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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

V předkládané práci autor analyzuje rizika v konkrétní společnosti respektive divizi. Cílem diplomové 

práce byla oblast managementu rizik konkrétně návrh a implementace systému řízení rizik ve 

společnosti HOSPIMED, spol. s r.o.. Autor začíná identifikací rizik, vytvořením katalogu rizik, dále 

ohodnocením jednotlivých rizik a jejich umístěním do mapy rizik. Dále dle autorovo slov určuje ve 

spolupráci s vedením společnosti Risk Capacity a Risk Apetite. Následně navrhuje způsoby ošetření 

rizik překračujících tyto hranice. V poslední části autor popisuje možnosti implementace systému 

řízení rizik. Na závěr autor hodnotí potenciální přínosy systému řízení rizik pro danou organizaci.  

Z mého pohledu se jedná o velice zdařilou práci a i spolupráce s autorem byla vynikající. Práci 

doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.  
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

K riziku 70 navrhujete přejít na cloud. Jaká je pravděpodobnost selhání a ztráty takto uložených dat? 

Jaké služby společnost využívá kromě úložiště? 

Jsou všechny dostupné v cloudu v rámci Office 365? 

Bude systém dle vašeho návrhu implementován?            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 20.5.2020        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


