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Na předkládané diplomové práci Bc. Jana Resla nejvíce oceňuji zvolené téma a
způsob jakým byla problematika uchopena. Předmětem praktického příkladu řízení rizik ve
stavebním podniku je zde malá až střední stavební firma a zvolená stavební zakázka je dnes
"běžná" přístavba průmyslového objektu. Na praktickém příkladu ukázal student řešení rizik
u podniku, kde toto nebývá běžné a rizika jsou řešena pouze intuitivně na základě zkušeností.
Autor ve své práci prokázal dobrou znalost teoretické části, zejména v terminologii a
metodice řízení rizik. Na praktickém příkladu pak dobře definoval jednotlivá rizika v rámci
stavebního podniku a v procesu řízení stavební zakázky.

Jako projektant v malé projekční firmě, která se zabývá především projektováním a
přípravou průmyslových staveb, velmi oceňuji správný náhled na problematiku zadávání
staveb, kdy dochází k hodnocení pouze z pohledu jediného kritéria - ceny. Tato problematika
by zřejmě stačila jako zadání samostatné diplomové práce.

Po stránce grafické nelze diplomové práci nic vytknout. Práce obsahuje všechny
potřebné náležitosti. Text i ostatní grafické prostředky jsou přehledné a na dobré úrovni.

Jako připomínku bych k teoretické části pouze uvedl, že při popisu rizik vnášených
jednotlivými účastníky výstavby nebyla uvedena povinnost zaměstnavatele podle zák. č.
309/2006 Sb. a účast koordinátora bezpečnosti práce, kdy byl tento institut zaveden do
procesu výstavby před několika roky. V praktickém příkladu bych poukázal na vhodnost
věnovat více pozornosti fázi založení stavby, neboť u takového typu stavby představuje
největší riziko v procesu realizace.

Uvedená diplomová práce je na velmi dobré úrovni, a to jak obsahové, tak i
zpracováním. Student při zpracování diplomové práce dodržel zadání a beze zbytku naplnil
vytčené cíle. Práce by mohla být podkladem pro zpracování publikace, která by byla jistě
zajímavá pro širokou odbornou veřejnost.

Na závěr bych panu Reslovi položil následující dvě otázky:

1. Jakým způsobem se sníží rizika při realizaci stavby, jestliže bude jako podklad pro
výběr dodavatele použita dokumentace pro provedení stavby vč. odpovídajícího
položkového rozpočtu oproti běžné praxi používání dokumentace pro stavební řízení.

2. Jakým způsobem a v jaké míře přenést riziko na stavebníka, jestliže není jasné zadání
(využití stavby), stavebník zasahuje neodborně do přípravy stavby, jsou k dispozici
omezené průzkumy a další podklady pro projektanta a zhotovitele.
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