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Stupeň hodnocení podle ECTS 

A B C D E F 

1 Náročnost tématu práce  X     

2 Splnění cílů práce    X   

3 Teoretická část práce   X    

4 Praktická část práce     X  

5 Formální úprava práce   X    

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni. 

 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 
 
Předložená bakalářská práce na téma „Založení firmy a možnosti rozvoje v rekonstruovaném 
objektu“ je svým obsahem původní, není plagiát. Práce obsahuje 63 stran textu, z toho 20 
stran teoretické části a 28 stran praktické části práce.  
V teoretické části práce autor z dostupné literatury definoval možnosti založení podniku 
v různých formách společnosti a nastínil možnosti zpracování podnikatelského plánu, jeho 
funkce a osnovy, včetně povinností podnikatele vůči státu v souladu s platnou legislativou. 
Dále se zabýval problematikou analýzy trhu, konkurence, plánováním a sestavením 
finančního plánu. Na závěr teoretické části definuje cíl práce a použité metody, které mu 
napomohly k vlastnímu zpracování praktické části. Zde opomenul uvést metodu statistického 
zpracování dat, jehož výsledky jsou v práci použity. 
V praktické části řeší možnost založení firmy, k tomu využívá průzkum trhu a SWOT 
analýzu. Současně vypočítává vzniklé náklady a po odečtu od celkových příjmů definuje zisk  
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firmy. Nedostatkem práce je, že realizuje výpočty pouze na optimistickou variantu, nikoli 
však na pesimistickou a reálnou variantu výpočtů zisku firmy. Současně v praktické části  
i závěru definuje čtyři i výhodnost organizace letních táborů pro děti, ale ve výpočtech  
a vlastním zpracování plánu s těmito náklady a výnosy nepočítá. Současně na str. 34 uvádí 
podkapitolu s názvem „Rozdělení povinností“, která svým obsahem patří do jiné části práce. 
Na str. 52 uvádí, že budou přijímáni pracovníci na výpomoc formou dohody o provedení 
práce, ale nikdy nejsou vyčísleny jejich náklady, čímž dojde ke snížení zisku. Kladem práce 
je statistické zpracování dotazníkového šetření, které je vyhodnoceno graficky. Dílčím 
nedostatkem je i grafická úprava práce (nedodržení mezer mezi tabulkami, odstavci  
a velikosti nadpisů. 
 
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. Jaké jsou náklady na přijímané pracovníky na DPP? Uveďte jejich počet a celková náklady 
na mzdy a jak se projeví v celkovém výnosu firmy? 
2. Jaké budou příjmy v pesimistické a reálné variantě podnikání? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace vedoucího bakalářské práce:  D - uspokojivě 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Uherském Hradišti dne 26. května 2014 
 
                 Ing. Jan Strohmandl  
       …………………………………... 
       podpis vedoucího bakalářské práce 
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