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Zpracovaná bakalářské práce se zabývá problematikou rizika a jeho řízením ve stavebnictví.
Práce obsahuje 83 stran textu a 18 stran vevázaných příloh. Podruhé předkládaná práce byla
rozšířena v praktické části. V předchozím akademickém roce se student k obhajobě nedostavil
ze zdravotních důvodů.

V teoretické části student popisuje principy projektového řízení, vč. jeho historického vývoje.
Dále se zabývá výstavbovými projekty a jejich životním cyklem. Zaměřuje se na problemati-
ku rizik a práci s nimi v prostředí stavebního podniku. Členění teoretické části na jednotlivé
kapitoly je logické a jejich obsah je dostatečný. Autorovi se podařilo splnit svoje předsevzetí a
tato část je napsána srozumitelně a je přínosná pro laika i do problematiky zasvěceného čtená-
ře.

Praktická část v úvodu obsahuje původní tabulku rizik rozčleněnou podle druhů rizik v jed-
notlivých fázích životního cyklu výstavbového projektu. V další části je popsána konkrétní
stavební firma, její vývoj od založení do současnosti, její organizační struktura a popis reali-
zovaného projektu - výstavby řadových bytových domů. Dále je popsán současný stav pro-
jektového řízení a práce s riziky a principy kontroly kvality podle ČSN EN ISO 9001 :2009 -
Systémy managementu jakosti. Doplněnou částí práce je SWOT analýza firmy a jejího hlav-
ního výrobku - řadového bytového domu. ásleduje finanční analýza firmy provedená pomo-
cí vybraných poměrových ukazatelů a je vypočten Altrnanův model bankrotu. Výsledky jsou
analyzovány a vyhodnoceny. Na závěr je vylíčena konkrétní riziková situace firmy, která mě-
la za následek snížení zisku, a její řešení. Největším přínosem práce je originální tabulka rizik
výstavbových projektů, která je v budoucnosti použitelná nejen pro hodnocenou firmu. Závěr
práce obsahuje doporučení pro další práci s riziky jako nástrojem budoucího rozhodování
firmy.

Teoretická část je na vysoké úrovni. V praktické části jsou doplněny konkrétní ekonomické
propočty a jejich grafická zobrazení a závěrečná doporučení. Nedostatky předchozí varianty
práce jsou odstraněny.

Obsah bakalářské práce je v souladu se zadáním a splňuje zásady pro vypracování vysoko-
školské kvalifikační práce. Cíl práce byl splněn. Její výsledky jsou použitelné v praxi.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Práci celkově hodnotím klasifikačním stupněm ECTS: výborně (A / 1).

Otázky k obhajobě práce:

Nejsou.

V Brně dne 10. 6. 2014 podpis: t;r
KI ifikač . taSI I acru srupruce
Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace I 1,5 2 2,5 3 4

Slovní vyjádření výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nevyhovující


