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Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma Řízení stavební zakázky ve stavebním
podniku. Cílem bylo navrhnout a popsat průběh a řízení zakázky ve firmě SDS Exmost, spol.
sr. o. při realizaci projektu výstavby Silnice 1/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2. etapa.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu doplněného dvěma přílohami.
Tematicky je diplomová práce rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, se
studentka zabývala stavebním podnikem, řízením výrobních procesů a stavebními zakázkami
obecně. Ve druhé části aplikovala tyto poznatky do praktické roviny. Nejprve
charakterizovala vlastní dodavatelskou společnost SDS Exmost, spol. s r. o. včetně její
organizační struktury (obr 4.2) a dále popsala předmětnou stavbu a důležité kroky, které
musela stavební firma učinit pro získání této zakázky. Těžiště práce tvoří dokumentace
výrobní přípravy, ve které diplomantka zpracovala důležité dokumenty pro řízení realizace -
strukturní plán (obr. 6.1), organizaci výstavby v jednotlivých fázích, organigram organizační
struktury zakázky (obr. 6.6), funkční diagram (tab. 6.1), časové plánování v programu MS
Project (tab. 6.3, příloha č. 1) a plány nákladů v jednotlivých letech (obr. 6.8 až obr. 6.13).
Všechny uvedené dokumenty jsou zpracovány správně a vhodně uspořádány do tabulek a
grafů. Vyzdvihla bych časové plány zpracované v programu MS Project. Na škodu je jen
horší čitelnost některých výstupů. Tuto kapitolu by vhodně doplnilo zpracování finančního
plánu, které zde postrádám.

Diplomantka svou prací prokázala, že zvládla řešenou problematiku a že je schopna řešit
samostatně úkoly v praxi. K zadaným úkolům přistupoval samostatně a iniciativně.
Diplomová práce je přehledná, jednotlivé části na sebe logicky navazují. Celkový dojem
z předkládané práce však snižuje řada nepřesností či neobratných formulací včetně
pravopisných chyb a překlepů. Přesto studentka zadané téma zvládla a práce odpovídá
požadavkům zadání.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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