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Diplomant Bc. Břetislav Sedlák vypracoval diplomovou práci na téma:  

 
Analýza rizik veřejného stavebního projektu 

 
Cílem diplomové práce byla analýza rizik projektu ‚‚Realizace vodovodu a kanalizace v obci 
Korolupy‘‘, financovaného z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy č. 1, pro 
projekty vodovodů a kanalizací obcí do 2000 obyvatel spadajícího pod Ministerstvo životního 
prostředí.  
 
V teoretické části práce se diplomant zaměřuje na popis problematiky rizik, které se mohou 
vyskytnout při realizaci stavebního vodohospodářského projektu financovaného z fondů 
Evropské unie. Diplomant objasňuje pojmy spojené s přípravou veřejných zakázek, 
strukturální politikou EU, možností financování investičních projektů a analýzou rizik těchto 
projektů.  
Teoretickou část diplomant zpracoval obsáhle a velmi přehledně, zejména v oblasti regionální 
a strukturální politiky evropské unie a následně dále se věnuje detailnímu popisu a rozboru 
analýzy rizik se zaměřením na jednotlivé fáze investičního projektu.  
V závěru teoretické části se diplomant věnuje detailně metodice rizik a postupům pro 
stanovení jejich významnosti a dopadu pro následnou praktickou část. 
  
Praktická část diplomové práce je věnována projektu - Realizace vodovodu a kanalizace 
v obci Korolupy, jeho charakteristice a zatřídění dle požadavků pro financování programů 
Státního fondu životního prostředí.  Následně přehledně popisuje postavení investora – obce 
Korolupy, v přípravné fázi investičního projektu, a to jak z technické tak finanční stránky při 
přípravě vodohospodářského projektu. Jedná se o projekt výstavby vodovodu a kanalizace 
obci, na kterém správně modeluje analýzu rizik v jednotlivých fázích projektu.  
Diplomant se v závěru práce věnuje rozboru jednotlivých rizik projektu v předinvestiční, 
investiční a provozní fázi projektu a vyhodnocuje jednotlivá rizika a jejich dopady a přikládá 
návod na eliminaci případných významných rizik. 
 
K obsahové stránce by bylo vhodné zakomponovat zkušenosti při práci s riziky z jíž 
realizovaných projektu, které taktéž čerpaly dotace z OP SFŽP a tím i rozšířit portfolio 
možných rizik obzvláště v předinvestiční a investiční fázi projektu. 
 
Diplomová práce je po obsahové stránce zpracována přehledně a s logickou vazbou. Přínosem 
diplomové práce je obecný katalog rizik v předinvestiční, investiční a provozní fázi projektu. 
Diplomant svou prací prokázal dobrou schopnost orientace v oblasti analýzy rizik a konkrétně 
aplikoval poznatky na reálný projekt ve vodohospodářské oblasti.  



Kladně hodnotím, že výstup diplomové práce lze aplikovat při přípravě dalších projektů a 
může tím eliminovat nedostatky při přípravě projektů podobného typu. 
Po formální stránce je diplomová velmi pěkně a přehledně zpracována – v textu jsou uvedeny 
odkazy na použitou literaturu, zdroje informací, graficky je práce taktéž pěkně zpracována.  
 
 
Zadání DP bylo splněno v rozsahu, který stanoví příloha k zadání diplomového práce. 
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Otázka: 
 
Jaké metody lze použít pro ohodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika a intenzity 
negativního dopadu rizika, jako vstup pro matici rizik? 
 
 


