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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínlqy (v případě potřeby pokračujte na další
stránce):

Diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Cilem diplomové práce bylo lyhodnocení
finančních rizik likvidity, zadluženosti a obratu pohledávek. Dále jejich analýza, řizení a
stanovení mažných opatřeni k snižení těchto nzlk. Práce je struktrnována do teoretické a
praktické části. Teoretická čast je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole jsou popsána
hlawí finarrční rizlkaohrožujicí finanční instituce i výrobní průmyslovó podniky. Zahlavni a
podstatné jsou r,ybrána tři finančni rizik4 které jsou dáůe rozpracovány v podobě jejich
hodnocení a náwhů nasledné eliminace. V druhé kapitole je rozebránateorie řizeni riňk,kam
spadá management řizení riňk a fíue řizeni rizlk.

V praktické časti jsou aplikovány kroky íizeni riňk Jsou identiťrkovány rizika spolu s
pomocí vzorců ukazatelťr za účelem zjištění stavu rizik v průmyslovóm podniku. Zdrojem
potřebných informaci posloužily qýročni zpráw podniku za obdobi 2aI2 * ZaW. Ziskané

ýsledky a údaje samotného podniku byly vyrržity k analýze zmíněných finančních rizik.
V závěru práce studerrtka "Semaforovou metodou" rizika ohodnotila dle jejich významnosti a
závaárosti. Těm nejhorším hodnocením byla nawžena doporučeni k jejich možnému
omezení. Nawhuji práci k obhajobě.

OtázW k obhajobě (nutno rryplnit):

1. Které zs tři papsulých finančních rizik rmimáte jako klíčové pro konkrétní průmysloqý
podnik?



Strukturované hodnocení práce:

kriterium 1 2 J 4
Míra naplněrlt zadání (soulad zadráni a obsahu práce, nárďnost a splnění cilů) L
Logická strukfura a prov áranast jednottil}ch části x
Uroveň zpracová,rrí literárni rešerše (práce s odbornou literatrrrou) r
Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadini a cilům) T
Vlastrú přírros (kritické zlrodnocení ziskarrých poznatků, přínos pro praxi) f
Závéry práce, jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a ja4lkov á úroveň L
Formálni úprava a požadované rráležitosti (citace literatury, odkary v textu) X
celkové hodnocení nráce známkou íslovně) velmi dobře
Hodnocení: 1 - výbomě, 2 - velmidobře, 3 * dobře, 4 - nevyhověl
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