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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Cílem bakalářské práce je simulovat založení fiktivní společnosti s ručením omezeným. Tento cíl se
autorovi podařilo splnit. Téma práce je aktuální, o čemž svědčí i rostoucí trend počtu nově
vznikajících podnikatelských subjektů. Aplikace postupu založení vč. vyplněných dokumentů a
vypracovaný podnikatelský plán je na střední úrovni náročnosti bakalářských prací. Práce má
logickou strukturu, jednotlivé celky na sebe navazují.
body: 20

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Metodologie a metody použité při zpracování jsou vhodně zvolené, byť často intuitivně a nejsou
teoreticky popsány (např. obsahová analýza dokumentů, syntéza poznatků apod.).
body: 19

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
V teoretické části autor objasňuje klíčové pojmy související s podnikáním a dále se zaměřuje na
společnost s ručením omezeným. Praktická část je tvořena případovou studií o založení společnosti s
ručením omezeným. Popis založení je uveden s věcnou a časovou návazností jednotlivých akcí a je
doložen vyplněnými dokumenty, které jsou pro tento proces zásadní. Zpracovaný podnikatelský plán
je na vcelku dobré úrovni, oceňuji zpracovaný lean canvas a body zvratu. Práce může být výchozím
materiálem pro rozhodování budoucího potenciálního zájemce o podnikání. Podnikatelský plán však
zasluhuje více pozornosti (např. silniční daň v cash flow odvádíte každý měsíc, částka za reklamu je
nízká, cena za nájem je zřejmě podhodnocená).
body: 17

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Komunikace probíhala bez problémů. Formální úprava odpovídá požadavkům.
Podobnost: 41%. Podobnost je především v teoretické části a vztahuje se k zákonům a dále ve složení
položek podnikatelského plánu v praktické části. Podobnosti tohoto charakteru nelze u daného tématu
vyloučit, proto nepovažuji práci za plagiát.
Dotazy do diskuse:
Jak byste postupovali, kdybyste chtěli jednateli umožnit podnikat v podobném oboru činnosti jako
vaše firma? Je to vůbec možné?
S. 64 - počítáte s marží 40%. Jak jste došel k této výši?
s. 64 - 84 666 Kč jsou měsíční fixní náklady - co sem patří?
částka za nájem: 4 500 Kč, zjišťoval jste cenu pronájmů nebytových prostor v dané lokalitě?
body: 18
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