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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Aktuálnost tématu je velmi vysoká vzhledem k naléhavosti chybějící zubní péče v některých regionech. Kvalitní
zpracování business plánu pro spuštění soukromé zubní praxe je zásadní. Dokáže odhalit skryté možnosti a
příležitosti podnikání nebo naopak ukáže nevhodnost zamýšleného podnikatelského záměru. Autorka se ve své
práci zaměřila na region Praha, kde je koncentrace zubních praxí vysoká. Otevření nové zubní kliniky v tak
preferované lokalitě není jednoduché. Autorka se proto velmi pečlivě věnuje jednotlivým kapitolám, zejména pak
marketingovým analýzám. Zároveň podtrhuje důležitost návratnosti vložených investicí v detailně zpracovaném
finančnímu plánu. Lékaře definuje jako podnikatele, který si stanovuje realizovatelné cíle.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled
domácích i zahraničních literárních pramenů
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Hodnocení autorky je z mojí strany velmi dobré, přístup k problematice byl aktivní a samostatný. Konzultace
probíhaly formou osobních schůzek, v závěru jsme upřednostnily mailovou formu. Autorka čerpala z českých a
zahraničních zdrojů, práce s odbornou literaturou byla pro dané téma dostačující. Celkově hodnotím přístup
autorky ke zpracování daného tématu výborně.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
Cíl práce je jasně formulován a zvolené metody a postupy pokládám za vhodné a přiměřené účelu bakalářské
práce.
V teoreticko-metodologické části autorka prokázala schopnost definovat základní pojmy business plánu,
poukazuje na propojenost jednotlivých částí a důležitost při jejich zpracování na celkový výsledek. Jednotlivé
části jsou vázány a zohledňovány podmínkami podnikání ve zdravotnictví. Za výborný rozbor pokládám kapitolu
„Finanční plán“ kde jsou definovány složky finančních výkazů, příjmy a výnosy, náklady a výdaje. Jako další
hodnotím velmi dobře kapitolu „3.5. Řešení rizik“, kde byl rozebrán Swiss Cheese Model tzv. „model
švýcarského sýra“.
V praktické části autorka vypracovala dotazníkovou studii, výsledky byly následně využity do marketingové
analýzy a marketingového plánu. Autorka na základě analýz a rozborů vypracovala jednotlivé části a sestavila
business plán. Velmi hodnotím detailní rozpracování finančního plánu, jehož součástí je cítit podnikatelské
myšlení autorky v podobě získání dalšího příjmu z pronájmu neobsazených prostor nemovitosti, které
v budoucnu budou využita pro expanzi kliniky.
V závěru autorka vysvětluje záměry podnikatelského záměru a business plán hodnotí jako přesvědčivý podklad
pro získání investičního úvěru od banky. Byly stanoveny 4 hypotézy, z toho dvě byly potvrzeny a dvě ne.
V diskusi jsou všechny hypotézy rozebrány.
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Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy

Body
celkem

Po formální stránce je práce zpracovaná dobře, citace jsou v textu řádně vyznačeny, seznam literatury je ve
formě bibliografických odkazů. Autorka dodržela všechny formální stránky práce.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v jedné položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

