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Cíl práce: Zjistit, jak se z časového hlediska vyvíjely osobní obchodní korporace a 
následně odhadnout jejich další vývoj 
 
 
Jméno vedoucího bakalářské práce: JUDr. Eva Karhanová Horynová 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu bakalantem :  
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 bakalanta zpracovat získané podklady  x   
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce    x  
Formulování vlastních názorů diplomantem   x  
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  x   
Stylistická úroveň práce     
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací   x   
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  x   
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad  

Posouzeno s výhradami  
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)Proč jsou v podnikatelském prostředí podle vás osobní obchodní korporace málo 
zakládané?  
2) Jaké jsou hlavní nevýhody osobních obchodních korporací z pohledu podnikatelů? 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:     Velmi dobře minus ( 2-)           
 
 
Datum:   9. 5. 2019                                                         JUDr. Eva Karhanová Horynová                                                                                   

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Autorka předkládá bakalářskou práci, ve které se věnuje podrobnému shrnutí informací o osobních 
obchodních korporacích. Cílem je kromě obecných informací o veřejné obchodní společnosti a 
komanditní společnosti, zjistit, jak se uvedené obchodní korporace vyvíjely z časového hlediska a jaká je 
prognóza jejich dalšího vývoje.  
 
Práce je členěná do dvou částí. Teoretická část se zabývá shrnutím dostupných poznatků z oblasti právní 
o osobních obchodních korporacích v ČR. Řeší zejména aspekty jejich vzniku, právní úpravy, orgánů, 
výhod i nevýhod těchto subjektů. Autorka pracovala s odpovídající odbornou literaturou. V praktické 
části pak si autorka jako cíl stanovila analýzu vývoje osobních obchodních korporací z hlediska časového 
a následnou prognózu jejich budoucího vývoje. Do této části se promítají ekonomické aspekty, které 
výrazně ovlivňují vznik nebo zánik předmětných obchodních korporací. Prognóza je zhotovena pomocí 
funkce List prognózy v programu Excel. Získané informace interpretuje autorka odpovídajícím způsobem.  
 
Autorka pracovala na práci zodpovědně, využívala konzultací a pečlivě pracovala s vedoucí práce. 
Při kontrole kvalifikační práce – plagiáty byla nalezena shoda s podobným dokumentem (52%), jedná se 
však o původní práci této autorky (práce nebyla úspěšně obhájená).  
Cíle práce byly naplněné, práci doporučují k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm Velmi dobře 
minus (2-).  
 
 
JUDr. Eva Karhanová Horynová 


