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     Cíle magisterské práce jsou v úvodu jasně vymezeny a v koncepci práce 

následně rozpracovány. Hlavním cílem je zpracování podnikatelského návrhu, pro 

založení agentury domácí zdravotní péče. Téma je konkrétní a v závěru práce je na 

zadané cíle reagováno.  

      Po formální stránce a struktura práce vykazuje dobrou úroveň. Práce, která má 

124 stran a 13 příloh, je standardně členěna na část teoretickou a praktickou. 

Z textu je patrno, že autorka má běžně používanou terminologii plně zažitou. 

Struktura práce je v souladu s konečným zadáním a v zásadě odpovídá charakteru 

řešené problematiky. Text je soudržný a srozumitelný. Nechybí žádná 

z požadovaných náležitostí (poděkování, prohlášení, abstrakt v českém i anglickém 

jazyce, atd.). Seznam bibliografických odkazů čítá 89 položek a svědčí o tom, že 

autorka prostudovala nejen reprezentativní literaturu vztahující se k dané 

problematice, ale i další odkazy na denní tisk, legislativní a elektronické zdroje jsou 

v dostatečném měřítku. 

    Magisterská práce má dvě hlavní části – teoretickou a praktickou 

   Struktura práce byla zvolena vhodně a logicky vede od obecnějších popisných 

údajů ke konkrétním závěrům. Magisterská práce se skládá z úvodu, dvou hlavních 

částí – teoretické, praktické a závěru. V úvodu diplomové práce autorka jasně 



definuje cíle, na které v závěru práce konkrétně reaguje a celou práci s ohledem na 

stanovené cíle, ze svého pohledu autorka vyhodnotí. 

   První část je věnovaná struktuře podnikatelského plánu a konceptu strategického 

řízení společně s popisem strategických analýz, které jsou v praktické části 

aplikovány na zadané téma. V kapitolách 1.2 a 1.3 stručně charakterizuje 

zdravotnictví v České republice, volbě právní formy a popisuje financování zdravotní 

péče. Tato část je pojata deskriptivně a zjednodušeně a není tak úplně přesným 

obrazem reality. Témata jsou příliš široká a jednotlivé kapitoly by si zasloužily stát 

se tématem plnohodnotné diplomové práce s teoretickou a praktickou rovinou 

včetně jejich nástrojů, proto daná skutečnost nemá vliv na celkové hodnocení 

diplomové práce.  

   Praktická část je věnována návrhu na zpracování podnikatelského plánu na 

založení agentury domácí péče a to ve struktuře, která byla popsána v teoretické 

části. Podkladem pro návrhovou část jsou konkrétní závěry, které vycházely ze 

zpracované  strategické SWOT analýzy. Dále z výsledků šetření, které bylo 

provedeno u praktických lékařů a osobních zkušeností a znalostí z praktického 

profesního života autorky.      

   Autorka popisuje podnikatelský plán v oblasti zdravotnictví – domácí péče na 

základě dobré znalosti prostředí. Práce je čtivá, pěkně a odpovědně zpracovaná. 

Nejvíce oceňuji snahu o zpracování a realizaci vlastního konkrétního řešení 

problému. Celá nová strategie společnosti je podporována konkrétními návrhy. Po 

celou dobu tvorby magisterské práce pracovala Bc. Jana Brejchová odpovědně a 

svědomitě. Magisterská práce je zdařilá po stránce formální i obsahové a je zjevné, 

že autorka prokázala schopnost tvořivé práce a je patrné, že má o dané téma zájem 

a chce k němu proniknout do hloubky. 

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

  

Otázka č. 1. 

Pokud budete sledovat výkonnost organizace, definujte jaké nástroje pro sledování a 
měření výkonnosti organizace použijete? 

 



otázka č. 2  

Jak probíhá v praxi implementace vize, strategických a marketingových cílů ve vaší 

organizaci? Pokud existují rozdíly mezi řízením těchto cílů u státních a nestátních 

zdravotnických organizací specifikujte je? 

 

otázka č. 3  

Blíže se nezmiňujete o kritických bodech a slabých stránkách podnikatelského plánu. 

V případě, že dle Vás existují, vyjmenujte je a specifikujte opatření, kterými je budete 

eliminovat. 

 

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA 


