
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Studentka :    Petr Vařbuchta 

Vedoucí :    Ing. Radek Dohnal, Ph.D. 

 

 Student si vybral k řešení ve své bakalářské práci téma, které je aktuální a jeho 
řešením se určitě do budoucna by se měla zabývat celá veřejná správa. – „Aplikace 
marketingového mixu ve veřejné správě“. S postupným propojováním evropských struktur a 
rozvojem trhu toto téma jistě bude jedním z nosných faktorů pro určování kvality statní 
správy a to nejen jako celku, ale i jejích bazálních článků. Zejména pak pro 
konkurenceschopnost jednotlivých regionů. 
 
 Cílem bylo vytvoření vhodného marketingového mixu obce a aplikování jednotlivých 
nástrojů na základě provedené analýzy. Subcílem bylo popsání marketingovému mixu, jak 
v klasické podobě, tak v podobě specifické pro veřejnou správu. Vlastní analýza byla 
provedena formou ankety mezi obyvateli města Telč , kde byla zjišťována spokojenost 
obyvatel s možnostmi ve městě. 

Student i ve spolupráci s obecním úřadem města Telč vypracoval SWOT analýzu a 
SLEPT analýzu, které vhodně vyhodnotil a jejich výsledků využil ke zpracování návrhového 
marketingového mixu, v podobě specifické pro veřejnou správu.  
 Zvolené metody vždy vhodně popsal a dají se použít i jako vodítko pro práci se 
získanými daty při marketingových šetřeních.  
 Student přistupoval ke zvolenému tématu se zaujetím odpovídajícímu významu 
závěrečné práce a velkou dávkou tvořivého myšlení, které se odrazilo na výsledku práce.  

Pro zpracování teoretické části bakalářské práce využil pro ni dostupných podkladů a 
to jak obecné literatury, tak podkladů získaných od obecního úřadu. Zejména ze 
strukturovaného rozhovoru, vedeného se starostou města. 
 
 Východiskem konkrétních doporučení byly výsledky analýz které umožnily získání 
informací o současných možnostech obce a návrhů pro práci obce do budoucna.  
 
 Výsledná bakalářská práce je vhodnou studií do této důležité problematiky. Získané 
výsledky mohou být použity jako základní vodítko pro rozhodování obecního úřadu o 
potencionálních možnostech rozvoje zkoumaného projektu. 
 

Otázka:  Jaké další analýzy by jste doporučovala provést?  

  Jaké by byly jejich přínosy? 
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