
 
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Čmakal  Tomáš   

Název práce:  Implementace marketingového mixu Prag ue City Golf Club  

Cíl práce: je zpracovat návrh na zdokonalení market ingového mixu  golfového resortu 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrná       Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

velmi dobře (viz připomínka 3 a 5) 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy,vlastní přínos diplomanta 
 

velmi dobře (viz hodnocení, připomínka 2,3,5,7) 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

velmi dobře (viz připomínka 2,9) 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

velmi dobře (např. stylistika v kap. 2 Cíl ) 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Bakalářská práce v rozsahu 104 stran textu, 7 příloh a 43 titulů bibliografických  citací ( z tohoto 3 
cizojazyčné) se zaměřuje na téma zdokonalení marketingového mixu služeb golfového klubu.  Práce je  
příliš rozsáhlá, v rozsahu 104 stran textu. Přesahuje významně zadaný rozsah pro  bakalářské práce. 
Autor řeší i některé části nad vymezení problému  bakalářské práce jako je např.  konkurence a  
rozsáhle se věnuje i problematice vnějšího prostředí. Řešení práce tedy směřuje spíše v kapitole 
analýzy do  marketingové strategie než pouze do implementace marketingového mixu, proto  práce 
přesahuje rámec vymezeného tématu. V důsledku by se práce dala lépe uspořádat. Vyústěním mohlo 
být i přibližné vyjádření nákladů na implementaci marketingového mixu ve finančním plán, když ho 
autor uvádí, jak v teorii, tak v analýze. Bakalářská práce má mimořádný rozsah citací, které 
dvojnásobně převyšuje povinný zadaný počet. Zároveň prezentuje zajímavou diskuzi k tématu i 
rozsáhlé závěry, ze kterých by mohla být rozpracována marketingová strategie na budoucí období. 

Připomínky:  

1) s. 12 – dílčí cíle se dublují s úkoly práce 

2) s. 25, 26 –  v produktu mi chybí vzhledem k tématu práce rozpracovaná klasifikace služeb  ve 
sportu   

3) s. 23 – 32 -  totéž lze říci  i k celé kapitole o marketingovém mixu v rámci kapitoly teoretických 
východisek, kde u jednotlivých nástrojů marketingového mixu není řečeno, jakým způsobem budou 
aplikovány v práci. 

4) s. 31 – rozpracovat název kap. 3.5.5 

5) s.32 – není uveden důvod pro zařazení finančního plánování v práci, je to zařazeno jako 
samostatná kapitola 3.6. a přitom kapitolu tvoří pouze  2 odstavce, práce neřeší marketingový plán 

6) s. 50 – mzdové náklady jsou vztaženy pouze na personál? 

7) příliš rozsáhle zkoumána konkurence nad rámec vymezeného tématu 



8) s.105 – chyba v číslování seznamu literatury 

9) práce vykazuje nestandardní mezery při začátku nové věty (žádný odklep nebo naopak 2), totéž u 
vedlejších vět – např. s, 89,90, nevhodné výrazy s. 98 „gentlemani“ 

10) zavedení nových produktů by si jistě zasluhovalo i odhad nákladů na jejich zavedení 

 

Otázky k obhajobě: 
 

Jsou dnes golfové kluby v ČR zaměřeny více na řádné členy nebo na fee hráče nebo je to ve 
strategiích spojení obou vzhledem  k low- costovému typu členství? Jaká je současné demografické 
složení členů klubu? 

Jakým způsobem jste došel k ceně nového členství a jak by slevy ovlivnily současný rozpočet  PCGC? 

Jak by se do rozpočtu promítly i návrh na změny v propagaci? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře, konečná známka bude stanovena na 
základě obhajoby. 
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