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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2
Bakalářská práce se zabývá tématem úlohy krizového manažerav řízení orgatizace, kdy jako podnik,
který prochazí k.'rizíbyla vybrrína společnosts ručenímomezeným, jenž se zabývá konzultační
činností.Posluchač uvádí na straně 36 práce, že záHad společnostije tvořen tříčlennýmtýmem,
nicménědle dostupných údajůz obchodníhorejstříku vyplývá' Že v letech 2009 a2010 měla pouze
jednoho zaměstnance a v roce 2008 dva zaměstnance. Ztohoto pohledu je vliv krizového manažera
na podnik s jedním zaměstnancem velmi diskutabilní a lze konstatovat, že manaŽet- jednatel řídil
sám sebe. Práce neobsahuje žéLdrré
ekonomickéúdaje,ze kteých by bylo možno predikovat fakt, že
se firma ocitla v knzil Pokles odpracovaných hodin, kteý je uváděn na straně 42 - viz obrrízek č.8
nemůžeporrze indikovat krizi firmy. Z hlediska ekonomického firma od roku 2007 stabilně tvoří
kladný hospodářský výsledek' kdy hospodrířskývysledek před zdaněním se pohybovď v rozmezí |89
tis. Kě do 1.871 tis. Kč. Dle dosťupných údajůměla firma při tzv. vsfupu do krize finančnímajetek
ve výši 1.880 tis. Kč. Pokud budeme vycháza z Bnzení, že společnostmá tři pracormíky,pak při
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vykazarýchmzdoqýchnrákladech445 tis. Kčje pruměrnámzda |236a,- Kč coŽ nenímzda, která by
uspokojila zkušeného
konzultanta.Výběr firmy je rozhodujícímprvkem pro zpracovénitakového
tématu,jakým je krizové Íízenl. Při počtuzaměstnancůa velikosti podniku jaký je předmětem
bakalařsképráce, lze konstatovat,že každáoSVČ, jíŽ se snížípočet zakázek se stává krizoqirrn
manaŽerem.I přes výšeuvedenéqýhrady doporučujipráci k obhajoběa navrhujijejí hodnocení
stupněmdobře.

otáz|<ya připomínlry k bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:,
1.Na straně42 prácejejako indikátor krize uvedenpočetodpracovaných
hodin.Pročjste tento
jako
jediný pro vymezeruhlize firmy ?
indikátorzvolil
2. Myslítesi, Že ťtrma,kterámátrvalekladnýhospodrířský
výsledek je opravduv krrzi?
3. Na počátkuroku 2011 byl vlastníkapitál společnostiBlue ProjectsAgencys.r.o.ve qiši 2.278tis.
Kč. Jak byl tentokapitál Yyutžitprorozvoj ťrrmy?
ltl
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Metodicképoznrámky:
,\(hknutÍmna pole
vybertepofudovanýkvalifikačnístupeň.
"] Stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikačnístupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
,)otazry a připomínky
k bližšímuvysvětlenípri obhajobe_ dvě ažři otázky.
Posudekna DP a BP nepodějido 20. 5. 2013 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opafienvlastnoručnímpodpisem modře (pro rozemárlloriginálu).

