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Posudek vedoucího

Možnosti financování aktivit v potraviná řském a chemickém pr ůmyslu z prost ředků 
Evropské unie a posouzení konkrétního p řípadu z praxe

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat s českou odbornou literaturou, v omezené míře 
využila i zahraniční zdroje. Při koncipování struktury práce  byly zásahy vedoucí práce jen menšího 
charakteru.  V praktické části autorka analyzuje podrobně  projekt financovaný z evropských 
strukturálních fondů ve společnosti Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o. Při přípravě práce pracovala 
studentka iniciativně, systematicky a intenzivně spolupracovala jak s podnikem, tak vedoucí práce. 
Během jejího zpracování dokázala analyzovat většinu důležitých aspektů projektu, omezený prostor byl v 
oblasti identifikace problémů a přípravy možných opatření, neboť projekt probíhal bez větších problémů. 
V souladu se zadáním se v závěru práce autorka snaží objektivně hodnotit průběh a přínos projektu.  
Přípravu a zpracování práce si rozvrhla rovnoměrně.  Studentka splnila zadání, práce po stránce 
obsahové i formální odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 



Poznámky:
Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně: 100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře






