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Studentka Bc.Martina Bobková ve své diplomové práci na téma "Příprava a řízení stavební
zakázky z pohledu investora" výstižně a přehledně objasnila základní pojmy, metody a
postupy používané při přípravě a řízení stavební zakázky, jak v teoretické, tak i v praktické
přípravě a následném řízení stavební zakázky z pohledu investora.

Úkolem této práce je obecný postup průběhu řízení stavební zakázky od její přípravy až po
realizaci a následné uvedení do provozu. Teoretické znalosti studentka aplikovala na
praktickém případu veřejné zakázky na stavební práce " Rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Poličné". Závěrem na základě poznatků navrhla základní metodický postup řízení projektu.
Studentka svou diplomovou práci přehledně rozdělila na několik samostatných části. První
část je teoretická, zabývá se procesem přípravy a řízení stavební zakázky, ve kterém je
přehledně a dostatečně popsán životní cyklus projektu (stavby) včetně účastníků výstavby,
smluvních vztahů a financování výstavby. Dále je zde uvedena platná legislativa. Druhá část
je zpracována čistě z praktického hlediska, a to na konkrétní stavbu. V tomto případě bylo
investorem Město Valašské Meziříčí, tudíž jsou zde jednotlivé kroky zpracovány z pohledu
veřejného investora. Praktická část je doplněna přehlednými grafy, tabulkami a fotografiemi
z již realizované stavby.Ve třetí části studentka na základě získaných zkušeností z
realizovaného projektu zpracovala návrh základního dokumentu pro řízení zakázky, a to
především pro veřejného zadavatele včetně zhodnocení rizik dotovaných projektů.

Zpracování diplomové práce je velmi přehledné, bez závažných chyb a nedostatků. Studentka
své teoretické vědomosti aplikovala na skutečnou stavbu ze stavební praxe, a tím prokázala
velmi dobrou orientaci v dané problematice. Zároveň velmi dobře zhodnotila teoretické
vědomosti získané při studiu. Studentka ve své práci využívá programu MS Office Project,
pro přehledné znázornění plánování projektů. Formálně i graficky je diplomová práce včetně
příloh vypracována přehledně a pečlivě.

Závěr: Diplomová práce je z hlediska tématu po obsahové i formální stránce kompletní,
ucelená a přehledná. Téma diplomové práce bylo řádně splněno a závěry této práce lze
v praxi aplikovat. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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