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Studentka v rámci své bakalářské práce řeší problematiku rizik ve stavebním podniku. Pro své
analýzy si vybrala specifický vzorek stavební firmy - společnost Karnet a. s. Autorka zajistila
pro svoji práci značné množství údajů a poznatků z praxe od zkoumaného podniku, čímž se jí
podařilo vytvořit zajímavou sondu do fungování malého stavebního podniku na složitém
českém stavebním trhu. Práce je velmi dobře strukturovaná, a přehledná, vhodně doplněná o
grafiky a obrazové přílohy. Vyzdvihla bych především analýzu rizik v praktické části bakalářské
práce, kterou studentka aplikuje na zakázce "Rekonstrukce provozní budovy Úřadu vlády ČR',
jež je mnoha jevy (investor, režimová opatření místa stavby .. .)opravdu specifická a považuji ji
za velmi hodnotnou.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce O 181 O O

2. Vhodnost použitých metod a postupů 181 O O O

3. Využití odborné literatury a práce s ní 181 O O O

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce 181 O O O

5. Splnění požadavků zadání práce O 181 O O

Připomínky a dotazy k práci:

Myslíte si, že pro rozvoj a správné fungování firmy je za všech okolností výhodou a silnou
stránkou nulová zadluženost?
Domníváte se, že model podnikání jaký provozuje fa Karnet a. s. je na českém trhu běžný?
Dávají podle Vás velké české stavební podniky přednost realizacím vlastními silami nebo
prostřednictvím subdodavatelského systém u?

Závěr:

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Féi<ulta staveon VUT v Srně Veveií 331/95 60200 lsrno

2



Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1

Datum: 4. června 2017 Podpis oponenta práce ..... fLL>I·---L'i<'=>

I-ci<ulta st .:vebníVUT v Srně Vf!Vfií 311/% 6()J 0< Brno


