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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán na založení podniku 
Jméno autora: Kristyna Körnigová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, MÚVS, Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání a téma práce plně koresponduje se studovaným oborem a stupněm studia, a proto nemůže být označeno za 
náročnější. 
 

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. 

Autorka bakalářské práce naplnila zadání sestavením všech zásadních částí podnikatelského plánu. Míra detailu 
podnikatelského plánu by měla být podrobnější, aby umožnila skutečné praktické využití. 
 

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 si na počátku tvorby práce neuvědomovala celkovou náročnost zpracování bakalářské práce, a tak začala 
komunikovat dosti pozdě, i když vedení od vedoucí pro ni bylo naprosto nezbytné. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka prokázala jak v teoretické, tak praktické části své bakalářské práce základní znalosti získané studiem a z odborné 
literatury. Drobné nedostatky je možno pozorovat, hlavně v míře detailu některých částí praktické části a nedostatečné práci 
s rizikem spojeným s podnikatelským záměrem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce se pohybuje na spodní hranici minimálního požadovaného rozsahu. Rušivé je uvádění zdrojů nad tabulkami a 
obrázky. Práce je vzhledem ke svému rozsahu dělena do přílišného počtu kapitol. U tabulky na straně 28 chybí určení, že 
zmiňované ceny jsou vztaženy na jeden den. 

 

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. 
Autorka použila relevantní zdroje literatury, které v textu řádně cituje. Množství používaných zdrojů odpovídá tématu a 
druhu práce, i když by mohlo být použito více zdrojů vzhledem k šíři zpracovávaného tématu, kterým podnikatelský plán je. 
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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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Bakalářskou práci Kristyny Körnigové doporučuji k obhajobě, protože naplňuje základní obsahové, formální a 
jazykové požadavky kladené na tento druh vysokoškolské kvalifikační práce a nenalézám žádný důvod, proč by 
neměla být obhajována před komisí. 
Předkládaná práce je standardním podnikatelským plánem, který je zpracován pro interní účely, aby pomohl 
ověřit smysl realizovatelnosti nastíněného podnikatelského nápadu, přesto je míra detailu diskutabilní. Práce je 
standardně členěna a obsahuje všechny nezbytné části. 
 
Na obhajobě doporučuji diskutovat následující okruhy otázek: 

1) Na straně 22 píše autorka o ukazatelích aktivity. V jaké formě mohou být ukazatele aktivity definovány? Jaké 
hodnoty jsou v takovém případě žádoucí? 
2) Na straně 41 autorka píše o nájemném prostoru využívaného pro podnikání. Nikde v práci není uvedeno, kdo je 
majitelem budovy, jakým způsobem by byla uzavřena smlouva mezi vlastníkem a uživatelem budovy, zda z toho 
neplynou rizika, jakým způsobem by případně bylo řešeno technické zhodnocení prostor provedené budoucím 
pronajímatelem při rekonstrukci. 
3) Významné riziko je spojeno s osobou správce, u nějž se předpokládá, že bude v objektu bydlet, což bude forma 
odměny za vykonávanou práci, ale zároveň bude mít jiný peněžní příjem v podobě invalidního nebo starobního 
důchodu. Je reálné takovou osobu, která bude danou činnost fyzicky a psychicky zvládat, nalézt? Dokáže správce 
ovládat počítač na recepci, aby nedopatřením nepronajmul již zamluvené ubytování? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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