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Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma Nabídka stavebního podniku do
veřejné obchodní soutěže. Cílem bylo seznámit se s procesem získání veřejné zakázky na
konkrétním projektu výstavby Aktivního centra v Ratíškovicích. Výsledkem celé práce bylo
vypracování nabídky do veřejné obchodní soutěže na realizaci této stavby.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu doplněného třemi přílohami.
Tematicky je diplomová práce rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části,
studentka definovala základní pojmy týkající se veřejné obchodní soutěže. Vyčerpávajícím
způsobem popsala druhy veřejných zakázek a zadávacích řízení, zadávací dokumentaci
a podmínky zadávání. Dále se věnovala procesu výběru nejvhodnější nabídky a vyhodnocení
veřejné soutěže. Ve druhé části aplikovala tyto poznatky do praktické roviny. Nejprve
charakterizovala vlastní dodavate1skou společnost KALÁB - stavební firma, spol. s r.o.
a následně popsala předmětnou stavbu a důležité kroky, které musela stavební firma učinit pro
získání této zakázky včetně serverů k získávání zakázek. Těžiště práce tvoří vlastní nabídka
stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže (kap. 3.9) a vypracovaná dokumentace
dodavatelské přípravy. Zde diplomantka zpracovala důležité dokumenty pro řízení realizace -
strukturní plán (obr. 3.15), organigram organizační struktury zakázky (obr. 3.16), matici
odpovědnosti (tab. 3.8) a Ganttův diagram (obr. 3.17) a finanční plán (obr. 3.18) zpracované. ~
v programu' MS. Project. Všechny uvedené dokumenty jsou zpracovány správně, jasně
a přehledně a jsou vhodně uspořádány do tabulek a obrázků.

Diplomantka přistupovala ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci
prokázala, ~e zvládla problematiku projektovéhó řízení v dané oblasti a že je schopna řešit
samostatně úkoly v praxi. Vyzdvihla bych také úspěšné zapojení diplomantky do
studentských soutěží - 3. místo v celostátní soutěži Rozpočtujeme s Callidou (2015) a
4. místo v oborové soutěži o Cenu stavebních ekonomů 2015.

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