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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán 
Jméno autora: Hana Solarová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 
Oponent práce: Jiří Strouhal 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení ekonomických studií MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Text popisuje plán na založení hranolkárny – s ohledem na zdrojová data se jeví zadání za průměrně náročné a splnitelné.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Obsahově je zadání v zásadě splněno – s níže uvedenými výhradami k finanční části. Dále trošku postrádám v rámci PEST 
environmentální složku (obaly, zbytkový olej atp.).  

 

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

Zvolená metodika, byla-li by bezchybně uchopena, je v zásadě správná, nelze použít mnoho alternativních postupů. 
V rámci scénářů (optimistická/pesimistická varianta chybí nějaké srovnání s realisticky uchopenou).  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Praktická část práce je psaná se zápalem pro podnikání. Teoretická část textu je aplikována poměrně vhodně (spíše je 
otázka, proč jsou některé z analýz „osekány“ – viz PEST, STP). S čím moc nelze souhlasit je finanční část textu – zde bylo 
třeba využít nejen „podnikatelské literatury“, ale nastudovat i relevantní finanční, daňové a účetní prameny. To se moc 
nepodařilo.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je úměrný obsahu. Po jazykové a formální stránce je text na velmi dobré úrovni.  

 

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. 
Převážnou část použitých zdrojů lze považovat co do časového testu za aktuální. Publikace jsou ocitovány standardním 
způsobem. Využití podnikatelské literatury na druhou stranu má negativní vliv na realitu finanční části textu (některé 
uvedené diskrepance jsou poměrně fatálního rázu).  

 

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. 
V rámci tohoto odstavce se pokusím zmínit některé diskrepance: 

• str. 9 – valná hromada s.r.o. zcela jistě neschvaluje účetní UZÁVĚRKU  

• str. 24 – jakkoli bych měl více komentářů k účetním výkazům v kontextu zmíněného textu, zmíním jen vazbu 
osobní vs. mzdové náklady (neboť povinným platbám pojistného na sociální pojištění z mezd se u zaměstnanců 
firma nevyhne). Jinak spíše doporučuji části věnované účetním výkazům raději studovat z relevantní účetní 
literatury, dané komentáře (Svobodová-Andera) moc sladěné s následnou účetní realitou nejsou. Navíc bych u 
výše prezentované výsledovky očekával i vazbu na propočet ekonomického zisku.  

• str. 28 – u canvas modelu by bylo dobré graficky propojit konkrétní problém s jeho konkrétním řešením (textově 
to sic navazuje) 

• str. 28 – opravdu je investice považována za náklad???  

• str. 31 – v rámci legislativy bych v kontextu podnikání nepodceňoval hygienické předpisy 

• str. 35-36 – v kontextu podnikání trochu postrádám environmentální aspekty 

• str. 54 – ve vazbě na lokalitu pobočky se zdá víkendová otevírací doba poměrně umírněná (zejména v neděli 
uzávěra v 18:30) 

• str. 58 – investiční náklady jsou spíše investiční VÝDAJE (hospodářský výsledek investice do stálých aktiv ovlivňují 
jen prostřednictvím odpisů a jednorázově se většina z uvedeného majetku odepsat nedá) 

• str. 59 – praktické doporučení k odpisům – pokud již hodláte využívat daňové odpisy, je vhodnější využít zrychlené 
(rychleji se investice propíše do daňově účinných nákladů) 

• str. 64 – spíše bych uvedl MARŽE než zisk. Dále je nejasná kategorie výrobní režie. Nelze ve vzorci pracovat jen 
s přímým materiálem, jednoznačně dalším přímým nákladem tam budou osobní náklady (možná i nějaké další 
přímo přiřaditelné) – nebo je to celé součástí výrobní režie? Pokud ano, bylo by dobré rozdělit přímou a nepřímou 
složku výrobní režie. Jinak odbytové a správní náklady nejsou obvykle součástí ocenění zásob (nicméně souhlasím, 
že pro následné stanovení výše zisku relevantní jsou – pro výpočet marže by však zohledněny být neměly 

• str. 65 – nejnepravděpodobnější položky – identické osobní náklady ve zkoumané pětiletce, v podstatě identické 
náklady na prodané zboží 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce svědčí o velkém zájmu autorky o svou budoucí obživu a nezbývá než popřát mnoho úspěchu v její 
podnikatelské činnosti. V průběhu obhajoby nechť se vyjádří k následujícím otázkám: 

• Na straně 9 u a.s. zmiňujete její orgány. Je možná varianta se správní radou? Pokud ano, které orgány tato 
nahrazuje? Jaká situace nastává u evropské akciové společnosti (SE)?  

• Který z uvedených scénářů vidí autorka jako nejpravděpodobnější?  

• Nelze souhlasit s využitím položky převod podílu na zisku společníkovi (v rámci výsledovky) – proč?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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