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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Cílem práce je realizace založení fiktivní společnosti s ručením omezeným. Autor práce tento cíl
splnil a dodal podklady v teoretické části práce – využitá literatura není příliš rozsáhlá, autor se
odkazuje zejména na legislativu, což je ale pochopitelné vzhledem k tématu práce. V praktické části
jsou využity běžně užívané metody pro analýzu podniku. Práce je dobře strukturována a jednotlivé
kapitoly na sebe logicky navazují. Založení podniku je neustále aktuální téma, avšak přínos je závislý
na úzkém segmentu, ve kterém je podnikání plánováno.
body: 18

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Metody práce jsou vhodně zvoleny – např. Lean Canvas model je mezinárodně známá a velmi účinná
metoda pro zhodnocení a zachycení základních myšlenek firmy. Zde by se však hodilo větší
rozepsání jednotlivých polí tohoto modelu (zejména hodnoty – spíše by zde měla být hodnota pro
zákazníka – „value proposition“, aby měl podnikatel jasný přehled o jádru svého byznys modelu).
Finanční stránka podnikatelského plánu je rozpracována velmi detailně a autor zpracoval scénáře,
které počítají i s pesimistickým vývojem.
body: 20

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Autor má srozumitelný a detailní návod, jak založit firmu v konkrétním oboru. Využité analýzy Lean
Canvas a SWOT dávají určitý přehled o základních charakteristikách podniku, avšak některé prvky v
analýzách jsou obecnějšího charakteru (např. slabé stránky SWOT jsou „začínající společnost a malé
povědomí zákazníků“ – což může být problém většiny začínajících podniků, zde by to chtělo
konkrétnější slabé stránky nebo nějaký navazující akční plán). Finanční plán a projekce tržeb je velmi
konkrétní a počítá i s různými scénáři vývoje.
body: 19

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Drobné nekonzistence v textu – např. jiný formát textu nadpisů a textu snižuje čitelnost nebo některé
tabulky – např. Tabulka 3.6 je méně přehledná, hodilo by se oddělit nadpisy sloupců a řádků, upravit
zarovnání čísel. Některé podkapitoly by také bylo možné zrušit nebo upravit (tabulky využívají 4.
stupně číslování – např. tabulka 4.8.0.2., což snižuje přehlednost). Jinak formální úpravy odpovídají
požadavkům, text je strukturovaný a srozumitelný.

Otázky:
1) V rámci Vaší konkurence jste nezmínil žádné hráče z e-commerce trhu. Může být Vaší konkurencí
např. Alza nebo podobné firmy? V jakých oblastech?

2) Jelikož Váš byznys model stojí z velké části na opravách, případně mobilním servisu, jste
připraveni na situace typu „lockdown“?

3) Z Vašeho pohledu, je proces založení firmy v ČR složitý, zejména pro lidi bez právního nebo
ekonomického vzdělání?

body: 18
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