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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Krizové řízení podniku 
Jméno autora: Šárka Havlasová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví 
Oponent práce: Ing. Michal Vondruška, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, K 126 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Vložte komentář. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Vložte komentář. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce je zpracována systematicky, přehledně a velmi pečlivě. 

V případové studii studentka vypracovala komplexní finanční analýzu a detailní hodnocení situace konkrétního 
podniku před příchodem krizového managementu, kontrolu a plánování krizového managementu, rozbor 
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úspěšnosti změn v jednotlivých úsecích podniku po příchodu krizového managementu a zhodnocení celkového 
stavu podniku po zavedení těchto opatření. 

Studentka ve své práci prokázala výbornou orientaci v ekonomickém a krizovém řízení výrobní firmy. Výsledky 
diplomové práce by mohly být využity zkoumanou firmou k hodnocení správnosti nastavení kontrolních nástrojů 
pro efektivní řízení firmy a hodnocení účinnosti krizového managementu. 

 

Otázka: 

1. Máte, přestože jde o krátké časové období, další informace o hodnocení účinnosti krizového 
managementu a dalším vývoji firmy? Byly zavedeným krizovým managementem odstraněny všechny 
symptomy krize?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2017     Podpis: 


