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Téma bakalářské práce:

Analýza krizového řízení ve společnosti XY

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

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

B

C

D

E

F

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Autorka si vybrala náročné téma své BP. Analyzovaná firma je charakteristická strojírenskou
výrobou pro automobilový průmysl, která byla hned na začátku hospodářské krize silně
zasažena. Obsah vypracované práce odpovídá zadání. Práce je původním dílem Petry
Šantrůčkové, ve které s využitím dostupné literatury popsala problematiku, zabývající se
zadanou tématikou. Teoretická část bakalářské práce je zpracována na velmi dobré úrovni.
Studentka prokázala schopnost kriticky pracovat s literaturou. Teoretická východiska vhodně
využila při vypracování analytické části. Autorka provedla analýzu krizového a insolvenčního
řízení ve vybrané společnosti. Bakalantka sledovala vývoj krize a činnost krizového
managementu. Závěrem bakalantka na bázi zjištěných fakt formuluje doporučení, která
považuji za vhodná. Tato doporučení by mohla být i součástí celospolečenské diskuse
vedoucí případné k novelizaci insolvenčního zákona. Cíle práce byly splněny. Autorka
pracovala samostatně.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Které z Vašich doporučení považujete za nejdůležitější?

Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.
Bakalářskou práci doporučuji k ústní obhajobě.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 2. října 2014
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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