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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský záměr na zavedení nového výrobku na trh 
Jméno autora: Jindřich Balák 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Managementu 
Oponent práce: Doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: MUVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání má odpovídající náročnost. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Předložená práce splňuje zadání, některé metody nejsou použity dostatečně sofistikovaně.  
 

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

Zvolený postup je globálně správný, v některých částech však práce řeší problémy povrchně. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student využil základní znalosti nabyté studiem, pracoval s odbornou literaturou,  využívá však pouze základní literaturu, 
zejména v oblasti hodnocení vnějších podmínek svého podnikání měl využít větší množství zdrojů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je na přiměřené formální a jazykové úrovni, způsob uvádění citací je neobvyklý, ale korektní. Práce má dostatečný 
rozsah vlastního řešení. Je otázkou k diskuzi, zda volba formátu a typu grafů byla vhodná. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Student pracuje se zdroji na hranici korektnosti. V teoretické části jsou celé stránky přímých citací ze základních publikací, 
styl citování pomocí odkazu na zdroj horními indexy je netradiční. Obrázky jsou ozdrojované, nicméně zdroje nejsou 
uvedeny v seznamu literatury, navíc jde o zdroje elektronické, které by měly být označeny i datem citace. 
 

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). 
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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. 
Diplomová práce v základních aspektech splnila svůj cíl, v některých aspektech mám pochyby o její použitelnosti, 
protože podpůrné analýzy jsou používané povrchně. 

Dotazníkové šetření mohlo být použito pro lepší vymezení trhu, pricing apod., nebylo nutné uměle vytvářet a 
potvrzovat hypotézy bez účelu. Naopak mohl autor využít sledování křížových závislostí pro lepší vymezení tržních 
příležitostí. 

Otázky:  

1) V práci vyčíslujete počáteční náklady na cca 900 tis. Kč, peníze, které má firma v zakladatelské rozvaze na účtu, 
jsou jen o málo vyšší než 400 tis. Kč. Čím budete krýt tyto náklady? 

2) Jako diskontní sazba pro stanovení NPV je použita sazba ve výši 3 %. Jak jste k tomuto číslu dospěl? Odpovídá 
tato sazba riziku, které podstupuje podnikatel nově založené firmy? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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