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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Cíl práce, kterým je založit zatím fiktivní společnost s ručením omezeným a na základě
podnikatelského plánu zjistit, zdali jeho fungování by bylo reálné, je splněn. Oceňuji autorčin úkol
pojmout tuto společnost jako rodinný podnik. V teoretické části autorka předkládá teoretický základ
pro aplikaci založení podniku formou právnické osoby - společnosti s ručením omezeným. Vybrané
informace jsou samozřejmě kusé, avšak týkají se základní problematiky. Dále autorka provedla také
teoretický vstup do základní problematiky rodinného podnikání. Aplikace založení fiktivní firmy je
doprovázena vyplněnými formuláři. Podnikatelský plán zakládaného podniku je zpracován vcelku
podrobně a přehledně, včetně finanční části a identifikaci rizik. Problematika rodinného podniku je
zachycena ve vypracovaných dokumentech upravujících chod rodinného podniku. Vzhledem k
zaměření na malý podnik a nadto rodinného charakteru považuji práci za velmi aktuální. Vypracování
rodinných pravidel je vcelku náročné a jsou málo veřejně k dispozici pro případnou inspiraci. Práce je
logicky strukturovaná, její cíl byl zcela splněn.
body: 24

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Metodologický postup je správný, stejně jako použité metody. Popisu metodologie a použitých metod
by měl být věnován samostatný odstavec v teoretické části, ne pouze v úvodu.
body: 20

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Autorka předložila ucelenou "příručku" pro potenciálního zakladatele rodinného podniku -
společnosti s ručením omezeným. V teoretické části podala vysvětlení ke klíčovým oblastem
podnikání i zapojení rodiny do společného podnikání. V praktické části teorii výborně aplikovala na
vytvořené případové studii vč. vyplněných dokumentů.
body: 25

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Komunikace s autorkou byla bez problémů.
Shoda: 33%. Vyšší procento shody je v teoretické části, kde jsou citovány zákony. Z tohoto důvodu
nepovažuji práci za plagiát.
Otázky k diskusi:
Autorka žádá o evidenci v EET. Je tento krok aktuální?
Na základě čeho autorka odhaduje výši tržeb? Zná bod zvratu?

body: 24
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