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otázky k obhajobě diplomové práce:

Nástroj marketingového mixu ,,place" _ místo (str. 60) pojímáte v určitém smyslu rozporuplně. V této

oblasti se kromě jinérro zabyváte komunikací, dále polohu hotelu hodnotíte jako konkurenčníuýhodu a
současně jako něco, co komplikuje hostům přístup k hotelu. Můžete prosím tyto souvislosti blíže
vysvětlitz Jak se ýto poznatky promítajído Vašeho návrhu marketingové strategie?
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Další hodnocení a připomínky k diplomové práci uved'te, prosím' na druhou stranu posudku.

Diplomová práce se zabyvá návrhem marketingové strategie hotelu Ještěd. V práci diplomantka vychází
z Teoretických poznatků z oblasti marketingové strategie, které úspěšně implementuje především

v analytické části i v návrhu marketingové strategie. Největší pozornost věnovala analytické části, ve

které zohlednila všechny aspekty řešené problematiky'Vychází z popisu stávajícísituace v oblasti

cestovního ruchu a hotelnictví v České republice. Stěžejní část Woří analýza hotelu a jeho okolí _ mikro

a makro-prostředízahrnující analýzu konkurence a zákazníkťL V analytické části využila Porterův model
pěti dynamických sil a SWoT analýzu. Provedenou analýzu lze považovat za poměrně rozsáhlou a

komplexnl postihujícícelou řadu relevantních faktorů a důležiých poznatků. Zjištěné poznatky

diplomantka dobře vyhodnotila a využila v návrhu marketingové strategie založené na diferenciaci.
Předložené návrhy jsou reálné, přestože realizace někteých je podmíněna externími faktory. Toho si je
diplomantka vědoma.

Diplomantka pracovala velmi samostatně a iniciativně. Aktivně komunikovala a konzultovala prácijak
s konzultantem, tak i s vedoucí diplomové práce. Dokázala dobře zvolit koncepční přístup k řešení
zadání di plomové práce'
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