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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikový plán D&D fitness studia 
Jméno autora: Doffek Lukáš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií 
Vedoucí práce: Mgr. Lucia Dobrucká, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 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 D - uspokojivě 
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. 
Študent sa v práci venoval vlastnému podniku, pričom prejavil osobný záujem o spracovávanú problematiku. Miera 
konzultácií však bola nízka a v neprimerane krátkom čase pred odovzdaním. Finálna verzia BP je teda z veľkej časti 
samostatnou prácou študenta.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práca nemá štandardnú štruktúru podnikateľského plánu. To je akceptovateľné, keďže bol podnikateľský plán robený pre 
vlastnú potrebu študenta a zrkadlil jeho osobný prístup. Napriek výraznej flexibilite (tú je možné považovať za pozitívum) 
je však v práci mnoho odborných nedostatkov. 
Chaotická štruktúra situačnej analýzy v teoretickej časti a jej slabá previazanosť na praktickú časť naznačujú, že študent 
nemá systematicky utriedené vedomosti a má problém vyselektovať podstatné informácie. Pomer analytickej a návrhovej 
časti je neproporčný v teórii aj praktickej aplikácii. 
Kapitola „podnikanie v športe“ je zaujímavá z hľadiska vykreslenia odvetvia a obsahuje veľké množstvo dát. Nie je však 
jasné jej prepojenie na teoretickú a praktickú časť práce. Vzniká tak otázka, aký je vlastne účel tejto kapitoly, a či by nebolo 
vhodnejšie spracovať problematiku fitness ako súčasť PESTEL a analýzy trhu v rámci praktickej časti BP, kde by mohla byť 
lepšie cielená a prepojená s podnikom.  
Študent spracoval pomerne dobrú analýzu stavu, avšak slabú analýzu potenciálu ďalšieho rozvoja. Analýza interného 
prostredia je dosť podrobná. Prospela by však vyššia miera konzistentnosti, napr. porovnateľná hĺbka analýzy jednotlivých 
aspektov či podobná forma priebežných záverov v každej časti. Analýza súčasných zákazníkov a konkurencie je ok. Analýza 
potenciálu trhu a možností rozšírenia klientely chýba, práca sa nezaoberá alternatívnymi segmentami či službami (hoci 
návrhy s nimi počítajú). Aj keď sa študent opakovane odvoláva na absenciu dát a potrebu presného mapovania fungovania 
podniku, počas písania BP to neurobil (od zadania BP po jej odovzdanie uplynul dosť dlhý čas na to, aby bol zber dát 
zabezpečený). Body v rámci SWOT obsahujú aj také tvrdenia, ktoré síce môžu byť správne, avšak nevychádzajú z analýz (pri 
dĺžke analytickej časti práce je to prekvapujúce, a opäť to poukazuje na slabšiu schopnosť študenta pomenovať kľúčové 
body). Z uvedených dôvodov nie sú všetky navrhnuté možnosti riešenia podložené dátami. 
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Kapitolka „návrhy ke zlepšení“ neobsahuje návrhy (čo treba urobiť), ale iba alternatívy (čo by sa možno dalo urobiť). 
Nevhodný názov v spojení s tým, že nie všetky tvrdenia/možnosti sú podložené v analýzach, pôsobí mätúco. Z hľadiska 
obsahu je táto časť slušná, obsahuje širšie spektrum oblastí, v ktorých je vhodné urobiť nejaké zmeny. Z hľadiska miery 
podrobnosti sú však jednotlivé alternatívy nekonzistentné (napr. otázka zvýšenia ziskovosti cez BEP je rozpracovaná 
pomerne podrobne, avšak otázky spojené s riadením firmy sú mimoriadne stručné a všeobecné). Detaily (ako na to) nie sú 
skoro nikde (uvádzané sú až neskôr, čo je pre čitateľa bez vysvetlenia opäť mätúce). Pri rozbore jednotlivých alternatív by 
bola vhodná vyššia systematickosť (napr. ak chce podnik vypisovať lekcie v denných hodinách a hľadá zákazníkov, ktorí 
majú cez deň voľno, a formy, ako týchto zákazníkov osloviť, tak by prospela dôsledná segmentácia a propagácia naviazaná 
na tieto segmenty). Niektoré návrhy sú otázne (napr. znížiť odmeny lektorom) a chýba prehodnotenie marketingových 
nástrojov (návrhy sú v princípe postavené na sociálnych sieťach a využití Slevomatu).  
Riziká sú uvedené mimoriadne stručne, navyše zaradené nelogicky medzi alternatívy a vybrané riešenie s cieľmi. 
Pozitívom stanovených cieľov/úloh je to, že sú vztiahnuté na konkrétnych ľudí a časovo ohraničené. To môže pomôcť 
rozdeliť kompetencie a priradiť zodpovednosť za jednotlivé úlohy. Slabou stránkou je tendencia navýšiť analyticko-
byrokratické činnosti, čo pri takto malom podniku môže byť v praxi kontraproduktívne. Študent by mal byť opatrný a dbať 
na citlivú hranicu medzi významom dát a demotiváciou ľudí. Na prevenciu budúcich konfliktov ohľadom výplat a rozdelenia 
zisku je vhodné zvážiť aktuálne nastavenie cieľov/úloh vo vzťahu k času, náročnosti a celkovej efektivite pre podnik 
(spravodlivý podiel práca - odmena). Časť cieľov/úloh je nedomyslená (napr. ak chce podnik rozšíriť činnosti o prenájom 
sálu, fyzioterapeutické služby a teambuildingové aktivity, tak ako osloví príslušné segmenty, a prečo by napr. nájomníci 
mali mať záujem o slabé denné časy?). 
Finančné prognózy sú urobené iba ako kalkulácie mesačných ziskov na základe historického vývoja spred korony. Chýbajú 
finančné výkazy. Keďže cieľom podniku je prejsť od roku 2021 na podvojné účtovníctvo, tak prognóza to mala zohľadniť. 
Chýbajú akékoľvek ukazovatele očakávanej ekonomickej výkonnosti. Z uvedených dôvodov je tvrdenie, že v marci 2022 
dôjde k splateniu pôvodných investícií (bez presnej sumy) a podnikatelia by sa už potom uživili, nedôveryhodné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práca je neprimerane dlhá, pričom rozsah práce nezvyšuje jej pridanú hodnotu (BP by sa dala bez problémov o tretinu 
skrátiť). Štylistika je občas ťažkopádna, vyskytujú sa chyby a preklepy. Všeobecne však práca zodpovedá štandardom 
bakalárskeho štúdia. 

 

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 študenta. Analytická časť pracuje s množstvom rôznych dát. 

 

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 rámcové podklady využiteľné pre vlastnú potrebu vedenia podniku. Paradoxom je, že napriek 
veľkému rozsahu nie je BP spracovaná komplexne a v budúcnosti bude vhodné niektoré časti práce ďalej rozpracovať. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

Datum: 10.8.2020     Podpis:   


