
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Název:
Diplomant:
Vedoucí:

Řízení výstavbových projektů
Bc. Martin Pleva
Ing. Martin Nový, CSc.

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou řízení výstavbových projektů z pozice
zhotovitele. Práce obsahuje 54 stran textu a 26 stran vevázaných příloh. V teoretické části se
student stručně věnuje teoretickým principům projektového řízení, specifikům výstavbových
projektů a dílčími oblastmi řízení realizace výstavby. V praktické části student popisuje stav-
bu "Tramvajová zastávka Karolina" v Ostravě, její realizaci, rizika a ekonomická hlediska.
Přílohy obsahují situaci zájmového území stavby, harmonogramy, síťový graf a krycí listy
rozpočtů jednotlivých stavebních objektů.

Členění teoretické části na jednotlivé kapitoly a jejich obsah je logický a dostatečný pro uve-
dení do dále řešené problematiky. Rovněž praktická část má logickou skladbu a její kapitoly
obsahují objektovou strukturu stavby, popis původního a nového stavu, rizika v průběhu stav-
by a jejich vyhodnocení, rozpočtové náklady objektů a finanční plán zhotovitele. Diplomant
znovu sestavil a ocenil rozpočty jednotlivých objektů, výsledné ceny porovnal s realizovaný-
mi a diskutovalo jejich rozdílech. Rovněž sestavil Ganttův diagram, síťový graf celé stavby a
modifikoval původní smluvní finanční plán. Přínosné je i vyhodnocení realizovaných rizik.
V závěru diplomant konstatuje, že se mu nepodařilo nalézt významné odlišnosti mezi realizací
stavby a jeho vlastním časovým a nákladovým plánováním. Z tohoto důvodu diplomant hod-
notí realizovaný projekt jako velmi dobrý.

Některá tvrzení uvedená v teoretické části vybízí k polemice o jejich správnosti resp. výstiž-
nosti. Je to např. na str. 10: " ... výstavbový projekt je soubor činností směřující k převodu
finančního kapitálu na hmotný kapitál". Kapitolu 3 nezpracoval diplomant na podkladě uve-
deného zdroje - je citovaná. V práci se na několika místech vyskytují popisné nepřesnosti
(např. na str. 27 se hovoří o mimoúrovňovém křížení, ale ve skutečnosti je úrovňové, na str.
36 jsou "svahy násypů zpět ohumusovány zatravňovacím semenem"). Práce obsahuje fotodo-
kumentaci zobrazující stav před a po rekonstrukci. Je na škodu, že nejsou uvedeny dvojice
stejných pohledů před a po rekonstrukci. U finančních plánů nelze ověřit jejich správnost,
protože nejsou k dispozici měsíční objemy nákladů jednotlivých stavebních objektů.

Obsah práce je v souladu se zadáním a splňuje zásady pro vypracování vysokoškolské kvali-
fikační práce. Cíl práce byl proto splněn. Celková úroveň díla splňuje požadavky kladené na
diplomové práce a dokládá znalost plánovacích postupů v projektovém řízení.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Práci celkově hodnotím klasifikačním stupněm ECTS: dobře (C /2).

Otázky k obhajobě práce:

Vysvětlete sestavení fmančního plánu dle smlouvy o dílo (Tab. 13-2) vč. výpočtu.

Existuje nějaké jiný výklad nižší ceny zemních prací v rozpočtu KROS ve srovnání s fakturo-
vanou cenou?

V Bmě dne 22.1.2013 podpis:

KI iflkaě 'aSI I DI stupnice
Klasif. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4


