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Jméno studenta:

Jiří Kronych

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma bakalářské práce:

Úloha krizového managera v krizovém íízení
organizace

Hodnotitel - vedoucí práce:

Ing. Yvona Holečková Ph.D.

(1 nejlepší'4 nejhorší,N-nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol' podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracov áni práce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn ja,yk"^
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizímjazyce
o Celkový postup řešenía práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce altora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zptáce
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Do Portálu zČv vylzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - neníp|agiát
Posouzen - podezŤe|áshoda
Posouzen - je plagiát
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasiÍikačnímstupněm:2

výborně

!

Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Autor v práci sledoval dva hlavní cíle: 1. Definovat vlastnosti krizového managera' kterévedou k
optimálnímu zvládnutí krize organízace* Zhodnocenípráce managera pŤizv|ádánikize;2. Popsat
L<riziv podniku a předpovědět na základě teorie dalšímoŽnou krizi v konkrétnímpodniku.
Bakalářská práce splnila zadáni v plnémrozsahu. Bakalář postupoval při jejím zpracováni
systematicky.Při zpracováníse opíralo zkušenostízpraxe,Dodatečné
informace Zpraxe si dokázal
je
je
zajistít.Teoretická částpráce na dobréúrovni.Praktická přínosná pro podniky' kterése dostanou
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do podobnésituace. Formální stránka práce je na úrovni odpovídajícíabsolventovi
bakalářského
stupně studia. Bakalář má předpoklady úspěšněse uplatnit v praxistudovaného
oboru.
Vzhledem k uvedeným skutečnostemdoporučujipředloŽenou bakalářskou práci
studenta
Jiřího Kronycha k obhajobě před státníkomisí.

otázky a připomínky k bližšímuvysvěttenípři obhajoběa:
Pročkrizový manager uplatňuje autoritativní sty|tízení?Yždy?

V Plzni, dne 13.5. 13
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Podpis hodnotitele

Metodické poznánky:
'
Omačte r"ýsledekkontroly plagiátorství,kteý jste zadallado Portálu zČtl
aodůvodněte niže pŤiodůvodnění
klasifikačníhostupně.
^
,
Kliknutím na pole vyberte požadovanýkvalifikační stupeň.
,
StručnězdůvodnětenawhovanýklasiÍikačnístupeň,odůvodněnízpracujtevrozsahu 5 l0 vět.
-_otaz5,
a připomínky k bliŽšímulysvětlení při obhaj obě _ dvě až tŤi otžzky.
Posudek na DP a BP odevzdejte nejpozději áo zo. s. zor3 spolu s prací na
sekretariát KPM.
Posudek musí být opatřen v|astnoručním podpisem modře'Qro rázeznánr
originálu).

