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POSUDEK VEDOUCÍHO ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly vedoucího:  Ing. Yveta Tomášková, Ph.D. 
Jméno, příjmení a tituly studenta:  Bc. Pavel Bureš 
Název diplomové práce: Identifikace a vyhodnocení rizik ovlivňujících finanční zdraví vybraného průmyslového podniku  
    
 
Základní zhodnocení, východiska práce (0-20 bodů):       18 bodů 
Hodnotilo se především Téma a cíle závěrečné práce - ZP (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění); Teorie (srozumitelnost, 
struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických veličin); Použité zdroje (množství, 
struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ Aktuální a originální téma. 
+ Odpovídající náročnost  
+ Cíle práce i nástin postupu uveden hned v úvodu. 
+ Společnost je charakterizována relevantními informacemi související se zpracovávaným tématem. 
+ Použity aktuální zdroje vztahující se k tématu. 
+ Nové poznatky pro vybranou společnost – identifikace rizik a vytvoření Registru rizik a Registru identifikovaných příležitostí. 
- Množství zdrojů 

 
Shoda práce se zadáním (0-5 bodů):          5 bodů 
Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním ZP, splnění všech zadaných úkolů. 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ Závěrečná práce odpovídá uvedenému zadání, lze konstatovat, že zadané úkoly byly splněny. 

 
Metodika a struktura práce (0-25 bodů):         18 bodů 
Hodnotilo se především Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodika 
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, 
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ Pro naplnění cíle práce byly vybrány správné analýzy a techniky, byly použity vhodné matematické metody a ukazatele. 
+ Přehledný a srozumitelný popis vybraných metod a související teorie.  
+ Uveden metodický postup. 
- Navržená metodika nemá  logickou posloupnost, analýza SWOT je výsledkem jiných analýz a nelze jí začínat. 
- Není uvedeno, jakým způsoben budou zjišťovány jednotlivé faktory SWOT analýzy. 

 
Praktická část (0-25 bodů):          15  bodů 
Hodnotilo se především Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat (sofistikovanost, 
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ V praktické části postupoval autor dle metodického postupu, který navrhl v předchozí kapitole. 
+ Analýza rizika dle metod uvedených teoretické části. 
+ Identifikace a prezentace rizik pomocí Ishikawa diagramu. 
- Tabulka 5 neanalyzuje silné a slabé stránky ani příležitosti a ohrožení, pouze je vyjmenovává, bez odkazu na zdroj informací 
nebo vlastní výzkum. 
- Klíčové faktory SWOT analýzy nejsou kvantifikovány  
- Nejsou prezentovány podrobnější souvislosti mezi identifikovanými riziky jednotlivými vypočtenými finančními ukazateli 
- Významnost rizik mohla být dána do souvislosti s jednotlivými ukazateli pomocí vybraného pyramidálního rozkladu (např. 
Du Pont)  

 
Formální úroveň (0-15 bodů):          10 bodů 
Hodnotilo se především Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování textů, 
celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ Stylistika a jazyková úroveň odpovídají požadavkům kladeným na diplomové práce 
+ Grafická úprava práce 
+ Zápis vzorců, odkazy na použitou literaturu, značení tabulek a obrázků, citace zdrojů vše dle směrnice HGF. 
- Záhlaví a zápatí pokračuje i za závěrem 
- Drobné překlepy a pravopisné chyby 
- Seznam zkratek není umístěn dle směrnice 
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Pracovní disciplína (0-10 bodů):          3 body 
Hodnotilo se především Nalezení vedoucího ZP a bezchybné odevzdání podkladů zadání ZP do IS do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během zimního 
semestru (konzultace, plnění úkolů); Vyzvednutí zadání ZP do vyhlášeného termínu; Práce na ZP během letního semestru (konzultace, plnění úkolů); Přístup ke 
zpracování ZP (samostatnost, pravidelnost kontaktu, průběžná činnost). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

+ Studium související doporučené odborné literatury. 
- Zpočátku horší orientace ve zpracovávané problematice  
- Problém plnit úkoly v zadaných termínech  
- Konzultace převážně v letním semestru 
- Průběžná činnost 

 
Vyjádření k podobnosti práce s jinými dokumenty (kontrola na plagiáty): 

Celková podobnost s jinými dokumenty je 1%. 

 
Otázky k obhajobě, příp. jiné poznatky a kritické připomínky: 

Vysvětlete ukazatel efektivita vrtných souprav, a proč tento ukazatel považujete za stěžejní. 

 
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení                     velmi dobře     Celkem bodů:  69 
 
V Mostě dne 9. 5. 2018         Podpis 


