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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh podnikatelského plánu 
Jméno autora: Bc. Mandovec Jiří 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Karolina Maříková 
Pracoviště oponenta práce: Česká zemědělská univerzita v Praze  

Fakulta lesnická a dřevařská 
Kamýcká 961/129, 165 00 Praha 6 – Suchdol, Česká republika 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomantem zpracovaný návrh podnikatelského plánu vyžadoval komplexní pojetí řešené problematiky. Diplomant 
aplikoval znalosti ze všech možných oblastí podnikového řízení a ekonomiky. Na základě vyhodnocení, bylo doporučeno, zda 
je v daném případě vhodné začít podnikat v tomto odvětví. 
 

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. 

Zadání bylo dle mého názoru splněno. Diplomant při vypracování práce dodržel správnou věcnou i logickou návaznost. 
S ohledem na stanovený cíl aplikoval vhodné nástroje a jejich výsledky dále vhodně použil. Rozhodl o vhodnosti podnikání 
v tomto konkrétním případě. Kladně hodnotím přehlednost dat v MS‐Office Excel modelu. 
 

Zvolený postup řešení A – výborně 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Diplomant postupoval systematicky. Nejprve provedl nezbytně nutné analýzy, s jejichž pomocí dále volil další postup práce 
(včetně použitých metod). Tím docílil kontinuity a reálnosti svého 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. 
Diplomant v práci využil potřebných znalostí a poznatků získaných studiem. S ohledem na téma DP si je rozšířil o další 
nezbytně důležité oblasti, pro vypracování samotné DP. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B – velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
DP splňuje téměř všechny požadavky kladené normou ČSN 01 6910. DP je přehledná, srozumitelná a formálně uspořádána 
(včetně struktury). Po jazykové stránce je práce vyhovující s občasnými drobnými chybami. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B – velmi dobře 
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 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. 
Diplomant čerpal z dostatečného množství relevantních zdrojů. Podíl tištěných a internetových zdrojů je vyrovnaný. Ke 
každé myšlence, která není vlastní prací autora, byl přiřazen zdroj. Bibliografické citace jsou vypracovány v souladu s normou 
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ISO 690. 
 

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. 
Diplomantovi se podařilo potvrdit původní myšlenku. Na základě výsledků došel k rozhodnutí, že v dané oblasti je vhodné 
začít podnikat. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
S ohledem na dílčí hodnocení práce z bodu II. navrhuji níže uvedené celkové hodnocení 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B – velmi dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 
1) Je struktura podnikatelského plánu vždy stejná? 
2) Jak se liší jednotlivé scénáře vývoje společnosti a co je ovlivňuje? 
3) Proč má podnik pozitivní CF, když pracuje pouze s vlastními zdroji? 
 
 
 
 
Datum: 15. 7. 2015     Podpis: Karolina Maříková 


