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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponentaPosudek oponenta    bakalářské prácebakalářské prácebakalářské prácebakalářské práce    

Název práce:Název práce:Název práce:Název práce:    ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKUŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKUŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKUŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKU    

Autor práce:Autor práce:Autor práce:Autor práce:    Michaela ŠrámkováMichaela ŠrámkováMichaela ŠrámkováMichaela Šrámková    
OponentOponentOponentOponent    práce:práce:práce:práce:    Ing. Jakub HradilIng. Jakub HradilIng. Jakub HradilIng. Jakub Hradil    

Popis práce:Popis práce:Popis práce:Popis práce:    

Studentka v rámci své bakalářské práce řeší problematiku rizik ve stavebním podniku. Pro 
potřeby praktické části této práce si autorka vybrala stavební společnost Zlínstav a.s. Autorka 
využila, pro svou práci, dostatečné množství odborné literatury včetně normy ČSN EN 31010 a 
užitečně ji zakomponovala do své práce. Praktická část bakalářské práce představuje seznam 
největších hrozeb pro společnost a možný scénář těchto rizik. Autorka popisuje i mnohá úskalí 
na českém stavebním trhu. Práce je přehledná, doplněna o grafy a tabulkami registrů rizik. 
Považuji za velmi hodnotnou i charakteristiku zakázky „ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ 
ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE, OBJEKT 32“ 
ve které, díky své složitosti při realizaci, byly zakomponovány všechna rizika, uvedené 
autorkou v této práci.     

Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:Hodnocení práce:    
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práciPřipomínky a dotazy k práciPřipomínky a dotazy k práciPřipomínky a dotazy k práci::::    

Myslíte si, že současná pandemie nemoci COVID 19 může ohrozit fungování společnosti 
v budoucích letech? 
Která ze zmiňovaných analýz (SWOT analýza, RIPRAN) je při stanovování hrozeb vhodnější pro 
stavební společnost? 
Poskytla společnost Zlínstav a.s. dostatečné informace pro zpracování Vaší bakalářské práce?     

ZávěrZávěrZávěrZávěr::::    
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Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.     

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1A/1A/1A/1    

Datum: 12.6.2020 Podpis oponenta práce:……………………………………… 


