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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vypracování podnikatelského plánu pro otevření oděvní značky v Praze 
Jméno autora: Natalia Popova 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Vedoucí práce: Petr Fanta 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vypracování podnikatelského plánu na zcela nový podnik vyrábějící a prodávající zcela nový výrobek (značku) lze vzhledem 
ke své komplexnosti považovat za náročnější. 

 

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. 

Cíl práce, kterým bylo vypracování podnikatelského záměru, byl beze zbytku splněn. Studentka odborně zpracovala tento 
záměr v plném rozsahu. 

 

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. 
Spolupráce se studentkou byla na velmi dobré úrovni. Studentka byla ve zpracování práce velmi aktivní, sama si zajišťovala 
potřebné podklady a zdroje, avšak přitom pravidelně komunikovala a konzultovala postup. Na konzultace přicházela 
připravena a v zásadě si ověřovala své návrhy řešení. 

 

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. 
Po odborné stránce je práce rovněž na velmi dobré úrovni, kdy studentka komplexní problém pojala velmi zodpovědně a 
zpracovala prakticky použitelný podnikatelský plán. Po odborné stránce oceňuji zejména to, že byl proveden kvalitativní 
marketingový výzkum, který přiblížil daný specifický segment designérských módních značek. Drobnější výhrady mám 
k odhadům nákladů, které, dle mého názoru, studentka mírně podhodnotila, a to i s ohledem na aktuální vývoj cen a 
inflace v ČR. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána v anglickém jazyce, u něhož nejsem schopen posoudit zcela detailně jazykovou stránku, nicméně po 
stylistické stránce je práce napsaná kvalitně a dobře se čte. Velmi dobře je zpracovaná grafická stránka včetně návrhu loga 
nové značky. Některé drobné formální nedostatky se vyskytují například v uvádění titulů osob, nebo v ponechání 
návodných textů z šablony pro DP. 

 

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 
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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. 
Studentka v práci využila velké množství zdrojů, ať již knižních nebo internetových. Tyto zdroje jsou relevantní ke 
zpracovávanému tématu a jsou v práci vhodně kombinovány a citovány. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splnila stanovený cíl, kdy byl vypracován relativně komplexní podnikatelský plán na zavedení nové 
designérské oděvní značky v České republice. Velmi silná marketingové obchodní stránka studie je doplněna 
finanční a nákladovou částí, čímž vznikl použitelný podnikatelský plán. Studentka zpracováním diplomové práce 
prokázala schopnost prakticky aplikovat znalosti nabyté studiem. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.5.2022     Podpis: 


