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Studentka v diplomové práci prokázala, že splňuje základní nároky 
samostatného zvládnutí vymezeného problému – tj. aplikace 
teoretických poznatků z oblasti tvorby podnikatelského záměru.  
 
V předložené práci studentka využívá dostatečné množství 
relevantních informačních zdrojů, zvolené metody ve výzkumné části 
jsou přiměřené a plní účel a cíl práce. V teoretické části studentka 
pokrývá klíčové oblasti, vymezuje základní oblasti relevantní pro 
sestavení podnikatelského plánu, vč. definování oblastí pro výzkum. 
Informace přehledně strukturuje a uvádí do kontextu. 
 
Metody zvolené pro zpracování praktické části považuji za vhodné, 
způsob sběru informací poskytuje prostor pro odborné zkoumání. 
Vzhledem k zaměření výzkumu na vybraný region ČR lze vzorek 
využitý pro zkoumání považovat za adekvátní. Obsah praktické části 
koresponduje s teoretickým vymezením, je možné sledovat linii 
teoretických poznatků promítnutých v praktické aplikaci. Výsledek 
práce je dle mého názoru velmi kvalitním podkladem pro další úvahy 
nad podnikatelským záměrem. Lehkého zjednodušení se autorka 
dopouští v úvodu práce (str. 11), kde bez dalších souvislostí uvádí, že 
nejvhodnější formou pro realizaci zvoleného záměru je podnikání 
v režimu OSVČ či s.r.o. Ve finanční části studentka aplikuje vhodnou 
metodiku, praktické uplatnění má jisté rezervy (rozčlenění nákladů na 
fixní a variabilní, absence položky amortizace vloženého kapitálu, 
absence projekce dopadů daní a souvisejících odvodů). V ostatních 
částech autorka prokazuje velmi dobrou schopnost aplikovat nástroje 
vymezené v teoretické části v praxi. 
 
Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm VELMI 
DOBŘE. 
 
V souvislosti s prací si dovoluji navrhnout dvě otázky pro diskusi nad 
prací: 
 



1) V práci jsou jako „zákazníci“ vymezeni pacienti, lékaři a 
zdravotní pojišťovny. Jak nástroje marketingového mixu 
považujete za zásadní vzhledem k jednotlivým subjektům 
vymezeným jako „zákazníci“? 

2) V práci na str. 67 popisujete substituty produktu 
ergoterapeutické praxe. Co je možné považovat za substitut 
ergoterapie z pohledu klientů – pacientů? 
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