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Diplomant zpracoval diplomovou práci na téma Příprava a řízení stavební zakázky
z pohledu investora. Cílem práce bylo obecně popsat a u konkrétního developerského
projektu - výstavba Vážské cyklotrasy v Trenčianském kraji analyzovat průběh stavební
zakázky od její přípravy až po řízení realizace.

Diplomant rozdělil svou práci tematicky do dvou hlavních částí a přiložil dvě přílohy.
V úvodních kapitolách se zaměřil především na teoretický základ. Vyčerpávajícím způsobem
charakterizoval developerské projekty včetně jejich fází, veřejné investice a všeobecný postup
při zadávání veřejných zakázek. Dále se zaměřil na financování těchto projektů v obecné
rovině. Následuje praktická část, která je věnována popisu vlastního developerského projektu
Vážské cyklotrasy včetně potřebných finančních zdrojů, zásad pro navrhování a technických
parametrů. Samostatnou a velmi zajímavou kapitolu tvoří průzkum cyklotras v Evropě, jejich
vývoj a přínos pro společnost. Dále diplomant podrobně popsal postup při zadávání tohoto
projektu a vytvořil příslušnou dokumentaci pro řízení této zakázky - strukturní plán (obr. 18),
organigram (obr. 19), matici odpovědnost (tab. 6), Ganttův diagram (obr. 20) a průběh
nákladů (obr. 21 a 22). Závěrečnou kapitolu věnoval očekávaným přínosům tohoto
zajímavého projektu. Všechny uvedené dokumenty jsou zpracovány správně, jasně
a přehledně, některé výstupy jsou vhodně uspořádány do tabulek a obrázků. Jednotlivé části
na sebe logicky navazují a odpovídají postupům zpracování stavební zakázky od její přípravy
po vlastní ·realizaci ..

Diplomant přistupoval ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své praci
prokázal, že zvládl problematiku projektového řízení v dané oblasti a že je schopen řešit
samostatně úkoly 'v praxi.

Diplomóvou práci hodnotím celkově velmi kladně. Odpovídá požadavkům zadání v plném
rozsahu a ve výborné kvalitě. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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