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Na předkládané diplomové práci Bc. Terezy Hoškové oceňuji zvolení závažného tématu
a hlavně způsob řešení dané problematiky. Předmětem praktického příkladu řešení rizik ve
stavebním podniku je velká stavební firma a zvolená stavební zakázka je běžná pro firmu
zabývající se výstavbou a rekonstrukcí silnic a mostů. Na praktickém příkladu ukazuje
studentka řešení rizik u podniku, kde této otázce je věnována poměrně malá pozornost
a identifikace rizik probíhá díky zkušenostem řídících pracovníků. Autorka v teoretické části
své práce prokázala dobrou znalost odborné terminologie i v metodice řízení rizik. Na
praktickém příkladu pak dobře defmovala jednotlivá rizika a jejich tabulkové vyhodnocení
v procesu řízení stavební zakázky.

Jako projektant oceňuji velmi správný náhled na problematiku veřejných zakázek při
zadávání staveb, kdy většinou bohužel rozhoduje pouze jediné kritérium, a to cena. Grafická
stránka diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Práce obsahuje veškeré potřebné
náležitosti, text i ostatní grafické přílohy jsou přehledné. Velice oceňuji zpracování tří
nejrizikovějších částí zakázky do tabulek 16, 17 a 18, kdy se jedná o staveniště, frézování
vozovek za studena a pokládku asfaltové vrstvy - mosty.

Uvedená diplomová práce je na velmi dobré úrovni a to jak obsahově, tak i zpracováním.
Studentka dodržela zadání diplomové práce a beze zbytku splnila vytčené cíle. Práce je
podkladem pro zpracování registru rizik, který bude podkladem pro řešení konkrétních
stavebních zakázek. Za úvahu stojí využití této práce pro zpracování publikace k této
problematice.

Závěrem bych chtěl Bc. Hoškové položit následující dvě otázky:
1. Jak se zvýší rizika při realizaci stavby, není-li zpracována dokumentace pro provedení

stavby, ale naopak je pro některé stavby pro výběrové řízení použita pouze
dokumentace pro stavební řízení.

2. Jakýmžp sobem a v jaké míře přenést riziko na stavebníka, vyskytnou-li se jiné
podmínky při provádění zemních prací včetně nezjištěných pramenů spodních vod při
provádění pláně komunikace.
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