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Kritéria hodnocení: 
Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce   X    

2 Splnění cílů práce    X   

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce    X   

5 Formální úprava práce  X     

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik ve vybraném podniku.  V bakalářské práci 

v úvodu chybí jasné vytýčení, která rizika se budou v podniku analyzovat a jakými metodami. 

Teoretická část je rozdělena do dvou oblastí: do samotné analýzy rizik a následně do oblasti 

krize a krizového řízení, což není úplně vhodné. Buď se tedy práce zabývá prevencí nebo řeší 

management již za probíhající krize. V praktické části jsou pak velmi povrchně popsána 

možná nebezpeční při výrobě – proč ale studentka tato rizika nezanalyzovala některou 

z metod, kterou má uvedou v teoretické části? A kde jsou krizové scénáře a opatření pro tato 

rizika. Pak zcela nelogicky se řeší úrazy a BOZP, o kterých v teoretické části není ani zmínka. 

Protože nebylo jasně definováno, která rizika jsou předmětem bakalářské práce, postrádám 

analýzu finančních, ekonomických, personálních rizik, která považuji z hlediska 

managementu podniku za zásadní. Pokud navrhuji opatření, tak studentka by měla znát 

z teorie učiva, že nejdříve se provádí kvantifikace a stanovení pravděpodobnosti daných rizik 

a na základě toho se nastaví opatření. Např. výpadek elektrického proudu. Pravděpodobnost, 

že riziko nastane-statistika kolikrát se to již stalo – kolik opatření bude stát? Vyplatí se? 

Z tohoto pohledu jsou pro mne navržená doporučení nedotažená do konce. 
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Otázky k obhajobě bakalářské práce: 

 

1) Proč jste ve své práci nepoužila žádnou z metod, kterou uvádíte v části teoretické? 

2) Kdybyste byla v pozici manažera tohoto podniku a pracovník Vám přinesl takto 

vypracovaná doporučení. Vám by to pro další rozhodování stačilo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace oponenta bakalářské práce:  D-uspokojivě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne…25.5.2014………… 

 

         

       …………………………………... 

       podpis oponenta bakalářské práce 

 

 

 

A - výborně B – velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


