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HODNOCENÍ   BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Václav Hlaváč 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma bakalářské práce:  Podnikatelský plán pro zavedení nového 

výrobku/služby na trh  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Bakalářská práce představuje zajímavý podnikatelský záměr - návrh aplikace zprostředkující hlídání 

dětí seniory. Nápad považuji ze originální, líbí se mi, že autor čerpá z vlastních zkušeností. Práce je 

členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny všechny potřebné 

náležitosti - dle zásad práce. Praktická část představuje samotný návrh podnikatelského záměru, tedy 

danou aplikaci. Autor zvolil podnikatelský plán vytvořený formou canvasu. Líbí se mi, že před 

samotným plánem uvádí autor, jak lze pracovat s nápady. Také oceňuji, že autor doplňuje tento návrh 

například již návrhem samotného prototypu aplikace. Autor se také snažil sestavit realistický finanční 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

  

 

plán. V tomto případě se domnívám, že realita by mohla být ještě trochu jinde, než jsou autorovo 

odhady, především v počátcích rozjezdu podnikatelského plánu.  

Celkově je práce zajímvá, autor průběžně komunikoval s vedoucí práce, práci hodnotím známkou 

výborně.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Zhodnoťte, jaké největší hrozby spatřujete v případě reálného uvedení Vašeho podnikatelského záměru 

do praxe.  

 

Stručně uveďte, zda Váš záměr má v současné době v České republice konkurenci.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 25.5.2020        Podpis hodnotitele  
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Metodické poznámky: 
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