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Cílem diplomové práce bylo na základě metodiky  projektového řízení a 

řízení rizik projektu provést na vybraném investičním projektu 

identifikaci, analýzu a zhodnocení rizika, včetně návrhu protirizikových 

opatření a námětů pro management rizika v projektech podobného 

zaměření. 

Vedoucí diplomové práce Doc.Ing.Jaroslav Pakosta,CSc 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Jakýkoli projekt je spojen s rizikem. Proto by mělo být projektové řízení a řízení rizik 

nedílnou součástí.Pomocí řízení rizik projektů dokáže podnik reagovat na turbulentní 

ekonomické prostředí. Diplomová práce se zabývá touto problematikou včetně implementace  

na vybraném investičním projektu. 

V první části práce jsou popsány základní teoretické pojmy z dotčených oblastí – 

projektového řízení, projektu, stanovení jeho cílů, typů projektů, fází projektového 

managementu. Druhá kapitola popisuje rizika a provádí jejich členění. Následuje podrobnější 

popis řízení rizik. 



Ve druhé části se autorka zaměřila na konkrétní projekt – zavedení nového informačního 

systému v podniku. Je zpracována SWOT analýza včetně dalších rozborů a poté uvedena  

možná rizika. Tato jsou posléze ohodnocena pomocí pětistupňové kvalitativní analýzy. 

V závěru jsou navržena opatření pro eliminaci rizik včetně doporučení pro podnikovou praxi. 

Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn.  

Ot.1: Popište strategii procesu managementu rizik. 

Ot.2: Proč jste při hodnocení rizik použila kvalitativní analýzu? 

 

 

Práce je   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: Výborně. 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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