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1) Autor postupoval při zpracování iniciativně:
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2) Autor postupoval při zpracování samostatně:
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3) Autor dokázal využít poznatky získané během studia:
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4) Autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou:
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5) Autor využíval konzultací u svého vedoucího diplomové práce v potřebném rozsahu:
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6) Práce byla zpracována průběžně a odevzdána v předepsaném termínu:
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7) Práce splňuje obsah zadání:
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8) Práce je po stránce odborné na odpovídající úrovni:

6

9) Práce je po stránce formální včetně příloh na dobré úrovni:
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V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, a to jak českou, tak zahraniční.
Při zpracovávání literatury a koncipování struktury práce potřebovala studentka významnou pomoc
vedoucí práce, vznášené připomínky zapracovávala jen s velkými obtížemi. Praktická část práce
byla zpracovávána v podniku Rybářství Chlumec nad Cidlinou. Při přípravě výzkumu byla pomoc
vedoucí práce nezbytná. Zjištěné informace studentka zpracovávala postupně, práci bylo třeba
několikrát opravovat. Významnou pomoc potřebovala také při koncipování doporučení na
zlepšování spolupráce s různými dodavateli. Zadané úkoly byly vždy splněny až se zpožděním,
práce byla dopracována a odevzdána až po stanoveném termínu. Lze však konstatovat, že
diplomová práce naplnila zadání práce a dosahuje potřebné odborné úrovně pro to, aby byla
obhajována před komisí.
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Poznámky:

Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovn
100 - 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

