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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Podnikatelský plán pro založení fyzioterapies fitness centrem 
Jméno autora: Rysová Petra 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut veřejné správy a regionálních studií 
Oponent práce: Ing. Gabriela Antošová, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je velmi obsáhlé na zpracování BP. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Stanovené cíle byly splněny. Závěry jsou ovšem velmi prosté. 
 

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

Postup řešené problematiky hodnotím jako správný a taktéž zcela promyšlený. Použití analýz vnějšího a vnitřního prostředí 
mohlo být doplněno o matici TOWS a návrh strategií. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost závěrečné práce snižuje způsob psaní neodborným způsobem. Studentka používá při psaní BP 1.os. j.č., tato 
práce není možná generalizovat, je zcela subjektivní a není podložena terénním výzkumem, a případně dalším jiným 
způsobem získáváním primárních dat, např. rozhovory s konkurenty či začínajícími podnikateli z oboru, pozorování 
zúčastněné apod. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci neshledávám zásadní nedostatky, způsob vyjadřování je odborně nízký. 

 

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. 
Citace jsou v pořádku, a výběr zdrojů relevantní, v práci mi chybí více zahraniční odborné literatury. Citovaná legislativa 
neuvádí aktuální znění zákonů a norem. 

 

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. 
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Oceňuji svědomitý přístup k vypracování závěrečné bakalářské práce a zpravidla vlastní zpracování praktické části práce. 
Výsledky se nedají ovšem generalizovat a slouží pouze pro autorčiny záměry. 

 
 
 

 

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. 
 
Práce je pečlivě vypracována na základě správně použitých teoretických poznatků. Studentka této bakalářské 
práce mohla více generalizovat a také se zaměřit i na jiné začínající podnikatele ve sledovaném oboru a 
například s nimi provést kvalitativní rozhovory, tak aby i výstupy této práce byly více objektivizované. 
 
Z jakého důvodu jste se rozhodla se pouze zaměřovat na své plány, a z jakého důvodu si myslíte, že můžete na 
základě stanovených analytických postupů v případě potřeby změnit i cíle? Neznamenalo by to zcela 
přepracovat analytickou část a návrh strategie? Jaká konkrétní strategie bude vhodná pro implementaci tohoto 
plánu a s jakými riziky? Proč jste nepoužila v rámci marketingového plánování 7P místo základního 4P? 
Odpovědi na tyto dotazy zdůvodněte. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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