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Téma bakalářské práce: Analýza a řízení rizik ve službách

Kritéria hodnocení:
1

Náročnost tématu práce

2

Splnění cílů práce

3

Teoretická část práce

4

Praktická část práce

5

Formální úprava práce

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

B

C

D

E

F

X
X
X
X
X

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

Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Studentka se v bakalářské práci zabývala analýzou a řízením rizik ve službách. V teoretické
části zpracovala literární rešerši týkající se rizik obecně a řízení rizik a jejich metodám.
Samostatná kapitola byla věnována též samotným službám. Pro praktickou část si autorka
vybrala SVČ Včelín v Bystřici pod Hostýnem. Autorka ve své práci implementovala SWOT
analýzu pro zmapování vnitřního prostředí a PEST analýzu pro monitoring vnějšího prostředí.
Z výsledků analýzy identifikovala silné a slabé stránky a odhalila rizika a hrozby.
Nejzávažnější hrozbu podrobila analýze stromu poruch FTA. Též potencionální rizika, jež
vyplynula z PEST analýzy, byla rozebrána v metodě PHA. V závěrečné kapitole studentka
navrhla opatření na zlepšení problematických oblastí. Pozitivně hodnotím doplnění práce
návrhem na reklamu, včetně rozpočtu.
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Práce vykazuje řadu stylistických a gramatických nepřesností a seznam literatury mohl být
rozčleněn na monografie a elektronické zdroje. Některé kapitoly mohly být obsáhlejší,
především v teoretické části. Studentka však prokázala schopnost implementovat teoretické
poznatky v praxi. Dále je nutné poznamenat, že slečna Obkráčilová byla po celou dobu
spolupráce aktivní, svědomitá a navštěvovala pravidelně konzultace.
I přes výše uvedené nedostatky, práce koresponduje se zadáním a proto ji doporučuji
k obhajobě.
Otázka k obhajobě bakalářské práce:
Ve SWOT analýze, v sekci hrozeb máte uvedeno nezískání finančních prostředků. Které
zdroje máte na mysli?

Klasifikace vedoucího bakalářské práce: C - dobře

V Uherském Hradišti dne 5. 10. 2015
…………………………………...
podpis vedoucího bakalářské práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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