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Poznámky: Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovn100 - 90 bodů = výborně,

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

Posudek vedoucího

V rešeršní části autorka prokázala schopnost  provést vyhledávací řešerši, a to jak z české, tak částečně i 
zahraniční literatury. Při samotném sepisování teoretické části však byla pomoc vedoucí práce nutná, a to 
jak v případě koncipování struktury práce, tak vytváření obsahu jednotlivých kapitol. Poznatky získané v 
teoretické části práce se snažila využít i v praktické části, která byla realizována v souladu se zadáním ve 
výrobním podniku potravinářského průmyslu. Při zajištění podniku byla studentka iniciativní, avšak 
potřebovala intenzivní pomoc jak při samotné přípravě výzkumu (zejména scénáři dotazování), tak při práci 
na praktické části bakalářské práce. Studentka však splnila zadání práce a její úroveň odpovídá 
požadavkům na bakalářskou práci.     


