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Posudek vedoucího

Možnosti financování aktivit v  chemickém a potravi nářském pr ůmyslu z prost ředků 
evropských strukturálních fond ů  v programovém období 2014 - 2020

Vzhledem k rozsahu řešeného tématu a aktuálnímu stavu příprav čerpání podpory z evropských 
strukturálních fondů v programovém období 2014 - 2020, kdy v termínu zpracování bakalářské práce 
nebyly dostupné konečné podoby metodických dokumentů a otevřeny výzvy z jednotlivých operačních 
programů bylo při obhajobě semestrálního projektu doporučeno zpracovat práci jako rešeršní. Studentka 
prokázala schopnost pracovat se zdroji k uvedenému tématu, postupně dohledávat aktuální informace, 
byť odborná literatura byla využita jen v menším rozsahu a základním zdrojem práce byly dostupné 
internetové zdroje k posuzované tématice. V omezené míře studentka využila i zahraniční zdroje. Při 
koncipování struktury práce  byly zásahy vedoucí práce jen menšího charakteru.  Studentka naplnila dílčí 
cíle a podrobně představila především aktuální podobu podpory v programovém období 2014 - 2020 v 
České republice včetně konkrétních možností dle konečné podoby operačních programů, jejich prioritních 
os a aktuálně zveřejněných výzev pro podniky chemického a potravinářského průmyslu. Při přípravě 
práce pracovala studentka systematicky a intenzivně spolupracovala s vedoucí práce. Během jejího 
zpracování se dokázala zorientovat v posuzované tématice a samostatně analyzovat možnosti podpory z 
pohledu podniku chemického a potravinářského průmyslu. Přípravu a zpracování práce si studentka 
rozvrhla rovnoměrně.  Studentka splnila zadání a práce po stránce obsahové i formální odpovídá 
požadavkům na bakalářskou práci. 



Poznámky:
Celkový počet bodů: pro celkovou známku není zavázný,
jinak doporučujeme hodnotit následovně: 100 - 90 bodů = výborně,

80 - 89 bodů = výborně minus
70 - 79 bodů = velmi dobře
60 - 69 bodů = velmi dobře minus
50 - 59 bodů = dobře






