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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh obchodního plánu podniku produkujícího relaxační pomůcky 
Jméno autora: Bc. Petr Teplý 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Žilka, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracování obchodního plánu start-up společnosti představuje dle mého názoru na úrovni magisterského studia průměrně 
náročné zadání.  

 

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. 

Student shrnul relevantní pasáže teoretických východisek a zpracoval všechny klíčové kapitoly business plánu. Tímto 
považuji zadání za splněné.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - 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. 
Student zpracovával DP zcela samostatně a ze strany vedoucího nebylo nutné významněji zasahovat do její struktury ani 
náplně. Problematické však bylo pozdní odevzdání průběžných i finálních verzí práce. Student tak neměl dostatek času na 
zapracování všech připomínek.   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z práce je patrný široký přehled a osobní zkušenosti studenta v oblasti aplikace FDM aditivních technologií, což hodnotím 
jako jeden z hlavních kladů práce. Dalším pozitivem je pak jasná praktická orientace a motivace studenta směřující ke 
skutečnému startu samostatného podnikání. Jako slabou stránku vnímám nedostatečně strukturované analýzy konkurence 
a zákazníků. Dalším nedostatkem jsou pak nepřesnosti ve finančním plánu (kapitola 2.5) – především chaotická struktura 
rozvahy, která není navázána na zbývající bilance, dále ve výkazu toku hotovosti nenavazují koncové stavy hotovosti na 
počáteční stavy hotovosti dalších období a další nesrovnalosti. Finanční plán by si také zasloužil lepší popis a bohatší 
interpretaci. Kromě toho student v některých pasážích DP zabíhá do značných detailů v oblastech, které nejsou důležité 
z hlediska naplnění cílů práce (např. detailní rozbor problémového zneužití 3D tisku pro výrobu zbraní). 

 
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána jasně a srozumitelně, vyskytuje se v ní jen minimum chyb. Vzhledem k tomu, že se jedná o DP, mohly být 
některé věty formulovány lépe (více formálně).  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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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. 
Student v práci použil dostatečné množství tuzemských i zahraničních informačních zdrojů. Především v teoretické části 
bych doporučil nespoléhat v rámci dlouhých pasáží pouze na jeden zdroj, ale čerpat z více zdrojů. Informační zdroje 
analýza POPAI a Zákon č.173/2002 Sb. jsem nenalezl v seznamu použitých informačních zdrojů.  

 

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.  
 
Jako hlavní pozitiva práce vnímám široký přehled a zkušenosti studenta v rámci aplikace technologie FDM, která je 
patrna např. z provedeného odvození nákladů na výrobu produktu. Dále pak pozitivně hodnotím praktickou 
orientaci business plánu směřujícího ke skutečnému startu samostatného podnikání. Za hlavní nedostatky považuji 
především nepřesnosti v rámci finančního plánu a jeho nedostatečnou interpretaci s vazbou na formulaci strategie. 
Doporučoval bych také provedení lépe strukturované analýzy konkurence a zákazníků. Po zvážení těchto kladů a 
záporů práce ji hodnotím stupněm C – dobře.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Doplňkové dotazy: 
 
V rámci charakteristiky potenciálního konkurenta CZECH IMAGE GROUP s.r.o. uvádíte: „Konkurenční produkt může 
ale nabízet pouze v případě, pokud tento nebude v rozporu s ochranou duševního vlastnictví.“ S tímto tvrzením si 
dovolím částečně nesouhlasit. Společnost může takovýto produkt nabízet, dokud jí v tom nezabráníte. Jaké jsou v 
tomto ohledu Vaše možnosti? Dokážete alespoň hrubě odhadnout, jaké náklady může vymáhání Vašich práv 
vyvolat? 
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