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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

FAKULTA LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE
Jméno a příjmení studenta:

Bc. Martina Štěpánová

Vedoucí diplomové práce:

Ing. Eva Hoke, Ph.D.

Akademický rok:

2017/2018

Téma diplomové práce:

Ekonomická bezpečnost vybraného podniku

Kritéria hodnocení:

Stupeň hodnocení podle ECTS
A

1

Formulace cíle práce a hypotézy

2

Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí

3

Struktura práce a postup řešení

X

4

Použité metody

X

5

Práce s odborným jazykem

X

6

Úroveň formálního zpracování práce

X

7

Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy

B

C

D

E

F

X
X

X

8 Teoretický přínos práce a její praktické využití
X
Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni.

Celkové slovní hodnocení diplomové práce:
Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuální problematikou, kterou je ekonomická
bezpečnost. Práce je standardně rozdělena do tří kapitol, které na sebe logicky navazují, a sice
teoretická, praktická a projektová část.
Literární rešerše shrnuje základní teoretická východiska týkající se prvků ekonomické
bezpečnosti podniku. Pozornost je zaměřena především na rizika a jejich řízení a také na
integrovaný systém řízení, který s ekonomickou bezpečností úzce souvisí. Poslední kapitola
teoretické části je věnována shrnutí teoretických východisek, které slouží jako platforma pro
část praktickou, což hodnotím velmi kladně.
V úvodu praktické části byla představena zkoumaná společnost a na základě interview
s manažery a vedoucími byla identifikována rizika, která by na ekonomickou bezpečnost
mohla mít zásadní vliv. Pro analýzu těchto rizik byl použit diagram příčin a následků.
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V následující kapitole (kap. 9) za pomoci skórovací metody s mapou rizik diplomantka
sestavila seznam rizikových faktorů, který představuje podklad pro ohodnocení rizikového
faktoru. Na základě ocenění rizika byla všechna rizika seřazena od nejvíce závažného
rizikového faktoru po nejméně závažný. Z kvadrantu významných rizik autorka vypracovala
tabulku a navrhla opatření pro jejich snížení nebo eliminaci.
Poslední částí diplomové práce je zpracování projektu. Vzhledem k širšímu množství
zjištěných rizik si studentka pro svou projektovou část vybrala implementaci elektronického
systému Kanban, na čemž se dohodli s vedením společnosti. V projektové části je stanoven
logický rámec projektu a též je vypracována časová, riziková a nákladová analýza.
V projektové části byly použity metody CPM (Critical Path Method) a RIPRAN (Risk Project
Analysis).
Práce jako celek ukazuje na utříděný a systematický přístup k řešené problematice. Studentka
prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky do roviny praktické, čímž splnila zásady a
cíle stanovené v zadání diplomové práce. Diplomantka pracovala samostatně, zodpovědně a
využívala konzultací.
Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.

Kontrola plagiátorství:
Bakalářská práce byla prověřena kontrolou plagiátorství a nejedná se o plagiát.

Klasifikace vedoucího diplomové práce: A – výborně

V Uherském Hradišti dne 22.5.2018
…………………………………...
podpis vedoucího diplomové práce

A - výborně

B – velmi dobře

C - dobře

D - uspokojivě

E - dostatečně

F - nedostatečně
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