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Diplomantka zpracovala diplomovou práci na téma 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 - Bytové
domy Megdulka.

Diplomantka rozdělila svou práci obsahově do devíti hlavních částí a přiložila dvě kvalitně
vypracované přílohy. V úvodních kapitolách se zaměřila především na teoretický základ.
Definovala základní pojmy z oblasti stavebního podniku, projektového řízení, stavební
výroby a zakázky a popsala životní cyklus projektu výstavby ve stavebním podniku. Dále se
věnovala teorii nástrojů projektového řízení. Další část práce již popisuje průchod stavební
zakázky konkrétním stavebním podnikem. V této kapitole diplomantka představila fiktivní
stavební společnost Megda s.r.o. a vlastní stavební zakázku - výstavbu Bytových domů
Megdulka. Podrobně se věnovala zpracování dodavatelské přípravy, kde vytvořila příslušnou
dokumentaci přípravy zakázky - strukturní plán (obr. 17), organizační strukturu (obr. 18),
matici odpovědnosti (tab. 10), časové plány ve formě Ganttových diagramů - celého průběhu
projektu výstavby (obr. 19) a pro nejrozsáhlejší stavební objekt SO O 1 ve větší podrobnosti
(příloha č. 1) vytvořené v programu MS Project. Dále následuje přehled nákladů (tab. 11),
finanční plán zakázky (obr. 20) a plánování lidských zdrojů (tab. 12, obr. 21). Závěrečné části
práce tvoří plán organizace výstavby včetně technické zprávy a příslušné výkresové
dokumenta~e (příloha č. 2 a 3), zásady BOZP a přehled rizik na pracovišti. Všechny uvedené
dokumenty jsou zpracovány správně a přehledně, některé výstupy jsou vhodně uspořádány do
obrázků a tabulek. V textu se občas vyskytují drobné nepřesnosti či méně obratné formulace,
které však neovlivňují věcnou správnost diplomové práce.

Diplomantka svou prací prokázala, že zvládla řešenou problematiku a že je schopna řešit
samostatně úkoly v praxi. Diplomová práce je přehledná, jednotlivé části na sebe logicky
navazují. Studentka zadané téma zvládla a práce odpovídá požadavkům zadání.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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