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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Startup společnosti na výrobu produktů pomocí 3D tisku 
Jméno autora: Petr Kolouch 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing. Marek Kýhos, MBA 
Pracoviště oponenta práce: Outdoor Concept a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Posouzení proveditelnosti podnikatelského záměru v 3D tisku a pravděpodobnosti jeho úspěšného rozvoje je 
pro studenta vysoké školy seriozní úkol, zvláště v oblasti rychle se rozvíjejícího segmentu 3D tisku. Náročnost 
zadání hodnotím vysoce a představuje ambiciozní úkol. 

 

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 zpráva splňuje zadání. Student měl omezení v podobě relevantních tržních dat, přesto se s úkolem 
vypořádal velmi dobře. 
 

 

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

Základní rozdělení na teoretickou a praktickou část zprávy, nabízí možnost pochopení dané problematiky 
komplexně. Návrhová část se věnuje jak analýze potenciálních trhů a zákazníků, konkurence, tak i obsahuje 
finanční plán, jako základní nástroj řízení podnikatelského záměru. SWOT analýza a analýza rizik vhodně a 
objektivně hodnotí předpoklady úspěchu či neúspěchu záměru. K zamyšlení je relevantnost analýzy 
potenciálních trhů a zákazníků a interpretace výsledků analýzy. S ohledem na to, že na analýze velikosti trhu se 
odvíjí další uvažování o podnikatelském záměru, věnoval bych této části více pozornosti. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická a analytická část obsahují klíčové oblasti, které student adekvátně použil ze studia. Návrhová část 
vyžadovala orientaci v řadě externích informací a zdrojích, které student řádně prověřil, vyhodnotil jejich 
prioritu a poskládal do logických souvislostí. Absence praktických zkušeností (což by u studentů nemělo být 
vnímáno jako nedostatek, ale fakt) neumožnili studentovi rozpracovat do většího detailu určité momenty, jako 
např způsob zajištění prodeje v prodejních místech, doložení detailnější informací ohledně budoucího designu 
výrobků (rozhodující pro zájem zákazníků uskutečnit nákup), potlačení významu způsobu dopravy z prodejů na 
e-shopu (vyšší prioritou by měl být např výkonnostní marketing a investice do zvýšení známosti e-shopu).  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková a formální úroveň práce je v požadované kvalitě. Snad jen vypravěčský způsob presentace myšlenek 
v některých částech není kompatibilní s počáteční popisnou kvalitou v úvodních kapitolách práce. 
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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. 
Student označil 41 zdrojů podkladů a informací, což pro rozsah 56-ti stránek představuje ca jeden zdroj na 
jednu stránku daného formátu. To lze považovat za adekvátní tak, aby práce byla vyvážená v rozsahu vlastní 
invence a použitých externích zdrojích a citacích. 

 

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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 

Téma práce lze považovat za aktuální, nelehké a zároveň s potenciálním praktickým dopadem na další 
profesní a osobnostní rozvoj studenta. Splňuje tedy nejen teoretický aspekt, ale i rovinu přípravy 
studentů pro post-akademický život.  
 
Otázky k obhajobě : 
 

1) Nakolik je analýza potencionálních trhů relevantní? Je vypovídací hodnota analýzy dostatečná 

pro úspěch startupu? 

2) Jak bude zajištěna nízká ekologická náročnost výroby? Jaké jsou možnosti recyklace odpadního 

materiálu? 

3) Bylo by vhodné využít pro rozšíření výrobní kapacity například outsourcing 3D tisku? 

4) Jaké by byly vhodné kroky v případě rozvoje konkurence? 

5) Je Startup za daných ekonomických propočtů opravdu udržitelný? Co by mohlo přispět k jeho 

vyšší úspěšnosti? 

 
 
 
Datum: 23.8.2021     Podpis:  Marek Kýhos 


