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Jméno studenta: Antoním Vachalec

Název bakalářské práce: Marketingová komunikace podniku v cestovním ruchu

Cíl prácel Cílem BP je vyhodnotit používání marketingové komunikace v CK Surf-trip a navrhnout

nová možná řešení.

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hIediska splnění jejích cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její
citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky k obhajobě bakalářské práce:

1' Byla CK Surf - Trip seznámena s návrhy? Jak se k ním postaví?
2. Jaká je finanční náročnost vašich návrhů?

Práci doporučuji - nedeperuěuji* k obhajobě. (xnehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: - dobře

Datum: 30,8. 2021
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I. Hodnocení zoracování tématu studentem:
Solnění cíle oráce x
Volba metod a ie'iich aplikace při zoracovánítématu x
Hloubka orovedené analýzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch oramenů x
Schopnost studenta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrťl oráce x
Formulování vlastních názorů studentem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúprava práce (text' tabulkv' orafu) x
SWlistická úroveň oráce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení ýsledku kontroly plagiátorsWív IS STAG Posouzeno bez whrad x
Posouzeno s whradami
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Student Se Ve SVé BP zabývá nástroji marketingové komunikace v oblasti cestovního

ruchu. Teoretická část popisuje marketing cestovního ruchu, nástroje marketingového

mixu a podrobněji se věnuje marketingové komunikaci. Dále popisuje CK Surf - trip a

její marketingovou komunikaci. Praktická část je naplněna dotazníkovým šetřením,

které přináší podněty pro návrh marketingové komunikace.

Práce by mohla mít hlubší a podrobnější rešeršní část a student mohl využítvíce zdrojů

pro Zpracování své BP.

Práce má několik nedostatků po formální stránce - gtamatické chyby (např. str. 45,48,

61 apod.). u citované definice str.15 chybí zdroj, u někteých obrázků (5,6,10) chybí

jednotky.
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