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Diplomant Bc. Jan Štaffa vypracoval diplomovou práci na téma:  

 
Formy jišt ění obchodního rizika stavebního díla 

 
Cílem diplomové práce byla analýza obchodního rizika stavebního díla se zaměřením na rozbor zajišťovacích 
prostředků a dalších detailů veřejích zakázek na stavební projekty.  
 
V teoretické části práce se diplomant zaměřuje na popis problematiky veřejných zakázek s fokusem na obchodní 
rizika, které se mohou vyskytnout při realizaci stavebního díla a na jejich eliminaci pomocí parametrů smlouvy 
dílo. Diplomant objasňuje pojmy spojené s přípravou veřejných zakázek, životního cyklu projektů, klasifikace a 
řízení rizik, a forem jištění obchodního rizika.  
Teoretickou část diplomant zpracoval obsáhle a velmi přehledně, zejména v oblasti rozboru obchodních rizik se 
zaměřením na jištění obchodního rizika ve smlouvě o dílo.  
 
Praktická část diplomové práce je věnována rozboru jednotlivých zajišťovacích prostředků čerpaných 
z konkrétních veřejných zakázek na stavební díla. Následně přehledně popisuje jednotlivé instrumenty a 
posuzuje jejich míru využití pro jednotlivá rizika s návrhem optimálních hodnot pro krytí rizik.  
Diplomant se v závěru věnuje optimálnímu nastavení mantinelů hodnot a rozsahu efektivních jistících 
instrumentů pro možnost využití investory ve veřejných zakázkách, tak aby eliminovali rizika projektu. 
 
Diplomová práce je po obsahové stránce zpracována přehledně a s logickou vazbou. Přínosem diplomové práce 
je rozbor zajišťovacích prostředků a jejich finanční ohodnocení pro potřeby veřejných zakázek. 
 
Diplomant svou prací prokázal dobrou schopnost orientace v oblasti analýzy obchodních rizik projektu, rozboru 
zajišťovacích prostředků z reálných projektů a konkrétně aplikoval poznatky z reálných projektů ve 
vodohospodářské oblasti. Obzvláště pozoruhodný je rozsah posuzovaných projektů. 
Kladně hodnotím, že výstup diplomové práce lze aplikovat v praxi při přípravě zadání dalších projektů a pomůže 
nastavit vyvážené smluvní podmínky pro eliminaci obchodního rizika stavebních děl. 
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. 
 
Doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci hodnocením: 
 
 
        

Klasifikační stupeň ECTS: A/1 
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Podpis 
 
 



Klasifika ční stupnice 
Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 
 
 
 
 
Otázka: 
 
Jaký je rozdíl v postupu zadání veřejné zakázky formou užšího řízení a otevřeného výběrového řízení?  
 
 


