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Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma Příprava a řízení stavební zakázky
z pohledu investora. Cílem práce bylo obecně popsat a u konkrétního zadavatele analyzovat
průběh řízení veřejné zakázky - Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Poličné.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu doplněného čtyřmi přílohami. Tematicky
je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část, je věnována procesu přípravy a řízení
stavební zakázky a příslušné legislativě. V tomto oddíle studentka zdařile definovala základní
pojmy z oblasti projektového řízení a popsala dle platné legislativy přípravu a provádění
zadávacího řízení. Ve druhé, praktické části, převedla své teoretické poznatky do praktické
roviny. Nejprve charakterizovala investora - Město Valašské Meziříčí jako veřejného
zadavatele a podrobně popsala jeho postup a nezbytné kroky při zadávání a řízení veřejné
zakázky - Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Poličné od ideového záměru a konceptu projektu
až pro realizační a provozní fázi a závěrečné vyhodnocení. Největší důraz byl zcela správně
kladen na přípravnou fázi. V rámci této kapitoly studentka zpracovala důležité dokumenty -
organigram (obr. 4-4), strukturní plán (obr. 4-5), matici odpovědnosti (tab. 4-2) a časový plán
ve formě Ganttova diagramu (obr. 4-6) zpracovaný v programu MS Project. Závěr práce je
věnován financování výstavby a návrhu zásad pro řízení veřejné zakázky veřejným
zadavatelem, který diplomantka vytvořila. Všechny uvedené dokumenty jsou zpracovány
správně a vhodně uspořádány do tabulek a obrázků.

Diplomantka svou prací prokázala, že zvládla řešenou problematiku a že je schopna řešit
samostatně úkoly v praxi. K zadaným úkolům přistupovala samostatně a iniciativně. Diplomová
práce je přehledná, jednotlivé části na sebe logicky navazují a odpovídá požadavkům zadání
v plném rozsahu a dobré kvalitě. V textu se občas vyskytují drobné nepřesnosti či méně obratné
formulace, které však neovlivňují věcnou správnost diplomové práce.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Otázky: 1. Jaké jsou výhody a nevýhody dotovaných projektů?

2. Jaká nastala rizika v průběhu celého projektu výstavby?
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