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Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Organizace zakázky ve stavebním podniku

Autor práce:
Oponent práce:

Michal Kutěj
Ing. Lubomír Živný

Popis práce:

Bakalářská práce se zabývá popisem organizace zakázky Živnostenského domu ve stavebním
podniku, a to ve společnosti Stavební firma PLUSs.r.o.
Cílem bylo představení dané zakázky v jejich klíčových částech a popis jednotlivých fází
organizace této zakázky ve stavebním podniku.
V první části se student zabývá teoretickým představením projektového řízení a pojmů, které
s ním úzce souvisí. Následující části bakalářské práce jsou již zaměřeny na jednotlivé fáze
průběhu zakázky, kdy jsou nejprve popsány různé způsoby řešení problematiky, na které
navazuje již konkrétní řešení aplikované na dané zakázce. Součástí této práce je vypracovaný
strukturní plán, organigram, matice zodpovědnosti, časový harmonogram a finanční
plánování.

Hodnocení práce:

'Q) ,~. I- .S'.o
'Q) o >
C "O o
I- .- 'Q) ~
o E I-

~.c .o
'>. Q) o Q)
> > o z

1. Odborná úroveň práce ~ D D D
2. Vhodnost použitých metod a postupů D ~ D D
3. Využití odborné literatury a práce s ní D ~ D D
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ~ D D D
5. Splnění požadavků zadání práce ~ D D D

Připomínky a dotazy k práci:

1) Začátek realizace zakázky byl v roce 2011. Kjakým legislativním změnám došlo při
vypracovávání smluv o dílo mezi investorem a zhotovitelem k dnešnímu dni?

2) Průběh výběrového řízení na zhotovitele - kolik uchazečů bylo přihlášeno a který faktor
byl rozhodující u výběru vítěze výběrového řízení a to společnosti Stavební firma PLUS
s.r.o.?
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Závěr:

Rozsah použitých informačních zdrojů odpovídá nárokům na bakalářskou práci. Zahrnuje
všechny okruhy informací potřebných ke zpracování této práce. Použitá literatura je
zpracována a použita přehledně a srozumitelně. Vhodnost metody řešení je zvolena a použita
tak, že vede ke správným výsledkům.
Z celkového pohledu je bakalářská práce zpracována kvalitně a zodpovědně. Logická stavba
práce má jasnou strukturu, logické členění. Je jasné, že student čerpal z široké odborné
literatury a v neposlední řadě i z konzultací s odborníky. Student rozumí a správně používá
odbornou terminologii. Grafy, tabulky a jednotlivé výstupy s použitých software programů se
vztahují k tématu a mají potřebnou vypovídací schopnost.
Závěrem si dovoluji konstatovat, že student správně vystihl obsah bakalářské práce dle zadání
a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B/1,5

Datum: 2. června 2017 Podpis oponenta práC~:"~~\"~
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