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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Téma je aktuální jak z hledisla právní úpravy, tak z hlediska praktických ekonomických
analýz.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Odpovídající znalostem magisterského studia soukromého práva a základů ekonomie.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce má logické členění, ale jednotlivé subkapitoly jsou krátké a tezovité. Autor používá
vlastní zkratky právních předpisů (na s. 10 pojem „SOZ“ pro zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník), nebo používá zkratky na začátku věty či tam, kde by je bylo vhodné
vzhledem ke srozumitelnosti název zákona či oblast úpravy vypsat (zkratka ZÚ, ... „ŽZ
nebyl nahrazen v rámci rekodifikace ...“ (s. 13). Autor, když nepoužívá zavedené
učebnicové zkratky, např. dle nakladatelství C. H. Beck nebo Wolters Kluwer, měl alespoň
do obsau u použítých zákonů své zkratky uvést.

4.

Vyjádření k práci
Cílem práce je analyzovat proces založení podniku s uvážením právních i ekonomických
aspektů. Popsány jsou dvě formy podnikání, a to podnikání fyzické osoby a podnikání
společnosti s ručením omezeným (jednoho společníka, který je zároveň jednatelem).
Poslední část je případová studie, která je praktickou aplikací východisek předcházejících
částí.
Ekonomický rozbor podnikání, jeho založení a provoz, včetně základních právních
povinností spojených se zahájením podnikání je na ucházející úrovni, ale u ekonomické
části financování chybí větší rozpracování, jsou jen zmínky o možnosti různých typů
externích zdrojů a např. chybí možnost využití leasingu, která je v praxi obvyklá.

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)

Cíl práce tak, jak byl definován v úvodu práce, byl
splněn.
Jako oponent samostatnost při zpracování nemohu
posoudit. Antiplagiátorský program neukázal shodu
větší než 5 %, všechny označené části byly řádně
citovány, resp. se jednalo o zákonný text.
Diplomová
práce
má
logickou
strukturu
odpovídající cíli práce a použité metody jsou
adekvátní.
Práce se zdroji je odpovídající, citace a odkazy na
právní předpisy dostatečné. Cizojazyčné zdroje jsou
pouze 2, judikát je použit jen jeden
z hlediska ekonomických aspektů mohla být analýza
hlubší, práce má informativní hodnotu, nikoli však

hlubší ekonomicko-analytickou hodnotu.
Úprava práce (text, grafy, Grafy nejsou obsaženy, obrázek je jeden na s. 57,
tabulky)
v příloze je tabulka SWOT analýzy a plán
peněžních příjmů a výdajů
Jazyková a stylistická úroveň
Práce je čtivá, pouze občasné interpunkční
prohřešky
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou
komisí.
Otázka k zodpovězení při obhajobě: Jaké
výhody či nevýhody má volba základního
kapitálu s.r.o. ve výši 1 Kč?
Velmi dobře až dobře podle průběhu obhajoby
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