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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Cílem práce je aplikace teoretických poznatků z oblasti rodinného podnikání, tvorba podnikatelského
plánu a založení životaschopného fiktivního podniku. Cíl byl jasně formulován a také splněn.
Založení společnosti bude tématem vždy aktuálním a zároveň autorka čtenářům přehledně přibližuje
problematiku založení rodinného podniku. Z těchto důvodů lze práci považovat za aktuální a
přínosnou. Práce je rozdělena do tří částí. První část je část teoretická, druhá již aplikační a je zde
fiktivně založena společnost Healthy Fresh, s.r.o. V poslední části autorka sestavila podnikatelský
plán.
body: 20

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
V úvodu metodologické části jsou nejprve vymezeny základní pojmy jako podnikatel, podnikání,
obchodní firma. Následně se autorka věnuje problematice malých a středních podniků, formám
podnikání v ČR, jejich charakteristikám a vzájemnému srovnání, přičemž se autorka zaměřila
zejména na definici společnosti s ručeným omezeným, kterou si vybrala jako formu podnikání pro
svůj fiktivní rodinný podnik, jehož metodologií se zabývá následující kapitola. Stěžejní podkapitolu
poté tvoří podnikatelská plán a definice jeho struktury. Metodologická část slouží jako podklad pro
aplikační část.
body: 23

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Poznatky z teoretické části byly postupně aplikovány v rámci třetí a čtvrté kapitoly, kdy se autorka
rozhodla podnikat v oboru výroby a prodeje čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, smoothie
nápojů a jiných zdravých potravin. Spolu s matkou založila společnost Healthy Fresh, s.r.o. se
základním kapitálem ve výši 600.000 Kč a s provozovnou v Praze 3. Silné a slabé stránky, vč.
příležitostí a hrozeb pro podnik autorka zobrazila pomocí SWOT analýzy. Dále provedla analýzu
konkurenčního prostředí, analýzu rizik pro podnik a marketingovou strategii pomocí metody 4P. V
rámci kapitoly je rovněž zpracován finanční plán pro dvě varianty -  optimistický odhad a
pesimistický odhad, je zde souhrn počátečních nákladů a sestaven výkaz zisku a ztrát a výkaz cash
flow pro roky 2022 až 2024.
body: 25

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Studentka se zejména v teoretické části odkazuje správně na použitou literaturu. Popisy tabulek a
obrázků jsou vesměs pořádku, ne vždy autorka v textu na dané obrázky či tabulky odkazuje.
body: 22
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