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PosUDEK vEDoUcÍno DIPLoMovÉ PRÁCE

Jméno diplomantal Bc. Petr Stružský

Název diplomové práce: Risk management malé a střední firmy zabývající se rr'ýrobou,

obchodem a expoftem spotřebního zboží

Cíl práce: Vywořit přehled rizik a nástrojů jejich zajištbvání a možnostech risk

managementu pro bižuterní firmy

Jméno vedoucího diplomové práce: Ing. Ludmila Kučerová

ffivrozsahu10řádkůkdiplomovéprácizhlediskasplněníjejichcílů,využitímetod
řešenía návrhů opatřenívčetně formální úpravy', práce s literaturou a jejícitace (uved'te na druhou
stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové práce:

1. Domníváte se, že pro spoIečnost Estrella je vzhledem k jejímu obratu skutečně
rnýhodné spotupracovat s tolika paftnery, zajišťujícími přepravu a pojištění?

2. Jakou cestou získávátato společnost potřebné informace o sv'ých obchodních
paftnerech, které, jak uvádíte, jí přispívají k zajištění rizik spojených s pIacením
kupní ceny ?

Práci doporučuji k obhajobě.

DipIomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: veImi dobře

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x
Schoonost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formy a stylu prácel
Formálníúprava práce (text' tabulky' qrafv) x
Stvlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Vybrané téma vhodně navazuje na absolvované studium diplomanta a představuje
možnost aplikovat získané teoretické poznatky na podnikovou praxi, konkrétně
společnosťi, zabývající se bižuterní rr'ýrobou, která je v'ýznamnou a tradiční součástí
místního průmyslu.
Navíc je řízení rizikobtastí, kterou maIé a střední podniky v čR nem ají z rfrzných důvodů
systematicky zavedenou.

První část práce představuje teoretick'ý základ pro praktické zkoumání dipIomanta v
oblasti maých a štředních podniků v bižuterním průmyslu. Postupuje od základních pojmů
až po výčeťnástrojů řízení rizik, rozdělených na podnikání v tuzemsku a v mezinárodním
obchodu.

Kapitola 2, která pojednává o vývoji bižuterní v'ýroby na JabIonecku, je spíše popisem než
analýzou, jak je nadepsána'
Vlastní anatýza ve 3. kapitoIe je snahou diplomanta posoudit současnou situaci
bižuterního průmyslu pomocí sWoT analýzy, což, jak se domnívám, se mu celkem podařiIo.
Další anaýzá je provedena pomocí dotazníkového šetření, které je dobře připravené, avšak
šíření dotazníku etektronickou cestou je většinou málo úspěšné a méně věrohodné, Za
těchto podmínek byt dotazník poměrně úspěšný a bylo možné po jeho zpracování vyvodit
určité iávěry, které víceméně powrdily diplomantovu hypotézu. Výsledky dotazníkového
šetření jsou prezentovány přehledně' slovním popisem a graficky.

V poslední kapitole diptomant rozebírá situaci konkrétního podniku, ktený mu poskytl
detailnější interní informace vzhledem ke zpracovávanému tématu.

V celkovém pohledu prokázal diplomant pracovat s literaturou, schopnost aplikovat
teoretické vědomosti a dovednost a uspořádat informace logicky' přehledně a
srozumitelně. Určiým nedostatkem jsou některá nepřesná pojmenování konkrétních
situací a nevhodně použité výrazy ve vlastních vyjádřeních.

Po formální a obsahové stránce práce neobsahuje závažnější nedostatky' splňuje po
základní požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského studia.
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