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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKU  

Autor práce: Barbora Kovalčíková  
Oponent práce: Ing. Radim Štěpánek, MBA 

Popis práce: 

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou řízení rizik ve stavebním podniku. 
V teoretické část pojednává o obecné problematice řízení rizik, jejich třídění, závažnosti, 
metodikami hodnocení a způsoby, jak identifikovaná rizika snížit na přijatelnou úroveň, nebo je 
úplně eliminovat. Úvod praktické části je věnován představení společnosti NWT a.s. a následně 
divize Agro, pro kterou byla dále provedena SWOT analýza s vyhodnocením nejvýznamnějších 
příležitostí, hrozeb, silných a slabých stránek. SWOT analýza dále vyústila v konkrétní závěry 
hrozeb pro divizi Agro.  Dále autorka podrobně rozpracovala jednu stavební zakázku. Bylo 
provedeno identifikování, analýza a hodnocení rizik zakázky.  Závěr praktické části je věnován 
podrobnému rozpracování eliminace, nebo omezení, pěti nejvýznamnějších 
neakceptovatelných rizik uvedených v předchozí části. Práce je dobře strukturovaná, jednotlivé 
části na sebe logicky navazují, textová část je velmi vhodně doplněna přehlednými tabulkami.    

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 práci: 

Dotaz číslo 1. k teoretické části práce.  
 
Jaké má dle Vašeho názoru nevýhody analýza rizik podle metody SWOT, viz strana číslo 22 této 
bakalářské práce?   
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Dotaz číslo 2. k praktické části práce. 
 
V kapitole ošetření rizik, na straně 53 této bakalářské práce, uvádíte neakceptovatelné riziko 
„nedostatečná komunikace s investorem“. Jaký postup by jste zvolila, pokud by s Vámi investor 
komunikoval a přesto by neustále odkládal důležitá rozhodnutí, bez kterých nemůžete dále 
pokračovat v realizaci díla dle platného časového a finančního harmonogramu?  

Závěr: 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 
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