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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání diplomové práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového 

zpracování 
A - výborně 

3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 

literárních zdrojů 
A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 
5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 
7. Formulace závěrů práce A - výborně 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně 
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Komentáře k diplomové práci: 

Tato práce je zaměřena na identifikaci, hodnocení a eliminaci rizik v konkrétní organizaci. 

V teoretické části jsou popsány potřebné kapitoly. Ty jsou vyhotoveny bez chyb a odchylek 

od šablony a dávají dobrý podklad praktickým pasážím. 

V úvodu praktické části by měla být samostatná kapitola, která rozsáhleji popisuje cíle práce. 

Autorka se věnuje analýze součané situaci ve firmě, posuzuje obecně jakým způsobem budou 

rizika hodnocena a jaký bude postup provedení nápravných opatření. V hlavní kapitole se 

věnuje rozboru konkrétních problémů, které popisuje na příkladu vybrané ČOV. Stanovuje 

postupně míry rizik, uvádí jejich zdroje a také navrhuje jakým způsobem rizika eliminovat. 

Tato část je velmi rozsáhlá a komplexně popisuje opatření potřebná ke zlepšení situace. Na 

základě těchto návrhů je vytvořen katalog rizik a mapa procesů, jež jsou umístěny 

v přílohách. V závěru jsou shrnuty přínosy pro společnost. Práce je po odborné stránce na 

dobré úrovni. Informace jsou přehledně zpracovány a popsány. Autorka prokazuje velmi 

dobrou odbornou zdatnost a schopnost vyjádřit myšlenku ve formě diplomové práce. Ta 

splňuje zadané body a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Otázky oponenta diplomové práce: 

Jak byly zvoleny kontrolní otázky pro metodu Check list? 
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