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Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

1

Formulace cíle práce a hypotézy

2

Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí

X

3

Struktura práce a postup řešení

X

4

Použité metody

X

5

Práce s odborným jazykem

X

6

Úroveň formálního zpracování práce

X

7

Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy

B

C

D

E

F

X

X

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití
X
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení diplomové práce:
Cieľ diplomovej práce je formulovaný jasne. Štruktúra jednotlivých kapitol diplomovej práce
je logická a zrozumiteľná.
Teoretické východiská práce týkajúce sa problematiky riadenia rizík dokázala študentka
využiť pri spracovaní praktickej časti diplomovej práce. Použitá literatúra je vhodne zvolená
vzhľadom k skúmanej oblasti. Počet použitých zdrojov (44) považujem za nadštandardný
a teoretický prínos diplomovej práce je zrejmý.
Vybrané metódy sú vhodne zvolené k téme a zložitosti diplomovej práce. Skórovacia metóda
s mapou rizík, HACCP analýza i SWOT analýza sú spracované na výbornej úrovni. Študentka
nepracovala s hypotézami, avšak cieľom diplomovej práce nebolo výsledky zovšeobecniť, ale
vypracovať projekt pre konkrétnu spoločnosť. Ich použitie nebolo nutné. Projekt, ktorý
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študentka vypracovala považujem za reálny a detailne spracovaný (časová, nákladová
i riziková analýza projektu).
Študentka splnila ciele, ktoré vyplývajú zo zadania diplomovej práce v plnom rozsahu.
Formálnu úroveň diplomovej práce hodnotím ako výbornú a vyjadrovanie študentky je na
vysokej úrovni.
Diplomovú prácu hodnotím ako výbornú a odporúčam ju k ústnej obhajobe.

1. Akým spôsobom ste postupovala pri spracovaní mapy rizík (str. 43)? Okomentujte.

Kontrola plagiátorství: Diplomová práca prešla kontrolou plagiátorstva – nie je plagiát.

Klasifikace vedoucího diplomové práce: ………A – výborně….........................

V Uherském Hradišti dne……25. 5. 2018………
…………………………………...
podpis vedoucího diplomové práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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