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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Cílem této bakalářské práce je popis vzniku rodinného podniku z hlediska právních a
administrativních povinností. Popis je aplikován na fiktivní společnost s ručením omezeným – Bistro
SVÁČA, s. r. o. Aktuálnost práce spatřuji v tom, že vychází vstříc potenciálním podnikatelům při
rozhodování o zahájení své činností, navíc si uvědomuje specifické rysy rodinných podniků, které
podnikání odlišují od podniků "nerodinných". Vypracování rodinných dokumentů je složité. Navíc
nejsou ani pro inspiraci k dispozici zveřejněné listiny. Cíl se autorce podařilo zcela splnit. Struktura
práce je logická, navazující a srozumitelná.
body: 22

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Metodologie je částečně popsána v úvodu. Použité metody jsou vhodné, byť některé autorka použila
zřejmě intuitivně a teoreticky se jim nevěnovala (např. zpracování rešerší, analýza, obsahová analýza,
syntéza).
body: 22

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
V teoretické části autorka srozumitelně podala obsah nejdůležitějších pojmů spojených s podnikáním
včetně specifických rysů podniku rodinného. Tato část je vhodným úvodem pro začínající
podnikatele. V praktické části je aplikován postup založení s.r.o. s vypsanými dokumenty, s
dodrženou věcnou a časovou návazností. Podnikatelský plán je vcelku podrobný, zahrnuje i bod
zvratu. Sestavení vybraných pravidel pro zapojení rodiny do rodinného podniku a vypracovaný
rodinný genogram práci vhodně doplňuje.
body: 22

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Nebyl žádný problém s komunikací.
Shoda: 33%. Shoda je především v teoretické části, kde autorka používá odkazy na zákony. Z tohoto
důvodu nepovažuji práci za plagiát.
Otázky do diskuse:
tab. 3.5 a 3.6: za bistro je placen nájem (3.6), takže rekonstrukce (tab. 3.5) není pro nájemce
technickým zhodnocením. Promítá se tato úprava financovaná nájemcem do výše nájemného?
Zjistila si autorka výši nájemného nebytových prostor v této oblasti?
s. 57 - podle čeho určila autorka odměnu notáři za sepis podkladového materiálu? Zaplatila by
skutečně notáři jen 300 Kč?

body: 23
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