat, že téma a cíl diplomové práce byl řádně splněn a nevidím

z formálního ani z obsahového hlediska nedostatky.
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Otázky:

1) Proč jste se rozhodl připočítat rozpočet na celkové ZRN? Zhodnoťte, jaké jsou klady
a zápory v tom, když se zisk právě připočítává na celé ZRN najednou a nebo již se započítává
do dílčích položek rozpočtu.

2) Jaké vidíte zbytečné chyby, kterých se firma dopustila v oblasti řízení zakázky? Co by
podle Vašeho názoru, skutečná firma Pelouch mohla uplatnit z Vaší diplomové práce ve své
praxi?

Klasifikační stupeň ECTS:

Práci doporučuji k obhajobě.

Afl

V Chotěboři dne 13.1.2013
Podpis oponenta

Klasifikačnf stupnice
Klas.
stupeň A B C D E F
ECTS
Číselná

1 1,5 2 2,5 3 4
klasifikace
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