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Ve své práci se diplomantka zabývá stále aktuálnějším tématem - Optimalizace nákladů
investičního záměru. Diplomová práce je vypracována v rozsahu 80 stran s přílohami
představující konkrétní projekt řešený v této práci.

V teoretické části diplomantka vymezuje základní pojmy vážící se k dané problematice.
Podrobně popisuje termín investiční projekt, charakterizuje organizaci výstavby - účastníky,
fáze projektu a jednotlivé náklady. V další části se věnuje legislativní stránce projektů a
způsoby financování investičních projektů. Rozsah plně pokrývá potřeby pro řešení
konkrétního zadání.

V praktické části diplomantka představila konkrétní firmu a projekt, který v práci analyzovala
a pokusila se optimalizovat - snížit náklady při zachování kvality a lhůty výstavby a to i
vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou stavební zakázku, kdy hlavní roli při výběru
zpracovatele hraje cena. Diplomantka se zaměřila na snížení nákladů pomocí náhrady
nosných materiálů, popřípadě výběru levnějšího subdodavatele některých prací. Tím se
diplomantce podařilo snížit již tak nízkou cenu, se kterou firma tuto zakázku vyhrála, o více
než 1 mil. Kč. To ukazuje, že i v současné nelehké době mohou stavební firmy generovat
zisk. Co v této části postrádám, je hlubší analýza projektu, ve které by diplomantka mohla
navrhnout změny třeba i v technologii provádění nebo v organizaci výstavby, a tak zjistit
možné rezervy nebo naopak potvrdit zvolený způsob výstavby dané firmy.

V průběhu řešení přistupovala diplomantka k zadanému úkolu samostatně. Prokázala
schopnost samostatně komplexně řešit zadaný úkol jak po stránce teoretické, tak i v aplikaci
na konkrétním projektu. Práce je po formální stránce dobře zpracovaná, jen u některých grafů
a tabulek postrádám uvedený zdroj. Předpokládám, že tyto jsou výsledkem autorčiny práce.
Studentka zpracovala práci pečlivě, práce působí kompaktním dojmem při plném
respektování šíře zadání, je přehledná, logicky strukturovaná, s jasným závěrem.

Diplomantka splnila zadání diplomové práce, předvedla dostatečné teoretické znalosti, které
následně uplatnila při zpracování praktického úkolu. Z tohoto důvodu doporučuji tuto
diplomovou práci k závěrečné obhajobě.
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