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Hodnocení práce:
Teoretická část práce je na dobré úrovni. Citační aparát shledávám za dostatečný. Rozsah práce je také
přiměřený.
Cíl práce je v pořádku a posléze splněn.
Metodika práce celkem odpovídá zvolenému cíly.
Diskuze rozhodně mohla být delší a hodnotnější.
Na jednu stranu hodnotím pozitivně umírněnost finančních očekávání. Na druhé straně definování
podnikatelského záměru (uvedeného na straně 45) je z mého pohledu nerealistické: „…stát se
výhradním poskytovatelem tělovýchovných služeb v oblasti Praha-východ v rámci volnočasových i
školních aktivit.“
Dále v práci trochu postrádám dlouhodobější výhled a kontext podnikání – jaké má ambice a cíle – kolik
má uživit lidí, zda by to měl být jediný pracovní poměr majitele či jednatele apod.
Připomínky:
Práci jako takové by prospěla větší preciznost při zpracování a důslednější popis tabulek a grafů (např.
tabulka 1 a graf 1 – není jasné za jaké je to období – rok, pololetí , měsíc?; obrázek 13 – není to spíše
tabulka? A u Plzně patrně chybný údaj apod.). Hned v úvodu na str. 9 uskočený třetí řádek textu.
Většina kapitol je až příliš krátkých a tím je obsah práce košatější a méně přehledný.
Otázky k obhajobě:
Můžete prezentovat plánované podnikání v delším časovém horizontu a osobním kontextu?
Můžete blíže představit podnikatelský plán a jeho ambice (zejména v kontextu jeho definování na straně
45)?
Co Vás při zpracování práce nejvíce překvapilo (ač v oboru již pracujete)?
Práce je doporučena k obhajobě.
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