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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení studenta:  Radka Součková 

Název bakalářské práce:  Tvorba podnikatelského záměru pro malý podnik  

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku  

Jméno a příjmení  

oponenta BP:   RNDr. Jitka Jurková, M.A. 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Bakalářská práce představuje zajímavý projekt konkrétního podnikatelského záměru, a sice založení 

restaurace a ubytovacího zařízení s hlídacím koutkem v Bukovanech u Benešova. 

V teoretické části jsou shrnuty základní poznatky z oblasti podnikání, tvorby podnikatelského záměru, 

založení živnosti, marketingu a SWOT analýzy, které jsou dále aplikovány na výše uvedený konkrétní 

podnikatelský záměr. 

Praktická část práce popisuje legislativu upravující tento druh živnosti, geografickou polohu a okolí 

místa, návrh organizační struktury. Dále je zde popsán celý podnikatelský záměr a průzkum trhu, na který 

navazuje posouzení reálnosti projektu, finanční plán a SWOT analýza. 

Na BP oceňuji zejména volbu konkrétního praktického problému, který je zde řešen a který bude mít 

nejspíš využití v praxi; doporučila bych však doplnit alespoň podrobnější analýzu výsledovky, aby bylo 

zřejmé z čeho předpokládané měsíční náklady i výnosy vychází.  
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Posudek BP - OPONENT 

 

 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

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: 

 

1/ Mohla byste alespoň stručně nastínit základní vstupní údaje pro předpokládané měsíční 

výnosy/náklady z výsledovky, a to u restaurace, ubytovacího zařízení i dětského koutku?  

 

2/ Proč v osobních nákladech ve výsledovce uvádíte čistou mzdu zaměstnanců? Proč není do těchto 

mzdových nákladů rovněž zahrnuta částka sociálního a zdravotního pojištění, kterou odvádí 

zaměstnavatel za své zaměstnance?  

 

3/ Na jakém základě byl ve výsledovce proveden odhad daní pro každý měsíc? O jaké daně se zde jedná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO / NE (nehodící se vymažte) 

 

Datum:      Podpis:   


