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     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:
2
 

 

Cílem práce je "analýza marketingových činností restaurace a pensionu U Hladů, komparace se 

srovnatelnými subjekty a navržení nápravných opatření a úprav." Tento cíl byl splněn. Pro dosažení 

cíle autorka zvolila vhodné metody, které jsou uvedené v kapitole 1. Rešeršní část práce je zpracovaná 

výborně, pokrývá všechny důležité aspekty uvedeného tématu a odkazuje na české a zahraniční 

odborné zdroje. Analytická část práce je zaměřena na podrobnou analýzu a komparaci tří 

podnikatelských subjektů (penzionů). Z analýzy a komparace jsou vyvozené relevantní závěry. 

Přínosem práce jsou konkrétní a realizovatelné návrhy na zlepšení služeb zkoumaného penzionu. 

Návrhy jsou zdůvodněné, finanční náročně návrhy jsou doplněné finančními kalkulacemi. 

K přehlednosti návrhů přispívá jejich rozdělení do skupin podle náročnosti realizace. Závěr práce je 

podložený provedenou analýzou, shrnuje její dílčí závěry a hodnotí význam navržených opatření.      

Jazykové zpracování je velmi dobré (v textu jsou občasné gramatické chyby, chyby v interpunkci a 

překlepy), formální úprava je výborná.    
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:
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1) V práci zmiňujete možnost získání zahraničních klientů. Na jaký segment zahraničních klientů 

(a z jakých zemí) by se měl penzion U Hladů zaměřit a jaké konkrétní aktivity doporučujete realizovat 

pro získání a udržení zahraniční klientely?   

 

2) Upřesněte zákon, na který odkazujete na s. 75 (chybí rok vydání zákona ve Sbírce zákonů), zákon 

není uvedený ani v seznamu použitých zdrojů.  
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