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CELKOVÝ POČET BODŮ

45

CELKOVÉ HODNOCENÍ1)

Závěrečné stanovisko: 2)

1)

viz druhá strana formuláře;

2)

D - uspokojivě

předloženou práci doporučuji k obhajobě

doporučuji nebo nedoporučuji k obhajobě
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Další podněty a připomínky k práci, ke kterým by se měl autor vyjádřit v rámci rozpravy:
Celkově je práce nevyvážená z hlediska teoreticé a praktické části.
Kapitola 2 je nazvána "Analýza mimořádných událostí …". Obsahem je ale jen teoretický základ a popis.
Výstupem analýzy není jen konstatování a popis, ale také vyhodnocení - např. hodnoty v peněžních
jednotkách, nebo procentech.
Kapitola 3 je také jen teoretický popis rizik, rizikového managementu apod.
Praktická část je popsána na deseti stranách. Je zde popis navržených opatření, ale chybí jejich
vyhodnocení např. z hlediska investic.
Otázka:
Byla navržená opatření konzultována s vedením firmy? Jaká byla reakce?
Dokážete aspoň přibližně vyčíslit náklady na navržená opatření?

Datum:

21. květen 2021

Podpis oponenta:

CELKOVÉ HODNOCENÍ:
body

známka

0 - 30

F - nevyhověl

31 - 40

E - dostatečně

41 - 50

D - uspokojivě

51 - 60

C - dobře

61 - 70

B - velmi dobře

nad 70

A - výborně

Práce se doporučuje k obhajobě, pokud celkové hodnocení dosáhlo minimálně 31 bodů!
Předmětem hodnocení je bakalářská práce včetně případných příloh.
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