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Studentka Dita Niesnerová vypracovala a předložila k obhajobě svoji bakalářskou práci
na téma "Řízení rizik ve stavebním podniku", kde měla za úkol pojednat o řízení rizik
ve stavebním podniku a následně předvést praktickou ukázku řízení rizik na konkrétní
zakázce u konkrétní firmy.

Předložená práce splňuje podmínky stanovené pro bakalářské práce Vysokého učení
technického v Bmě, je členěna do 4 kapitol a obsahuje 4 seznamy. Práce má 54 řádně
očíslovaných stran, dále obsahuje 4 strany příloh a 9 řádně odcitovaných citací použité
literatury. Dle mého názoru je rozsah použitých citací dostačující pro účel bakalářské práce.

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou.
V první teoretické části studentka píše o důvodu volby tohoto tématu, rozebírá jednotlivé
základní pojmy týkající se rizik, jako je například řízení rizik nebo management rizik.
V neposlední řadě seznamuje čtenáře s fungováním zvoleného nástroje řízení rizik, tedy
metodou RIPRAN™. Celá tato část je přehledně, systematicky a precizně zpracována, jsou
vytvořeny logické návaznosti mezi jednotlivými odstavci, což do značné míry usnadňuje čtení
i pochopení obsahu čtenářem.

V druhé prakticky zaměřené části se studentka věnuje konkrétnímu příkladu řízení rizik
na stavební zakázce firmy PKS stavby a.s. Nejprve uvádí základní údaje o firmě a také její
charakteristiku. Při rozboru společnosti studentka umně využívá nabytých teoretických
i praktických. znalostí, .které propojuje s konkrétními údaji. V dalších kapitolách se věnuje
základním' údajpm a charakteristikám zvolené zakázky s názvem "Bazén-Relaxační centrum,
Hornická, Nové Město na Moravě" a podrobně, avšak přehledně, popisuje, rozebírá
a následně hodnotí jednotlivá rizika této zakázky za pomoci zvolené metody RIPRAN™.

Na základě provedených analýz provádí' studentka přehledné návrhy opatření
pro jednotlivá rizika. Jednotlivé návrhy ukazují, jak je možné daná rizika významně snížit
nebo zcela eliminovat. Díky tomu může firma PKS stavby a.s. snižovat rizikovost při realizaci
zakázky a tím ředcházet problémovým situacím, jako například zvyšování finančních
nákladů. Studen ka při vypracování praktické části své bakalářské práce spolupracovala
s odpovědným zaměstnancem firmy PKS stavby a.s., což jistě přispělo kjejímu
korektnějšímu pohledu na problematiku, k rozšíření jejího obzoru a také jí to umožnilo získat
pohled zainteresované osoby. Tento počin velmi kladně hodnotím.

Studentka tedy bezezbytku splnila zadání své bakalářské práce tím, že přehledně
zpracovala teorii v oblasti rizik ve stavebnictví a následně tuto teorii aplikovala na praktický
příklad, ve kterém provedla analýzu rizik a stanovila konkrétní návrhy opatření. Navíc díky
spolupráci se zaměstnancem firmy PKS stavby a.s. obohatila svoje praktické znalosti.



Práce může být použita jako přehledný a jasný vzor postupu pro stanovení a řízení rizik
nejen u zakázky rozebírané v předkládané bakalářské práci, ale i u dalších stavebních
zakázek. Tím představuje přínos pro řízení stavebních projektů firmy.

Bakalářské práce je napsána celkově velmi zdařile, přehledně, jasně a systematicky,
bez gramatických chyb. V textu jsou řádně uvedeny odkazy na použité zdroje. Po vizuální
stránce bakalářská práce zaujme použitím grafických schémat a tabulek, které ještě zvyšují
její přehlednost.

Na závěr prosím studentku, aby komisi zodpověděla, jak nejlépe umí, následující dvě
otázky:

1. Pro jak velké firmy je metoda RIPRAN™ vhodná a proč?

2. Jaké jsou další metody pro řízení rizik?
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