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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: Ekonomika a management 
Oponent práce: Bc. Ing. Ivan Vymyslický 
Pracoviště oponenta práce: Optika M@V s.r.o Č. Budějovice 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka si vybrala velmi aktuální téma na trhu v oblasti služeb v oboru péče o zrak dětí. Nyní je nedostatek odborného 
personálu i míst, kde je možno uvedenou péče poskytnout. Pro zvládnutí tématu je nutno podrobně znát problematiku a 
správně se v ní orientovat. Je nezbytné orientovat se ve složitém přístrojovém vybavení a samotné náplni práci ortoptistky. 

 

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. 

Studentka naplnila téma zadání a v jednotlivých bodech práce správně reagovala na potřebné informace nezbytné 
k úspěšné realizaci projektu. V praktické části projektu by bylo vhodné zařadit lépe požadavky na místo poskytování 
zdravotní služby a doplnit ho grafickým nákresem půdorysu nebo jiného podobného seznámení s prostorem 

 

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

Postup řešení práce vychází správně z teorie a správný analýz. Vysoce je hodnocena skutečnost, že byla použita reální 
firma s reálným výstupem. Použitím uvedených informací bylo možno pracovat s vizí skutečného projektu. Studentka 
správně dále postupovala od základních informací o trhu , přes potřebnou legislativu až ke konkrétnímu plánu a investicím. 
Pro lepší přehlednost mohla být přesněji rozpracována časová náročnost celého projektu včetně úpravy prostor. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V práci jsou reálně správně užívány poznatky nabyté ze studia a správně užívaná odborná terminologie. Výsledek projektu 
vychází velmi optimisticky. Očekává se návrat investic v průběhu dvou let, uvedený závěr je dán tím, že není brána do 
úvahy možná sezonnost (jsou slabší a silnější měsíce a také není brána do úvahy dovolená, školení i možná nemoc 
personálu, který je nezastupitelný). Pro lepší orientaci budoucnosti projektu by bylo vhodné doplnit údaje o středně dobý 
plán na 3 roky včetně základních výkazů a vlivu na ekonomický výsledek firmy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá typu studia a její zpracování je bez podstatných připomínek. Pro lepší názornost je vhodné doplnit 
práci grafy, kde bude lépe vidět např. stav a podíl na trhu, další vývoj firmy… 

 

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 
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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. 
Studenta pro práci používala vhodnou odbornou literaturu i její rozsah. Pro úspešnost práce bylo nutné správně pracovat 
s reálnými originálními ekonomickými dokumenty, které byly správně použity a správně vyvoděny závěry. 
Použitá literatura byla správně dle zvyklostí označena a použita. 

 

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). 

 
 
 

 

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. 
Studentka správně a vhodně použila své znalosti a logicky je v přípravě pro reální projekt použila. Práce ja 
zajímavá a přínosná. 

Otázky na obhajobu: 

1. Jak bude vypadat výsledek projektu v horizontu tří let 
2. Jaký marketing by bylo vhodné použít pro informovanost široké veřejnosti o nových službách s ohledem 

na místo projektu? 
3. Jak řešit riziko personální závislosti na úspěšnosti projektu v budoucnu? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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