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konkurenčních jóga studií. Na základě získaných dat je třeba mezi sebou jednotlivá studia porovnat 

a poté rozhodnout, jaké studio je výhodnější pro zákaznickou skupinu, kterou tvoří studentky a 

které by podpořilo jejich loajalitu. 
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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na 80 stranách včetně 9 příloh, obsahuje 6 tabulek, 1 obrázek a 

1 graf. 

 

Stupeň splnění cíle práce 

Autorka si ve své bakalářské práci stanovila cíl zhodnotit a porovnat marketingový mix dvou 

konkurenčních jóga studií, které se nacházejí v těsné blízkosti na Praze 7. Hodnocení vychází 

z aktuální situace, ve které se jógová studia nyní nachází. Hlavní cíl, který byl rozdělen i do 

několika dílčích úkolů, byl splněn. Autorka dokonale, obsáhle zhodnotila marketingový mix 

obou studií, přičemž uvedla i doporučení na zlepšení některých nedokonalostí. Z BP je vidět, že 

se autorka v této problematice vyzná a má o ní všeobecný přehled.  

 

 



 

Logická stavba práce 

Vzhledem ke stanovenému tématu je bakalářská práce v kapitolách uspořádána logicky. 

Pozitivně hodnotím, že praktická část BP je psána v souladu s částí teoretickou. Nicméně 

přehlednější by se mi zdálo uspořádání kapitol následovně: např. kap. 5 Analytická část, kde by 

byly představeny výsledky z mailové komunikace s majitelkami, pozorování a výsledky 

z rozhovorů, kap. 6 Syntetická část, kam by byla zařazena komparace, případné doporučení pro 

lepší budoucí fungování. Jako nedostatek vidím, že doporučení, která jsou autorkou zařazena 

do kapitoly 8 Závěr a doporučení by měla být uvedena již dříve v jiné kapitole. 

 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Autorka pracuje s adekvátním množstvím literárních zdrojů (celkem 27, z toho jsou 4 

zahraniční, 4 internetové). Použité citace dokáže adekvátně komentovat, často v návaznosti na 

problematiku, kterou zkoumá. Pro tuto problematiku je vhodné čerpat informace z novějších 

literárních zdrojů, namísto např. z r. 1995 - Základy marketingu.  

 

Adekvátnost použitých metod 

Pro získání potřebných informací bylo využito několika metod – primární data prostřednictvím 

rozhovorů s respondentkami a majitelkami studií, sekundární data jsou získána hlavně z 

externích zdrojů, zejména z webových stránek studií a seminární práce z roku 2017. Bohužel 

všechny tyto metody nejsou vyjmenované v Abstraktu BP, dovídáme se o nich až v kapitole 

Metodika práce. Za chvályhodné považuji množství provedených polostrukturovaných 

hloubkových rozhovorů s osmi nově příchozími zákaznicemi. Kladně hodnotím správně 

zpracovanou operacionalizaci k těmto rozhovorům. Operacionalizace mohla být vypracována i 

k rozhovorům s majitelkami studií. Dále je v práci využita metoda komparace.  

Zvolené metody se vzhledem k tématu a stanovenému cíli jeví jako optimální. Ve volbě 

metodik je tato práce nadprůměrná. Více v připomínkách. 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studentky 

Marketingový mix jógových studií a jejich následné porovnání je zpracováno velice pečlivě a 

podrobně. Autorka na základě použitých metod důkladně hodnotí jednotlivých 7P každého 

jógového studia. Jejich výsledky a hlavní anomálie následně přehledně shrnuje prostřednictvím 

metody komparace. Díky detailnímu a kvalitnímu zpracování komparace a z toho plynoucích 

doporučení bych kapitolu 6.2.9 doporučila uvést jako samostatnou hlavní kapitolu, jelikož se 

jedná o stěžejní část, cíl BP. Do této hlavní kapitoly bych zařadila i doporučení, která jsou 

chybně uvedena v kapitole 8 Závěr.   

 

Kladné hodnocení si zaslouží rozsáhla a kvalitně zpracovaná kapitola 7 Diskuze na tři strany. 

Autorka se zde správně zabývá limity svého výzkumu. Ještě by se zde mohla více zamyslet  

a zhodnotit výsledky na základě dosavadních poznatků zmíněných v teoretické části.  

