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Tématem diplomové práce pana Bc. Jana Zacpala je Řízení stavební zakázky ve stavebním
podniku. Řízení stavební zakázky zahrnuje širokou škálu činností, na jejichž řádném stanovení a
provázání závisí úspěšnost stavebního projektu. Cílem práce bylo sestavení plánovacích podkladů pro
organizaci stavební zakázky a jejich zasazení do reálného kontextu na konkrétním výstavbovém
projektu.

Práce je rozdělena víceméně do dvou ucelených částí. V první části se autor zabývá
teoretickou stránkou věci. Zde uvádí základní pojmy v oblasti projektového řízení, rozebírá životní
cyklus projektu a organizaci výstavby. Závěrem teoretické části autor uvádí některé nástroje pro řízení
výstavbových projektu včetně problematiky řízení rizik.

V druhé části práce se pak autor zaměřuje na ryze praktické aspekty řízení stavebních zakázek.
Autor zde provazuje své teoretické i praktické zkušenosti, na základě kterých sestavil dokumentaci
výrobní přípravy pro konkrétní výstavbový projekt. Autor přehledně a správně popisuje organizační
strukturu zakázky a navržený strukturní plán projektu. Na základě relevantních oceň ovacích podkladů
sestavil cenu stavební zakázky dle ceníků stavebních prací a rozpočtových ukazatelů a provedl
srovnání s cenou reálnou. Dále sestavil časový harmonogram projektu, na základě kterého vypracoval
finanční plán, zohledňující současné ekonomické standardy v rámci provádění výstavbových projektů.
Za zajíma~ nástroj s praktickým potenciálem považuji popsanou metodiku řízení rizik a její výstup,
který lze označit za vcelku reálný.

Práce je napsána na vysoké úrovni a její obsah odpovídá reálné praxi voblasti řízení
výstavbových projektů. Odráží se v ní praktické zkušenosti autora, souvislosti jsou logicky řazeny.
Práci lze použít jako podklad pro řízení výstavbových projektů.

Závěrem svého posudku žádám autora práce o zodpovězení následujících otázek:

1. Stavební zakázka, řešená v rámci praktické části práce, se, jak je mi známo, aktuálně
nachází ve fázi realizace. Jak koresponduje její skutečný časový průběh od Vašeho návrhu?

2. Jakým způsobem by se promítla realizace navrženého plánu řízení rizik do ceny díla?
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