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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán založení nové pobočky firmy 
Jméno autora: Daniela Novotná 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání svým rozsahem považovat za náročnější. 

 

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. 

Považuji za splněné. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Autorka byla aktivní a samostatná při zpracování práce. 

 

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. 
Odpovídající využití znalostí získaných studiem i teoretickou rešerší k této závěrečné práci. Doporučil bych doplnit praktickou 
část o některé další informace a vysvětlení. 
Přestože výstupy nebudou předkládány bance jako součást žádosti o financování, přesto bych doporučil doplnit výstupy 
ještě o zkrácenou plánovanou výsledovkou a výkaz cash flow na příštích 5 let a s tím, že vzhledem k možné změně některých 
vstupů (např. dle kapitoly 8.6) je možno očekávat alternativní vývoj, ideálně doplnit pesimistický, základní a optimistický 
scénář. 
Lze doplnit citlivost na některé klíčové vstupy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Přehledné a graficky čisté zpracování. 

 

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. 
Kvalitní a samostatná práce s nadstandardním počtem zdrojů včetně zdrojů zahraničních. Správní citace včetně správné 
odkazování internetových zdrojů v textu. Ovšem některé obrázky a tabulky by bylo vhodné ozdrojovat „vlastní zpracování“. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Cílem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení stavu v konkrétním podniku s konkrétním záměrem zjistit, 
zda se vyplatí oční optice otevřít novou provozovnu se zaměřením na dětskou klientelu.  

Podnikatelský plán bude zahrnovat nejen předpoklady pro otevření dětské oční optiky, ale také ortoptického 
pracoviště. 

Podnikatelský plán bude vytvořen zatím pouze jako informativní materiál a bude obsahovat představení podniku, 
analýzu jeho současného stavu a investiční záměr spolu s jeho předběžnou kalkulaci, která bude sloužit majitelce 
při rozhodování o otevření nové provozovny. 

Vymezený cíl práce považuji za splněný s výše uvedenou poznámkou v sekci Odborná úroveň. 

 

Otázka k diskuzi: 

 

1. Jaké důvody Vás vedou k financování investice vlastním kapitálem? 
2. Jakým postupem jste vypočetla použitou diskontní míru? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
Datum: 11.6.2017     Podpis: 


