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Téma diplomové práce

"Formy jištění obchodního rizika stavebního díla"

Diplomant se ve své práci zabývá aktuální problematikou jištění obchodního rizika
výstavbových projektů. Těžiště práce je věnováno formám jistících instrumentů a jejich
efektivního výběru pro vybrané veřejné zakázky na stavební práce.

Diplomová práce je přehledně strukturována do 9 stěžejních kapitol, které představují
provázání metodického přehledu řešené problematiky do jeho aplikační podoby. V úvodních
kapitolách se diplomant soustředil na definování pojmů a popisu hlavních bodů procesů řízení
rizika stavebních projektů. Metodická část je ukončena kapitolou 5 "Řízení rizika v investiční
fázi životního cyklu". Ve druhé části práce diplomant rozebral formy jištění obchodního
rizika ve smlouvě o dílo, sesbíral, utřídil a analyzoval užití zajišťovacích prostředků v praxi a
to cíleně pro projekty související s výstavbou čistíren odpadních vod a příslušné kanalizace.
V komplexně zpracované databázi obsahující 246 veřejných zakázek byly analyzovány
následující instrumenty: pojištění dodavatele a díla, smluvní pokuty, zádržné a bankovní
záruky. Na závěr diplomant provedl vysoce kvalifikovaný návrh mixu jistících instrumentů
pro běžně zadávanou veřejnou zakázku. Nad rámec zadání práce využil vytvořenou databázi
ke zkoumání dalších charakteristik veřejných zakázek, jako jsou výskyt dodavatelů ve
sdružení, výše rezervy, délka záruky, finanční harmonogram, porovnání ceny díla a
předpokládané hodnoty.

výstupy diplomové práce přesahují svou kvalitou a statistickým zpracováním požadavky na
diplomovou práci. Vysoce hodnotím samostatný a aktivní přístup diplomanta ke zpracování
diplomové práce.

Diplomová práce obsahuje celkem 132 stran textu vč. příloh. Práce má po metodické i
formální stránce nadstandardní úroveň, kromě výstižně formulovaných textů obsahuje řadu
ilustrativních grafů a přehledných tabulek. Práce obsahuje velké množství zjištění, které bude
možné využít j ve vědecké činnosti Ústavu stavební ekonomiky a řízení, tak při výuce
předmětů týkajících se předmětnou problematikou.

Diplomovou práci Bc. Jana Štaffy doporučuji k obhajobě.
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