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HODNOCENI

v.

BAKALARSKB

PRACE
Akademický r ok 20|2 l 20|3

Jméno studenta:

Martina Auštedová

Studijní obor/zaměření:

PEM/PaM

Téma bakalářské práce:

flodnotitel - vedoucí práce:

Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace
konkrétníhopodnikatelského záměrru
Ing. Veronika Leicherová, MBA

12

3 4 N

(1 nejlepší'4 nejhoršíoN.nelze hodnotit)
Kritéria hodnocení:
A) Definování cílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický zák|adpráce (rešeršní
část)
D) Členěniptáce(do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovánipráce (skladba vět, gramatika)
F) Formálni zpracovžnípráce
G) Přesnost formulací apráce s odbornýn jazýem
H) Práce s odbornou literafurou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou' úroveňsouhrnu v cizimjazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s inťormacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Spolupráce altora s vedoucím práce a katedrou
o) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
P) Celkový dojem zpráce
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Do Portálu zču vytzadaný tento výsledek kontroly plagiátorstvíl:
Posouzen - není plagiát
Posouzen - podezŤe|áshoda
Posouzen - je plagiát

x
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačnímstupněm:2

výborně
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:3
Bakalářská práce je zaměřena na vznik podnikatelskéhosubjektu,zde Květinářství Martinka, na
základě rea|izacekonkrétníhopodnikatelskéhozáměru. Přístup studentky ke zpracováníbakalářské
práce |ze označitjako velmi aktivní. V pruběhu konzultací byl vidět zájem a orientace studentky v
danémoboru podnikání. Uvodní částbakalářsképráce je teoretická a řešíjednotlivé právní formy
podnikání, všeje zakončenovýběrem ténejvhodnější.Studentka se v práci velmi detailně věnuje
administrativnínáročnostiza|oženíŽivnosti a podchyila zde všechnypotřebnénáležitosti,které
podnikatele čekajía mnohdy od samotnéhopodnikání odradí.Velmi pozitivně hodnotím
začínajicího
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zpracováni tétočástipráce. Potéstudentkapřistoupila k návrhu samotnéhopodnikatelskéhoplánu.
Velmi pozitivně hodnotímdetailnípropracovánínákladůa výnosů začínajicího
květinářství. Studentka
práci
v
taktéžvymezilavelmi detailně,kterouplatnou legislativu bude muset při svémpodnikání
zohlednit. V závěru práce řešídopad moŽnéhozdtaženívstupníchsurovin na očekávanýzisk a
prezentujedalšímoŽnosti rozvoje zač,ina1ícího
podnikání. Práci hodnotímvýborně a doporučujik
obhaiobě.

otázky a připomínky k btižšímulysvětlení při obhajoběa:
1) Jakézdrojeťtnancovánivyužívajínejčastěji
živnostníciv Českérepublice a jaký je trend v
zahraniči?
2) Zdtxoďněte výhody financování dlouhodobéhomajetku pomocí finančníholeasingu avymezte
zék|aďnipravidla pro daňovou uznatelnost nákladůd|e Zákona o dani zpŤíjmtů
3) Jaká je očekávanávýšeměsíčního/ročního
cash flow? Hrozi v některých měsícíchzápomé CF?

V Plzni, dne 17. května 2013

,^Y,r

Metodicképoznámky:
'
označte r"ýsledekkontroly plagiátorství, kter.ýjste zada|'lado Portálu ZCIJ a odůvodněteníŽepři odůvodnění
klasifikačníhostupně.
^
,
Kliknutím na pole vyberte poŽadovaný kvalifikační stupeň.
.
Stručnězdůvodnětenavrhovaný klasiÍikačnístupeň, odůvodněnízpracujte v rozsahu 5 - l0 vět.
4
otazky a připomínky k bližšímuvysvětlení při obhajobě - dvě ažti otázky.
Posudek na DPiBP odevzdejte nejpozději do 7. 1. 2013 spolu s prací na sekretariát KPM.
Posudek musí bý opatřen v|astnoručním podpisem modře (pro rozeznáni originálu).

