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Jan Zacpal zpracoval bakalářskou práci na téma Řízení rizik ve stavebním podniku.
Cílem práce bylo charakterizovat rizika, seznámit se s řízením rizik a jejich dopady na
projekt. Následně pak provést analýzu rizik ve stavebním podniku a navrhnout příslušná
opatření.

Předložená práce se skládá z jednoho svazku textu a je doplněna dvěma přílohami.
Obsahově je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V první části student vyčerpávajícím
způsobem definoval používanou terminologii, vysvětlil pojem rizika a popsal jeho
management. Následně se zabýval procesem řízení rizik a metodami a technikami, které se
standardně používají. Ve druhé části bakalářské práce student ukázal na konkrétní stavební
zakázce - rekonstrukci a dostavbě historického objektu na náměstí ve Vyškově postup a
praktický příklad řízení rizik ve stavebním podniku STAEG Stavby, spol. s r.o. V úvodní části
tohoto oddílu nejprve představil zmíněnou stavební společnost a vypracoval její rozsáhlou
SWOT analýzu (tab. 3.3) včetně vyhodnocení (tab. 3.4). Poté se zaměřil na konkrétní stavební
zakázku, kde aplikoval vybranou metodiku řízení rizik - metodu RIPRAN. Nejprve velice
zdařile provedl identifikaci (tab. 3.5), analýzu (tab. 3.6 a tab. 3.7) a hodnocení rizik (tab. 3.8 a
tab. 3.9), následně pak komplexně shrnul veškerou řešenou problematiku v tab. 3.10. Velkou
pozornost student věnoval závěrečné části práce, kde stěžejní rizika podrobně analyzoval a
navrhl příslušná opatření na snížení jejich dopadu (tab. 3.11 až tab. 3.25). Všechny uvedené,
dokumenty- jsóu zpracovány správně, jasně a přehledně, některé výstupy jsou vhodně
uspořádány do thbulek a obrázků. Bakalářská práce je velmi přehledná, jednotlivé části na
sebe logicky navazují a vytváří tak ucelený přehled o dané problematice.

Student přistupoval ke zpracování velmi svědomitě a zodpovědně a ve své práci prokázal,
že zvládl problematiku projektového řízení v dané oblasti. Bakalářskou práci hodnotím
celkově velmi kladně, odpovídá požadavkům zadání v plném rozsahu a ve výborné kvalitě.

Bakalářsko ráci doporučuji k obhajobě.
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