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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán na založení podniku 
Jméno autora: PAFČUGOVÁ JANA 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Daniel Toth 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce je relativně náročné. Zahrnuje vypracování podnikatelského plánu, což vyžaduje komplexní přístup 
k problému.  
 

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 cílů diplomové práce bylo splněno. Výsledkem diplomové práce je na základě ekonomických a finančních výpočtů 
vypracování podnikatelského plánu, což je hlavním praktickým výsledkem. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 pracovala samostatně, prokázala znalost vnitřního prostředí odvětví. V průběhu přípravy přinášela vlastní přístupy a 
metodické postupy.  

 

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. 
Odborná úrověň je čistě praktická. Autorka prokázala nejen širokou znalost problematiky, ale také schopnost vybrat a použt 
relevantní zdroje. V závěru chybí určité zobecnění výsledků a metaanalýza.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autorka používala v diplomové práci odbornou terminologii z oblasti finananční a ekonomické analýzy. Dopustila se 
drobných chyb v práci s tabulkami a grafy.  

 

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. 
Výběr zdrojů je dostatečný (44) a relevantní. V seznamu použitých zdrojů jsou drobné chyby v řazení.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autorka prokázala při psaní své diplomové práce erudovanost a pečlivost. Práce svým obsahem a metodologií 
odpovídá požadavkům na závěrečné práce.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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