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Kritéria hodnocení:
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Náročnost tématu práce
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Splnění cílů práce
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Teoretická část práce
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Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka zpracovala práci na téma řízení rizik v konkrétním potravinářském podniku. Téma
odpovídá studovanému oboru. Studentka v teoretické části práce vymezila pojem riziko,
problematiku řízení rizik a jejich analýzu. Dále krátce popsala potravinářský průmysl v ČR.
V praktické části pak představila analyzovanou firmu, zhodnotila rizika ve výrobním procesu
a navrhla opatření snižující rizika. Práci je možné vytknout v kapitole 1 určitou
rozkouskovanost textu, způsobenou používáním množství odrážek (navíc v některých
případech jsou formálně špatně). Kapitola druhá je pouze na 2 a ¼ strany, což je na
samostatnou kapitolu příliš krátké. Podkapitola 4. 1 má nevhodný název. Studentka občas
v textu používá neodborný jazyk, spíše hovorový (např. hodně tlačí na marketing). Kapitola 6
je zpracována zajímavě, mohla být přehlednější. Studentka jistě při zpracování teoretické části
práce mohla použít větší množství literárních zdrojů, celkový počet použité literatury mohl
být opravdu širší. Práce má dobrou odbornou úroveň. Studentka splnila cíl práce.

2/2

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

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Seznámila jste s výsledky práce firmu? Jaká byla reakce na Vaše zjištění a návrhy?

Klasifikace oponenta bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 16. května 2014
…………………………………...
podpis oponenta bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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