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Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma Příprava a řízení stavební zakázky ve
stavebním podniku. Cílem práce bylo seznámení s konkrétními principy, postupy a metodami,
které jsou potřeba pro přípravu a řízení zakázky, a jejich následná aplikace na stavební dílo -
Agroturistika Kojatín.

Předložená práce se sestává z jednoho svazku textu doplněného třemi přílohami.
Tematicky je diplomová práce rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části, se
studentka zabývala stavebními zakázkami a projekty spojenými s výstavbou obecně, včetně
životního cyklu projektu, podnikových organizačních struktur a dodavatelské přípravy. Ve
druhé části aplikovala tyto poznatky do praktické roviny. Nejprve charakterizovala vlastní
dodavatelskou společnost včetně její organizační struktury (obr. 15) a dále popsala
předmětnou stavbu a důležité kroky, které musela stavební firma učinit pro získání této
zakázky. Těžiště práce tvoří dokumentace výrobní přípravy, ve které diplomantka zpracovala
důležité dokumenty pro řízení realizace - strukturní plán (obr. 24), popsala technologii
stavebních prací včetně subdodavatelské struktury (tab. 4), organizační strukturu zakázky
(obr. 25), matici odpovědnosti (tab. 6) a časové plány - síťový graf (obr. 26) a Ganttův
diagram (obr. 27). Dále se věnovala plánování lidských zdrojů (graf 2, tab. 9). Následně
zpracovala plán organizace výstavby včetně technické zprávy a příslušných situací zařízení
staveniště (příloha Č. 2 a Č. 3). Závěrečné kapitoly tvoří plán nákladů a výnosů (tab. 14)
a finanční 'plán zakázky (obr. 36, tab. 15). Všechny uvedené dokumenty jsou zpracovány.
správně, Jasně a; přehledně, některé výstupy jsou vhodně uspořádány do obrázků, tabulek
a grafů.

Diplomantka přistupovala ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci
prokázala; že zvládla problematiku projektového řízení v dané oblasti a že je schopna řešit
samostatně úkoly v praxi. Diplomovou práci hodnotím celkově velmi kladně. Odpovídá
požadavkům zadání v plném rozsahu a ve výborné kvalitě.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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