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Práci k obhajob ědoporu čuji a hodnotím ji známkou: velmi dob ře
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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 balaká řské práce

V rešeršní části autor prokázal schopnost pracovat zejména s českou, ale také zahraniční literaturou, při 
třídění poznatků a koncipování struktury práce  potřeboval pomoc vedoucí práce. Vznesené připomínky byl 
však schopen využít ke zlepšování práce. Provedený primární výzkum byl realizován jako součást výzkumu 
v rámci projektu vedeného prof. Lošťákovou, podporovaného GAČR. Při zajištění realizace výzkumu byl 
student iniciativní, avšak při samotném zpracovávání výsledků primárního výzkumu realizovaném v jednom 
podniku byla nutná pomoc vedoucí práce. Bylo třeba studentovi pomoci jak při interpretaci zjištěných 
informací, tak v některých případech rovněž se slovní formulací. Nicméně opět student dokázal využít 
pomoc vedoucí práce k vlastnímu zlepšení.  Student zcela jednoznačně splnil zadání práce a její úroveň 
odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě.      


