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Studentka Miroslava Saňáková měla ve své bakalářské práci za úkol popsat řízení a
identifikaci rizik, jejich vyhodnocení a systém kontroly v konkrétní stavební firmě.

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a studentka zde
popisuje své zjištění a poznatky týkající se daného tématu bakalářské práce. Objasňuje základní
pojmy, terminologii, možné způsoby řízení rizik, identifikaci rizik a přiblíží metody analýzy a
hodnocení rizik. Celá část je přehledná a systematicky zpracovaná.

Ve druhé praktické části se studentka zaměřuje na problematiku řízením rizik ve stavební
společnosti TUFÍR, spol. s r.o. Úvodní část obsahuje popis základních informací o dané společnosti.
Provede SWAT analýzu rizik podniku, následně identifikuje rizika, která mohou nastat, provede
jejich analýzu a ohodnotí podle metody RIPRAN™. Na základě provedených analýz jsou přehledně
popsány návrhy a opatření pro jednotlivá rizika. Tyto návrhy mohou pomoci firmě snížit dopady
rizik a úsporu finančních prostředků,

Studentka při vypracování bakalářské práce spolupracovala s vedoucími pracovníky stavební
společnosti TŮFÍR, spol. s r.o. a to přispělo k lepšímu pohledu na danou problematiku.

Srozumitelným zpracováním teoretické části je umožněno pochopení daného problému jak
pro laika, tak i odbornou veřejnost.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ~ D D D

2. Vhodnost použitých metod a postupů ~ D D D

3. Využití odborné literatury a práce s ní ~ D D D

4. Formální grafická a íazvková úprava práce D ~ D D
5. Splnění požadavků zadání práce ~ D D D

Připomínky a dotazy k práci:

1) Pro jak velké stavební společnosti je vhodná metoda RIPRAN™ a proč?
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2) Jaký by měl přínos zavedení software MS Project pro danou společnost?

Závěr:

Bakalářská práce je přehledná, stylisticky upravená v logických návaznostech, po jazykové stránce
je práce na velmi dobré úrovni, pouze s drobnými gramatickými chybami a překlepy, které jsou
ovšem zanedbatelné.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B I 1,5
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