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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Autor se v bakalářské práci věnuje projektu na založení nové obchodní společnosti s ručením 

omezeným, která bude sloužit k chovu, rozmnožování a obchodování s drůbeží a to konkrétně s 

bažanty. Téma koresponduje s aktuálními vývojovými trendy v poptávce v dané oblasti. Projekt 

je navržen tak, aby jej v praxi realizovala právnická osoba, za tímto účelem autor v práci uvažuje nad 

procesem založení společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem. 
V teoretické části podrobně popisuje, co je potřeba pro úspěšnou realizaci projektu. Přibližuje 

metodu projektového řízení, kritéria úspěšnosti i faktory přispívající k neúspěšnosti projektu, 

popisuje proces vedoucí k úspěšnému založení společnosti s ručením omezeným a dále 

pojednává o samotných bažantech jako hlavní a nezbytné složce navrhovaného projektu.  

V praktické části se zabývá samotným založením společnosti, jejím financováním a analyzuje 

celkový hospodářský výsledek v podobě zisku nebo ztráty. Pro plánování realizace projektu autor 

využil tzv. „Analýzu 5 M“, samotný projekt pak navrhuje ve čtyřech fázích – Stanovení 

kvalitativních a kvantitativních cílů, Plánování časového průběhu a nákladů, Realizace plánu a 

Hodnocení projektu. Pracuje s reálnými částkami v nákladech, které zahrnují opravy, energie, 

elektřinu, zaměstnance a v neposlední řadě i veškerý čas, který bude nutný vynaložit k této realizaci. 

Celá analýza směřuje ke stanovení, zda podnik bude ziskový nebo naopak ve ztrátě. Ve všech třech 

stěžejních kapitolách praktické části, tedy marketingové, technologické i investiční části, jsou data 

představována přehlednou a jasnou formou, autor využívá grafy a tabulky, vše doplňuje o 

vysvětlující popisy. 
Po provedení analýzy autor diskutuje nad dosaženými výsledky, představuje možné přínosy 

realizace navrhovaného projektu, kritéria úspěšnosti a možná negativní kritéria, rizika, kterým by 

realizace projektu mohla být vystavena. V závěru práce jsou přehledně shrnuta nejvýznamnější 

zjištění autora.  
Bakalářská práce je psána odborným jazykem a prokazuje autorovu orientaci v popisované 

problematice i schopnost praktického využití teoretických poznatků. Celkově práce dosahuje vysoké 

úrovně a lze ji doporučit k obhajobě. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

X      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
X      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

X      

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 X     

Adekvátnost využitých metod práce X      

Splnění cílů práce X      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
X      

Odborný přínos práce X      

Využitelnost práce v praxi X      

Prezentace závěrů X      

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
X      

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

Autor jako možná negativní kritéria uvádí nesplnění stanoveného časového harmonogramu, popřípadě 

neočekávané okolnosti na trhu, které by ovlivnily sílu poptávky. Bylo by možné se (některým) těmto 

faktorům vyhnout, předejít jim? Jakým způsobem? Případně jak by na tyto faktory bylo možné 

reagovat v průběhu realizace, aby se zamezilo výraznějším ztrátám? 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

 

Datum:      Podpis:   


