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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou řízení výstavbových projektů. Obsahově je
práce rozdělena na část teoretickou, ve které jsou uvedeny teoretické a znalostní základy práce, a část
praktickou popisující a modifikující konkrétní stavební zakázku. Práce obsahuje 97 stran textu.

V teoretické části student uvádí a vysvětluje základní pojmy projektového řízení, dále objasňuje
problematiku stanovení ceny stavebního díla a na závěr popisuje časové modely výstavby a softwary
projektového řízení.

V úvodu praktické části diplomant charakterizuje firmu Pozemní stavby Jihlava jako zhotovitele
stavby "Bytový důrn Pančava", kterou dále popisuje a alternativně plánuje. Značnou pozornost věnuje

strukturalizaci stavby a popisu jednotlivých objektů. Dále zobrazuje organizační strukturu zakázky a
sestavuje rozsáhlou matici zodpovědnosti. V další části konstruuje cenu zakázky skutečnou (podle
podkladů zhotovitele) a alternativní pomocí rozpočtových ukazateli! RUSO firmy ÚRS Praha, a.s. a
pomocí programu CONTEC. V obou případech počítá ze základních rozpočtových nákladů pomocí

sazebníku UNTKA náklady na projektové práce a inženýrské činnosti. Pro první variantu je
vypracován v MS Projectu měsíční časový plán formou Ganttova diagramu a časového plánu nákladů.
Z něho vychází i finanční plán s průběžnými a kumulovanými výdaji a příjmy formou tabulek i gram.

Pro druhou variantu jsou v programu CONTEC vymodelovány jednotlivé stavební objekty a určeny
návrhové ceny. Je vypracováno alternativní měsíční rozdělení nákladů a finanční plán v MS Excelu.
V samostatné kapitole je provedeno vyhodnocení rozdílů mezi skutečnými náklady a oběma
studentem navrženými variantami ve struktuře ZRN, VRN, projektová a inženýrská činnost a cena
celkem.

. .
V závěru student shrnuje výsledky své práce a objasňuje značný rozdíl (28 %) rnezi cenou
realizovanou a oběma navrženými variantami.

Studentovi lze vyt~nout pouze příliš rozsáhlou teoretickou část, ve které některé kapitoly přímo
nesouvisej ící s praktickou částí zabíhaj í do zbytečných podrobností (např. kap. 2.3.3 na str. 17).
V práci je zjevná stylistická vyzrálost a pravopisná bezchybnost písemného projevu studenta.

Diplomant pracoval na své práci samostatně, iniciativně a cílevědomě. Prokázal, že se umí orientovat

v dokumentaci již realizovaného projektu, informace umí dále zpracovávat, modifikovat a doplňovat
na úrovni svých velmi dobrých znalostí teoretických i praktických. Obsah diplomové práce je
v souladu se zadáním a splňuje zásady pro vypracování vysokoškolské kvalifikační práce. Cíl práce
byl splněn. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Práci celkově hodnotím klasifikačním stupněm ECTS: výborně (A/I)

Otázka k obhajobě práce:

Seznamte komisi s určením alternativních cen stavebního objektu 06 Dešťová kanalizace + vsakovací
systém.

V Brně dne 24. ledna 2016



Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4

Slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nevyhovující


