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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta:    Kalina Miroslav 

Název bakalářské práce: Ubytovací a stravovací služby podniku cestovního 

ruchu 

 

Cíl práce:  Vypracovat návrh a doporučení na zlepšení chodu 

vybraného podniku cestovního ruchu v oblasti 

ubytovacích a stravovacích služeb.  

 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce:  Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
Splnění cíle práce  x    
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   x   
Hloubka provedené analýzy  x   
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x    
Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x    
Schopnost studenta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   x   
Formulování vlastních názorů studentem  X   
III. Hodnocení formy a stylu práce:  
Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x    
Stylistická úroveň práce x    
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  x    
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací  X   
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích 
cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou 
a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
1. Ohrožují konkurenční hotely v Libereckém kraji hotel Wellness Hotel Babylon?  
    Pokud ano, jak? 
2. Může si dovolit Hotel Wellness Hotel Babylon vyhradit lůžka jen pro podnikatele a firmy? 
3. Může si dovolit Hotel Wellness Hotel Babylon zvýšit mzdu svým zaměstnancům? 
Práci doporučuji  - k obhajobě.   
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    velmi dobře             
 
Datum:    20. 5. 2018                                                                                                                                                           

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Pro splnění hlavního cíle bakalářké práce autor provedl literární rešerši tuzemských, ale i 
zahraničních materiálů a internetových zdrojů. Zahraničních pramenů není uvedeno v bakalářské 
práci příliš mnoho. 

Práce obsahuje řadu tabulek a obrázků, které se týkají vybraného podniku.  

Protože cíl práce byl splněn  navrhuji klasifikaci velmi dobře. 

 

V Liberci 20. 5. 2018 

 

Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. 

 


