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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Start up společnosti a její obchodní činnosti s africkými zeměmi 
Jméno autora: Dieudonné Mubenzem 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za náročnější, jednak odlišnostmi a současně dynamickými změnami cílového trhu a současně zaměřením 
podnikatelského záměru na zahraniční obchod. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání považuji za splněné na základě vypracovaného podnikatelského plánu.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor byl aktivní a samostatný při zpracování práce, současně vyhledával zpětnou vazbu v rámci konzultací. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor předkládá nejdříve přehledný popis postupu zpracování podnikatelského plánu a současně s vlastním šetřením a 
analýzou zjištěných dat dodržuje tento standardní postup při tvorbě podnikatelského plánu, který je dobře využitelný 
pro praxi. Přesto je nutné upozornit na některé drobné nedostatky, např. v rozvaze v nezachycení dlouhodobého majetku 
nebo v rámci výpočtu návratnosti investice. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je víceméně v pořádku, drobné gramatické nebo stylistické nedostatky nejsou zásadní pro 
odbornou stránku práce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi dle ISO 690:2011 formou číslovaného odkazu v textu.  Velmi 
široký a kvalitní výběr z odborných zdrojů a pochopitelně včetně informačních zdrojů zahraničních. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor se ve své bakalářské práci věnuje založení společnosti, která se bude zabývat exportní činností z České 
republiky do Demokratické republiky Kongo. Teoretická část tvoří důležitý podklad pro následné zpracování 
podnikatelského plánu nově vznikající české společnosti v praktické části. Na základě realizovaných finančních 
analýz autor stanovil, zda je investiční plán vhodný pro jeho uskutečnění. Podnikatelský plán je autorem vhodně 
argumentačně podložen, a to včetně provedeného hodnocení rizik a reálnosti založení projektu v závěru této zdařilé 
bakalářské práce.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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