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Celko'''é hcdnocení práce a otázky k oblraj+bě:

Saidentka zpracovala dipl*rnavou práci r.elrni zcdpavědně ař po seznámení se

s probieinatik.tlu rra it'zsáiric ietireticis.e úrtlvrú. řř'íntrscnr prtl práoi tlyla praxe v íičetiú irrrně.

piace je rozdělena do kapitol a podkapitol, které na sebe logicky i tématicky navazují. Celá

tato práce ie rcrzdšlena na teoretickou a praktick*u část.

Yte*retické části práce se diplornantka zabývá samatným pr:jrxem padnikanírn a jehc
-'.ariabi!ital:r!. }Jej$tší kaprt+la charakterizuje elaňo'rá meclranisruy a p+jištělr! jak u tzic['.ch
i priÍ-'.rr;eký'eir csi:b s přiirié'3nutíiri ke koi&tr'ctrií situace v CR a Ziírrskénr kraji.

Prakti+ká část tétc práce ie rczdělena do několika podkap;.o1. y jednó části je pcpsán

píoŮ€s "v-ytvcřcni kcr'krétníh* dcta;rlíků, 3eirc zprae*várií a v1r.}icd*.i*eei'f . Yýsie,3k7

dotaznikavé}ro šstřeíí v* Eiínskérn kra.li jsou interpretovány sl*-'rrě i graficky pro iepší

vypovídaci seiropirost' Sturieirtka si veimi doi:ř.e ur.ciia iryputézy před zairajeiiilt saillotileilo

dotazníkového šetření a téměr všechny se potvrdily Další kapitolou byl praktic}cý příklad již
existu.iíoiho podnikatele" kteď dosud vyr:živá manželku iako sBolupraeujici osobu. Studentka

ehtěla panrr }.i-.c*rém* *k^áeat da!ši n+žn+sti př! rea]izaei jeh+ p+d*i.kate!s-ké či*rr+s;ti. Sgučasně

bylo zjišťováno zda ťornra p*dnikalrí jako OSYC je pro něj nejvho*nější z hlediska ak1uální
dnqgřpné d.,š.r'zÁk|nrh r rianě..' nn!.l-."\,|..álri s nrodelcvÝni situacemi

V rármr'i nhh*inb*.. ríinlnmowé +ráre nar,''rhrrii tvta atázky:* i--*:- ''"" "'*"j- ''j "'' *-*-'"j'

1. Jaké ýše zákiadu dgr:ě musí zkcurnan* ť*'my p*dnikáni dosáhncut' ab_y byio prc ně

podnikani eiektivni po ci<trrlt.lrnioké stránsJe?
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