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Studentka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou s názvem "Řízení rizik ve
stavebním podniku". Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je čistě teoretická
a studentka zde popisuje rizika ve stavebním podniku. Tato část je systematicky zpracována a
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy a
následně je popsán postup identifikace a stanovení rizik včetně metod, které lze pro stanovení
rizik použít.

Druhá část je zaměřena prakticky. Studentka zde nejprve uvedla základní údaje o
společnosti Gremis, S.f.O., které následně použila k provedení vstupní SWOT analýzy
podniku. Při podrobném rozboru společnosti využila svých teoretických znalostí, které
prakticky propojila s konkrétními daty. V dalším kroku stanovila rizika konkrétní zakázky
firmy "Centrum moderního bydlení", přičemž podrobně a systematicky popsala postup
analýzy kvalitativní metodou RlPRAN.

Na základě provedených analýz jsou v bakalářské práci popsána opatření, díky kterým je
možno rizikům předcházet, případně je eliminovat. To umožňuje stavební firmě Gremis, S.f.O.

šetřit značné náklady při realizaci zakázky a předcházet jejím problémovým bodům včas. V
bakalářské práci bylo splněno zadání a to tak, že byla vypracována analýza rizik konkrétní
zakázky a navržena opatření případných hrozeb.

Práce může být použita jako vzorový příklad stanovení rizik a může být prospěšná i pro
další firmy pohybující se ve stavebnictví.

Bakalářská práce je napsána velmi zdařile, bez gramatických chyb, v textu jsou uvedeny
odkazy na použité zdroje. Po vizuální stránce bakalářská práce zaujme použitím grafických
schémat a tabulek, čímž se stává přehlednější, než kdyby šlo jen o jednolitý text.

Na závěr bych položil následující dvě otázky:

1. Proč jste použila právě SWOT analýzu pro vstupní analyzování stavební firmy?

2. Která analýza je dle Vás nejvhodnější a nejvšestrannější pro analýzu rizik?
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