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Připomínky a otázky k obhajobě:
I přesto, že si diplomant zvolil náročné téma mohu konstatovat, že stanovené cíle diplomové
práce byly splněny. V práci prokázal, že je dobře obeznámen jak s problematikou
manažerských rozhodování, tak i s metodami operačního výzkumu. V praktické části ukázal,
že teoretické znalosti dokáže využít i v praxi, konkrétně při řešení problémů v truhlářské
výrobně.
Bc. Puklický při tvorbě diplomové práce pracoval samostatně, závažné problémy konzultoval
s vedoucím práce, pokyny a rady dodržoval.

Práce je doporučena k obhajobě.
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