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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:

x

Práce vyhovuje předepsanému rozsahu. Je rozčleněna do devíti kapitol, přičemž praktickou
část tvoří dvě kapitoly. Teoretická část má logickou posloupnost a kladně hodnotím její
hloubku. V praktické části je postupováno v návaznosti na teoretickou část, což činí celou
práci velice přehlednou. Velice kladně hodnotím formální úpravu práce.
Připomínky a otázky k obhajobě: V závěru práce chybí zhodnocení oceňovacích bází
v daném podniku a formulace návrhů. Proto je při obhajobě nutno toto zhodnocení provést,
popřípadě formulovat návrhy na zlepšení.
Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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