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Úvodní teoretická část diplomové práce je zaměřena především na definici 

podnikatelského plánu a vymezení jeho základních atributů. Diplomantka se zaměřuje na 

popsání jak interních, tak i externích faktorů podnikatelského plánu. Vzhledem k zaměření 

praktické části práce, kterou je podnikatelský plán sestavený pro investici do větrných 

elektráren, je stěžejní zejména část popisující interní faktory – zejména zdroje financování a 

finanční analýzu. Diplomantka zde prokázala všeobecnou znalost a přehled v oboru, a jak  

dokazuje i následující praktická část, schopnost aplikace základních přístupů 

k podnikatelskému plánu a jeho ekonomickému vyhodnocení. Tuto analýzu zjevně nechápe 

pouze jako pouhý „výpočet ukazatelů“, ale uvědomuje si především nutnost správné 

interpretace informací z jednotlivých ukazatelů vyplývajících. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na zpracování podnikatelského plánu pro 

investici do stavby větrných elektráren. Už samotný výběr oblasti podnikání je velice 

zajímavý a aktuální. Z diplomové práce je navíc zřejmá velmi dobrá orientace diplomantky 

v dané problematice. Podnikatelský plán je sestaven pro reálný investiční projekt, který by 

měl být skutečně v dohledné době realizován. Diplomantka podrobně popisuje problematiku 

využívání větrné energie, zajímavá je zejména část spojená s výběrem vhodné lokality, která 

zajistí odpovídající rentabilitu. Dále jsou analyzovány všechny klíčové parametry 

podnikatelského plánu. 

Závěrečná část je věnována ekonomickému a finančnímu vyhodnocení celého 

projektu. Z provedené analýzy vyplývá, že ve vybraných lokalitách České republiky vykazuje 

investice do větrných elektráren vysokou rentabilitu. Výraznou zásluhu na tom má státní 

podpora ve formě pevné výkupní ceny elektrické energie vyráběné ve větrných elektrárnách, 

což výrazně snižuje rizika spojená s projektem, a samozřejmě daňové úlevy.        

Dle mého názoru diplomantka ve své práci prokázala orientaci v problematice tvorby 

podnikatelského plánu a především schopnost aplikace teoretických poznatků získaných 

studiem na VŠE, v praxi. Toto dokládá i skutečnost, že analyzovaná oblast podnikání je 



v řadě ohledů dosti specifická, což samozřejmě proces tvorby podnikatelského plánu 

znesnadňuje. 

Při komplexním hodnocení prokázaných teoretických znalostí, praktické aplikace, 

jazykové a stylistické úrovně hodnotím diplomovou práci Bc. Miroslavy Matouškové na téma 

„Podnikatelský plán“ za zdařilou a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

  

 

Doplňující otázky : 

 

1. V teoretické části jsou popsány různé metody ekonomického a finančního 

vyhodnocování projektů. Pro jaké účely je vhodnější použít metodu finanční 

analýzy a kdy ostatní ukazatele (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové 

procento, atd.)?  

2. Ekologické investice obvykle získávají různé formy státní podpory. Jak by 

byl ovlivněn finanční plán větrné elektrárny v případě absence státní 

podpory?  
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