
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Lucie Tužová 

Název práce:  Návrh marketingového plánu relaxačního komplexu 

Cíl práce: vytvořit návrh marketingového plánu relaxačního komplexu, který by se stal podkladem pro 
pozdější podnikatelský záměr. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn v dostatečném rozsahu. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, často však 

konzultovala s vedoucím záležitosti, které patří do základních znalostí tohoto oboru, stejně 

jako některé požadavky kladené na tuto práci, které jsou uvedeny na webových stránkách 
fakulty. 

c) Logická stavba práce – práce je strukturována logicky a přehledně, drobné výhrady však mám 
ke kapitole „analýza spotřebitelů“ – viz část „připomínky“. 

d) Práce s literaturou – autorka v práci nemá jednotný formát citování (pro literaturu hranaté 
závorky, pro internet kulaté závorky), dále v seznamu literatury by elektronické zdroje měly 

číslováním navazovat na předchozí knižní publikace. U některých uváděných skutečností 

v práci (zejména určitá členění) si nejsem jistý, zda je autorem opravdu studentka, vzhledem 
k tomu že neuvádí žádný odkaz na zdroje. (např. str. 40 a 41). Práce využívá celkem 28 

zdrojů, z toho 3 zahraničních. 

e) Adekvátnost použitých metod – Použité metody jsou pro tento typ práce adekvátní a vhodné. 

f) Hloubka tematické analýzy – hloubka provedených analýz je na bakalářskou práci dostatečná, 

zejména kladně hodnotím zpracování analýzy konkurence, SWOT analýzu a následné návrhy, 
které jsou dostatečně konkrétní a podrobné. 

g) Úprava práce – v práci se vyskytují pravopisné chyby, některé obrázky nejsou kvalitně 
zpracované z hlediska grafiky, dále autorka často nedodržuje povinné stanovené okraje 

stránek. 

h) Stylistická úroveň – autorka kombinuje v práci více stylistických jazyků („já“, „my“, neosobní), 

je důležité zachovat v celé práci jeden styl. Dále autorka o navrhovaném subjektu píše jako o 

sobě (např. mým konkurentem, máme kvalitní zdroje, atd.). Další příklady špatné stylistiky viz 
část „připomínky“. 



 

Připomínky:  

Pro psaní akademické práce není vhodné formulovat text jako osobní pocity – str. 10 – „… a já bych 
v této práci chtěla alespoň nastínit ideu …“, str. 33 – „Pro mě je podstatné …“, atd. 

Str. 12 – chybná stylistika – „… vytvořit návrh marketingového plánu relaxačního komplexu, která by 
se stala podkladem pro …“ 

Str. 15 – pravopisná chyba – „Měly bychom určit …“ 

Str. 18 a 19 – autorka píše o „stupnici SERVQUAL“, to ovšem není stupnice, ale výzkumná metoda 

používaná pro hodnocení kvality služeb. 

Str. 21 – autorka neuvádí správný odkaz na zdroj přímé či nepřímé citace – „Dle Horákové může mít 
inovace …“ 

Analýza spotřebitelů spíše pojednává o nákupním chování, což dle mého názoru patří spíše do 
teoretické části, než do metodologie. 

Str. 38, 48, 52, 60 – tabulka nedodržuje stanovené okraje stránky. 

U SWOT analýzy chybí odkaz na zpracovanou analýzu a dále pak, z jakých podkladů analýza čerpá. 

SWOT matice na str. 52 je graficky špatně zpracována – dvojité čáry, atd. 

Otázky k obhajobě: 
Otázky k obhajobě nemám, mohou však nějaké vyplynout v průběhu obhajoby. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 

 
V Praze dne 15.5.2012 

                                                                       ….......................................................... 
                                                     Mgr. Josef Voráček 
 


