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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Marketingový plán penzionu Rauschberghof 
Jméno autora: Eva Uhrová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Vedoucí práce: Ing. Libor Cupal 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS, Oddělení manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání patří mezi náročnější oblasti vedoucí k vytvoření marketingového plánu. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Považuji za splněné, i když s menšími výhradami v rámci sumarizujícího marketingového plánu. V rámci praktické části jsou 
zpracovány a připraveny jeho všechny podstatné části, jen bylo opomenuto jej v závěru v závěru formalizovaně a uceleně 
znovu vymezit. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autorka byl aktivní a samostatná při zpracování práce. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odpovídající využití znalostí získaných teoretickou přípravou v úvodní části této závěrečné práce, tj. jejich vhodné využití 
v rámci praktické části práce. Další prostor by v rámci pokračování v tématu této práce mohl být využit pro syntetizující 
prognózu vývoje v rámci možných scénářů a citlivosti na vnější podněty, v této chvíli je to nad rámec možného rozsahu 
bakalářské práce.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Přehledné a graficky čisté zpracování. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Kvalitní práce s dostatečným počtem zdrojů včetně zdrojů zahraničních. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními 
zvyklostmi, i když u elektronických zdrojů bych doporučil shodu s doporučovanou praxí, i když také někdy nejednotnou. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Nadstandardní vyhodnocení šetření v praktické části, komplexní teoretická část. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Autorka v této bakalářské práci zpracovává návrhy opatření pro zdokonalení marketingové strategie rodinného 
pensionu Rauschberghof. Autorka se specializuje zejména na taková opatření, která zajistí zvýšení poptávky 
prostřednictvím vlastních komunikačních a distribučních kanálů na úkor rezervací plynoucích z nákladné propagace 
rezervačním systémem Booking.com. Součástí návrhu je strategie pro zdokonalení internetového marketingu, které 
se týkají zejména webových stránek a sociálních sítí. Návrhy opatření jsou podloženy marketingovým výzkumem ze 
sekundárních zdrojů a vlastním primárním výzkumem zajištěným prostřednictvím dotazníkového šetření. 
Výsledkem obou metod výzkumu jsou návrhy opatření a doporučení, na jaké segmenty a jakým způsobem mají tato 
opatření působit.  

Vymezený cíl práce sice považuji za splněný, ovšem s určitou menší výhradou k nutné závěrečné formalizaci, jak už 
uvedeno v rámci tohoto hodnocení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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