
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta:  Tomáš Marko
Název práce:  Podnikatelský záměr – zážitková kancelář

Cíl práce: Analyzovat realizovatelnost podnikatelského záměru. 

Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti podprůměrné   průměrné nadprůměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné   průměrné nadprůměrné
- použité metody podprůměrné průměrné nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře - dobře    - nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce Velmi dobře

Logická stavba práce Velmi dobře

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Dobře

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Velmi dobře

Úprava práce: text, grafy, tabulky Výborně

Stylistická úroveň Velmi dobře

Praktická využitelnost zpracování:

Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení,  připomínky:

Mé připomínky se týkají výhradně formálních nedostatků práce. 

Práce obsahuje zejména řadu gramatických chyb, které se dají shrnout (´22 
„subjekty získali“, ´38 „výdaje by mohli“, ´41 „formy byli“, ´42 „skupiny měli“)

Úkoly jsou vypsány formou názvů kapitol, aniž by autor uvedl, jakými konkrétními 
úkoly se vlastně hodlá zabývat (´5).

V práci jsou evidentně doslovné citace autorů, které však nejsou uvedeny 
v samotném textu, nýbrž až v závěrečném Seznamu literatury (kapitola 3.2.1).

Ne všechny publikace, které jsou v textu citovány, jsou uvedeny také v závěrečném 
Seznamu literatury (s. 7, 9).

Autor střídá styl psaní, přechází z 1. osoby do 3. osoby a zpět.



Otázky k obhajobě:

V kapitole 5.4 uvádíte, že „Hlavní konkurenční výhodou bude nabídka kvalitních 
kurzů a aktivit, které nikdo v této lokalitě nenabízí nebo jsou velmi málo známé“. 

Na základě čeho jste získal toto své přesvědčení? Kde berete jistotu, že nové sporty 
budou představovat tu nejdůležitější výhodu před konkurencí?

V práci správně uvádíte, že „základní rozdíl mezi cestovní agenturou a kanceláří je 
takový, že cestovní agentura nemůže organizovat zájezdy delší než jeden den, 
zatímco cestovní kancelář ano“. 

Vysvětlete komisi, jak je možné, že jako cestovní agentura hodláte nabízet a 
prodávat Vámi organizované několikadenní kurzy přežití?

Celkový počet odpracovaných hodin všech Vašich zaměstnanců jste spočítal na 700. 

Vzhledem k počtu předpokládaných zákazníků a nabízených kurzů, výletů a 
adrenalinových zážitků (tabulka 7) mi toto číslo připadá jako velmi podhodnocené.  

Můžete komisi popsat, jak jste dospěl k tomuto číslu? 

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře

V Praze dne 16. dubna 2011
                                                                      ______________________________          

     Mgr. Jan Šíma




