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Studentka se v diplomové práci věnuje popisu procesu zavádění nové služby ve 

Výchovném ústavu Pšov, kde pracuje jako sociální pracovnice. Po formální a 

obsahové stránce je práce vhodně rozdělena na teoretickou a empirickou část.  

Studentka pojala formulaci výchozí situace stanovením otázek, které mají vést k 

hlavnímu cíli, tedy vytvoření návrhu podnikatelského plánu pro výše uvedené 

zařízení. Takto stanovený postup je vhodně zvolen. Kladené otázky jsou dobře 

formulovány. Jediným mírným nedostatkem je v úvodu je specifikace návrhu 

podkladu pro podnikatelský plán, kde studentka sděluje, že návrh bude sloužit jako 

podklad, či že bude zpracovávat návrh podkladu plánu. Spíše bych se přiklonil k 

formulaci, že je předpokladem, že plán bude využit, než že je jisté, že návrh bude 

sloužit jako podklad plánu. Toto tvrzení patří do závěru. Nicméně nejde o zásadní 

nedostatek. Studentka zvolila adekvátní metodu, realistický postup a předložila 

jednoznačné závěry ve formě návrhu podnikatelského plánu. 

 

Teoretická část je zpracovaná přehledně, je členěná na jednotlivé podkapitoly a 

logické celky. 



Začíná popisem strategického řízení, procesem jeho plánování a popisem 

podnikatelského plánu. Následuje nástin a vysvětlení zařízení Střediska výchovné 

péče (dále jen SPV) v jeho různých aspektech. Velmi dobře popisuje princip zařízení 

SVP v kapitolách 1.5 – 1.7. SVP je popsáno a vysvětleno dle standardů odborné 

práce. Předcházející kapitoly 1.1 – 1.3. ,vysvětlující strategické řízení a jeho procesy, 

jsou taktéž po formální stránce zpracovány odborně, mám k nim několik připomínek. 

Kapitola 1.4. , podnikatelský plán, je velmi dobře zpracována. 

Dle mého názoru by měla teoretická část začínat nejprve vysvětlením zařízení 

SVP a pak až vysvětlením strategického řízení a jeho jednotlivých částí, nicméně 

zvolený postup nemá zásadní vliv na kvalitu práce. 

Studentka by se měla v obhajobě vypořádat s některými nedostatky. Na s.10 se 

věnuje cílům a jejich podmínkám SMART, ovšem vyzdvihuje pouze jednu z 

podmínek, tedy měřitelnost, aniž by další části popsala.  

Na s. 16 v kap. 1.3. Strategická analýza tuto spojuje s pojmem SWOT analýza, 

která je jedna z jejich možných druhů. Na s.65, v kap.4.1 naopak s popisem 

strategické analýzy vypořádala mnohem lépe, zvolil bych pro obě kapitoly obdobný 

postup vysvětlení. 

Poslední připomínkou k teoretické části je chybějící vysvětlení, proč byl zvolen 

marketingový mix 4C, oproti mixu 7P. Studentka měla svůj postup v práci vysvětlit, 

obzvlášť, když na s. 24 zdůrazňuje že je jeden z nástrojů vhodnější než druhý. 

 

Druhá část, empirická, nejprve charakterizuje zařízení Výchovného ústavu a SVP 

v Pšově, na kterou navazuje část zaměřená na praktické cíle a hypotézy a 

zakončená je praktickým výstupem diplomové práce, kterým je návrh podkladu pro 

podnikatelský plán. 

Empirická část je zpracována na velmi dobré úrovni, splňuje požadavky na 

odbornou práci. Popis zařízení v Pšově, stanovení cílů a výzkumných otázek a 

následná analýza je popsána a vysvětlena odborně a na dobré úrovni. Na s. 64 jsou 

dobře koncipovány dílčí závěry před návrhem podnikatelského plánu. 

Podnikatelský plán je jedna z nejlepších části diplomové práce, dobře propojuje 

teoretickou a praktickou část, obsahuje analýzu dílčí části návrhu plánu od produktu, 

přes cenu, bod zvratu a dalších částí. Obzvlášť analýza bodu zvratu je dobře 

vysvětlena a specifikována. Na s.100 jsou v přípravné fázi dobře  konkretizovány cíle 

střediska. 



K empirické části mám několik připomínek. Na s.39 studentka uvádí, že 

diplomovou práci bude realizovat ve Výchovném ústavu, spíše by měla uvést, že zde 

bude realizovat jen empirickou část. Na s. 40 je odstavec věnovaný popisu ústavů, 

který patří na začátek kapitoly.  

V analýze výzkumu studentka uvádí, že pracovníky OSPODu pro jeho potřeby 

bude specifikovat jako klienty. Měla zvolit pro obě skupiny, tedy pro klienty 

výchovného ústavu i pracovníky OSPODu, jiný pojem, například respondent.  

 

K formální stránce diplomové práce bych se vyjádřil, že studentka dobře pracuje 

s literaturou, odkazy, formátováním i grafy. Nedostatek je nevhodné označování 

měsíců velkými písmeny (např. s.8, s. 41) a nadužívání slova pak, které je patrné 

např. na s.41-42. 

 

Závěrem kladu mimo některé výše uvedené otázky tyto: 

 

- jakým způsobem by studentka charakterizovala zisk v oblasti střediska 

výchovné péče dle popisu v kapitole 42, respektive co je tím ziskem po poskytnutí 

produktu zákazníkům. 

- jaký má osobní názor na efektivitu pobytu v SVP poté, co je tento nařízen za 

strany OSPOD jako povinnost a klient s ním není zcela ztotožněn (viz s.72). 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň 

klasifikace velmi dobře. 

 

 

V Děčíně, 8.9.2015 


