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KlitéŤia hodnocení: (l nejlepší,4 nejhorš! N-nelze hodnotit)
{t L,'efi rr-rrarri cilů prrce
B} \4e od clí p^\rLp \}']]laco\'alu pldce
c) Teoletický Základ práce (rešeršní část)
-D) cleněni práce (do kapitol. podkapitol- odstavcú)
E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)
F) Formá]ni zpracováni práce
G) Přesnost lonnulaci a práce s odbofuýnjazykem
H) Práoe s odbomou literaturou (normy, cjtace)
I) PIáce se zahťaniční litelatulou' úIoveň soulťnu v cizimjazyce
Jt Ccll,ovi po'tup re.enr r prdce. r onnJce'n
K) Závěry práce ajejich formulace
L) splněni ci1ťl prácc
M) odbomý přfuos práce (plo teorii' plo praxi)
\1 Pri,tupa-torr k re.<nr pr hlcrnatikr prirc
o) CelkoÚ dojem z práce

Navrhuji ]dasiÍikovat bakalářskou pnlci klasifikačnirrr stupněIn:1

123'tN!x!!!!tr!!!x!!!!N!D!!!!x!!D!XD!x!!!D!x!!!!x!!!x!!!!!xD!!!x!!!N!!!!tr!n!!DX!!!
velmi dobře

strUčné zdůvodněni návrhovaného kIasifikačního stupně:r

Bakalářská práceje zpraoolaná odborně a do detailů- ShrnlÚe mnoho možností sÍartu podnikáDi a
navic uvedený příklad za]oŽení lokál iho centra pro IAISTE Czech Republicjc reá1rrou ukázkou,
kleÍá můŽe bý q.uŽit v pmxi' Detaílní lypracovád ná\Ťhu Íealizace projektu Veletrhu iKar]éla j e
zpracováno na základně zkušenoý í z j ínýoh centel' což podkládá sprii\,rlost návrhu. výku mohu
podotknout snadjen kjazykovému zpracováni práce' Dá]e bych ocenila b-vch větŠí důraz na fomální
zpťacováli. ale colkověie bakalářská plácc zpracovaná velmi dobře'
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otázky a připomínlT k bližšímu vysvětleni při obhaiobě:r

1' Stanovené cíle pro LAESTE LC Paldubice mají bi'l SMART, můžete alespoňjeden z cí]ů převést
s použitím léto metodiky?
2' Je v rámci zakládáni no\'ého lokálního centra možnost čerpal ijinou fomu startu podnikáni?
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Podpis hodnotitele

Metodické poznámky:

L K]iknnlin na pole vybe'1e požldováný k!á]ii'ikdční slupeň
: slÍučně zdúvodněte naÝrhovaný kla\jfikačni íu!eň' odúvodnění zpracujtc v rozsabu 5 _ 10 vět'
r olázky a připonínky k bliŽŠimu lysÝětleni pli obhajobě dvě aŽ tři otázka'

PÓsudek odevzdejle vytišlěný oboÚstránně na sekretariáI Kt'U' l.l]K ZČU ncjpozdčji do ieminu stánÓveného katedrou
(viz sÚánky katcdry)' Pos'dck lnEí biÍ opatic n vlaŠnoruÓnin podpisem m odře (pro lozeznáni origi!álu)'


