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podnikání a výkonností podniku. Je zřejmé, že sama forma podnikání určité změny 
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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce   x   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   

Hloubka provedené analýzy   x  

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce  x   

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  x   

Schopnost studenta zpracovat získané podklady  x   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    x  

Formulování vlastních názorů studentem   x  

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   

Stylistická úroveň práce x    

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   X   

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   x  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 

1. V čem vidíte největší přínos případné změny právní formy podnikání pro firmu 
Stanislav Dostál? 

2. Píšete, že ve firmě pracuje 6 lidí na základě živnostenského oprávnění a v případě 
potřeby firma najímá další brigádníky. Svou situaci takto řeší celá řada malých 
firem, ale je to stav, který lze nazvat „švarcsystémem“. Domníváte se, že se 
změnou právní formy podnikání by se situace ve firmě změnila?  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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Student při zpracování práce postupoval poměrně logicky.  

V teoretické části jsou charakterizovány základní ekonomické pojmy a kategorie, se 

kterými se dále v práci pracuje – výkonnost podniku, konkurenceschopnost firmy, 

faktory, které ji ovlivňují, rozbor právních forem podnikání s akcentem na společnost 

s ručením omezeným. 

Bakalant si pro svou práci vybral firmu Stanislav Dostál. Jedná se o firmu, jejíž právní 

forma podnikání je fyzická osoba. Sídlo firmy se nachází v Oldřichově v Hájích, kde 

v roce 2010 majitel převzal zavedené zámečnictví. V praktické části práce proto autor 

popisuje situaci v oblasti kovovýroby v Libereckém kraji, zamýšlí se nad nedostatkem 

kvalifikovaných pracovních sil v řemeslných oborech a dopadem tohoto stavu na 

podnikání zejména menších firem. Pozitivně lze hodnotit, že se nad tímto problémem 

student zamýšlí v dlouhodobé perspektivě, v kontextu nástupu 4. průmyslové revoluce 

a nenabízí nějaká krátkodobě žádoucí řešení, která by měla ovšem dlouhodobě 

negativní dopady nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. V další části práce 

je proveden rozbor konkurentů dané firmy, jejích dodavatelů, výrobního programu 

firmy včetně cenové kalkulace. Všechny tyto poznatky jsou shrnuty v provedené SWOT 

analýze. 

Hlavní záměr práce, prokázat přímou souvislost mezi změnou právní formy podnikání a 

výkonností podniku, se autorovi nepodařilo, nicméně díky provedené analýze vnitřních 

a vnějších faktorů, majících vliv na výkonnost firmy, bakalant dospěl k celé řadě 

poznatků, které majiteli firmy v jeho dalším podnikání mohou významně pomoci. 

Pro větší přehlednost práce by bylo vhodnější, kdyby některá uváděná data byla 

uspořádaná ve formě tabulek, ne přímo v textu. Lze však konstatovat, že text v zásadě 

splňuje potřebné požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 


