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Kritéria hodnocení:
(1 nejlepší,4nejhoršíoN.nelze hodnotit)
A) Definovarrícílůpráce
B) Metodický postup vypracováni práce
C) Teoretický základpráce (rešeršní
část)
D) Členěnípráce (do kapitol, podkapitol, odstavců)
E) Jazykové zpracovénípráce(skladba vět, gramatika)
F) Formální zpracování práce
G) Přesnost formulací apráce s odborným jazykem
H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)
D Práce se zahraničníliteraturou, úroveňsouhrnu v cizim jazyce
J) Celkový postup řešeníapráce s informacemi
K) Závěry práce a jejich formulace
L) Splnění cílůpráce
M) odbomý přínos práce (pro teorii, pro praxi)
N) Přístup autora k řešeníproblematiky práce
o) Celkový dojem zpráce
Navrhuj i klasifi kovat BP/DP klasifi kačnímstupněm:1
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Stručnézdůvodněnínavrhovaného klasifikačníhostupně:2
Bakalářská práce splnila stanovenézadání,Jejím cílem bylo na základě provedenýchanalýzstanovit
postupovékroky pÍi za|oženípodnikatelskéhosubjektu. Pro naplněnítohoto cíle bylo zapotŤebí
provéstúěelověorientovanéana|ýzyposkytujícídostatek informací pro verifikaci předpokladů
budoucíúspěšnostipodnikatelského zálměru.Správně se při tom kromě formálních náležitostíkladl
ďiraz na marketingovéaspekty podmiňujícíúspěšnostpodnikaní. Kladem práce je prokázanádetailní
orientace v legislativě umožňujícípodnikaní i provedenérešeršezaměřenéna maléa střední
podnikání. Jako nedostatek|ze chápat absencepodnikatelskévize, která by vymezi|acíle a určila
podnikiínísměr.
Relevantníprostor je v bakalařsképráci věnován problematice rozpočtůa sestavenífinančníhoplánu.
Většina uvah zde vyj ádřených j e racion ální, rtol.nžnitse nelze se způsobemkalkulac e maržea režií,
kdy uvedenépojmy nabývqí v kontextu jiný, chybný význam. Správně je kladen dtrazna plánování
peněžníchtoků,je ale na škodu,že týo nejsou rozpracovány na stejnéobdobíjako výkaz zisku a ztráty
arozvaha, Provedená ana|ýzavýkonnosti finančníhoplrínuvychéuímimo ekonomickou realitu. Jednak
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u malých podnikatelských subjektůnelze stavět na relativním vyjádření ekonomických veličin' jednak
nebyla respektovánaposkytnutá dotace pro rozběh podnikání, která ekonomickou realitu deformuje.
Celkově je slabinou tétočástipráce nekritičnostv posuzování rizikovosti podnikatelskéhoprojekiu,
v práci je zptacovátnapouzeoptimistickávatianta, čímŽse vzdaIujereálnémuprostředí.
Formální zptacováníbakalářsképráce je na dobréúrovni' práce je přehledná včetněuvedených příloh.
Vzhledem k výšeuvedeným skutečnostemdoporučujipředloŽenou bakalářskou práci k obhajobě před
státníkomisí.
Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci studentky Martiny Auštedové klasifikačnímstupněm: velmi
dobře.

otázky a připomínky k blřšímu vysvětlenípři obhajobě:3
1. Pokuste se sestavit bod zvratu arczeberte dopady Zjištěnýchlimit pro Vaše podnikání.
2. Dopracuje vl.voj cash-flow přes celéplánovací obdobítak, aby dokladovalo náběh arozvoj
podnikríní.Porovnejte, zda j e plrínovanár ezerva dostatečná.

V Plzni, dne 17.května2013
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Metodicképozrámky:
',Kliknutím pole
na
vybertepožadovaný
kvalifikačnístupeň.
"/Stručně
zdůvodněte
nawhovanýklasifikační
stupeň,odůvodnění
ryracujtev rozsahu5 - 10 vět.
') otázky a připomínky
k bližšímu
vysvětlenípri o6hajobc _ ďvěažtii ot-xs.
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. s.20|3 spolus pracína sekretariátKPM.
Posudekmusíbý opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (prorozenÉníoriginálu).

