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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Předložená práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni. Dostatečný je textový rozsah i
počet citovaných prací. Struktura práce odpovídá požadavkům na práci bakalářskou. V textu
se nachází jen malé množství překlepů či chyb. Autorka prokázala zájem a velkou osobní
zkušenost s danou problematikou, jak je vidět v teoretické tak v praktické části práce.
Je třeba vyzvednout snahu a samostatnou práci autorky s realizací projektu, které vedly k
dosažení stanovených cílů práce.
Otázky :
1. Zjišťovala jste, jaké jsou další možnosti financování areálů pevných kontrol?
2. Došlo od sepsání práce k nějakým změnám směrem k rozšíření plánovaných kontrol?
3. Máte již nějakou zpětnou vazbu nových uživatelů tohoto areálu pevných kontrol?
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