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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 autorka naplnila.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Autorka bakalářské práce zvolila metody obvyklé, které se v případě stanovování podnikatelského plánu používají. Na
základě vypracování teoretické části práce pak postupovala v praktické části a neodchýlila se od hlavní logické linky práce.
Autorka mohla více zapracovat na variantním řešení podnikatelského plánu. To znamená, že by bylo vhodné nastavit
realistickou, optimistickou a pesimistickou variantu. Z toho by pak bylo zřejmé, i vzhledem k výsledkům finanční analýzy,
která z variant je v praxi použitelná. Jelikož autorka nezpracovala více možných variant, sama pak v závěru práce fabuluje
nad možným řešením s přístupem „co by se dalo udělat kdyby…“. Výpočtem nebo stanovením různých variant by předešla i
jistému zavádějícímu způsobu stanovení počtu pronajatého/prodaného produktu v prvním, druhém, a třetím roce
podnikání. Stanovení počtu je poněkud vágní a stojí spíše na domněnce a očekávání autorky více než na reálných
propočtech.

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.
Práce po odborné stránce odpovídá nárokům, které jsou na bakalářskou práci kladeny. Autorka pracovala s dostupnými
zdroji informací a dat převážně sekundárního charakteru.

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

Zvolte položku.

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 BP použila dostatečné množství i variabilitu zdrojů, jak knižních tak i elektronických. Cituje podle platných citačních
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norem a v práci držela jednotný citační styl.

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
Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci jako velmi zdařilou. V praktické části práce by bylo vhodné, aby
studentka zpracovala variantní řešení/scénáře podnikatelského plánu.
Otázka:
V analýze rizik uvádíte na str. 85 jako jedno z možných rizik „Spatný odhad poptávky“. I když Vy sama ho
nepovažujete za pravděpodobné (hodnota 1) jako opatření navrhujete „Důkladná analýza zákazníka“. Jak byste ji
provedla? A neměla by být provedena před začátkem realizace podnikatelského plánu?
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře.

Datum: 19.5.2021

Podpis:
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