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Navrhuji práci klasifikovat klasifikačním stupněm:1  dobře   
 
 
Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 
 
Na základě doporučení komise při neúspěšné obhajobě první verze DP byl změně její název a zadání. 

Předmětem práce je tedy návrh projektu výstavby nové administrativní budovy společnosti Berger 
Bohemia, a.s. Předpokládá se financování projektu z vlastních zdrojů firmy (s možnou výpomocí 
mateřské společnosti) a jde o neziskový projekt. Od těchto základních charakteristik se odvíjí celá 
práce. Autorka zařazuje projekt mezi investiční projekty, ale na str. 16 uvádí, že investicemi jsou 
projekty s kladnou NPV nebo IRR vyšším než úroková sazba a projektovým produktem je aktivum 
přinášející prospěch vyjádřitelný penězi. Tyto charakteristiky však posuzovaný projekt nemá – jde o 
projekt neziskový. Myslím, že by bylo vhodnější projekt zařadit do kategorie pozemních staveb. 
Těžištěm práce je 1. etapa stavby (administrativní budova), na níž pak budou navazovat etapy další 
(parkovací dům, případně další křídlo budovy). 

Obrázek 4 – Fáze životního cyklu projektu – je převzata ze starší učebnice, kde je do fáze provozu 
zařazena i analýza dat. Není jasné, co si autorka pod analýzou dat představuje.  
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Metodické poznámky: 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 
 
 
 

 

Analýza SWOT: Na str. 21 se uvádí jako silná stránka, že se stavba nachází v těsné blízkosti 
společnosti – ona se nachází přímo v areálu společnosti. Za slabou stránku se považuje nerealizace 
parkovacího domu v 1. etapě výstavby – ale ta patří do 2. etapy. Dále sem patří administrativní 
náročnost – projekt, jehož je společnost investorem, je podle autorky administrativně náročnější než 
ostatní projekty. Proč? Odpadá přece spousta komunikace nutné v případě, že by společnost sama 
investorem nebyla. Hrozbou je nemožnost záručních oprav – proč? 

WBS, str. 29: je nutné vyklidit, vystěhovat a demontovat stávající kontejnerové prostory kanceláří – 
všech? Asi sotva. Kde by lidé pracovali do předání nové budovy do užívání? Tato činnost není 
uvedena ani v kap.6  – zhodnocení průběhu projektu. Prací ve vnitřních prostorech asi bude víc, než je 
v práci uvedeno (telekomunikační síť, klimatizace, …). 

Harmonogram: v Ganttově diagramu nejsou uvedeny návaznosti činností, nelze tedy posoudit, zda by 
šla zkrátit doba trvání projektu paralelizací některých činností. Není v něm vyznačena ani kritická 
cesta. Ganttovy diagramy nejsou často využívány v současné době – jsou už využívány dost dlouho. 
Kdo byl zpracovatelem Ganttova diagramu? Zdroj není uveden. 

Rizika: „mezi nejčastější rizika patří cíl zadavatele projektu“ – co se tím myslí? Pravděpodobnost 
rizika můžeme stanovit s pomocí PERT – jak? Tzv. aktivační procedura jsou ve skutečnosti aktivační 
události, pro které je běžný termín spouštěč rizika. 

Riziko R7 – selhání podzhotovitele: je ve smlouvách zajištěna penalizace?; R9, R10 – stěhování do 
nové budovy už není součástí posuzovaného projektu. 

Registr rizik – R4: výměna zeminy: je něco takového možné? 

Proč pro lepší orientaci a přehlednost není kap. 4.5. sjednocena s kap. 4.2.? 

Zhodnocení projektu: CBA zkoumá efektivnost projektu s přihlédnutím k peněžně ocenitelným 
celospolečenským dopadům – to je nepochopení CBA, kde je důležitou složkou právě zhodnocení 
peněžně neocenitelných, kvalitativních ukazatelů. Proto je to metoda používaná pro neziskové 
projekty, jakým je i posuzovaný projekt. To, že je investorem soukromá osoba, nehraje roli. Náznakem 
takového kvalitativního hodnocení je uvedené dotazníkové šetření. 

Posouzení finanční stability: podle autorky mají nejrozsáhlejší možnost volby financování a.s. 
V prostředí ČR si zatím lze těžko představit primární úpis akcií. Rovněž role a kapacita rizikového 
kapitálu je u nás značně omezená. Častěji používaným zdrojem financování jsou dluhopisy, které však 
v práci nejsou zmíněny (a které mohou využívat i jiné společnosti než a.s.). Použila někdy společnost 
Berger Bohemia, a.s. některý z uvedených zdrojů financování? 

Mezi přínosy projektu může patřit i to, že se nová budova stane referenční stavbou – firma Berger tím 
může ukázat, že dovede postavit administrativní budovu vyhovující nejvyšším standardům. 

Práci lze vytknout velké množství gramatických, formálních a stylistických chyb. Některé formulace 
jsou nesprávné a zdá se, že autorka ne úplně rozumí tomu, o čem píše (a často by bylo lepší, kdyby se 
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nerozbíhala do šířky). Chyb tohoto typu je tolik, že je není možné v posudku uvést, jsou vyznačeny 
v exempláři práce, kterou jsem dostal k posouzení. 

U některých tvrzení by měly být uvedeny zdroje (např. str. 20, analýza SWOT, str. 25 – logický 
rámec). 

Slabší je práce s literaturou – je uvedeno jen 10 zdrojů, převážně učebnic, zahraniční literatura je 
použita jen okrajově. Takový rozsah literatury je pro diplomovou práci naprosto nedostatečný, nenašel 
jsem např. žádný zdroj, který by se věnoval CBA analýze. 

Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení „dobře“. 

 
Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 
 
1. Proč je projektová dokumentace firmou Berger outsourcována? Existuje porovnání nákladů na 
outsourcing s variantou přípravy dokumentace vlastními silami? 
2. Mezi metodami hodnocení projektů uvádíte metodu užitečnosti nákladů: jak by bylo možné stanovit 
užitečnost projektu v peněžních jednotkách (ve jmenovateli i čitateli zlomku musí být stejné 
jednotky)? 
 
Další připomínky, které by bylo vhodné zodpovědět, jsou uvedeny v textu posudku.            
 
 
 
 

 
V Plzni, dne 3.9.2019        Podpis hodnotitele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


