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Diplomo á práce. kt rá je sepsána na téma ,. nalv za rizik stavebního inve stičniho projektu" je
vypraco ána v roz ahu 92 tran bez příloh. Diplomová práce je rozdělena na dvě čá ti -
teoretickou a praktickou. V Ú odu teoretické části práce diplomant definuje pojem riziko a
druhy rizik, obja ňuje provázanost možných rizik 'životním cyklem každého . tavcbního
projektu a ná lednč popisuje proces řízení rizik, včetně způsobu jejich identifikace a metod
hodnocení. Z láštní kapitolu pak věnuje metodě B . která umožňuje hodnotit i ..příjmy" a
..újmy" jednotli ých inve tičních projektu nefinanční povahy. V praktické čá ti ji? doktorand
využil teoretické znalosti a přistoupil ke "koumáni rizik případové tudie realiz.ace vý tavby
mateřské 'koly v obci vatobořice-Mistřin. Jako podklad využil žádo t o d taci ROP
Jihovýchod. Začátek případové studie ěno al doktorand popisu projektu. jeho cílů a truktuře

financo ání. Pro lepší názorno t údaje zpracoval do přehledných tabulek. Pro prokázání
finančního zdra í žadatele o dotaci (obce Mi třín) využil př hlcdy o finančním ho podaření
obce předcház jící h letech a následnč je kladnč vyh dnotil, Za úč lem k antifikace
možných rizik projektu aplikoval kvalitativní metodu hodnocení rizik následným
vyhodnocením a stanu ením návrhu na jejich eliminaci. Hodnocení sociockonomických
dopadů projektu pro edl využitím vý tup u hodnocení projektu metodou CB , přičemž
definovallé ..užitky" projektu převedl na hotovostní toky pomocí jednotkových cen dopadu a
stanovení celkové hodnot dopadu. závěru práce pak změnami vybraných vstupů projektu
prokazoval. do jaké míry jednotlivé změny o livní klíčové výstupy projektu.

Diplomová práce je po stránce gramatické s občasnými chybami. ke stránce grafické ncmám
výhrady.Lze j n yiknout nepřesno ti při zpracovávání velkého objemu dat (viz. tr. 47 celkové
ýdaje projektu 34 491 426 Kč, ale str. 48 in estiční výdaje realizační fáze projektu 34 829 5_0

Kč a tr. 49 neinvestiční výdaje realizační ráze projektu 573 000 Kč - oučet výdaju realizační
fáze projektu 35 402 520 Kč, str. 64 a 6 - jednotka dopadu x jcdnotková cena dopadu -
hodnota dopadu - ýsledná hodnota by měla být nižšího řádu) a absenci zdroje nebo LpU obu
_tanoveni jednotko é ceny dopadu. Rovněž by ch doporučila využít hodnějšího tvaru
monetámího vyjádření jednotko é ceny dopadu v celých Kč. nikoliv v haléřích. které e již
prakticky nev- skytují.

rámci spln ní zadání diplomové práce mohu kon tatovat. že diplomant zadání . plnil. a to i
přes obtížno t zvoleného tématu vysokoškolské práce. Rozsáhlé teoretické poznatky
z teoretické čá ti diplomo é práce následné využil při analýze vybrané případové tudic, čím?
prokázal dostatečné teoretické i praktické znalosti z oblasti managementu rizik.



Doplňující otázky:

J. Může diplomant uvést příklad způsobilého a nezpůsobilého výdaje projektu?
2. Může diplomant uvést příklad investičního a neinvestičního výdaje projektu?

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě skla ifikačním stupněm:
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Podpis

Klasilikační stupnice
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