POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Podnikatelský plán začínajícího podniku
Jana Ďurkovičková
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Masarykův ústav vyšších studií
Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D.
Oddělení veřejné správy a regionálních studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Spracovanie podnikateľského plánu patrí medzi štandardné témy bakalárskych prác.

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.
Zadanie práce bolo splnené.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

D - uspokojivě

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.
Študentka začala s konzultáciami tesne pred termínom odovzdania, takže prácu dokončovala v časovej tiesni a finálnu
verziu odkonzultovať nestihla. Väčšina pripomienok, ktoré v danom čase dostala, bola zapracovaná.

Odborná úroveň

D - uspokojivě

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Práca je pomerne chaotická, čo môže byť dôsledkom časovej tiesne, základný obsah podnikateľského plánu však naplnený
bol. S výnimkou finančnej časti, kde nie je jasné či študentka používa účtovníctvo jednoduché alebo podvojné. Taktiež plán
nie je spracovaný na 3 roky, čo býva pri začínajúcich podnikoch štandard. Chýbajú akékoľvek ukazovatele finančnej analýzy
a zhodnotenie investície. Na druhej strane pozitívne hodnotím vlastnú angažovanosť pri prieskume trhu.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práca je chaotická, v princípe však zodpovedá štandardom bakalárskeho štúdia.

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.
Záverečná́ práca bola skontrolovaná na plagiátorstvó v databáze Theses.cz i na základě iných zdrojov. Použité zdroje sú
relevantné a korektne citované, bohužiaľ ich je málo najmä vo vzťahu k analýze trhu. Prevzaté texty sú jasne odlíšiteľné od
vlastnej práce študentky.
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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.
Podnikateľský nápad hodnotím ako reálny a potenciálne úspešný.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Nedotiahnutú finančnú časť

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm D - uspokojivě.

Datum: 22.5.2017

Podpis:
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