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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán samoobslužné bezkontaktní myčky 
Jméno autora: Nela Veselá  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení managementu 

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomantka zvolila aplikaci podnikatelského plánu do relativně nové oblasti, kterou jsou samoobslužné bezkontaktní 
myčky aut. Jde o produkt, který je ve stádiu pronikání na trh, v Praze funguje jen několik myček s obdobnou technologií, 
informace pro zpracování věrohodného podnikatelského plánu byly omezené.  

 

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. 

Záměrem práce bylo vypracovat podnikatelský plán auto-myčky. I když texty obsažené v diplomové práci respektují 
strukturu takové práce, nebyl by problém z nich po přestrukturování vypracovat podnikatelský plán určený pro potenciální 
investory, popř. jako podklad žádosti pro bankovní úvěr.  

 

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. 
Diplomantka si zvolila uvedené téma, vytipovala lokalitu, kde by mohla samoobslužná linka být vybudována, zjistila 
ohromné množství konkrétních a reálných ekonomických informací, bez kterých by se nedala práce, resp. podnikatelský 
plán vypracovat a realizovala příslušné výpočty.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Obsah a výstupy diplomové práce jsou velmi blízké svým obsahem požadavkům na podnikatelský plán. Z tohoto důvodu 
může libovolný investor, zájemce o podnikání v segmentu samoobslužných myček s využitím moderních technologií 
(bezkontaktní, prášková technologie, která je šetrnější k životnímu prostředí) využít závěru uvedených v diplomové práci 
ke svému rozhodování. S ohledem na přehlednost informací uvedených v práci, není problém operativně přepočítat 
podnikatelský záměr zejména s ohledem na počet míst, státní, ve kterých může mytí probíhat současně, a to jak ve směru 
zvýšení či naopak snížení jejich počtu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Přehledné, srozumitelné, čtivé, rozsahem přiměřené.  

 

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 
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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. 
Zpracování diplomové práce vedle klasických literárních pramenů vyžadovalo znát a respektovat řadu legislativních 
předpisů, které je nutné zohlednit při zpracování podnikatelského plánu. Rozsah použité literatury, legislativy i 
internetových zdrojů lze považovat za přiměřený, s vhodnými citačními odkazy.  

 

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. 
Diplomantka, možná v zájmu dokonalosti, odložila obhajobu diplomové práce minimálně o čtvrt roku, protože žijeme 
v dynamickém ekonomickém prostředí, otázka zní: nezměnily za tuto dobu (nahoru či dolu) výchozí finanční parametry 
(cena myčky, pronájmy pozemků, ceny vody, mycích prostředků, náklady práce apod.)? 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
1. Samostatnost diplomantky při shánění dat, provedeném průzkumu, zapracování získaných podkladů do podoby DP, resp.  
     podnikatelského plánu. 
2.  Reálnost výstupů, které po několikaminutové editaci mohou sloužit jako solidní penzum pro reálný podnikatelský plán.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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