
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní 

Ústav podnikové ekonomiky a managementu 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 

Jméno studenta Bc.Markéta Sámková 

Téma práce Zpracování konkrétního podnikatelského plánu 

Cíl práce Cílem práce bylo vytvoření potenciálně realizovatelného podnikatelského 

plánu na vybudování penzionu, který by byl schopen obstát v českém 

konkurenčním prostředí 

Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  x   
samostatnost při zpracování tématu  x   
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 x   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:  

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Diplomantka předložila práci členěnou do tří zásadních kapitol. . V první kapitole autorka 

definuje základní pojmy problematiky podnikání. Druhá část práce teoreticky vymezuje 

podnikatelský plán včetně jeho obsahu.  Třetí kapitola autorka obsahuje vytvoření 

konkrétního podnikatelského plánu a finanční analýzu tohoto plánu. V závěru práce hodnotí 

autorka realizovatelnost podnikatelského plánu.  

Deklarovaný cíl v zadání diplomové práce byl naplněn. Škoda, že se autorka nedržela 

detailněji osnovy zadání diplomové práce.   

Domnívám se, že autorka měla v práci provést hlubší rozbor vypočtených poměrových 

ukazatelů.V tomto smyslu kladu i otázku k obhajobě. 

 

Ot.: Proveďte rozbor ( alespoň některých ) vypočtených poměrových ukazatelů uvedených 

v tab. 16 na str. 77. 



Práce    je   doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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