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Studentka si v diplomové práci dala za cíl zpracovat podnikatelský plán pro založení 

soukromé společnosti poskytující rehabilitační péči. Studentka v diplomové práci 

prokázala, že splňuje základní nároky samostatného zvládnutí vymezeného problému a 

aplikace vhodných řešení, tj. formulovat výchozí situaci a volbou vhodných prostředků 

a postupů shromáždit data a poznatky a tyto aplikovat, v případě této diplomové práce 

formou podnikatelského plánu. 

 

V práci autorka využívá relevantní informační zdroje, zvolené metody v aplikační části jsou 

přiměřené a plní účel. V teoretické části je pokryta oblast související s problematikou 

rehabilitační péče, jsou rozebrány vhodné nástroje pro tvorbu podnikatelského záměru.  

 

Ze zpracování práce a rozložení (i rozsahu) je zřejmé silné zaměření na člověka (klienta, 

pacienta), a to jak v přehledové části (která je v části týkající se rehabilitace velmi čtivá, 

tak při mapování zájmu cílové skupiny a zpracování marketingového plánu. Z hlediska 

aplikace dalších částí struktury podnikatelského plánu je možné najít lehký 

formalismus. Např. při zpracování analýzy SLEPT se autorka spokojí s obecnými 

formulacemi a informacemi, již se blíže nezabývá např. demografickými údaji o oblasti 

působení apod. Z kalkulací a výpočtů je zřejmá menší orientace autorky ve finančních 

a daňových otázkách (např. poskytnutí počtu hodin odpovídající bodu zvratu by s sebou 

neslo otázku řešení DPH apod.). Práce má drobné formální nedostatky (shoda podmětu 

s přísudkem apod.). 

 

Obecně práci považuji za dobrou. 

 

 

Práci doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm dobře. 

 

K obhajobě práce si dovoluji navrhnout dvě otázky: 

 

1) V práci – v části analýzy bodu zvratu – kalkulujete osobní náklady. Do jaké míry 

je Vámi navrhnovaná odměna za práci konkurenceschopná na trhu práce? 

 

2) Jak ovlivní daňová zátěž rentabilitu celého projektu, zejména v oblasti DPH? 
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