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Diplomantka ve wé práci zaměřené na marketingovou strategii vychází ze stávajících
teoretických poznatků' Závěrečnou formulaci marketingové strategie opřela o analýzu
současného stavu hotelu Ještěd' ve kteÉ konstatuje, že nejslabší stránkou je špatný
technick'ý stav hotelu, zastaralý design a vybavení pokojú' malá kapacita lůžek' dopravní
dostupnost a krátkodobá nájemní smlouva provozovatele hotelu. Bohužel to jsou faktora
bezpodmíneěně nutné pro úspěšné fungování hotelu, na druhé straně marketingově špatně
ovlivnitelné. Management a marketing hotelu hodnotí spíše jako silnou stránku.
S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem správně zvolila strategii diferenciace' ve
které dobře popsala jednotlivé nástroje marketingového mixu. Návrh její strategie lze
považovat za realizovatelný.

Diplomová práce je po stylistické a formální stránce na přeloapivě dobré úrovni. Koncepčně
je dobře struKurována a zachovává přiměřené prcporce jednotlivých kapitol.
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