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

rozpracovány. Hlavním cílem magisterské práce je vytvoření návrhu podkladů pro 

podnikatelský plán na zavádění nové internátní služby ve Středisku výchovné péče 

Pšov a zároveň zjistit, které faktory při výběru této služby ovlivňují volbu klientů 

Střediska výchovné péče Pšov. Téma je konkrétní a v závěru práce je na zadané cíle 

reagováno.  

   Předložená práce splňuje formální požadavky týkající se titulního listu, názvu 

práce a veškerých požadovaných jmen. Dále je doloženo čestné prohlášení autora, 

že na magisterské práci pracoval samostatně a použil jen v literatuře použité 

prameny. Práce, která má 116 stran a 12 příloh, je standardně členěna na část 

teoretickou a praktickou. Struktura práce je v souladu s konečným zadáním a 

odpovídá charakteru řešené problematiky. Nechybí žádná z požadovaných 

náležitostí (poděkování, prohlášení, abstrakt v českém i anglickém jazyce, atd.). 

Poznámkový a odkazový aparát se řídí platnými normami. Práce má příjemnou 

vizuální úpravu. Slohově je napsána čtivě, čtenář se nenudí a při čtení celkem bez 

obtíží sleduje linii práce. Seznam použité literatury a internetových zdrojů obsahuje 



34 odkazů, není číslovaný a mohl být obsáhlejší. Dále v závěru chybí seznam 

tabulek, obrázků a grafů, přičemž práce obsahuje 22 grafů, 2 obrázky a 23 tabulek. 

    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 má správně vytyčený záměr i 

příslušné cíle a skládá se z úvodu, dvou hlavních částí – teoretické, praktické a 

závěru.  

   Autorka argumentuje logicky, používá literaturu, která by mohla být ve větším 

rozsahu zvláště pak zahraniční tituly a aplikuje vlastní zkušenosti a výsledky 

analýzy současného stavu Střediska výchovné péče. Z argumentace je patrné, že 

danou problematika má zažitou a je jí vlastní. Naráží však na současnou realitu, 

kdy dochází k výrazné resocializaci těchto služeb. Provedený výzkum je na dobré 

úrovni. Autorka si je vědoma, že návrh podkladu pro podnikatelský plán na 

zavádění internátní služby je v současném systému značně limitován. Na tyto 

rozpory ve své práci v některých místech upozorňuje a v některých případech je 

nepostřehla. Stanovené cíle dosahuje v empirické části magisterské práce 

praktickým využitím výzkumu a strategické analýzy a ty pak interpretuje ve svých 

závěrech, se kterými lze souhlasit. Po metodologické stránce nemám připomínek. 

Na druhou stranu autorka klasifikuje některé závěry ve SWOT analýze, které jsou 

dilematické povahy, zjednodušeně nebo nereflektují současnou realitu. Například 

rozsah analýzy oborového okolí je naddimenzován potřebám daného projektu, 

protože oborové okolí v tomto návrhu tak zásadně neovlivňuje zvolenou službu. Pro 

budoucnost podnikatelského plánu jakékoli organizace je při konečném 

rozhodování o jeho realizaci či nikoli finanční plán, který není v dané magisterské 

práci komplexně dopracován (např. problematika daní, DPH atd.) a v tomto 

rozsahu, který je uveden v magisterské práci by byl dostačující. Tato skutečnost 

neovlivnila celkové hodnocení z důvodu, protože v úvodu definuje skutečnost, že se 

jedná o návrh podkladů pro zpracování výše uvedeného podnikatelského záměru.    

 

   Přes uvedené výhrady se autorovi posléze podařilo zvolená témata ohraničit 

alespoň do té míry, že vznikl celkem přehledný text s jasnými praktickými 

ukázkami a doporučeními. Autorce se přes pilnou práci a praktické zkušenosti 

nemohlo v rámci této práce podařit důkladně shrnout podstatná zjištění z rozsáhlé 

literatury, spíše si vybírala opory pro své vlastní názory. S odkazy však pracoval 



správně (i když s menším počtem titulů), svůj záměr vysvětlila a sledovala důsledně 

a téma udržela v přijatelném rámci.  

 

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře plus. 

 

Otázka č. 1. 

Jaké jsou rozdíly mezi tradičním přístupem ke stanovení cílů a mezi managementem 

podle cílů? 

Jak se může lišit plánování v neziskové organizaci oproti plánování ve výrobní 

organizaci? 

 

Otázka č. 2  

Měly by být etické úvahy zahrnuty do analýzy vnitřního a vnějšího prostředí 

organizace? Vysvětlete proč ano a proč ne. 

 

Otázka č. 3  

Je možno konstatovat, že na základě závěrů magisterské práce lze v budoucnosti 

zefektivnit podnikatelský plán? Prosím o výstižnější prognózu. Existují ještě další 

kritické body a slabé stránky podnikatelského plánu, o kterých se nezmiňujete? 
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