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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

Jméno autora: Severová Natálie 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Jedná se o průměrně náročné zadání bakalářské 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. 

Předložená bakalářská práce splňuje zadání práce. Autorka si vytyčila cíl práce jasně a srozumitelně a v souladu se zadáním 
práce. Cíl práce se autorce podařilo zcela naplnit. 
 

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

Autorka práce vypracovala velmi pečlivou a jasně strukturovanou teoretickou část práce, ze které pak vycházela ve svém 
praktickém zpracování. Metody, které autorka zvolila k naplnění cíle práce, byly zvoleny správě a byly i správně použity. Na 
postupu řešení oceňuji pečlivost, se kterou autorka k vypracování práce přistoupila a také fakt, že autorka vychází z faktů a 
reálných informací, se kterými velmi dobře následně pracuje.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka bakalářské práce prokázala schopnost pracovat s odborným textem v teoretické části práce. Metody k naplnění cíle 
práce si zvolila správně a velmi pečlivě je poté aplikovala. Znovu vyzdvihuji reálnost a propracovanost řešení, které autorka 
v práci uvádí. Oceňuji, že kromě obvyklých metod (analýza konkurence, analýza vnějšího a vnitřního prostředí, SWOT 
analýza) autorka provedla i vlastní dotazníkové šetření (byť pouze s 67 responsemi) se záměrem, zjistit potenciální zájem o 
její zamyšlenou novou provozovnu. Podnikatelský plán vypracovaný autorkou je použitelný v praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Předložená bakalářská práce je psána kultivovaně, autorka umí pracovat s textem a práce splňuje formální požadavky. 

 

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. 
Autorka zvolila adekvátní a aktuální zdroje k vypracování své bakalářské práce, poměr mezi knižními a elektronickými zdroji 
je vyvážený. Autorka cituje podle platných citačních norem a udržuje jednotný citační styl v celé práci. 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako velmi povedenou, propracovanou a kvalitní. Nemám žádné otázky. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmA - výborně. 
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