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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Hodnotí se splnění všech zadaných úkolů. 
 

Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí 

práce, případně jejich úplnosti? 
 

Práce má logickou strukturu. Zároveň vykazuje provázanost teoretické i analytické části. Za 

slabší lze považovat rozsah některých subkapitol, které obsahují jeden odstavec souvislého 

textu nebo jen odrážky. 

 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 

Práce se skládá z úvodu, teoretických východisek, charakteristiky, analýzy, návrhů a 

doporučení a závěru. Cílem práce bylo provést analýzu rizik v podmínkách průmyslového 

podniku za pomocí vybraných analytických metod a na základě zjištěných výsledků 

navrhnout opatření ke zmírnění či eliminaci rizik. Autorka prokázala, že se ve zpracovaném 

tématu orientuje, čemuž odpovídá obsah práce, naplnění cílů práce, zvolený postup i vlastní 

analýza. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 
 

Pozitivně hodnotím analytický postup založený na kombinaci několika metodických nástrojů. 

V subkapitole 4.1.2 postrádám vysvětlení, kdo a na základě jakých podkladů prováděl 

hodnocení jednotlivých rizik. 

 

 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? 

Mimo jiné zhodnoťte i původnost práce. 
 

V analytické části autorka provádí primární výzkumný postup a jí získané primární výsledky 

lze považovat za nové poznatky. 

 

 

 

 

 

 



6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Mimo jiné zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v textu na místě a 

všechny citované studijné materiály jsou v seznamu literatury. 
 

Množství a výběr použitých odborných zdrojů považuji pro diplomovou práci za nevyhovující. 

Zatímco kompilace zdrojů v teoretické části práce je správná, ve třetí kapitole je již slabší. V 

seznamu použité literatury se vyskytují pouze teoretické tištěné knižní zdroje, chybí zde jiný 

typ vhodných zdrojů (např. odborná periodika). Zároveň v seznamu nefigurují některé zdroje, 

na které se autorka odkazuje v textu práce. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Zhodnoťte jazykovou stránku i formální zpracování. 
 

Formálně působí práce přehledně a srozumitelně. Autorka se však nevyvarovala některých 

překlepů a gramatických chyb, jako např. chybné číslování některých subkapitol apod. Za 

další slabinu lze považovat nižší kvalita tisku obrázků a pouze 1 příloha. 

 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou již využívány? Doporučujete výsledky práce 

publikovat? 
 

Na základě získaných primárních výsledků se autorce podařilo navrhnout konkrétní opatření, 

která může průmyslový podnik využít. Pro zvýšení využitelnosti návrhů mohla být v návrhové 

kapitole uvedena alespoň přibližná finanční náročnost jednotlivých opatření. 

 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné 

práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě. 
 

Až na několik formálních pochybení jsem v práci neshledal zásadní nedostatky. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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