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Náročnost tématu práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly naplněny. Studentka se zabývala aktuální
problematikou sestavení krizového plánu pro vybranou společnost. Struktura práce
je logická a svým rozsahem postačující. Praktická část koresponduje s částí teoretickou.
Autorka na základě teoretických východisek provedla identifikaci a vyhodnocení rizik
a zpracovala krizový plán pro společnost Ray Service, a. s.
Autorka ke zpracování práce přistoupila zodpovědně a iniciativně, pracovala samostatně,
při konzultacích prokazovala znalosti řešené problematiky.
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Práce je zpracována věcně správně a srozumitelně, grafická úprava je průměrná. Text
obsahuje řadu gramatických chyb a překlepů, je vhodně doplněn přehlednými tabulkami
a obrázky.
Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou
práci a lze ji doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm C – dobře.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Vysvětlete návrh řešení uvedený v kapitole 6.3 pod písmeny j) a k), tj. krádež dat
a ochrana osobních údajů.

2.

V čem spatřujete praktický přínos Vaší práce?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:

C – dobře

V Uherském Hradišti dne 24. května 2014.

…………….………………..……...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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