
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Diplomant: Bc. Miriama Fabianová

Oponent: Ing. Karol Furdík, PhD.

Posudzovaná diplomová práca s názvom Řízení stavební zakázky ve stavebním podniku, predložená študentkou
Bc. Miriamou Fabianovou (ďalej len "autorka"), je zameraná na problematiku riadenia stavebnej zákazky a na
súvisiace činnosti projektového riadenia. Hlavným ciel'om práce je popis a analýza stavebnej zákazky v
konkrétnom podniku na základe princípov, metód a postupov odporúčaných pre projektové plánovanie a
riadenie v stavebných firmách vo všeobecnosti. Autorka v práci popísala analyzovala stavebnú zákazku "Silnice
I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa", realizovanú vo firme SDS Exmost, spol. s r.o.
Predložená práca je, podl'a mójho názoru, obsahovo vyvážená a vhodne štruktúrovaná. Teoretickú časť práce
tvoria kapitoly 1-3, kde sa definujú a vymedzujú základné pojmy a princípy problematiky plánovania a riadenia
výrobných procesov v stavebnom podniku. Vymenované a stručne charakterizované sú súvisiace právne
predpisy, a tiež princípy projektového riadenia, aplikované na projekt stavebnej zákazky v kap.3. Azda bolů v
tejto časti vhodné využiť aj inú ako citovanú literatúru, vrátane relevantných inojazyčných zdroj ov.
V praktickej časti práce je v kapitolách 4-7 prezentovaná analýza konkrétnej stavebnej zákazky. Pri analýze
autorka vychádza z údajov a podkladov poskytnutých firmou SOS Exmost, spol. s r.o., ktoré však nie sú úplné
vzhl'adom na predmetnú zákazku (porov. na str. 43-44). Charakteristika firmy, uvedená v časti 4.1, je do
značnej miery ilustratívna, bez zjavného súvisu s následnou analýzou zákazky. Napr. organizačné členenie
firmy (obr. 4.2) bolo vhodné zohl'adniť pri pláne činností, t.j. špecifikovať úlohy jednotlivých organizačných
zložiek firmy v tých-ktorých etapách návrhu a realizácie projektu zákazky (kap. 6 a 7). Tiež nie je zrejmý
význam farebného rozlíšenia zložiek v schémach na obr. 4.2 a ďalej na obr. 6.1, a obr. 6.6.
Analýza predmetnej zákazky z hl'adiska projektového riadenia (porov. obr. 2.4) je prezentovaná v kapitolách 5-
7, ktoré možno označiť za jadro praktickej časti práce. Azda bolů vhodné viac zdórazniť, ktoré z uvedených
výstupov sú výsledkom vlastnej práce autorky, a ktoré bol i poskytnuté firmou ako podklady. Za najdóležitejší
prínos je možné, podl'a rnójho názoru, považovať vytvorenie plánu zákazky v programe MS Project, ako autorka
popisuje v časti 6.4.2 (viď aj Príloha 2). Navrhovaný spósob riadenia zákazky pomocou projektovo
orientovaného prístupu uvedeného v kap. 2.3 zahiňa aj organizačnú dekompozíciu (časť 6.2), maticu
zodpovednosti (časť 6.3, tuje však chyba v číslovaní kapitol) a plán nákladov (časť 6.5), chýba však plán rizik a
manažment zmien, k čomu bolo potrebné podať v práci aspoň patričné vysvetlenie. Činnosti súvisiace s fázou
realizácie stavby sú analyzované a popísané v kapitole 7. Získané skúsenosti a dosiahnuté výsledky autorka
zhiňa v kap. 8, pričom vyzdvihuje najma prínos plánov realizovaných v programe MS Project oproti doteraz vo
firme SDS Exmost, spol. s r.o. používaným tabul'kám MS Office Excel.
Z formálnej stránky je práca na pomeme dobrej úrovni, hoci nie bez chýb (napr. už spomínaná chyba v číslovaní
časti 6.3, chýbajúce popisy a číslovania pri viacerých obrázkoch, a pod.). V texte sa vyskytuje viacero preklepov
a pravopisných chýb (napr. názov časti 7.3 - správne má byť "Odovzdanie ..."), tiež je nižšia kvalita a tým aj
čitatel'nosť viacerých obrázkov a schém. Celkovo však je práca prehl'adná, formulácie sú zvačša jasné a
erudované. Na základe toho možno konštatovať, že autorka preukázala dobrú orientáciu v danej problematike a
splnila ciele diplomovej práce. Prácu odporúčam na obhajobu.

Otázky:

• Akým spósobom by bolů možné na základe Vami vypracovaného plánu nákladov (viď časť 6.5)
vytvoriť celkový finančný plán zákazky?

• Bolo Vami vytvorené riešenie projektovo orientovaného plánovania a riadenia pomocou programu MS
Project nasadené vo firme SOS Exmost, spol. s r.o.? Ak áno, s akým úspechom? Ak nie, akým
spósobom by toto nasadenie bolů podl'a Vás možné realizovať?
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