Kapitola 8 Závěr by měla být uvedena samostatně (nikoliv s doporučeními). Z takového závěru 

má být jasné, jaká problematika zde byla řešena, jak autorka správně uvádí, ale zároveň by se 

zde měly objevit i budoucí možné směry, jimiž by se mohlo další bádání v tematické oblasti 

ubírat. 

 

Bakalářská práce je dle mého názoru velice zajímavá v tom, že vzorek respondentů se skládá ze 

studentek vysokých škol a jejich podmínkou bylo, že žádná z respondentek nevyužila v 

minulosti služeb zkoumaných studiích. Nově příchozí zákaznice dokáží lépe zhodnotit a 

zároveň i porovnat zkoumanou skutečnost. V tomto výše uvedeném vidím originalitu a přínos 

práce.  

 

Veškerá zjištění jsou vysvětlena srozumitelnou formou a praktická využitelnost získaných 

informací se jeví jako nadprůměrná.  

 



Úprava práce a stylistická úroveň je zdařilá, občas se zde vyskytují chybná slovní spojení či 

překlepy. Více v připomínkách. 

 

Autorka po zhodnocení názorů respondentek na služby v pražských jógových studiích vyvozuje 

realizovatelné závěry pro případné zlepšení dosavadního provozu, které povedou k vyšší 

spokojenosti současné i budoucí klientely. Celkově lze říci, že autorka splňuje realizaci 

zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování bakalářské práce. 

 

Připomínky: 

V Abstraktu nejsou uvedeny všechny metody. Chybí zde metoda pozorování, emailová 

komunikace s majitelkami provozoven, analýza webových stránek, a další.  

Na s. 26 uvádíte, že „data byla sesbírána prostřednictvím rozhovorů s respondentkami a 

majitelkami studií“, přičemž v kapitole 5 Analýza současného stavu provozoven na s. 30, že 

„Jsou zde implementovány odpovědi z e-mailové komunikace s majitelkami …“ – všechny 

informace tedy vzešly z e-mailové komunikace? Informace z rozhovoru jsou uvedeny pak až 

v kap. Diskuze, přičemž by se měly objevit právě zde.  

U metody pozorování by bylo vhodné uvést, kdy probíhalo, kde, jaké byly pozorovány jevy? 

Tyto informace by mohly být strukturovaně uvedeny v příloze společně s operacionalizacemi.  

V BP je dále uvedeno: „Přepis každého z rozhovorů je pak uveden v kapitole 6.2 Výsledky z 

rozhovorů s participanty.“ – nejedná se o doslovný přepis, tedy o citaci respondentů, nicméně 

o sepsání odpovědí vlastními slovy autorky.  

U „Tabulky 6 - Výsledky vlastního pozorování“ chybí vysvětlení, co jednotlivá čísla (body) 

hodnocení znamenají. Čtenář bodovou stupnici následně pochopí z textu (autorka chválí nebo 

naopak), nicméně pro lepší dřívější pochopení by bylo výhodné uvést bodovou stupnici.  

Překlepy 

s. 13: Tabulka 1 - Pozitiva a negativa marketingu tělesné výchovy a sport – sportu 

s. 30: V této kapitole je představena výchozí situaci obou studií. – situace  

s. 41: … studio má navíc k dispozici i vlastní Youtube kanál. Přesto však hodnotím lépe 

propagaci letenského studia, která je více osobitější a aktuální. – mohlo by být konkrétnější 

V kapitole Závěr bych uvítala závěrečný shrnující odstavec, který by ukončil celou bakalářskou 

práci. Takto práce končí výčtem doporučení, přičemž ta by v této kapitole být neměla. Mohly 

by zde být vypíchnuty jen ty nejdůležitější závěry.  

 

Otázky k obhajobě: 

 Kolik je majitelek? Nikde se v práci nedozvídáme. Až v příloze, kdy v příloze u 

letenského studia uvádíte majitelky, u holešovického, majitelku. Ptala jste se majitelek 

letenského studia současně nebo zvlášť? Komunikace s nimi proběhla formou 

rozhovoru nebo prostřednictvím e-mailové komunikace? 

 Jaký byl důvod k porovnání těchto studií? Existuje, nebo v minulosti existoval, tam 

nějaký problém?  

 Jaký je rozdíl mezi HOT jógou a Bikram jógou a jaké shledáváte výhody v jednotlivých 

z nich.  

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně nebo velmi dobře v závislosti na obhajobě 

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

 

V Praze dne 13. 6. 2020      Podpis 

                                                                                    ….......................................................... 

         


