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Téma DP. Projekt zvýšení konkurenční schopnosti hotelu Atrium

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X) v příslušné úrovni

(obraťte, prosím' list a pokračujte v hodnocení na druhé straně formuláře )

Kritéria hodnocení:
Stupeň hodnocení podle ECTS
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1 Náročnosti tématu práce x

2 Splnění cílů práce X

J Teoretické části práce X

4 Praktické části práce
(analytická část)

X

5 Praktické části práce
(řešící část)

X

6 Formální úrovně práce X



Celkové hodnocení práceaotázky k obhajobě:
(otázky uvádí vedoucí práce i oponent)

Cílem předloŽené diplomové práce je navrženi projektu zvýšení konkurenční schopnosti
hotelu Atrium ve Vyškově.

Teoretická část práce prokáza|a, že diplomantka je schopna velmi dobře pracovat s odbornou
literaturou a vyhledat odpovídající poznatky ke zpracovávanému tématu. Vytvořený
teoretický podklad pak vhodně prováza|a s praktickou částí'

V analytické části je použita STEP ana|ýza, Porteruv model pěti konkurenčních sil, SWoT
ana|ýza a komparativni ana|ýza konkurentů. Je kladen dÍraz na původ použitých informací.
Relevantní údaje ziskané z provedeného výzkumu jsou přehledně graficky zpracovány.

Projektová část je pečlivě zpracována s množstvím konkrétních návrhů využitelných pro
praxi.

Celá práce působí kompaktně a je zaměřena k předem jasně definovanému cíli. Formální
nedostatky nebyly shledány. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

otázky k obhajobě:

1. Vpráci navrhujete zaměřeni na segmenty domácího cestovního ruchu. Proč jste
nedoporučila soustředit se na zahranični návštěvníky?

2. Je hotel Atrium součástí nějakého klastru? Jaké klastry v Jihomoravském kraji, kde se
hotel nacházi, znáte? Jaké ýhody vyplývají z členství v klastru?

Návrh na klasifikaci diplomové práce.

V Bystřici pod Hostýnem dne: 20'8.2009

A. výborně

,l

j

;,-
l' ;q I

'.tV\nt '-l .1

podpis oponenta DP


