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1. Definice problému (aktuálnost, náročnost, cíl, struktura) (body: 0 - 25)
Cílem bakalářské práce je aplikovat založení fiktivní firmy - společnosti s ručením omezeným, a
sestavit její podnikatelský plán. Lze konstatovat, že cíl se podařilo splnit. Téma lze hodnotit jako
aktuální. Teoretická část vysvětluje klíčové pojmy z oblasti podnikání. Praktická část formou
případové studie představuje vyplněné dokumenty nutné pro založení a zahájení činnosti v časové a
věcné návaznosti. K teoretickému podkladu a praktické aplikaci je sestaven i podnikatelský plán ve
třech variantách. Zpracováním těchto tří částí lze považovat práci za středně náročnou. Práce má
logickou strukturu. Je psána věcně a srozumitelně kromě některých výjimek, např. s. 40 - vyjádření o
základním kapitálu, s. 41 - jaké je "vzdělání v oboru" u pokojské? Seznam použité literatury má
rezervy. Oceňuji zpracování lean canvas plánu.
body: 20

2. Metodologie práce (body: 0 - 25)
Metodologie je popsána v úvodu, metody v teoretické části. Metody jsou vhodně zvoleny a
aplikovány.
body: 22

3. Výsledky řešení (body: 0 - 25)
Teoretická část je dobrým informačním podkladem pro potenciální podnikatele. Popis a aplikace
založení vč. vyplněných dokumentů je rovněž prakticky využitelná. V podnikatelském plánu jsou
méně závažné nedostatky.
body: 20

4. Efektivní komunikace a formální úprava (body: 0 - 25)
Nebyl problém s komunikací. Formální úprava odpovídá požadavkům.
Shoda: 47%. Shoda je v teoretické části, kde jsou uváděny údaje ze zákonů a dále údaje pro
podnikatelský plán. Údaje jsou doprovázeny odkazy na zdroje. Bylo by vhodnější použít více zdrojů,
ne jen Srpová a kol. z r. 2011, která se zde nejvíce objevuje. Navzdory vysokému procentu
nepovažuji práci za plagiát.
Dotazy:
Proč má společnost sídlo v Praze, když penzion je u Máchova jezera? Je to z důvodu frekvence
daňových kontrol?
S. 42 - vizí je "do pěti let získat vedoucí postavení na trhu" - autorka zřejmě myslí daný region, ale i v
tomto případě je to dost ambiciózní
Jak autorka zjistila výši nájmu?
s. 49 - co zahrnuje výkonová spotřeba? Tržby na podzim a v zimě zůstávají stejně vysoké jako v létě?
Úprava tenisového kurtu v zimě?
s. 21 - autorka tvrdí, že založení a chod společnosti je administrativně a finančně náročné založení a
chod společnosti. Může jmenovat jinou formu podnikání, která taková není? Dala by přednost jiné
formě podnikání než s.r.o. a proč?
body: 20
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