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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh systému zakázkové agendy ve stavební firmě 
Jméno autora: Bc. Lazárková Barbora 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta stavební (FSv) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání DP vychází z aktuálních metod řízení výstavbových projektů a projektového řízení stavebních firem 

s poměrně značným podílem zadávaných prací subdodavatelům. Nad rámec organizování funkčního postupu 

celého procesu je předmětem zadání detailní zajištění poddodávek, jejich hodnocení a to s využitím moderních 

metod včetně optimalizačního návrhu. Předmětem zadání je optimalizace na konkrétním praktickém příkladu.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Z práce je zřejmé, že autorka čerpala ze znalosti problematiky ve stavební firmě obecně a též z velmi dobrých 

znalostí teoretických. Toto jí vytvořilo dobrý podklad pro návrh systémových změn v organizační struktuře 

stavební firmy, tak i sytému pro řízení poddodávek ve výrobní přípravě. Autorka problematiku zpracovala 

poměrně široce, vhodně využila vše pro praktický výstup. Popsala stávající stav, formulovala i činnosti pro 

přípravu projektu a v klíčové části práce, týkající se subdodávek, se zaměřila i na možná rizika v rozdílných 

etapách výstavbového projektu. Práci doplnila řadou obrázků a to jak běžně dostupných, tak i nově vypracovaných 

ve velmi zdařilé interpretaci. Zadání je jednoznačně splněno a to ve formě databází informací o realizovaných 

poddodávkách realizovaných jednotlivými dodavateli včetně manuálu a fungujícího SW řešení. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka pracovala aktivně a ukázala, že je schopna samostatné tvůrčí práce. Dokázala pojmout zadání komplexně, 

zdařile se vypořádala se zaběhlými postupy. Vycházela z reálných vstupů, neboť provedla kvalitní analýzu z řady 

případů, respektive projektů a jejich poddodavatelského zajištění. Vytvořená databáze zejména umožnila uvádět 

řadu informací o realizovaných poddodávkách a jednotlivých dodavatelích, se kterými je možné spolupracovat. Za 

velmi pozitivní považuji jádro práce, kde je zpracován manuál a SW aplikace plně využitelná ve stavební firmě. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka využila veškerých získaných znalostí ze studijních programů zejména pro teoretickou část. V praktické 

části popsala důležitost poddodávek pro zakázku a to v kontextu ekonomické stránky problému, technologických 

postupů, eliminace rizik a též možných úspor. Práce obsahuje např. schéma, ze kterého je zřetelný postup zakázky 

včetně návaznosti navrhovaného řešení funkční databáze poddodavatelů. Vhodně je pojato hodnocení 

poddodavatelů, jež je využitelné zejména v budoucí přípravě staveb a pro smluvní vztahy. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledná a srozumitelná, je napsána ve velmi dobré stylistické úrovni. Jazyková úroveň je odpovídající 

odbornému textu. Rozsah práce převyšuje požadavek. Značná je svým rozsahem přílohová část.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Zdroje jsou zvoleny dobře. Odkazy jsou citované podle platné normy ČSN ISO 690-1 Bibliografické citace.  

Použitá literatura a využitá četnost zdrojů je relevantní. V práci jsou čerpány informace získané od společnosti 

HINTON a.s. Tyto jsou zdrojem reálných informací, základem zpracované analýzy a obohatily DP. Navrhovaný 

systém pro předvýrobní, resp. nabídkové, ale zejména výrobní přípravy staveb z hlediska hodnocení a výběru 

poddodavatelů využívá modul Oferta pro zkvalitnění výběrového řízení poddodávek v rámci softwaru Kros.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce má značný rozsah a obsahově je dobře strukturovaná. Výstup z práce lze spatřovat ve dvou liniích. Jedna 

linie je popis tradičních projektových přístupů, včetně uvedení současného stavu přípravy a realizace zakázek, 

druhá linie je zaměřena na zlepšení přípravy realizace se zajištěním poddodavatelů - s návrhem na používání SW 

Kros v podobě manuálu. Stavební firmy se snaží neustále vylepšovat své systémy pro řízení projektů i pro řízení 

nákupu poddodávek a v DP je zpracován návrh programového řešení pro vylepšení systému pro hodnocení 

subdodavatelů včetně již zmíněného manuálu. Zavedení ve firmě přinese bezesporu významný efekt. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
Důraz při řešení DP byl kladen na zahrnutí problematiky subdodávek, dále na projektové řízení obecně, a to vč. 

stále více se prosazujícího hlediska životního cyklu projektu. V DP je autorkou vypracován funkční systém pro 

hodnocení poddodavatelů na jednotlivých stavebních zakázkách. Navrhované hodnocení poddodavatelů je 

inovativní řešení a je využitelné pro výběr poddodavatele v praxi. Řešení je dopracováno do formy vzorového 

výběrového řízení, je aplikován modul Oferta k účelu používání softwaru v nabídkových rozpočtech a kalkulacích. 

V DP je navržen checklist, využitelný pro vedení výběrových řízení. Velký význam má i navržené systémové pojetí 

zpracované databáze poddodavatelů vč. jejich hodnocení. Jako velmi správné je navržené vyjádření jednotlivých 

subdodavatelů ke zpracovanému hodnocení vyšším dodavatelem. Přínosné je dopracování až do podrobnosti 

manuálu včetně informování subdodavatelů o výsledcích spolupráce. Tito tímto způsobem dostanou možnost 

vyjádřit se k danému hodnocení. 

Stanovené cíle v práci byly splněny a zadání naplněno. Zpracování práce je využitelné v praxi i pro další zakázky. 

Obsah i forma práce prokazuje orientaci autorky v dané oblasti. Předložená práce splňuje obsahové, věcné i 

formální stránky kladené na diplomovou práci. 

 

Otázky: 1. Pro kolik budoucích let předpokládáte doplňování databáze? Kolik let budou informace dostupné? 

2. Jaká pracovní pozice či funkce bude garantem vedení databáze. Kdo bude mít do databáze přístup a kdo bude 
moci ev. některé informace měnit, případně vkládat vyjádření subdodavatelů? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Datum: 26.1.2021     Podpis: 


