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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Téma diplomové práce je aktuální a potřebné pro začínající podnikatele, a to jak z právních,
tak i ekonomických aspektů.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Náročnost zadání diplomové práce je v souladu s požadavky pro daný magisterský studijní
program a obor.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce je z hlediska formálního v pořádku, práce je systematicky a logicky členěna do kapitol
a podkapitol, jen některé podkapitoly jsou příliš útržkovité a krátké.

4.

Vyjádření k práci
Na začátku práce si diplomant určil cíl své diplomové práce a popsal výzkumné metody,
které budou použity při zpracování diplomové práce.
Při zpracování práce bylo čerpáno z 48 zdrojů, 26 právních předpisů a 1 judikatury. Použité
zdroje se týkaly zkoumané oblasti. Hloubka provedené analýzy byla provedena dobře.
Cíl diplomové práce byl splněn.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Cíl diplomové práce byl splněn.
Diplomant při zpracování své diplomové práce
uváděl zdroje, ze kterých vycházel.
Diplomová práce je přehledně členěna do
jednotlivých kapitol a podkapitol, některé části práce
jsou však příliš krátké a útržkovité.
Diplomant při zpracování své práce vycházel nejen
z českých, ale i zahraničních zdrojů, které se týkají
zkoumané problematiky.
Hloubka provedené analýzy mohla být provedena
více detailněji a do hloubky.
Z hlediska úpravy práce je předkládaná diplomová
práce přehledně uspořádána a jednotlivé části textu
jsou konzistně upraveny. Pouze přílohy postrádají
konzistentní úpravu.
Práce je z hlediska jazykového a stylistického
v pořádku, ale vyskytují se v ní drobnější nedostatky,
jako např. chybějící interpunkční znaménka
v souvětích.

6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Předložená diplomová práce splňuje zadání.
Otázky k obhajobě:
Mění se podnikatelský plán v průhěhu času? A pokud ano, tak na základě, čeho se mění?
Co patří mezi největší hrozby, které by mohli ohrozit vznik a chod společnosti Webovky
s.r.o.?
Na str. 49 je uvedeno: „Na společníky lze společenskou smlouvou vztáhnout i zákaz
konkurence“ Mohl byste uvést konkrétní příklad, kdybyste společnosti doporučil, aby
společenská smlouva obsahovala tento zákaz konkurence?

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Doporučuji k obhajobě
výborně
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