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Stručnézdůvodnění navrhovaného klasiÍikačníhostupně:2
Práce řeší konkrétní podnikatels|ý zémér- zaIoženi společnosti s ručenímomezeným Waippel Japonský topol s.r.o., s předmětem podnikánl zaměřeným na pěstování dřeviny - japonskéhotopolu.
Po úvodníuvaze o podnikránía specifika pěstováníjaponskéhotopolu jsou vymezeny zikladru pojmy
tykajicí se podnikání. Dále je proveden výběr právní fo.my podnikríní a vymezeny zákJadni kroky při
zakládéni společnostis ručenímomezeným. Těžištěmpráce je pak samotný podnikatelský plán, kteý
obsahuje všechny atributy podnikatelského planu - informace o produktu, formě podnikání,
organtzačru struktuře. Je provedena ana|ýza trhu' zpracoviín marketingový plrín. Velmi dobře je
zptacován i finančníplrán a v závěru podnikatelského plránu i ana|ýzarizik' Studentka svojí prací plně
prokénaIa,že je schopna získanéteoretické znalosti samostatně uplatnit tvurčímzpůsobem v praxi.
Vzhledem k celkovému zptacověnibakalářské práce a splnění zadanéhocílepráce doporučuji práci
k obhajobě a navrhuji práci hodnotit stupněm ýborně.
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otánw a připomínlry k bližšímu
vysvětlenípři obhajobě:J
1.Vysvětlete jednotlivépoložkyv zahajovacírontaze
jak mohl
ze strany49 práce.Zejménapak
vzniknout tozdt| 5 tis. Kč na straněpasiv u položekcizí zdrojea krátkodobézávazky.
2. Je pro nově vznikou firmu výhodnéstát se dobrovolýmplátcem DPH ?

V Plmi, dne 18.5.2013

Metodicképoznámky:
')Kliknutímna pole
vybertepoŽadovanýkva|ifikační
stupeň.
", Stručnězdůvodnětenawhovanýklasifikačnístupeň,odůvodnění
zpracujtev rozsahu5 - l0 vět.
3)otÁzkya připomfuky
k bližšímuvysvětlenípři obha3obe- duéaŽdi,tl,,xv.
Posudekna DP a BP nejpoději do 20. 5. 2013 spolu s praci na sekretariátKPM.
Posudekmusíbýt opatřenvlastnoručnímpodpisem modře (pro rozeaníníoriginálu).

