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I. HODNOCENÍ PRÁCE* (u každého dílčího kritéria označte k ř í ž k e m):

Stupeň hodnocení

Kritéria hodnocení A B C D E FX F
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

METODIKA PRÁCE

1. Přesnost a srozumitelnost specifikace zaměření a cílů práce
2. Využití, vhodnost výzkumných metod sběru a zpracování empirických dat,
v případě teoretické práce hloubka kritického zpracování odborných pramenů
OBSAHOVÁ STRÁNKA A PŘÍNOS PRÁCE
3. Kreativnost přístupu k řešení zadaného úkolu (originalita), případně
komunikace s oponentem práce

4. Náročnost cílů práce a úroveň jejich splnění
5. Vyváženost teoretické a praktické části, vzájemná návaznost jednotlivých
kapitol a subkapitol

6. Odborná úroveň textu podle hierarchie poznávacích domén:

a) pochopení (porozumění a interpretace shromážděných informací),

b) aplikace (využití teoretického materiálu v konkrétní situaci),

c) analýza (rozčlenění poznané situace na jednotlivé komponenty), L1
7. Dosažené výsledky, odborný přínos a využitelnost práce v praxi

FORMÁLNĺ A JAZYKOVÉ POŽADAVKY
8. Jazyková úroveň (pravopis, stylistika, práce s odborným jazykem, formální Í

9. Práce s odbornou literaturou a prameny (citace, odkazy na prameny, množství

10. Vhodnost a přehlednost grafů, obrázků, tabulek a schémat (včetně příloh) LI LI
*pOUŽIjTE STUPNICI UVEDENOU NA DRUHÉ STRANĚ



II. CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE včetně uvedení konkrétních připomínek a nedostatků práce:

Téma bakalářské práce, jež si studentka zvolila, se zabývá aktuální a zajímavou problematikou
lázeňského wellness v konkrétním městě s konkrétními poskytovateli těchto služeb. Cíle, jež byly
vytýčeny, jsou jasně definovány, studentka si položila za úkol analyzovat a následně komparovat dva
vybrané wellness hotely v Luhačovicích.

V úvodu se seznamujeme s obecnou problematikou lázeňství a wellness. Ač je tato teoretická část
zpracována přehledně a autorkou je řádně citována, menší nedostatek shledávám v kratším rozsahu.

V praktické části práce studentka nejprve hodnotí historický vývoj včetně současného stavu
lázeňské město Luhačovice. Pro pochopení vlastnické struktury lázní a hotelů byly tyto subjekty
vhodně rozčleněny na lázeňské a nelázeňské a následně graficky zachyceny, což shledávám za velmi
vhodné. V další části práce je provedena detailní analýza záměrně vybraných wellness hotelů. Hotely
jsou postupně srovnávány na základě stejných kritérií, vhodně je doplněna SWOT analýza i přehled
marketingových aktivit obou hotelů.

V závěrečné části práce studentka přehledně komparuje zanalyzované hotely dle vybraných
kritérií, což bylo cílem bakalářské práce. Zjišťujeme kapacitu hotelů, rozsah procedur, cenovou relaci
či jiné kritéria zásadní pro výběr hotelu. V samotném závěru je slovně popsáno zjištění provedené
komparace, které v některých bodech potvrzuje také dotazníkové šetření.

I když se v práci vyskytují drobné gramatické chyby, překlepy a na některých místech je nepříliš
vhodně umístěn popis obrázků, i tak na mě bakalářská práce působí dobrým dojmem. Velmi oceňuji
obrázkovou přílohu, která umocňuje celkový dojem práce. Velmi mě také potěšila zmínka o Tomáši
Baťovi.

III. DOPORUČENÉ OTÁZKY A NÁMĚTY K DISKUZI PŘI OBHAJOBĚ PRÁCE:

1. Vysvětlete, co rozumíte pod pojmem nelázeňské hotely?

2. Uveďte nejsilnější a nejslabší stránku wellness spa hotelu Augustiniánský dům.

3. Cole podle Vás nejvhodnější formou marketingové propagace v hotelnictví v současné době?

IV. NAVRHOVANÁ CELKOVÁ KLASIFIKACE:
(vyplňte označením křížku pro zvolenou variantu).

výborně — velmi dobře — dobře - nevyhověl

fl

Datum: 22.7.2011 podpis oponenta práce



Pro klasifikaci v tabulce na první straně použijte tuto stupnici:

Stupně A - výborně B — výborně s výhradami C - velmi dobře D — velmi dobře s výhradami

klasifikace E - dobře FX — nevyhověl/a s možností odstranit nedostatky F — nevyhověl/a

Při návrhu klasifikace nedostatečně (FX nebo F), bude práce přijata k obhajobě, při níž je nezbytná účast vedoucího
práce nebo oponenta. Pokud student neobhájí práci:

- při hodnocení stupněm FX, doporučuje hodnotitel studentovi obhajobu opakovat, odstraní-li vytýkané nedostatky,
- při hodnocení stupněm F, doporučuje hodnotitel studentovi opakovat obhajobu na nově stanovené téma vedoucím

katedry managementu,

- o celkovém hodnocení obhajoby práce rozhoduje komise pro SZZ.


