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Splnění požadavků zadání 

Zadáním posuzované diplomové práce bylo zmapovat a popsat problematiku rizikového inženýrství v české 

energetice. Cílem praktické části práce pak mělo být nalezení metody vhodné pro řízení rizik v řešené oblasti a její 

případná modifikace. Na závěr měla být demonstrována funkčnost vybrané metody.  

Zadání práce bylo splněno ve všech bodech. Úvodní části práce jsou věnovány stručné klasifikaci energetiky a 

analýze aktuálního stavu řízení rizik v české energetice. Zde by bývalo vhodné více zdůraznit, že se práce 

nezabývá obecně systémem řízení rizik v celé oblasti energetiky, ale je zaměřena na řízení rizik v energetických 

projektech. Obecně je otázka řízení rizik v energetice mnohem komplexnější a složitější a rozhodně není 

energetickými firmami opomíjena. Pokud se ale týká uplatňování metod řízení rizik v projektech, je pravdou, že ne 

vždy je řízení rizik věnována dostatečná pozornost. V praktické části práce byla z několika metod řízení rizik 

vybrána technika, která nejvíce odpovídala nastaveným kritériím. Tato technika byla aplikována na konkrétním 

projektu a na základě praktických poznatků bylo navrženo hned několik inovativních rozšíření doporučené 

techniky.  

Struktura práce 

Práce je strukturována celkem dobře, jen bych pro větší srozumitelnost a návaznost textů navrhoval přeskupit 

úvodní kapitoly, a zařadit kapitolu "Energetika a řízení rizik až za teoretický úvod do energetiky (Klasifikace 

energetiky) a teorii řízení rizik (Management rizik a jeho metody) 

Hodnocení formální stránky předložené práce 

Předložená práce je poměrně rozsáhlá. Je psána srozumitelně, k jazykové ani typografické úrovni práce nemám 

větší výhrady. Rovněž poměr jednotlivých částí práce je v pořádku. 



 

 

 

Charakteristika výběru a využití studijních pramenů 

Práce je postavena na řadě (celkem 55) různorodých zdrojů vhodně a komplexně pokrývajících řešené oblasti. 

Výběr a využití studijních materiálů považuji za vhodný a plně dostačující ke zvládnutí této diplomové práce. 

Hodnocení realizačního výstupu práce 

Výběr metody pro řízení rizik energetických projektů byl proveden pomocí vícekriteriální analýzy. Výběr kritérií a 

stanovení jejich vah, by mohl být některými odborníky navržen jinak, ale to je věc ryze subjektivní. Studentka 

zjevně vycházela z možností jí daných a z tohoto důvodu vidím její volbu správnou. "Vítězná" metoda RIPRAN pro 

řízení rizik v energetických projektech se ostatně na základě jejího praktického ověření na skutečném projektu jeví 

jako opravdu vhodná. Jak již bylo zmíněno, funkčnost vybrané metody byla ověřena na vhodném energetickém 

projektu – rekonstrukci MVE. Studentkou navržená a demonstrovaná vylepšení techniky RIPRAN, jsou přínosná a 

osobně je pro nasazení v praxi doporučuji. Realizační výstup práce je na vysoké úrovni a je dobře použitelný 

v praxi. 

Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků 

Práce má inovační i aplikační charakter. Výstupy a navržená vylepšení techniky řízení rizik RIPRAN jsou dobře 

uplatnitelné v praxi a to nejen v energetice. Jedná se zejména o navrhované doplnění registru rizik o vazbu na 

aktiva a upřesnění způsobu nastavení akceptovatelné míry rizik. 

Souhrnné hodnocení 

Celkově je tato diplomová práce na vysoké úrovni. Vzhledem ke kvalitě jak realizačního výstupu, tak i písemné 
zprávy, navrhuji hodnocení stupněm výborně (A). 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1. Na základě čeho jste došla k zjištění, že je řízení rizik v energetických projektech podceňováno? 

2. Myslíte si, že je možné nalézt jedinou univerzální metodu řízení rizik v energetických projektech? 

3. Doporučila byste vámi navrhovaná doplnění metody RIPRAN i pro jiné, než energetické projekty? Proč ano či 
ne? 

 
 
 
V Liberci 4.6.2015 
  
 Ing. Zbyněk Krebs 
 Oponent diplomové práce 

 


