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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

V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, a to jak českou, tak zahraniční. 
Při zpracovávání literatury a koncipování struktury práce potřebovala studentka dílčí pomoc 
vedoucí práce, připomínky dokázala bez velkých potíží zapracovat. Praktická část práce byla 
zpracovávána v podniku Kávoviny a.s. Pardubice. Při přípravě výzkumu byla pomoc vedoucí práce 
nezbytná, studentka však prokázala schopnost sama analyzovat zjištěné informace a na základě této 
analýzy a teoretických poznatků navrhnout doporučení ke zlepšování údržby v daném podniku. 
Připomínky vznesené k navrženým doporučením využila k jejich propracování. Lze tedy 
konstatovat, že diplomová práce naplnila zadání práce a dosahuje potřebné odborné úrovně pro to, 
aby byla obhajována před komisí.     


