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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán pro založení burgrárny 
Jméno autora: Eliška Karabellová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: IVSRS 
Oponent práce: Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Metodicky rutinní zadání záverečné 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. 

Bakalantak zadání . 
 

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

Autorka BP formálně zcela naplnila metodický rámec potřebný pro zpracování podnikatelského plánu.  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů  
a dat získaných z praxe. 
Správný (rutinní) postup je ne vždy naplněn akceptovatelným obsahem. Část rozpočtových – nákladových - položek je 
bohužel podhondocena, subjektivně se domnívám, že i opomenuta. metodický rámec dotazníkového šetření je. Vědu (ani 
podnikání nebo plánování) nelze redukovat na vulgárně simplifikované a metodicky snadno rozporovatelné dotazníčkování 
(!).   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typografické přehmaty a ne vždy ideálně zvolené ilustrace snižují hodnocení jinak z tohot pohledu akceptovatelné 
závěrečné práce. Prolínající se číslování různých částí BP arabvskými číslicemi také nelze doporučit. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Spíše bez zásadních výhrad. 

 

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. 
BP je formálně v pořádku, ale obávám se, že ne zcela reflektuje podnikatelskou realitu.  
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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. 
 

Budu rád, podaří-li se bakalantce při obhajobě uspokojivé hodnocení vylepšit. Jako ryze teoretická případová 
stuidia její práce obstojí, do podnikání bych se však podle ní nepustil. 

 

Otázky: 

- Prezentujte stručný positioning produktu, na který je zpracován předmětný podnikatelský plán. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 7.6.2021     Podpis: Petr Štěpánek 


