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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Cílem bylo posoudit efektivnost nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC. Vymezený 

cíl práce byl splněn. Provedená analýza je výstižná a srozumitelná. Pojetí je věcné a přehledné. Studentka 

prokázala schopnost využít poskytnuté údaje a vyřešit zadaný úkol. Práce splňuje vymezené požadavky. 

 

The goal was to evaluate the effectiveness of purchased machinery by MCS Coca Cola LLC. The goal 

was achieved. The analysis is clear and accurate. The concept is factual and transparent. The student 

demonstrated the ability to use the data and solve the problem. The thesis meets defined requirements. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
X      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

X      

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

X      

Adekvátnost využitých metod práce X      

Splnění cílů práce X      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
X      

Odborný přínos práce X      

Využitelnost práce v praxi X      

Prezentace závěrů X      

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
X      

 

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

1) Jaké jsou kritické faktory úspěchu jakékoliv investice? 

 

2) Jaké jsou problémy s určováním návratnosti investic (ROI)? 

 

1) What are the critical success factors of any investment? 

 

2) What are the problems with determining the return on investment (ROI)? 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:    ANO / YES 
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