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Název práce: KOMPARACE MARKETINGOVÉHO MIXU DVOU KONKURENČNÍCH 

JÓGA STUDIÍ 

Cíl práce: Cílem práce je zhodnotit a porovnat marketingový mix dvou konkurenčních jóga 

studií. Na základě zhodnocení rozhodnout, které z nich je výhodnější pro návštěvu 

zákaznických skupin. 

 

Celková náročnost práce: 
podprůměrná    průměrná    nadprůměrná 

  

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující  

Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře (viz hodnocení) 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně (viz hodnocení)  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Pravopis a stylistika 

 

Výborně 

 
Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná      průměrná    nadprůměrná 

  

 

Hodnocení práce: 
Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 68 stran textu, 9 příloh, 1 obrázek a 6 tabulek.  

Bakalářská práce má logickou návaznost v 8 řešených kapitolách.  

Teoretická část (kap. 2) zahrnuje 14 stran, které jsou vzhledem k předmětu práce dobře 

postavena. Autorka zde rozebírá služby a marketingový mix pro služby, pozici zákazníka, konkurenci 
a seznamuje stručně s podstatou vinyása jógy. Přestože se autorka snaží o komentáře k některým 

pasážím textu, přestavovala bych si tyto komentáře v bohatším zastoupení směrem k využití v práci.  

             Cíle a úkoly práce jsou jasně a zřetelně formulovány. 
 Kapitola  4 Metodika práce zahrnuje popis sledovaného souboru zdroje dat, použití metod, 

sběr dat, anakýzu dat a operacionalizaci dotazníku pro polostrukturovaný rozhovor. Všechny kapitoly 

jsou vypracovány s konkrétním popisem, jak byly uplatněny v práci. Metodami, které použila v práci 

je pozorování, hloubkové rozhovory a komparace. Kombinaci metod považuji za vhodnou. Z textu 
však není zřejmé, zda autorka provedla pilotáž pro úpravu otázek pro polostrukturovaný rozhovor. 

Pozitivně lze hodnotit i operacionalizaci uvedenou v příloze 1 i následnými otázkami v příloze 2. 

. V kapitole 5 (9 stran) autorka prezentuje analýzu současného stavu provozoven. Pro 
strukturalizaci autorka využila marketingového mixu, který je předmětem její práce.  

    V kapitole 6 autorka zpracovává výsledky z vlastního pozorování do tabulky 6, kde hodnotí 

jednotlivé nástroje body. V komentáři k tabulce 6 mohla odkázat na kapitolu metodiky, kde je uveden 
způsob hodnocení anebo ho zde znovu připomenout. U zpracování výsledků od jednotlivých zákaznic 

– výzkumnic by bylo přehlednější na závěr zpracovat do tabulek podobným bodovým systémem. 

 



 
Bakalářská práce je dobře rutinně zpracována, nápadité je využití zákaznic - studentek  pro 

nákup služeb a hodnocení nástrojů marketingového mixu. Také to bylo náročné na organizaci 

výzkumu. Dalo by se říci, že autorka použila mystery shoppingu, kdyby předtím neprovedla rozhovory 
a majiteli obou studií. Ale sama o tom hovoří v diskusi, která je rozsáhlá.  Diskutuje o dosažných 

výsledcích i o vhodnosti volbě metod a o jejich problémech.  

Připomínky, které k práci mám, jsou pouze drobného charakteru. 

Autorka v závěrech práce poskytuje konkrétní náměty na zlepšení marketingového mixu 
oběma studií. Návrhy jsou plně využitelné v praxi a jejich realizace by pozvedla úroveň 

marketingového mixu obou zařízení a postavila by tak jejich služby i v přívětivějším světle pro 

zákazníky. 
Bakalářská práce obsahuje 27 titulů bibliografických citací, 23 tištěných zdrojů, 4 online 

zdrojů. 5 titulů je zahraničních v anglickém jazyce. Má dobrou stylistiku a je bez chyb. 

Bakalářská práce splňuje kritéria pro obhajobu.  

Připomínky: 
1) s. 24 – nejasná podstata grafu 1, jde o množství zákazníků, kteří se aktivně zabývají jógou? O jaký 

výzkum se jedná? 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 
1) Mají majitelky představu o tom, jaká zlepšení v marketingovém mixu by uvítaly zákaznice? 

 

 

Navržený klasifikační stupeň:     výborně 
 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
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