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Cílem práce bylo seznámení se základními pojmy krizového řízení a 
metodami analýzy rizik. Součástí cíle bylo přiblížení praktického využití 
popisovaných analytických metod ve vybrané společnosti. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Ondřej Svoboda 
 

úroveň náročnost tématu na 
nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
Úroveň kriteria hodnocení práce 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací    X 
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení   X  
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   

vysoké průměrné nižší nejsou nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ...  X   

ve velké míře přiměřené částečné absentuje použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod.   X  

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému  X   

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části BP (tabulky, grafy, propočty apod.)  X   
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
1. Na str. 58 píšete, že se v rámci oddělení jakosti ve společnosti Federal-Mogul Friction Products, a. s. provádí 
také interní audit. Myslíte si, že se ve jmenovaném podniku jedná o vhodné organizační začlenění zaměstnanců 
provádějících interní audit?  

2. V kapitole 3.3 popisujete metody FMEA a FM TiPS. Čím jsou tyto metody pro Vámi zkoumanou společnost 
vhodnější než jiné metody analýzy rizik popisované v kapitole 2.3. 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře minus, dobře, 
nevyhověl/a. 
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