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rrretlrods lrotel

studijní prograln:

stuclijní obor:

akadernicky rok:

Jrnérro a p íjmení diplomanta:

Zadávající katedra:

Vedorrcí diplomové práce:

Název diplomol,é práce:

Název diplornové práce
v arrglickérn jazyce

DiplomovoLr prácilze zapsat, kromě oboru A. v letrrírn izirnrrím semestrtl.

Pokud student rreodevzdal diplornovou práci v určenétn termínu. tuto skutečnost p edem písemrrě
zdťrvodrril a omluva byla děkarrem uznátra, stanoví děkarr studentovi rrál.raclní tennín odevzclárrí
diplomové práce. Pokud se však student ádrrě neomluvil rrebo omluva nebyla clěkanem vznána, m že
si student zapsat diplornovou práci podrulré. Studentovi, kterl p,i opakovaném zápisu diplomovou
práci rreodevzdal v určeném tennínu a tuto skutečnost ,ádně neomluvil rrebo onrluva nebyla děkanenr
uznána. se ukorrčr"rje studium podle 56 zákorra o VŠ e .1 1 1/l998 (SzŘ Čvur čl 2 l, odst. 4).

Diplonrunt bere na vědomí, že je povinen |Jypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci,
s vyjin&ou poslqttntttych konzultací,|Seznam potlžité literatury, .jinych pratnenu a jnlen konzltltcmtíi je
t eba uvést v diplomové práci. /l"l
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LraunZadání diplolllové práce p elrzal drre:

Fonnulá,nutno vyhotovit ve 3 vYtiscíclr - 1x katedra, 1x diplomartt' lx
Nejpozději do korrce 2. f}drre vyuky v semestru odešle katedra 1 kopii
a pro\/ede zápis rrclajťr tykajících se DP do databáze KOS.
DP zadává katedra nejpozději 1. tyden selnestrll, v němž má student DP
(Srrrěrrrice děkana pro realizaci stud. programůaSZZ,na FSv ČVUr č1. 5. odst. 7)

ZADA|{I DIPLOMOVE PRACE
Stavebpí ilžerryrství

Stavebrrí man_agemen!

2015 |2016

Vlichaeta Frydlov á

Katedra ekopopriky a ízení ve tavebpictví

Irrg. Martirr Cásellsky. CSc.

Risk n,lanagenrent itt cottstructiorr project delivery lTlethods - lrotel
bu ild irrgs

Risk management in construction project delivery
buildirrgs

,Rigk_ papage_m_errt p jeh9 užiíí, pop_ig d9_dava!"e|9k;ich qy9.!épri" "y9 "_s_!av__e_bpíclr

Terrnín odev zdáni: 8 .I .20 1 6
(vyplňte poslední den vyrrv pii;i. ;Óiňtiii)

proj ekteclr,

zadání DP na stllduní oddělerrí

ZapSalloLl.


