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1) Autor postupoval při zpracování iniciativně:
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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:
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V rešeršní části autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, a to jak s českou, tak ve větší míře i
zahraniční. Při zpracovávání literatury a koncipování struktury práce potřebovala spíše větší pomoc vedoucí
práce, vznášené připomínky zapracovávala s určitými obtížemi. Praktická část práce byla zpracovávána v
dvou podnicích chemického a potravinářského průmyslu. Při přípravě obou částí kvalitativního výzkumu
byla potřebná intenzívnější pomoc vedoucí práce. Nicméně, studentka si sama zajistila podniky pro výzkum
a provedla samostatně sběr primárních informací. Při zpracovávání výsledků byla rovněž nezbytná pomoc ze
strany vedoucí práce, návrhy a doporučení ke zlepšování byly vytvořeny až po diskusi s vedoucí práce.
Zadané úkoly byly v zásadě plněny ve stanovených termínech, zpoždění bylo často způsobeno podmínkami
panujícími ve zkoumaných podnicích. Lze však konstatovat, že diplomová práce splňuje zadání diplomové
práce v celém rozsahu a také všechny ostatní potřebné náležitosti. Proto ji lze doporučit k obhajobě před
jmenovanou komisí pro SZZ.
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