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Jméno a příjmení diplomanta: Ivo DIVIŠ 

Název diplomové práce:  Podnikatelský plán 

 

Volba tématu:   1. Aktuální, málo frekventované téma práce 

2. Aktuální, časté téma práce 
3. Neaktuální téma práce 

4. Nevhodně zvolené téma 

 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

4. Nevhodně zvolený cíl 

 

Struktura práce:  1. Pro dané téma vhodná 
2. Pro dané téma částečně vhodná 

3. Pro dané téma nevhodná 

 

Práce s literaturou:  1.  Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

2.  Velmi dobrá, použity běžně dostupné prameny 
3.  Dobrá, použity běžně dostupné prameny 

4. Slabá, použity zastaralé prameny 

5. Nevyhovující – použito málo zastaralé literatury 

 

Vybavení práce tabulkami, grafy, přílohami: 

1. Výborné 
2. Velmi dobré, funkční 

3. Dobré – jen částečně odpovídá nutnému doplnění textu 

4. Nedostačující 

 
Uplatnění DP v praxi a ve výuce: 

1. Práci lze výborně uplatnit v praxi 

2. Práci lze částečně uplatnit v praxi 
3. Práci lze výborně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 

4. Práci lze částečně uplatnit ve výuce nebo výzkumu 
3. Práce nelze v podstatě využít ani v praxi, při výuce nebo výzkumu 

 

Grafická stránka:  1. Výborná 
2. Velmi dobrá 

3. Dobrá 

4. Nevyhovující 

 

Jazyková stránka  1. Stylistika:  a) Výborná 
b) Velmi dobrá 

c) Dobrá 

d) Nevyhovující 

 

2. Gramatika:  a) Výborná 

b) Velmi dobrá 
c) Dobrá 

d) Nevyhovující 



 
Další hodnocení: 
 

Připomínky ke stránce formální:  

Odkazy na citace jsou průběžně uváděny, ale např. na str. 30 schází pod čarou uvedení odkazu č. 16 – je uveden na 

předchozí straně. 

Tabulky vhodně doplňují text, ale u peněžních prostředků postrádám uvedení, zda se jedná o Kč, tisíce Kč atd. Např. 

tabulka na s. 55, 56 a další. 

Dále by bylo by vhodné začínat novou kapitolu vždy na novou stranu. 

 

 

Teoreticko-metodologická část je zpracována standardně a je v rozsahu 43 stran textu.  

Na tuto poměrně obsáhlou část práce navazuje analytická část (18 stran textu), ve které diplomant prokázal schopnost 

aplikace teoretických poznatků na konkrétní případ z praxe a vytvořil podnikatelský plán společnosti Catapult. 

 

Při obhajobě doporučuji k vyjádření: 
Na s. 59 jsou uvedeny jednotlivé kategorie zisku EAT, EBIT, EBDIT. Na následující straně je uvedeno vysvětlení, jak 

byly počítány.U EBIT je uvedeno, že se počítá: „(základ daně + placené úroky = 59 859 + 50 000)“.  

Ale na str. 55 v tabulce 5.17.1 Výkaz zisků a ztrát je v položce „10. Základ daně“ uvedena hodnota „112 950“ a nikoli 

výše uvedená hodnota „59 859“. Jak se tedy EBIT počítá? 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že diplomová práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, doporučuji 
k ústní obhajobě 
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