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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Michaela Dyntarová 

Název bakalářské práce: Hodnocení konkurenceschopnosti pensionu 

Cíl práce: Cílem práce je zhodnocení konkurenceschopnosti Pensionu Hollmann v Harrachově, a 

to na základě využití vhodných ukazatelů a vyhodnocení silných a slabých stránek pensionu. 

Jméno vedoucího bakalářské práce: doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, 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   

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 

Posouzeno s výhradami  

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) V případě, že došlo k poskytnutí závěrů bakalářské práce majitelům pensionu, byla reflektována 
některá z navržených doporučení?  
 
2) Pension poskytuje služby závislé na konjukturálním vývoji ekonomiky, viz obr. 8. Vytváří si 
majitelé penzionu finanční rezervu pro případ poklesu obsazenosti pensionu?    
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:   velmi dobře            
 
 
Datum: 26. 4. 2019                                                         Bednářová                                                                                                                            

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Cílem práce bylo zhodnocení konkurenceschopnosti Pensionu Hollmann v Harrachově na základě 

vyhodnocení silných a slabých stránek a navržení opatření k jejímu zvýšení. Cíle práce byly 

splněny.   

Práce je logicky strukturována na teoretickou část, která se věnuje vymezení 

konkurenceschopnosti, firemního prostředí a metodám hodnocení konkurenceschopnosti podniku. 

V praktické části je využita SWOT analýza jako základní hodnotící metoda 

konkurenceschopnosti Pensionu Hollmann v Harrachově. Použitá metoda je adekvátní a slouží 

zároveň jako východisko pro navržení opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti.  

Formální, stylistická i jazyková úroveň práce je velmi dobrá, stejně tak i citační schopnosti 

autorky. Práce s českou i zahraniční literaturou vyhovuje stupni provedené analýzy. Autorka v 

práci prokázala dobrou orientaci v dané problematice, přínosem práce je zpracování množství 

interních dat pensionu. U dosažených výsledků a vyvozených závěrů lze předpokládat jejich 

aplikovatelnost v praxi. 

 

 

Datum:  2. 5. 2019    

Bednářová 

 


