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Název práce:  Podnikatelský plán: Analýza možností rozvoje projektu Brutal Kruháč 

Cíl práce:  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit podnikatelský plán, který napomůže dalšímu 

rozvoji projektu Brutal kruháč. Dalším cílem bylo v rámci podnikatelského plánu zpracování 

analýz potřebných pro určení dalších možností rozvoje projektu. 

 

Jméno oponenta: Ing. Bohuslav Černý 

Broker Trust a.s.: Deputy sales manager 

OSVČ: Organizování sportovních aktivit pro dospělé 

 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná 

Hodnocení práce: 

Diplomant si jako téma své práce zvolil velmi aktuální a ve světě sportu čím dál tím více 

skloňovanější pojem – kruhový trénink a jeho komerční využití. V úvodu své práce zcela jasně formuluje 
cíl práce a metody k jeho zjištění. Tím, že je práce vyhotovena na základě reálného projektu a slouží 
jako jeho podnikatelský plán, práci lze hodnotit jako velmi přínosnou. V teoretické části autor práce 

dodržel formální stránku – v úvodu popsal právní formy podnikání, věnuje se tématu franchising a 
ukazuje, jak se vytváří podnikatelský plán. Jak lze vypozorovat, právě teoretická část mu pomohla nabýt 
určité znalosti a vědomosti, které následně využil v praktické části práce. 

V praktické části se diplomant zabývá metodami, které vedou ke splnění cíle práce. Podrobně 
analyzuje trh a konkurenci, což považuji za klíčové a nezbytně nutné. V této části práce prokázal 
diplomant hlubokou znalost daného oboru. Dalším zásadním bodem praktické části je pasáž věnovaná 

dotazníkovému šetření. Diplomant ve svém dotazníkovém výzkumu využil dostatečný počet 
respondentů, což zabránilo zkreslení konečných výsledků. Šetření probíhalo správně mezi cílovou 

skupinou, čili odpovědi lze považovat za zcela relevantní. Výsledky z dotazníkového šetření přinesly 
cenné podněty do marketingového plánu, který diplomant zpracoval. V něm odhaduje vývoj poptávky, 
zaměřuje se na cílovou skupinu a zabývá se možností úpravy produktu, jeho ceny a místa. V rámci 

finančního plánu diplomant jasně určil finanční zdroje nutné na provoz a rozvoj projektu, dokázal 
predikovat budoucí očekávané příjmy, hospodářský výsledek a dobu návratnosti investic do projektu. 



Vzhledem k faktu, že se jedná o reálná data, považuji finanční plán s dostatečně vypovídající 
schopností. 

 

Připomínky: 

Je evidentní, že rozsah diplomové práce je větší, než je doporučeno. Tato skutečnost je daná 

faktem, že si diplomant zvolil téma práce jemu velmi blízké a obsahově až příliš náročné. Dle mého 
názoru není nezbytně nutné, aby diplomant ve své práci uváděl takový počet kapitol. Je patrné, že 
některé kapitoly poté více nerozvádí a věnuje se jim pouze okrajově. 

Připomínku mám k vizuální podobě grafů, které jsou graficky nesourodé, a tím působí 
neuceleně. Stejně tak bych poukázal na horší stylistickou a jazykovou úroveň práce, především co se 
týče vkládaných čárek do souvětí. 

V práci je naopak uvedeno značné množství citací a pramenů, ze kterých diplomant čerpá, což 
vede k dobré orientaci v daném tématu.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Vzhledem k zjištěním faktům bych rád věděl, jaké nástroje primárně použijete pro rozvoj zisku 
v krátkodobém hledisku? 

2. V práci uvádíte, že se stal Brutal kruháč populární mimo jiné díky využívání netradičních cviků a 
náčiní. Jaké jsou největší odlišnosti mezi klasickým cvičením ve fitness centru a na Brutal 
kruháči? 

3. Můžete říci jaká forma propagace tréninků Brutal kruháče se dosud osvědčila nejvíce? Máte vliv 
této propagace na cílovou skupinu nějakým způsobem změřený? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 
V Praze dne 1.5.13        
                                                                       ….......................................................... 

           Ing. Bohuslav Černý 

 


