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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Lucie Navrátilová

Marketingová studie Hotelu Pytloun Liberec

Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

Cíl práce: Analýza společnosti Pytloun Hotel Group, zhodnocenía následná

implementace franchisingu ve vybraném hotelu.

Jméno vedoucího dipIomové práce: Ing. Iveta Honzáková

wjaaření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů'
vyúzti metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).
otázky k obhajobě diplomové prácel

tl Y závěrujste doporučila společnosti franchisovou spolupráci se společnosti orea Hotels. Doporučila
by jste společnosti do budoucna spíše roli franchizora, nebo franchizanta?
zl uŮžete u obhajoby vysvětlit, jak jste stanovila návratnost vstupních nákladů (viz tab.9)?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuj! klasifikovat stupněm: VELMI DSBŘE l
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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solnění cíle oráce X

Volba metod a ieiich aplikace při zpracování tématu X
Hloubka provedené analÝzv X
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce X
Aktuálnost a vhodnost použiÚch pramenů X
Schoonost diplomanta zpracovat získané podklady X
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X
Formulování vlastních názorů diplomantem X
III. Hodnocení formy a stylu práce:
Formální úorava oráce (text, tabulky' qrafu) X
SWlistická úroveň práce X
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X
práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X
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Diplomová práce odpovídá zadání, řazení kapitol má logickou strukturu a obsah je vhodně doplněn
konkrétními příklady a analyzovanými daý.
Studentka práci rozčlenila do šesti kapitol. První dvě kapitoly vymezují základní pojmy z oblasti
marketingu hoteloých služeb a franchisingu. Další dvě kapitoly se zabyvají charakteristikou společnosti
působícíÝ oblasti hotelnictví a zhodnocením spokojenosti jejich zákazníků. Hodnocení autorka provedla

na základě dotazníkového šetření a rnýsledky byly podnětem k závěrečným doporučením.

Pozitivně hodnotím pátou kapitolu, v které diplomantka popisuje metodiku postupu zakládání
franchisového podniku a následnou implementaci franchisingu v Hotelu ostrov.
Získané informace studentka zpracovala přehledně a srozumitelně. K vypracovávání diplomové práce

přistupovala velmi svědomitě a samostatně.
Hlavním nedostatkem práce je stylistická úroveň a formální nedostatky.
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