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Posudek vedoucího

Možnosti financování aktivit v potraviná řském a chemickém pr ůmyslu z prost ředků 
evropských strukturálních fond ů  v programovém období 2014 - 2020

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat se zdroji k uvedenému tématu, byť odborná 
literatura byla využita jen v menším rozsahu, v omezené míře využila i zahraniční zdroje. Při koncipování 
struktury práce  byly zásahy vedoucí práce jen menšího charakteru.  V praktické části autorka analyzuje 
podrobně  projekty financované z evropských strukturálních fondů ve společnosti Labeta, a.s. Při přípravě 
práce pracovala studentka systematicky a intenzivně spolupracovala jak s podnikem, tak vedoucí práce. 
Během jejího zpracování dokázala samostatně analyzovat většinu důležitých aspektů posuzovaných 
projektů.  V souladu se zadáním se v závěru představení jednotlivých projektů autorka snaží objektivně 
hodnotit průběh a přínos projektů pro podnik.  V kontextu strategických cílů podniku pak specifikovala 
návrhy možných projektů s ohledem na zaměření operačních programů v programovém období 2014 - 
2020. 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






