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Bakalářská práce zpracovaná na téma "Finanční plánování stavební zakázky z pohledu
investora" je vypracovaná v rozsahu 58 stran + přílohy. Cílem bakalářské práce bylo
zmapovat jednotlivé finanční zdroje pro realizaci stavební zakázky z pohledu investora.
Výstupem bakalářské práce bylo vytvoření finančního plánu vybrané stavební zakázky
z pohledu investora.

V teoretické části bakalářské práce se studentka vyjadřuje k problematice stavebních zakázek,
finančního plánování a přípravě stavební zakázky. V rámci přípravy stavební zakázky
studentka identifikuje možné zdroje financování veřejných projektů, které člení na vlastní a
cizí zdroje. Do případové studie si studentka zvolila veřejný projekt "Dopravní napojení
sportovně rekreačního areálu Kozský potok v Sezimově Ústí". V úvodu případové studie
uvedla oblast Sezimova Ústí z pohledu rozpočtového, kde uvádí přehled příjmů a výdajů této
obce od roku 2011 - 2015. Poté již charakterizuje stavební zakázku a popisuje zadávací
řízení. V poslední úvodní části se věnuje smluvním obchodním podmínkám, na základě
kterých byla schopna sestavit finanční plán stavební zakázky. V rámci druhé části případové
studie již sestavuje časový harmonogram, definuje jednotlivé náklady na stavbu a sestavuje
již samotný finanční plán, jehož kritéria vycházela ze smluvních podmínek. Jako přidanou
hodnotu doplnila další možné finanční plány, které respektovaly jednak čas (tedy měsíc) a
etapy (?lJjekty). V záýěru práce tyto finanční plány porovnala se skutečným stavem, který byl
daný dodatky ke smlouvě o dílo.

Bakalářská práce je zpracována přehledně a srozumitelně. V práci lze nalézt drobné překlepy
či chybějící čárky u souvětí (viz str. 44). Studentka ke zpracování bakalářské práce
přistupovala zodpovědně.

Bakalářská prá ce obsahuje veškeré formální náležitosti kladené na VŠKP, mohu tedy
konstatovat, že bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s klasifikačním stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: A/I
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Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


