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Jméno a příjmení studenta:  Lukáš Studihrad 

Název bakalářské práce:  Řízení pohledávek  

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   prof. Ing. František Freiberg, CSc. 

 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum charakteru a úrovně řízení pohledávek v ČR. V úvodu jsou 

uvedeny poznatky o povaze a významu preventivních opatření pro snížení rizik spojených se vznikem 

pohledávek, dále je charakterizován význam kontroly a monitorování pohledávek. Pozornost autora je 

věnována i identifikaci a hodnocení nákladů spojených s existencí pohledávek. Formou dotazníkového 

šetření je ověřován přístup vybraných podniků k řízení pohledávek a míra, s jakou podniky využívají 

základní nástroje řízení pohledávek. Vzhledem k počtu obdržených odpovědí a pojetí zvolených otázek 

postrádá dotazníkové šetření požadovanou vypovídající schopnost. 
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Posudek BP - VEDOUCÍ 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

  x    

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 x     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

  x    

Adekvátnost využitých metod práce   x    

Splnění cílů práce   x    
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
  x    

Odborný přínos práce   x    

Využitelnost práce v praxi   x    

Prezentace závěrů  x     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
  x    

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1. Charakterizujte způsoby snižování nákladů spojených s existencí pohledávek.  

2. V čem spatřujete největší přínos vaší bakalářské práce?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO  

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO 
 

Datum:  14. 5. 2015    Podpis:   
 


