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Diplomant zpracoval diplomovou práci na téma Řízení rizik ve stavebním podniku. Cílem
práce bylo charakterizovat rizika, seznámit se s řízením rizik a jejich dopady na projekt.
Následně pak provést analýzu rizik ve stavebním podniku a navrhnout příslušná opatření.

Předložená práce se skládá z jednoho svazku textu a je doplněna čtyřmi přílohami.
Obsahově je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první části diplomant vyčerpávajícím
způsobem definoval používanou terminologii, vysvětlit pojem rizika a popsal klasifikaci a
zdroje rizik. V dalším oddíle se zabýval procesem řízení rizik s popisem kontextu,
identifikace, analýzy, hodnocení, ošetření, monitorování a přezkoumávání rizik. Součástí této
kapitoly je uvedení vybraných metod a technik, které se standardně používají. Těžiště
diplomové práce tvoří závěrečná kapitola, kde student u konkrétního stavebního podniku
Omega Stavby, s.r.o. a na konkrétní stavební zakázce ukázal postup a praktický příklad řízení
rizik. V úvodní části této kapitoly nejprve představil zmíněnou stavební společnost a
vypracoval její rozsáhlou SWOT analýzu (tab. 4.1 až 4.15). Poté se zaměřil na konkrétní
stavební zakázku - přístavbu nové výrobní haly společnosti ALNEC S.r.o. v Mnichově
Hradišti, kde aplikoval vybranou metodiku řízení rizik. Stanovil kontext procesu řízení rizik
(tab. 4.16), provedl identifikaci (tab. 4.17), analýzu (tab. 4.19) a hodnocení rizik (tab. 4.20 a
4.21). Kompletní shrnutí veškeré řešené problematiky velice zdařile provedl v tab. 4.22.
Závěrem vytvořil návrh na ošetření všech neakceptovatelných rizik. Všechny uvedené
dokumenty jsou zpracovány správně, jasně a přehledně, některé výstupy jsou vhodně
uspořádány do tabulek a obrázků. Diplomová práce je velmi přehledná, jednotlivé části na
sebe logicky navazují a vytváří tak ucelený přehled o dané problematice.

Diplomant přistupoval ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své prací
prokázal, že zvládl problematiku projektového řízení v dané oblasti a že je schopen řešit
samostatně úkoly v praxi. Diplomovou práci hodnotím celkově velmi kladně. Odpovídá
požadavkům zadání v plném rozsahu a ve výborné kvalitě.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


