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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Lukáš Brejcha 

Studijní obor/zaměření:  Systémy projektového řízení 

Téma bakalářské práce:  Řízení rizik projektu  

 

Hodnotitel – oponent:  Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. 

Podnik – firma:  KPM FEK ZČU 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 

A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Přístup autora k řešení problematiky práce              

O) Celkový dojem z práce                
 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     dobře  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Student se ve své bakalářské práci zabývá problematikou řízení rizik. Práce se člení na teoretickou 

a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou využívány především tři základní zdroje, ale dílčí 

části jsou citovány i z ostatních zdrojů.  

Teoretické poznatky student následně aplikuje na projektu vzorové dřevostavby společnosti ATRIUM 

s. r. o., která má být zahájena v příštím roce. V této části se vyskytují dílčí nedostatky po obsahové 

stránce (např. chybí část logického rámce). V části jsou uvedené jednotlivé plány projektu, ale není 

k nim doplněn žádný komentář. Navíc lze jen obtížně zhodnotit řízení rizik uvedeného projektu 

a navrhnout nějaká doporučení pro firmu v této oblasti, jelikož se projekt nachází před termínem 

zahájení. 

Po formální stránce obsahuje práce dílčí nepřesnosti (např. seznam dílčích zkratek v textu, nikoliv na 

konci práce).  
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Metodické poznámky: 
1 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň. 
2 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
3 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

 

  

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji bakalářskou práci studenta Lukáše Brejchy 

k obhajobě před státní komisí. 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

1. Upřesněte, co je zahrnuto v nákladech na řízení rizik (str. 54). Jaké další druhy nákladů obsahuje 

uvedený rozpočet projektu (z hlediska použitých zdrojů)? 

2. Jakým způsobem byla vypočtena pravděpodobnost dílčích rizikových faktorů v metodě RIPRAN 

(str. 65)? 

3. Kdo je podle matice RACI (str. 67) zodpovědný za uzavření smluv s dodavateli nebo kolaudaci 

objektu? 

            

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 5. června 2020      Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


