POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Podnikatelský plán volnočasového centra Move It!
Michaela Nováková
bakalářská
Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Masarykův ústav vyšších studií
Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D.
Oddělení veřejné správy a regionálních studií

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Téma bakalárskej práce patrí medzi štandardné témy.

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.
Zadanie práce bolo splnené.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

B - velmi 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.
Študentka prejavila osobný záujem o spracovávanú problematiku a pracovala samostatne na základe konzultácií.

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.
Študentka preukázala adekvátne znalosti študijného odboru a schopnosť pracovať s rozličnými zdrojmi dát. Špecifickou
črtou tejto práce je, že študentka na viacerých miestach prechádza od dát k osobným názorom a od racionálnych analýz
k optimistickým očakávaniam. Osobné nadšenie pre spracovávanú tému je rozhodne pozitívne a pri realizácii plánu silne
motivačné, v podnikateľskej praxi môže stáť za úspechom tohto zámeru. Z hľadiska bakalárskej práce však tento aspekt
pôsobí rušivo, pretože miestami vyznieva príliš (a zbytočne) subjektívne. Zároveň to viedlo k tomu, že vo finančnej časti
študentka pracovala s optimistickou variantou. Pozitívom je podrobne popísaný trend nárastu obezity v CR, ktorý vytvára
základ pre realizovateľnosť zámeru.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práca zodpovedá štandardom bakalárskeho štúdia, aj keď je miestami podfarbená osobným optimizmom.

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.
Záverečná́ práca bola skontrolovaná na plagiátorstvó v databáze Theses.cz i na základě iných zdrojov. Zdroje sú korektne
citované a prevzaté texty sú jasne odlíšiteľné od vlastnej práce študentky.
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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.
Bakalárska práca obsahuje podklady pre samotnú autorku, ktorá zvažuje tento predmet podnikania.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Primerané spracovanie zadanej témy a praktická využiteľnosť pre vlastné rozhodovanie študentky. Slabou
stránkou je miestami príliš subjektívny štýl písania.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 22.5.2020

Podpis:
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