
Posudek vedoucího práce:

Diplomová práce Tomáše Coufala „Podnikatelský záměr založení tenisové školy“ je 
zpracována na 96 stranách textu a obsahuje 23 tabulky, 7 grafů a 4 přílohy. Formálně je 
členěna do osmii částí. Jejím cílem bylo sestavení podnikatelského plánu pro založení 
tenisové školy.
Kapitola 3 je rozsáhlá a vytváří teoretické pozadí k výzkumné části práce. Obsahuje 
informace o možnostech podnikání v ČR a předpokladů či možností týkajících se vzniku 
podnikatelského záměru. Autor si zde všímá podmínek na trhu a jejich mapování, vysvětluje 
základní zásady plánování z různých pohledů. Text je psán srozumitelně a je vhodně 
doplňován schématy či obrázky. Vzhledem k tématu práce oceňuji kapitolu o metodě 
„Mystery shopping“ a jejímu následnému použití ve výzkumné části práce.
V další části práce autor popisuje metody, které použil při realizaci svého výzkumu.
Metody odpovídají uvedenému typu práce, jejich popis považuji za dostačující.
Pátá kapitola popisuje podrobně podnikatelský plán založení tenisové školy v konkrétních 
podmínkách. Obsahuje nejprve historický úvod k trenérství tenisu u nás a také charakteristiku 
místa, kde by měla být tenisová škola založena. Autor zde dále popisuje možnosti propagace a 
cílovou skupinu potenciálních zákazníků. Důležitá je část, kde vyhodnocuje výsledky analýzy 
konkurence a rozhovoru s činovnicí ČTS. Text je doplňován tabulkami, které dokládají 
poctivost autora při plánování ekonomické stránky projektu. 
V závěru práce autor hodnotí konkurence schopnost svého projektu a k jeho realizaci se 
vyslovuje mírně pozitivně. 
Závěr:
Téma je aktuální, práce je psána čtivě, srozumitelně, zajímavě, celek působí kompaktně a
přehledně. Způsob, jakým autor řadil poznatky do textu i struktura jednotlivých kapitol
vypovídá o jeho poctivém přístupu v průběhu zpracování práce, získaných vědomostech i
zkušenostech. Ke sportovní terminologii ani koncepci práce nemám zásadní připomínky a
práci doporučuji k obhajobě s předběžným stupněm hodnocení výborně.

Otázky k obhajobě:

Jaká část původního záměru či projektu může být na základě výsledků práce nejvíce 
upravena?
Jak byste odhadoval vývoj podnikání v oblasti trénování tenisu v rámci Prahy v následujícím 
desetiletí?
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