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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán pro rozvoj truhlářství 
Jméno autora: Matyáš Olmr 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)  
Oponent práce: Ing. Vlaslav Budín, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ (poradce v oblasti systémů managementu) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Posuzovaná bakalářská práce si klade za cíl vypracovat podnikatelský plán pro rozvoj existující malé firmy, což již ve fázi 
výběru zadání predikovalo nutnost analýz reálných procesů v dané firmě (dodavatelé, konkurenti, zaměstnanci, zákazníci). 
 

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 splněno s využitím exaktních technik ekonomických a marketingových analýz. 
 

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

Jednotlivé kapitoly bakalářské práce na sebe logicky navazují, teoretická příprava + praktické návrhy řešení rozvoje  
v jednotlivých segmentech podnikatelské činnosti vycházejí z dat, které musel autor práce získat aktivním průzkumem  
„na místě“ a efektivně analyzovat s využitím standardních analytických metod.  

 

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. 
Forma a způsob sběru a analýzy dat dokládají velmi dobrou teoretickou přípravu autora bakalářské práce. Získané teoretické 
znalosti byly vhodně aplikovány. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah posuzované bakalářské práce svědčí o zájmu autora o danou problematiku a o poměrně velké časové náročnosti 
zpracování zprávy.  V dokumentu se vyskytují některé drobné formální závady tiskové a grafické části, které neovlivňují 
celkové vyznění bakalářské práce. 

 

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 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. 
Autor prokázal schopnost studovat a aplikovat odbornou literaturu. Použité zdroje jsou v textu zprávy vhodně citovány. 
Autor zvolil zajímavou formu uvádění teoretických definic a pravidel přímo pod vlastním praktickým textem (ne standardní 
rozdělení práce na samostatnou teoretickou a praktickou část). Seznam použité literatury je dobře sestaven a odpovídá 
pravidlům a normám pro citaci použité literatury.   
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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. 
Dle mého názoru je oponovaná bakalářská práce velmi dobře prakticky využitelná v případě, že se firma „Truhlářství Trol“ 
rozhodne investovat do svého rozvoje. 

 
 
 

 

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. 
 

• Zaujal mě rozsah konkrétních dat z podnikání firmy „Truhlářství Trol“ a fundovanost analýz i navržených 
rozvojových řešení. Máte v úmyslu nabídnout firmě svojí aktivní pomoc při realizaci navrženého 
podnikatelského plánu rozvoje?    

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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