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Student Libor Hanko se ve své 
za úkol pojednání o řízení rizik ve stavebním podniku a následně své poznatky přenést na 
určitou firmu z oboru stavebnictví. 

Práce je rozdělena do dvou částí. V
poznatky týkající se daného téma. 
managment rizika a přiblíží zvolený nástroj na řízení rizik 
systematicky a přehledně zpracovaná.

Ve druhé části, praktické,
GIENGER s r.o. Nejprve uvádí obecné informace o společnosti. 
firmy, provede Porterovu analýzu a SWOT analýzu podniku.  Následně i
nejzávažnější rizika, která mohou nastat, p
RIPRANTM. 

Na základě provedených analýz
rizika. Díky nim je možné, snížit 
skutečnost pomůže firmě snížit negativní dopady problémových situací a předcházet 
navyšování nákladů.  

Student při vypracování své bakalářské práce spolupracoval s
společnosti Gienger s r.o., a to vel

Práce může být použita jako přehledný a jasný vzor postupu
rizik nejen pro firmu Gienger s r.o.

Přehledné zpracování teoretické části je srozumiteln
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ek oponenta bakalářské práce

ní rizik 

Hanko 
Ing. Aleš Theuer 

Student Libor Hanko se ve své bakalářské práci zabýval tématem ,,Řízení rizik“, kde měl 
o řízení rizik ve stavebním podniku a následně své poznatky přenést na 

oboru stavebnictví.  
ce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, stu

 týkající se daného téma. Objasní problematiku rizik, možné způsoby
gment rizika a přiblíží zvolený nástroj na řízení rizik – metodu RIPRAN

řehledně zpracovaná. 
ické, se student zaměřuje a zabývá se řízením rizik ve společnosti 

. Nejprve uvádí obecné informace o společnosti. Řeší mar
provede Porterovu analýzu a SWOT analýzu podniku.  Následně i

á mohou nastat, provede jejich analýzu a ohodnotí

Na základě provedených analýz jsou přehledně popsány návrhy opatření pro jednotlivá 
snížit rizika na přijatelnou úroveň nebo je úplně eliminovat.

ečnost pomůže firmě snížit negativní dopady problémových situací a předcházet 

Student při vypracování své bakalářské práce spolupracoval s odpovědným vedoucím 
velmi prospělo lepšímu pohledu na danou problematiku. 

může být použita jako přehledný a jasný vzor postupu, pro stanovení a řízení 
r.o., ale i jiné podniky. 

zpracování teoretické části je srozumitelné jak pro odborníky, tak
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bakalářské práce 

em ,,Řízení rizik“, kde měl 
o řízení rizik ve stavebním podniku a následně své poznatky přenést na 

student popisuje své 
oblematiku rizik, možné způsoby řízení rizik, 

metodu RIPRANTM. Celá část je 

ním rizik ve společnosti 
marketingovou stránku 

provede Porterovu analýzu a SWOT analýzu podniku.  Následně identifikuje 
ohodnotí podle metody 

návrhy opatření pro jednotlivá 
na přijatelnou úroveň nebo je úplně eliminovat. Tato 

ečnost pomůže firmě snížit negativní dopady problémových situací a předcházet 

odpovědným vedoucím 
danou problematiku.  

pro stanovení a řízení 

jak pro odborníky, tak i  pro laika. 




