
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor bakalářské práce: Václav Bača

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vítková, Ph.D.

Bakalářská práce zpracovaná na téma "Tvorba podnikatelského záměru" je vypracovaná
v rozsahu 59 stran + přílohy. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského záměru
pro vybranou činnost. Výstupem bakalářské práce bylo stanovení a propočítání jednotlivých
částí podnikatelského záměru v rámci založení společnosti.

Student v rámci teoretické části vydefinoval pojmy související s danou problematikou.
Zaměřil se nejdříve na formy podnikání a právní formy podnikání. Dále popsal jednotlivé
části podnikatelského plánu, kde se především, stejně jako v praktické části, především
zaměřil na marketing - situační analýzu, marketingové cíle a strategie a finanční plán.
V samotném závěru popisuje ukazatel rentability investovaného kapitálu. Případová studie je
pak zaměřena na již samotný popis a propočty jednotlivých částí podnikatelského záměru.
Nejdříve je charakterizována problematika podnikání, jeho oboru, dále představení firmy
včetně nastavení cílů, vizí, poslání a hodnot. V rámci představení firmy student seznamuje
s možnými nabízenými produkty. Je sestavena situační analýza trhu, jejíž výstupy jsou
zpracovány graficky (viz Grafy 7-1, 7-2, 7-3) a také SWOT analýzy jak konkurenčních firem,
tak i samotného vznikajícího subjektu. Jsou nastaveny také marketingové cíle, marketingové
strategie, které obsahují marketingový mix, akční plán a controlling. Závěr práce je věnován
nastavení finančního plánu, kde student přistoupil k sestavení potřebných nákladů na
vybav~rií.firmy, mzdy, drobný hmotný majetek apod., k výpočtu počátečního kapitálu a
k sestavení tržeb. U tržeb dále student uvažoval s 3 scénáři - optimistickým, realistickým a
pesimistickým. V samotném závěru práce propočítává ukazatel rentability investovaného
kapitálu jako základ pro posouzení efektivního využití vložených prostředků.

Bakalářská práce je zpracována velmi přehledně a po grafické i stylistické stránce je na velmi
dobré úrovni. Z jejího zpracování je patrné, že student přistupoval k vytvoření této práce
zodpovědně" a svědomitě.

Bakalářská práce obsahuje veškeré formální náležitosti kladené na VŠKP, mohu tedy
konstatovat, že bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s klasifikačním stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: All

V Brně dne 2. června 2016

Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


