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Diplomová práce Bc. Lucie Navrátilové se v teoretické části zaměřuje na Vymezení základních pojmů a

zpracování literárních pramenů vztahujících se k charakteristice tématu diplomové práce. Diplomant

zvolil vhodnou literaturu k vymezení pojmů franchising a na základě vlastního průzkumu dokázal

správně logicky vybrat nejdůležitějšíčeské franchisory. Dále tato část obsahuje velmi obsáhlé teoretické

informace o aktivitách a struktuře franchisora pod jednotnou značkou Pytloun a samotnou firemní

strukturu Pytloun Hotel Group, (PHG s'r.o.). V této teoretické části chybí zmínka o tom, kdo je

majitelem franchisingové licence a kdo vlastním prodejcem franchisingové sublicence. Velmi kladně

hodnotím s velkou pečlivostí vymezené hlavní marketingové aktívity Pytloun Hotel Group, což je dáno

tím, že sám diplomant má osobní zkušenost s pracíve společnosti na pozici recepční.

V praktické části se diplomant zabyvá dotazníkoým šetřením a logicky přesně vyvodil závěry, které

poté prezentoval vedeníspolečnosti, čímž podpořil samotnou změnu vybavenosti jedné z poboček. Dále

správně specifikoval klady a zápory franchisingové spolupráce na konkrétním případu - Pytloun Hotelu

Ostrov.

Pro splnění cíle práce byla provedena analýza současného stavu podnikatelských aktivit Pytloun Hotel

Group. V rámci projektové části byl zpracován uýstup z dotazníkového šetření a analýza finanční

náročnosti ze strany franchisora i franchisanta na konkrétním případě Pytloun Hotelu ostrov. V závěru

práce diplomant doporučíl hned několik možností dalšího směru společnosti, čímž prezentovat i své

praktické zkušenosti získané při pracovním zařazení na pozici recepční.
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