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Stupeň hodnocení podle ECTS
Kritéria hodnocení:
1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

5

Formální úprava práce

A

B

C

D

E

F







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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly naplněny. Teoretická část je koncipována
logicky a odpovídá části analytické. Autorka na základě teoretických východisek
pro zpracování analýzy finančních rizik a jejich řízení provedla SWOT analýzu vybraného
podniku, jeho finanční analýzu s použitím poměrových ukazatelů a analýzu finančních
rizik. Provedené analýzy svědčí o tom, že se autorka v řešené problematice orientuje.
V závěru jsou pak celkově shrnuty výsledky provedených analýz a jsou navržena
doporučení pro zlepšení finanční situace podniku ve vztahu ke zjištěným rizikům.
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Autorka ke zpracování práce přistoupila zodpovědně a iniciativně, pracovala samostatně,
při konzultacích prokazovala velmi dobré znalosti řešené problematiky a analytické
schopnosti.
Práce je zpracována věcně správně a srozumitelně. Grafická úprava je dobrá, text je vhodně
doplněn přehlednými tabulkami a grafy. Předloženou bakalářskou práci doporučuji
k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm B – velmi dobře.
Práce prošla kontrolou v systému Theses.cz – není plagiát.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.

Vysvětlete a porovnejte řízení kurzových rizik s využitím měnového forwardu
a měnového swapu.

2.

Zhodnoťte reálnost zavedení jednotlivých opatření, která navrhujete v kapitole 10,
v daném podniku.

Klasifikace vedoucího bakalářské práce:

B – velmi dobře

V Uherském Hradišti dne 28. května 2015.

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

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně

2/2

