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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce odpovídá po formální stránce požadavkům kladeným na práce
tohoto typu. Téma práce bylo zvoleno vhodně a koresponduje se studovaným oborem. Cíl
práce není v úvodu zmíněn a bude-li vycházeno ze zadání bakalářské práce, pak jím bylo na
základě provedených analýz komunikačních rizik formulovat návrhy a doporučení pro
konkrétní podnik, označen jako XY. Teoretická část práce je zpracována na základě
dostatečného množství použitých literárních zdrojů. Představuje dobře zpracovanou literární
rešerší vztahující se k problematice komunikace v podnikovém prostředí. Zcela chybí
teoretické pojednání o analýze rizik a jejích metodách, zvláště pak těch, které měly být
použity při analýze v praktické části bakalářské práce. Praktická část práce neodpovídá zadání
bakalářské práce, neboť nebyla provedena vlastní analýza komunikačních rizik. Autorka
předkládá bez jasné struktury pouze popis vybraných podnikových procesů.
Bakalářskou práci přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě.
2/2

Příloha k protokolu o SZK č…..ze dne………

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1.
Na základě osvětlení pojmů analýza rizik a metody analýzy rizik vyberte vhodné metody,
které byste mohla použít ve Vaší bakalářské práce za účelem splnění zadaného cíle.

Klasifikace oponenta bakalářské práce: E - DOSTATEČNĚ

V Uherském Hradišti dne 20. 5. 2014
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podpis oponenta bakalářské práce
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