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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce se věnuje využití marketingu v cestovním ruchu. Autorka práce u konkrétní organizace
cestovního ruchu provádí analýzy vnějšího a vnitřního prostředí (PESTE, SWOT analýzu) a
marketingové šetření. Analýzy PESTE i SWOT jsou provedeny kvalitně. Následně autorka
adekvátně navrhuje marketingový mix, který je vhodně rozšířen pro oblast služeb resp.
cestovního ruchu. Návrh doporučení pro zkoumanou organizaci je velmi dobře propracován.
Jistá výtka by se dala zmínit ke kapitole 6.3, kde se jedná spíše o popis mikroprostředí než o
analýzu. Druhá výtka směřuje k marketingovému šetření, kde na s. 59 autorka uvádí, že
„Základním vzorkem byli obyvatelé Jihomoravského kraje…..“ Dle mého názoru se jedná o
nepřesné vyjádření autorky.
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Otázky:
1. Jaký je rozdíl mezi analýzou trhu a analýzou konkurence?
2. Jaký je rozdíl mezi základním souborem a výběrovým vzorkem?
3. Kdy se jedná o marketingový výzkum a kdy o průzkum? V této práci je jedná o
výzkum či pouze o průzkum (v závislosti na reprezentativnosti výzkumného vzorku)?
Práce je doporučena k obhajobě.
Navržený klasifikační stupeň:

Výborně mínus

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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