
 1 

Hodnocení oponenta diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Podnikatelský plán agentury domácí zdravotní péče 

 

Autorka práce:  Bc. Jana Brejchová 

 

Cílem diplomové práce je (příloha 1.) zpracovat podnikatelský plán pro vznik 

agentury domácí péče zajišťující zdravotní péči především na území Prahy 8. Ke splnění 

cíle diplomantka strukturuje práci tradičním způsobem, když ne příliš 

rozsáhlou teoretickou část dělí na dvě kapitoly, v nichž se nejdříve věnuje teorii 

strategického řízení a následně popisu stavu domácí péče v ČR. Dominantním 

segmentem je pak část praktická, která čítá 77 stran. Tu tvoří tři hlavní kapitoly. První, 

výzkumnou, doplňují analytická a plánovací. 

 

I když je popisovaný kvantitativní výzkum bezpochyby součástí analytických 

prací, věnuje mu autorka práce samostatnou kapitolu.  Sběr dat probíhal formou 

dotazníkového šetření, do kterého diplomantka zapojila 34 praktických lékařů 

registrovaných na území Prahy 8. Výzkumná zjištění (str. 48) slouží jako dostatečně 

pevný základ pro tvorbu podnikatelského plánu. Ze zjištění je možné nastavit provozní 

rámec fungování agentury, co je však podstatnější, lze z nich identifikovat i potenciální 

konkurenční výhodu – kvalitní komunikace a vysokou míru informovanosti o průběhu 

domácí péče. Škoda, že toto téma není v diplomové práci detailněji rozpracováno, např. 

formou navazujícího kvantitativního výzkumu, protože požadavky na způsob, rozsah a 

četnost komunikace se budou od jednotlivých lékařů jistě lišit. 

 

Ve druhé kapitole praktické části se autorka věnuje zpracování strategické 

analýzy, která je složena ze tří dílů a zakončena SWOT analýzou. I když v textu chybí 

popis metodologie tvorby analýzy, z obsahu prvního jejího segmentu, analýzy obecného 

okolí, je zřejmé, že vznikala především na základě obsahové analýzy odborných zpráv 

vydávaných buď Českým statistickým úřadem, nebo jednotlivými ministerstvy. Mezi 

zdroji se jen výjimečně objevují mezinárodní srovnávací studie. Zařazení výsledků 

agregovaných z těchto informačních zdrojů by analýze jistě dodalo na průkaznosti. 

 

Druhý segment analýzy, nazvaný Analýza oborového okolí (str. 62) má formu 

Porterova pětifaktorového modelu. I v tomto případě jsou data čerpána především 

z obsahové analýzy různých zpráv a studií zpracovávaných především Ústavem 

zdravotnických informací a statistiky. Z ostatních zdrojů diplomantka čerpá jen 

minimálně. V závěrečné části analýzy se diplomantka věnuje analýze vnitřní, která má, 

vzhledem k neexistenci organizace, podobu sady kritérií, která by v budoucnosti založená 

organizace měla splňovat. Tento přístup je legitimní, za problematické však považuji 

zařazení této části mezi analýzy, když se zjevně jedná již o činnost plánovací, jejíž 

výstupy tematicky spadají do závěrečné kapitoly praktické části diplomové práce.  

 

SWOT analýza (str. 75) je vytvořena na základě zjištění z provedených analýz. 

V případě tabulky 4.5 (str. 76) není zřejmé, jak autorka definovala význam a 

pravděpodobnost identifikovaných příležitostí a ohrožení. 
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Samotný podnikatelský plán, zachycený, v páté kapitole diplomové práce je 

zpracován v doporučované struktuře a přináší dostatečně konkrétní popis způsobu 

založení a následného fungování zakládané agentury. Cíl diplomové práce se tak, 

diplomantce, podle mého názoru, podařilo naplnit. Diplomová práce je po formální 

stránce zpracována přehledně a pečlivě. 

       

Otázka k obhajobě diplomové práce: 

 

a) Definujte indikátory, které by bylo, podle vás užitečné hledat ve srovnávacích 

studiích, a které by vám mohly pomoci při analytických pracích tvorby 

podnikatelského plánu. 

 

Prohlašuji, že diplomová práce, Podnikatelský plán agentury domácí zdravotní péče, 

splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm velmi dobře. 

 

V Praze 10. září 2013 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


