
ABSTRAKT
Diplomová práce se věnuje projektovému řízení a zpracování projektového plánu na výstavbu rodinného domu. Práce je rozdělena

na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je založena na odborné literatuře a látce magisterského studia

projektového řízení. Tato část práce definuje pojmy a nástroje projektového řízení. Praktická část diplomové práce aplikuje znalosti

z teoretické části do praxe. V praktické části je vypracován projektový plán na výstavbu jednopodlažního rodinného domu. Plán

obsahuje nástroje a metody definované v teoretické části. Cílem diplomové práce je vypracovat plnohodnotný projektový plán na

výstavbu rodinného domu, který bude založen na znalostech získaných během magisterského studia.

ABSTRACT
The diploma thesis deals with project management and elaboration of a Project Plan fot Construction of Family House. The

thesis is divided into theoretical and practical part.The theoretical part of the diploma thesis is based on the professional

literature and the subject of the thesis defines the concepts and tools of project management. The practical part of the

diploma thesis applies the knowledge from the theoretical part to practice. In the practical part, a project plan fot the

construction of a single-storey family house is developed. The plan contains tools and methods defined in the theoretical

part.The aim of the diploma thesis is to develop a full – fledged project plan fot the construction of a family house, whitch

will be based on the knomledge gained during the master’s degree.
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Závěr: Cílem této diplomové práce bylo vytvořit plnohodnotný projektový plán na výstavbu rodinného domu. Projekt splňuje finanční i časový rámec projektu. Zakládací listina obsahuje všechna 

potřebná data a informace a taktéž jsou naplněna. Mezi zainteresované strany byly vybráni ti, kteří projekt na přímo či nepřímo ovlivňují. Dle mého názoru je důležité zahrnout i strany, které projekt 
sice nepřímo, ale i tak ovlivňují. Zdroje jsou velice důležitou, ale bohužel často zapomínanou složkou projektového plánu. Byly vypsány zdroje lidské, které projekt ovlivňují nejvíce a dále pak materiální a 

technické. 
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