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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán na založení podniku 
Jméno autora: Michela Poživilová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení ekonomických studií 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení ekonomických studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání je náročnější hlavně díky vysoké konkurenci a dynamice analyzovaného odvětví. 
 
Splnění zadání splněno 
Předložená práce splňuje zadání. Práce je vypracována logicky a v úvodní teoretické části ukazuje možné postupy a metody 
zejména z oblasti řízení a strategie. V praktické části se soustředí na samotný projekt založení podniku a jeho zhodnocení po 
finanční stránce.  
Vložte komentář. Zadání je splněno a student zpracoval teoretickou část na základě dostupné teoretické literatury a 
dostupných dat 
 
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. 
Studentka pracovala samostatně a konzultovala klíčové otázky s vedoucí práce. Termíny dodržovala. Práce je vypracována 
pečlivě.  
Vložte komentář. Studentka pracovala samostatně, dodržovala termíny a zapracovala připomínky.   
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Jedná se o přípravu podnikatelského plánu. Kde studentka aplikuje znalost z finančního řízení i z marketingu. 
Vložte komentář. Postup řešení je celkově správný a detailní. Zpracování teoretické i praktické části je na dobré úrovni. 
Studentka využila znalosti získané studiem i data z praxe.  
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Jazyková úroveň práce. Práce se dobře čte a její styl odpovídá odbornému zaměření.  
Vložte komentář. Formální a jazyková stránka je na vysoké úrovni. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Práce je dobře napsaná, a opírá se o relevantní prameny a užívá metodologii, která je při této problematice relevantní a 
obecně používaná. 
V teoretické části použila zejména české prameny. Citace jsou správné a použité prameny 
jsou uvedeny v práci. 
Vložte komentář. Zdroje a citace jsou uvedeny podle zvyklostí 
 
Další komentáře a hodnocení 
Studentka připravila plán na založení restaurace pečlivě a vzala v úvahu možná rizika. Postupovala logicky a analyzovala 
siné a slabé stránky projektu. Součástí návrhu je rovněž finanční plán a zhodnocení návratnosti investice. Výsledný ukazatel 
ČSH je spočítán i pro alternativní vyšší diskontní sazbu, která zohledňuje vyšší míru rizika podnikání v tomto oboru ve 
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světových centrech. 
. 
Předložená diplomová práce je zajímavá a má velmi dobrou úroveň, návratnost investice je dobře vypočtena a výsledky 
jsou správně interpretovány. 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Za rozhodující při mém hodnocení považuji způsob práce studenta, volbu jeho vstupních údajů při zohlednění relevantních 
předpokladů jakož i samotné zpracování a tvorbu závěrů.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 28.5.2019     Podpis: Irena Jindřichovská 


