
Vaše hodnocení včetně podpisu (modrým inkoustem) vypracujte na jednom listu A4, nepřesahujte tento rozsah.     1 

Posudek BP - VEDOUCÍ 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 
 

 Studijní program Ekonomika a management 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení studenta:  Martina Týfová 

Název bakalářské práce:  Podnikatelský záměr pro rozvoj existujícího podniku  

Rok odevzdání: 2015  

Studijní obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku   

Jméno a příjmení  

vedoucího BP:   prof. Ing. František Freiberg, CSc. 

 

 

Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

 

Úvodní část bakalářské práce se zabývá popisem významu a pojetím tvorby podnikatelského plánu, 

úlohou interní a externí analýzy a dalšími kroky či fázemi, které jsou nezbytné pro tvorbu efektivního 

podnikatelského plánu. Součástí analýz jsou i informace získané vhodně pojatým dotazníkovým šetřením.  

Na základě provedených dílčích analýz jsou primárně posuzovány možnosti otevření nového kamenného 

obchodu a zvýšení konkurenceschopnosti nabízených produktů. V závěru práce jsou vyhodnoceny 

pomocí finančního plánu finanční konsekvence navržených doporučení k zvýšení výkonnosti a 

konkurenceschopnosti daného podniku. 
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Posudek BP - VEDOUCÍ 

Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

x      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
 x     

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 x     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 x     

Adekvátnost využitých metod práce x      

Splnění cílů práce x      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
 x     

Odborný přínos práce   x    

Využitelnost práce v praxi x      

Prezentace závěrů  x     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
 x     

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

 

1. Uveďte, jak jste v práci pracovala s hodnocením rizik daného podnikatelského záměru a jak by 

bylo možné případně analýzu rizik prohloubit. 

2. Jaké poučení jste si vzala z vašeho dotazníkového šetření a jaké alternativní způsoby šetření byste 

navrhla?     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO 
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