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Cílem práce je analyzovat práci manažerů podniku v jejich funkcích a 

vyhodnotit možnosti snižování potencionálních ekonomických rizik. 

Vedoucí bakalářské práce Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc. 

 

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) Lze podchytit pro firmu CHARVÁT CTS a.s. rizika spojená s požadavky na dodávky 

výrobků ze zemí mimo Evropu ?  

2) Bude tento trend (export mimo Evropu), uvedený v části 2.7 Vlastní doporučení, 

pokračovat i v budoucnosti ? 

Bakalářská práce je zaměřena na teoretickou část, kde jsou uvedeny definice rizika, 

klasifikace rizik, řízení rizik a ochrana podniku před rizikem. Je možno konstatovat, že 

autorka vybrala z teorií rizika ty podstatné a důležité části a zaměřila se na rizika pro výrobní 

podnik. Autorka analyzuje rizika v podniku a zaměřuje se především na management a rizika, 

což je jistě podstatné. Je zde uvedeno, jaký by manažer měl mít vzdělání, vlastnosti a cit pro 

rizika a v praktické části rozebírá management vybraného podniku CHARVÁT CTS a.s. a 

jejich vztah k riziku u jednotlivých manažerů.  



Důležitá část v této bakalářské práci je 2.5 Řízení rizik ve společnosti, kde jsou již konkrétně 

klasifikována a analyzována rizika, jejich identifikace, měření rizika ve vybrané společnosti, 

monitorování rizika a snaha o snižování rizika ve společnosti.    

 

 

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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