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Jméno studenta:

Martina Beková

Studijní obor/zaměření:

Podniková ekonomika a management

Téma BP/DP:

Hodnotitel - oponent:

Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace
konkrétního podnikatelského zátméru
Ing. Mgr. Petra Skálová' Ph.D.

Podnik - firma:
(1 nejlepší'4 nejhoršíoN.ne|ze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracování práce
ěást)
C) Teoretický základ práce (rešeršní
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovéníptáce(skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
I) Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhmu v cizim jazyce
J) Celkoqý postup řešeníaptáce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Nawhuji klasifikovat BP/DP klasifikačnímstupněm:t
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:,
Bakalrířská práce reaguje na souěasný nedostatekpředškolníchzaŤízeniazabývá se zhodnocením
možnostivzniku noqých mateřských škol. Autorkazde nejprve popisuje celkoqý systémpředškolního
vzdě|áviní v Českérepublice a dáIeprovádí rozbor přípravy a vzniku soukromémateřskéškoly.
Analyzqe zde jednotlivá hlediska včetněcelkovéprávní a daňovéproblematiky, popisuje a podrobně
zpracovává podnikatelský plán včetněSWOT analýzy, ve kteréjsou zhodnoceny předpokládanésilné
a slabéstránky otevíranéškoly s vystiženímpříleŽitostíahrozeb z jqiho okolí, a zamýšIíse nad
dalšímibudoucími moŽnostmi činnosti arozvoje tétoškoly. V práci se nevyskytujížádnéťormálníani
jazykové nedostatky. Cíle bakalářsképráce byly splněny Autorka prokátzalasvoji schopnost orientovat
se v danéproblematice.
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vysvětlenípři obhajobě:3
otárky a připomínky k bližšímu
nakladybudouspojenyse vznikemjeslív danémateřskéškole.
Uveďte,jaképředpokládané
čelithrozbrímuvedenýmve SWoT ana|ýze?
Jakýmzpůsobemdoporučujete
AnalyzujtepoložkutrŽebzaprodejzhoži,kterouuvádíteve výkazu zisku aňtáty,

V Plzni.dne17.5.2012

Podpis hodnotitele

Metodicképomámky:
l ozračternýsledek
nižepřiodůvodnění
kontrolyplagiátorství,
kteý jste zadal/adoPortáluzČv aodůvodněte
stupně.
klasifikačního
2 Kliknutímna pole vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň'
' Stručnězdůvodněte
stupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 . l0 vět.
nawhovanýklasifikační
o otázky a připomínkyk bližšímu
vysvětlenípři obhajobě- dvě ažtři otázky'
Posudekna DP odevzdejtenejpozději do 11.5.20|2 a na BP ďo |8.s.20t2 spolu s pracína sekretariátKPM.
podpisem modře (prorozeznáníoriginálu).
Posudekmusíbý opatřenv|astnoručním

