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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Snížení provozních rizik ve stavebním podniku s využitím 
projektového řízení 

Autor práce: Bc. Andrea Miháliková  
Oponent práce: Ing. Imrich Bohumel 

Popis práce: 

Témou diplomovej práce je zníženie prevádzkových rizík v stavebnom podniku s využitím 
projektového riadenia. Študentka v jednotlivých kapitolách definuje projektové riadenie, jeho 
princípy a metodiky, stavebný podnik s jeho organizačnou štruktúrou a rizikami. Následne popisuje 
vybraný stavebný podnik a stanovuje kontext managementu rizík. Výstupom práce je návod na 
riešenie prevádzkových rizík a príklad riešenia rizík na vybranom projekte. 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je veľmi dobrá a je možné ju použiť ako podklad pri analýze rizík v rámci 
projektu. Je vidieť, že študentka pracovala s odbornou literatúrou, pričom využila hneď niekoľko 
zdrojov. Grafická a formálna úroveň práce je veľmi dobrá, v práci sú len drobné gramatické chyby. 
Diplomová práca spĺňa zadanie. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

1. Uveďte nejaký príklad a zdôvodnite prosím Vás, aké riziko prináša a čo všetko môže ovplyvniť 
zmena organizačnej štruktúry? Ako takémuto riziku čo najlepšie predchádzať? 

2. Uveďte nejaký príklad a zdôvodnite prosím Vás, aké riziko prinášajú a čo všetko môžu 
spôsobiť meniace sa ceny vstupov na stavebnom trhu? Ako takémuto riziku čo najlepšie 
predchádzať? 

3. Uveďte nejaký príklad a zdôvodnite prosím Vás, aké riziko prináša a čo všetko môže spôsobiť 
nedostatok pracovníkov v okolí, resp. na trhu práce v nadväznosti aj na legislativu s tým 
spojenú (napr. zahraniční pracovníci z EU, ako aj s tretích krajín)? Ako takémuto riziku čo 
najlepšie predchádzať? 

Závěr: 

Diplomová práca zodpovedá zadaniu a teda môže slúžiť ako podklad pri znížení prevádzkových rizík 
v stavebnom podniku. Diplomovú prácu odporúčam k obhajobe. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  14. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


