
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta:  Tereza ČERNÁ

Název práce:  Marketingový koncept sportovně-relaxačního centra

Cíl práce: Představení současného projektu koupacích jezer, tzv. biotopů, 

v MČ Praha - Radotín a na základě vytvořené situační analýzy 

navrhnutí možného marketingového mixu pro vznikající areál.

Jméno oponenta: Ing. Miroslav KÁRNÍK

Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti průměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování průměrné / nadprůměrné
- použité metody nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře - dobře    - nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce
Výborně

Logická stavba práce
Výborně

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář 
Velmi dobře

Adekvátnost použitých metod
Výborně

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta
Výborně

Úprava práce: text, grafy, tabulky
Výborně

Stylistická úroveň
Dobře

Praktická využitelnost zpracování:

Nadprůměrná

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě:

Autorka velmi vhodně zvoleným úvodem nastínila a zároveň vysvětlila současnou situaci, 
která občas komplikovala i zpracování této práce. Následná teoretická východiska jsou velmi 
kvalitně zpracována, pouze zde chybí větší množství komentářů autorky, což by bylo jedině 
přínosem. Naproti tomu mě autorka velmi potěšila vyvarováním se zbytečných průzkumů, 
které by byly časově náročné a v rámci tohoto projektu nepotřebné vzhledem k nastíněným 
skutečnostem.

Jako velké plus lze také hodnotit postup autorky při řešení složité situace kolem financování a 
rozpočtu celého projektu. V tomto případě je nutné vyzdvihnout, jakým způsobem si s touto 
složitostí poradila – vhodně využila podobných projektů vč. původního rozpočtu, které 
správně aplikovala, nikoliv opsala, na svou koncepci, a díky tomu získala údaje, bez kterých 
by tato práce postrádala smysl. 

V kapitole popisující sportovně-relaxační areál nám autorka popisuje jednotlivá sportoviště, 
které budou nebo již jsou k dispozici. Ta sportoviště, která jsou již v provozu, jsou 



pronajímána nájemníkům, kteří zde provozují své živnosti, jak vyplývá z kontextu. V tomto 
ohledu by mě zajímalo, jakým způsobem bude realizována spolupráce mezi stávajícími 
nájemníky, např. Beachvolejbalové kurty, a nově vzniklým areálem? 

Poměrně komplikovanou záležitostí jsou příjmy. Autorka počítá s příjmy za hlavní sezónu, 
ovšem mimo sezónní provoz zde není započítán, což samozřejmě ovlivňuje konečný výsledek 
cash-flow. Tento fakt se však ve výsledku nijak neprojeví, jelikož se počítá s plnou 
návštěvností v červenci i srpnu a díky tomu můžeme říct, že mimo sezónní období, resp. 
duben a květen, je relativně zohledněno.

Velmi překvapivé je řešení doplňování vody do biotopů. Jelikož zde není ani vrt, ani studna 
měla by voda být doplňována z vodovodního řádu. Zde se by bylo vhodné zodpovědět: 1. 
Jakým způsobem může ovlivnit „upravená“ voda z vodovodního řádu biotop? 2. Z jakého 
důvodu nebude ekonomicky a ekologicky vhodnějším řešením doplňovat vodu z nedalekého 
vodního zdroje řeky Berounky? Jaký ekonomický vliv, případně dopad, má tento fakt?

Celkově práce působí kompaktně a přehledně. Autorka navazuje logickým uspořádáním na 
jednotlivé kapitoly. Z grafického hlediska jsou vhodně zařazeny mapy, tabulky aj. doplňující 
materiály. Co však je nutné naproti těmto kladům zmínit, jsou poměrně často se objevující 
gramatické a stylistické chyby.

Otázky k obhajobě:

1. Jakým způsobem bude realizována spolupráce mezi stávajícími nájemníky, např. 

Beachvolejbalové kurty, a nově vzniklým areálem?

2. Jakým způsobem může ovlivnit „upravená“ voda z vodovodního řádu biotop?

3. Z jakého důvodu nebude ekonomicky a ekologicky vhodnějším řešením doplňovat 

vodu z nedalekého vodního zdroje řeky Berounky?  Jaký ekonomický vliv, případně 

dopad, má tento fakt?

Práce je doporučena k obhajobě.

Ano, tato práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:

Autorka prokázala teoretické i praktické znalosti a tato práce je možným východiskem celého 
projektu. Jediným nedostatkem celé práce je vyšší množství gramatických chyb. Ovšem tento 
fakt, lze prominout s přihlédnutím ke skutečnosti, jakým způsobem autorka řešila komplikace, 
které ji potkávaly během přípravy této práce, např. již zmíněný rozpočet, financování 
projektu, postavení MHMP a jeho vliv na situaci atd. V neposlední řadě prokázala své kvality 
v přípravě marketingového mixu pro projekt, který patří v rámci České republiky stále mezi 
výjimečné. Vzhledem k těmto všem skutečnostem navrhuji autorku ohodnotit klasifikačním 
stupněm: VÝBORNĚ.

V Praze dne 28. dubna 2011                
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