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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán na založení podniku 
Jméno autora: Jana Trojanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Petr Fanta 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracování podnikatelského plánu na založení podniku lze považovat za standardní a průměrně náročné zadání diplomové 
práce. 
 

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. 

Zadání diplomové práce bylo autorkou beze zbytku splněno. 
 

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

Studentka zvolila správný způsob řešení problematiky. Na způsobu oceňuji zejména jeho komplexnost a také to, že 
jednotlivé části podnikatelského plánu zpracovala detailně a v různých úrovních, např. analýzu trhu provedla nejen 
z pohledu celé ČR, ale i pro konkrétní nejbližší region. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce zpracována na vynikající úrovni. Studentka do detailu rozpracovala všechny části 
podnikatelského plánu, přičemž její pohled byl nejen analytický, ale i hodnotící. Všechny části jsou přitom zpracovány stejně 
kvalitně a žádnou z částí nelze považovat za slabší. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální, jazykové, ani stylistické stránce nemám k práci připomínek. 

 

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. 
Studentka zvolila vhodné zdroje v dostatečném počtu, přičemž tyto zdroje vhodně kombinovala. Oceňuji i to, že na rozdíl od 
většiny studentů využívá zdroje i a odkazy na ně i v praktické části. 
 

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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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Hodnocená práce je velmi kvalitní jak po stránce odborné, tak po stránce formálního zpracování. Jedná se, dle 
mého názoru, o silně nadprůměrnou diplomovou práci, ve které studentka téměř profesionálně zpracovala 
podnikatelský plán na založení projekční kanceláře.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Na obr. 6 na str. 33 uvádíte organizační schéma nově založené společnosti. Můžete vysvětlit, proč jste 
zvolila tento typ grafického znázornění a jaké ze schématu vyplývají nadřízenosti a podřízenosti? 

2. Ve výčtu rizik uvádíte mj. vysokou míru byrokracie a administrativy, čemuž se věnujete i v předchozím 
textu práce. Jedná se opravdu o riziko, nebo spíše o faktor podnikatelského prostředí? V čem je rozdíl?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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