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Kritéria hodnocení: (1 nejlepší' 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)
A) Definování cílů práce
B) Metodický postup v1pracování práce
C) Teoretický zaklad práce (rešeršní část)
D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
řT) Prace s odbornou literaturou (normy, citace)

D Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhmu v cizím jazyce

o Celkovy postup řešení a práce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílů práce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešení problematiky práce
o) Celkovy dojem zpráce

Navrhuji klasiťrkovat bakalařskou práci klasifikačním stupněm:l
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Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2

Tato diplomová práce vyniká lysokou úrovní zptacováni, především její silná stránka spočívá v
detailním popisu potřebných úkonů pro zaloŽení společnosti. Diplomovou práci bych se nebála pouŽít
jako formální manuál při zakládaní společnosti s ručením omezeným.
Práce se zahraniční literaturou je dle mého pohledu nehodnotilná, jelikoŽ se jedná vyloženě o zákonné
podmínky České republiky a v rámci několikaleté praxe jsem osobně nikdy v prameneclr zahraniění
literatury dané problematiky nečerpala.
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otázlry a připomínky k bližšÍmu vysvětlení při obhajobě:3

Myslíte si, že rozdělení podílů ve společnosti 50 na 50 je rozumné řešení?
Napadlo Vás řešit financování projektu skrze start-up? Jaký je Váš názor na tuto formu podpory
podnikaní?
Je pro zajištění bezproblémového chodu kavárny zapotřebí tolika zaměstnanců? i/ -.''r
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Metodické poznámky:

' Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupel-l.
2 Sťn:čně zdůvodněte nawhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
3 oténky a připomínky k bliXímu vysvětlení při obhajobě - dvě aŽ tři otázky'

Posudek odevzdejte vytištěný oboustranně na sekretariát KFU. FEK ZČU nejpozději do termínu stanoveného katedrou
(viz stranky katedry)' Posudek musí bý opatřen vlastnoručním podpisem modře (pro rozemání originálu).
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