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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán – založení nové pobočky AAA Auto International 

a.s. 
Jméno autora: Radka Součková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Zvolte položku. 
Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 
Oponent práce: Ing. Zuzana Hlaváčová, MBA 
Pracoviště oponenta práce: AAA Auto International a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracování podnikatelského plánu ve společnosti takových rozměrů, jako je AAA Auto International, má velký význam. Čím 
je plánování důslednější, detailnější a propracovanější, tím má lepší efektivnost a lépe přiblíží skutečnost. 
 

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 DP bylo splněno. Studentka vypracovala podnikatelský plán pro otevření nové pobočky, který kromě finanční analýzy 
obsahoval i případná rizika a příležitosti. V DP mi však chybělo větší zaměření se na vyhodnocení samotného plánu. 
 

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

Postup i metody byly dobře zpracovány. 

 

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. 
Studentka ve své práci využila znalosti jak získané studiem, tak ze samotné praxe. Menší nedostatky vnímám v nepřesných 
údajích popisujících odpovědnost oddělení za zřízení nové pobočky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Slovní komentář doplněn o tabulky a grafy, což je velice vhodné a přehledné 

 

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. 
Z práce vyplývá, že studentka využila nejen studijní materiály, ale zároveň sama zpracovala několik diagramů a grafů 
vycházejících z interních zdrojů společnosti. Výběr pramenů zvolila správný vzhledem k předmětu DP a k dosažení jejího Cíle. 
 

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. 
 

Celkově je práce dobře a velice detailně zpracována. Nechybí ani finanční analýza či analýza rizik. Studentka mohla 
do většího detailu zhodnotit míru efektivnosti otevření nové pobočky v této lokalitě dle vlastního názoru a na 
základě zkušeností, které ve společnosti již načerpala. 

 

Otázka č. 1: 

Jelikož již došlo k otevření nové pobočky v Mladé Boleslavi, dokážete popsat, zda i ve skutečnosti mělo otevření 
hladký průběh a naplnilo očekávání vyplývající z Podnikatelského plánu? 

 

Otázka č. 2: 

Jaký je Váš názor na samotný proces při plánování nové pobočky v ČR? Považujete jej za dostačující či nikoliv? Co 
byste eventuálně změnila? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.5.2017     Podpis: 


