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V rešeršní části studentka prokázala schopnost pracovat se zdroji k uvedenému tématu. Při koncipování
struktury dotazníku a kompletaci textu byly nutné menší zásahy ze strany vedoucí práce. Studentka naplnila dílčí
cíle a podrobně charakterizovala Průmysl 4.0 a představila jeho základní prvky. Zaměřila se také na posouzení
dopadu změn spojených s Průmyslem 4.0 ze společenského a environmentálního hlediska a z pohledu
chemického průmyslu. V praktické části pak, na základě koncipovaného dotazníku, prováděla dotazníkové
šetření v podnicích chemického průmyslu a zjišťovala rozsah zavádění prvků Průmyslu 4.0 a jeho další dopady.
Při přípravě bakalářské práce pracovala studentka systematicky a intenzivně spolupracovala s vedoucí práce.
Během zpracování práce se dokázala zorientovat v tématice Průmyslu 4.0 a zjištěné výstupy pak posoudit a
shrnout v závěru práce. Přípravu a zpracování práce si studentka rozvrhla rovnoměrně a pracovala velmi
pečlivě. Studentka splnila zadání a práce po stránce obsahové i formální odpovídá požadavkům na bakalářskou
práci.
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Poznámky:
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