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Název práce:  Podnikatelský plán: Možnosti rozvoje projektu Brutal Kruháč 

 

Cíl práce: cílem této práce je vytvořit podnikatelský plán, který napomůže dalšímu rozvoji 

projektu Brutal kruháč. 

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

 Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Velmi dobře  

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  Diplomant, který je osobně angažovaný v tělovýchovném byznysu má na výzkum zcela  
jiný pohled a proto si sám a iniciativně vybral projekt DP, který přímo řeší jeho podnikatelské záměry. 

To je třeba velmi ocenit, nejedná se o žádné teoretické bádání, ale o přímo využitelnou práci 

s okamžitým převodem výsledků do praxe. Autor pracoval  velmi samostatně, s velkou aktivitou a 
„tahem na branku“. V teoretické části prokázal velmi dobrý přehled o problematice a také schopnost 

správného zacházení s literaturou včetně její citace. Analýza dat a vypracování projektu muselo být 
velmi pracné a náročné jak časově, tak metodicky. Projekt však trpí tím, že diplomant chce řešit příliš 

problémů najednou. Tento přístup na jedné straně umožňuje celkový nadhled a dobré odhady pro 

podnikání a sestavení podnikatelského záměru, na druhé straně to však není vhodné pro hlubší 
analýzu, kterou vyžaduje vědecká práce. Chtít současně sestavit podnikatelský a finanční plán, sestavit 

dotazník spokojenosti a udělat analýzu trhu a konkurence je spíše práce na několik let. Přesto však 
autor do značné míry realizoval tento záměr celkem kvalitně. Ovšem na úkor hloubky analýzy a 

interpretace všech výsledků. Podařilo se mu však sestavit rozumný podnikatelský plán, založený na 
celkové analýze trhu, konkurence i spokojenosti s dosavadními službami. To je třeba ocenit.  Na druhé 

straně celková stylistika a jazyk nemá vždy speciální vědecký charakter a také grafická úprava a 

přehlednost není dokonalá. Vlastní přínos práce však odráží podnikatelský duch autora a má nesporné 
přímé využití do podnikatelské praxe.  

Připomínky:  

1. Autor se snaží o výzkum a analýzu příliš mnoha věcí, které celkově překračují možnosti a 

rozsah diplomové práce. 

2. Formulace jsou občas nevyzrálé a vědecky nepřesné, blíží se jadrné mluvě podnikatelů. Např. 
: …“při analýze si firma musí vymezit“.. (s.32) , „studující x pracující“ v tabulce na s. 34 atp. 

3. Analýza některých dat nutně nemůže jít do hloubky, např. SWOT analýza.  



 

Otázka k obhajobě: 

1. Při finančním plánu nákladů na reklamu, ani zahajovací rozvaze není počítáno s finanční 
rezervou. Jakou finanční rezervu považujete v takových plánech za rozumnou a proč?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby:  velmi dobře  

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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