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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: MUVS -Oddělení ekonomických studií 
Oponent práce: Mgr. Elena Říhová Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: MUVS -Oddělení ekonomických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Studentka si, v rámci své bakalářské práci, klade za cíl vytvoření  podnikatelského plánu pro založení 
ubytovny. 

 

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. 

Závěrečná práce splňuje zadání vedoucího. 

 

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

Zvolené metody výzkumu jsou v souladu s cíli práci. 
Studentka v rámci své bakalářské práce navrhla zajímavé řešení dané problematiky 

 

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 pracovala s dostatečným množstvím české, odborné literatury. Pro příští práce doporučuji pracovat 
také s informacemi ze zahraničních zdrojů, tzn. oborné články a literatura, zabývající se zkoumanou 
problematikou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V kontextu formální a jazykové úrovně nemám výhrad.  

 

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. 
Zdroje a citace nejsou v rozporu se psaním bakalářských práci na ČVUT/MUVS, pozitivně hodnotím použití 
citační formy APA. 

 

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. 
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Studentka svou bakalářskou práci zpracovala na výborné úrovní a její výsledky představují podnětný materiál, který může 
být využit v praxi.  

 
 
 

 

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. 
 

1. Zdůvodněte použití SLEPT analýzy místo PESTLE analýzy (kapt. 6.1). 
2. Jakým způsobem budou zjištěna data aplikována v praxi? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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