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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Tvorba podnikatelského záměru 

Autor práce:  Bc. Michal Maděrič 

Oponent práce: Ing. Lucie Vaňková, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant vypracoval diplomovou práci na téma Tvorba podnikatelského záměru v rozsahu 88 stran 

a 6 příloh. Hlavním cílem práce bylo vytvoření podnikatelského záměru ve zvolené lokalitě. Diplomant 

si pro svoji práci zvolil výstavbu bytového domu v Břeclavi. V teoretické části nejprve obecně vymezil 

problematiku podnikatelského plánu, jeho strukturu a finanční plán. Následně se zaměřil na 

konkrétní podnikatelský plán fiktivní společnosti RealMade development s.r.o. Jedná se o bytový 

dům, kde v 1.NP budou komerční prostory určeny k pronájmu a ve 2. a 3. NP bude 20 bytových 

jednotek. Pro tento investiční záměr sestavil diplomant podnikatelský plán, který závěrem vyhodnotil. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována komplexně a uceleně při plném respektování šíře zadání. Volba 

metod a postupů řešení je adekvátní zaměření diplomové práce. Veškerý postup prací je v diplomové 

práci popsán přehledně. Výtku mám k množství použité odborné literatury. Diplomant pracoval 

s minimálním množstvím odborné literatury. V teoretické části je použito pouze sedm zdrojů, což je 

vzhledem k typu vysokoškolské závěrečné práce nedostačující množství. Navíc číslování zdrojů 

literatury v textu neodpovídá standardu (odkazy nejsou seřazeny vzestupně, a navíc nejsou umístěny 

ihned za textem).  

Formální, grafická a jazyková úprava práce je na dobré úrovni. Pro úplnost a přehlednost je práce 

vhodně doplněna tabulkami a grafy. V práci se však vyskytuje množství překlepů a formálních 

nepřesností. Např. nepřesnosti v číslování obrázků a tabulek (diplomant se v textu odkazuje na 
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obrázek č. 2.3.1, takto označený obrázek však v práci není, obdobně u tabulek, kdy v textu je odkaz 

na tabulku č. 8 a 9, v práci se ale takto označená tabulka nevyskytuje), neobvyklé číslování vzorců, 

některé zdroje tabulek by měly být uvedeny spíše v seznamu literatury (viz např. tabulka č. 2-1 až 

2-3) apod.  

Připomínky a dotazy k práci: 

K diplomové práci mám několik připomínek a doplňujících otázek: 

1) Popište řízení rizika ve čtyřech krocích (viz kapitola 2.2.10, kde uvádíte pouze tři kroky). 

2) V investičním záměru je uvažováno o vybudování nebytových prostor v 1.NP a 20 bytových 

jednotek ve 2. a 3. NP. Bylo uvažováno i nad jiným řešením? 

3) V kapitole 3.5.1 uvádíte analýzu trhu s byty pro celou ČR. Jaká je předpokládaná oblast 

podnikání společnosti RealMade development s.r.o.? Je jí celá ČR nebo pouze vybrané kraje? 

Pokud to budou pouze vybrané kraje, pak by bylo vhodné doplnit analýzy konkrétně pro tyto 

kraje. Pro lepší přehlednost, kdy srovnáváte počty prodejů bytů v ČR bez Prahy a údaje z Prahy, 

by bylo vhodnější použít stejné hodnoty na osách grafů.  

4) Jsou ceny uváděné v tabulkách 3-3 a 3-6 očištěny o provize realitních kanceláří? Přibližte blíže, 

jak jste pracoval s indexy při úpravě ceny. 

5) Z jakého důvodu je plánováno pořízení automobilu na operativní leasing již od 1. 4. 2022, když 

první zaměstnanec nastoupí do společnosti až v říjnu 2022 (viz tabulka 3-15)? 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována dle zadání VŠKP a působí kompaktním dojmem. Je zřejmé, že 

diplomant přistoupil k práci velmi zodpovědně a o dané problematice má velmi dobré znalosti. 

Diplomovou práci proto doporučuji k závěrečné obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  28. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


