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Cílem práce je analyzovat práci manažerů podniku v jejich funkcích a 

vyhodnotit snižování potencionálních ekonomických rizik. 
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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

x   

 

kritéria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu 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   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy… 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1) Podle výsledků dotazníkového průzkumu za nejdůležitější manažerský cíl považuje mana- 

gement v podniku PARAMO, a.s. spokojenost zákazníků. Není důležitější cíl pro ně zisk 

podniku ? 

2) Má vybraný podnik PARAMO, a.s. velkou konkurenci v ČR ? 

 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a na situaci ve vybraném podniku. 

Analytická část je rozdělena na čtyři hlavní části: lokaci, historii, poslání a produkty. Rizika 

jsou zaměřena na podnikání vybrané firmy a finanční analýzu. Poslání vybrané firmy je 

zaměřeno především na tři vybrané segmenty: zpracování surové ropy a velkoobchod, 

petrochemická výroba a prodej produktů a maloobchodní prodej motorových paliv.  

Důležitou částí této práce je kapitole 4. Analýza rizik a způsoby jejich snižování. Zde je 

analyzováno kreditní riziko, kterému je společnost vystavena – porušením smluvních závazků 



protistrany. Dále řízení likvidity, tržní riziko, měnové riziko, havárie, riziko zvyšování tržní 

ceny a provedena stručná finanční analýza podniku. 

Přínosnou částí této bakalářské práce je provedený dotazníkový průzkum u manažerů 

podniku PARAMO, a.s. a jeho vyhodnocení. Tato část obsahuje statistické grafy, plynoucí 

z provedeného průzkumu. 

Lze také souhlasit s kapitolou 6 Vyhodnocení a doporučení pro podnik.  

  

 

 

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

 

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