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Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 
Bakalářská práce na téma Finanční plán pro výstavbu beachvolejbalového areálu splňuje veškeré 
požadavky závěrečných prací. 

Teoretická část práce uvádí rešerši literatury v oblastech finančního plánování a budování beach 
volejbalových areálů. Autorka volí správnou literaturu. Drobný nedostatek plyne z nedostatečného 
rozpracování tématu odpisů a analýzy odchylek finančního plánu.  

Metodická část je průměrná. Studentka vhodně zvolila metody, které by sloužily ke splnění cíle. Ovšem 
samotný popis metodiky je v některých pasážích nepřesný. Text neplní roli návodu pro opakované 
šetření.   

Analytická část je zpracována společně se syntetickou, což v kontextu této práce považuji za adekvátní. 
Představení plánovaného areálu je velmi zajímavé a velmi pozitivně hodnotím náčrty plánů areálu, které 
čtenáři pomohou vykreslit konkrétní představu budoucího areálu. Jednotlivé výpočty autorka spočítala 
správně. Vstupní odhadovaná data se z pohledu budování areálu zdají odpovídající.  

Diskuze práce postupně hodnotí limity práce a upozorňuje na některé nedostatky. Autorka se v určitých 
pasážích vrací k teoretickým předpokladům a komentuje je v kontextu svých návrhů.  

Závěry práce jsou sepsány správně. 

Celkově práci hodnotím jako průměrnou.  

Připomínky: 
1. anglický abstrakt není příliš srozumitelný, jedná se spíše o mechanický překlad z českého 

jazyka; autorka zde neuvažuje základní požadavky anglické věty – např. nutnost v každé větě 
uvést sloveso 

2. abstrakt nereflektuje s prací; autorka při úpravách pravděpodobně abstrakt opomněla upravit 

3. klíčová slova duplikují název práce 

4. text na straně 12 není zarovnán do bloku; problém se objevuje i na dalších stranách 



5. v práci se objevují pravopisné chyby 

6. autorka uvádí zdroje pod obrázky v nesprávném formátu 

7. autorka uvádí nepřesné odkazy na obrázky v textu 

8. text v některých pasážích působí nepřehledně. 

9. kapitola 3.7 čerpá z rozhovorů, jedná se částečně o analytickou část práce; zde by bylo vhodné 
čerpat z primárních zdrojů a informace z rozhovorů si v nich ověřit 

10. kapitola 3.8 neuvádí žádný zdroj, není tedy patrné, odkud autorka informace čerpá 

11. autorka v práci často uvádí citově zabarvená a konotativní slova; jejich eliminace by zvýšila 
úroveň psaného textu a pomohla by přesnějšímu pochopení textu čtenářem 

12. na straně 46 chybí konkrétní odkaz na aktuální úrokové sazby podnikatelských úvěrů 

13. tabulky mají zastaralý design 

14. v teoretické části chybí vysvětlení problematiky odpisů, se kterými autorka dále pracuje 
v analytické části 

15. některé části financování nejsou dotaženy; autorka neřeší rizika – například podepsání úvěrové 
smlouvy; tento problém by odhalila například analýza odchylek v rozpočtu 

16. autorka má řadu formálních chyb v seznamu literatury. 

Otázky k obhajobě: 
1. V kapitole 3.3 uvádíte, že „Návratnost vlastního kapitálu je v této práci důležitějším údajem“. 

Proč je v této práci návratnost vlastního kapitálu důležitějších údajem? S čím ROE srovnáváte? 

2. Jaký je rozdíl mezi podnikem a firmou? 

3. Jakým způsobem plánujete splácet zápůjčku podnikatele? Jaký bude mít splácení vliv na cash 
flow podniku? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: dobře (konečná známka bude stanovena na základě průběhu 
obhajoby) 
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