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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání a téma práce plně koresponduje se studovaným oborem a stupněm studia.

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.
Autor bakalářské práce naplnil zadání sestavením plného podnikatelského plánu, který podrobně řeší jednotlivé aspekty
spojené s rozhodováním o realizaci podnikatelského nápadu.

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.
Autor volí klasický postup a metody vedoucí k sestavení plného podnikatelského plánu. Samotné téma z velké části
determinuje způsob řešení a nevyžaduje příliš velikou originalitu autora. Zvolený postup řešení považuji za vynikající,
protože nejsou podnikatelský plán a jednotlivé analýzy založeny na odhadech, ale na reálných podkladech.

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.
Autor prokázal jak v teoretické, tak praktické části své bakalářské práce dostatek znalostí získaných studiem a z odborné
literatury. Za drobný odborný nedostatek je možno považovat ne zcela korektní práci se změnou stravu zásob mezi
obdobími v rámci používaného druhového členění nákladů ve výkazu zisku a ztráty.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce naplňuje vzhledem ke své formální úrovni – rozsah, formátování a úprava textu – požadavky kladené na bakalářské
práce. Práce byla pečlivě zpracována vzhledem k formálním charakteristikám a prošla závěrečnou jazykovou korekturou.

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.
Autor při zpracování práce využil relevantní a aktuální zdroje, jejichž počet je více než dostačující pro potřeby bakalářské
práce. V textu jsou citované části jednoznačně odděleny a řádně označeny.

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Bakalářská práce zpracovaná Gabrielem Königem naplnila základní obsahové, formální a jazykové
požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce obhajované na tomto stupni studia. Spolupráce se
studentem probíhala v rámci předem nastavených požadavků a představ. Student je schopen aplikovat jednotlivé
postupy, zpracovat analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a na základě nich sestavit detailní podnikatelský plán
použitelný pro rozhodnutí, zda má být daná podnikatelská myšlenka realizována. Práce je psána odborným
jazykem na vysoké stylistické úrovni.
Na obhajobě je možno zodpovědět následující otázky:
1) Student by mohl terminologicky definovat pojmy náklady a výdaje. Kdy můžeme účetně vykazovat náklady a
kdy výdaje?
2) Jakou funkci má v rámci druhového členění nákladů položka změna stavu zásob vlastní činnosti?
3) Jedním z běžných rizik podnikání v oděvním průmyslu je problém odbytu okrajových velikosti. Jakým způsobem
bude společnost řešit tuto otázku? Jaké slevy bývají běžné pro prodej zbytkových velikostí?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 30.5.2019
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