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Jméno studenta: Tomáš Rýc 

Název práce: Výzkum spokojenosti zákazníků pražských tělocvičen zaměřených na cvičení  

s kettlebellem 

Cíl práce: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků se skupinovými 

tréninky a ostatním servisem v pražských pobočkách tělocvičen Železné koule. Na základě 

získaných informací od zákazníků budou sestavena doporučení pro zlepšení činnosti Železné 

koule. 

 

Celková náročnost práce: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně  - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 

 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Pravopis a stylistika 

 

výborně 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  

 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována celkem na 87 stranách včetně 2 příloh, obsahuje 40 grafů,  

4 obrázky.  

 

Stupeň splnění cíle práce 

Autor si ve své bakalářské práci stanovil cíl zjistit spokojenost zákazníků se skupinovými 

tréninky a ostatním servisem v pražských pobočkách tělocvičen Železné koule pomocí 

marketingového výzkumu. Stanovený cíl byl splněn. Z výsledků šetření byla sestavena 

doporučení pro zvýšení kvality poskytované služby, nicméně tato doporučení mohla být 

zpracována podrobněji, obsáhleji. 

 

Samostatnost při zpracování tématu 

Autor svou bakalářskou práci zpracoval z větší části samostatně, přičemž některá doporučení 

vedoucí na opravu zapracoval a nejasnosti vysvětlil. 

 

 



Logická stavba práce 

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

Chybí samostatná kapitola (stěžejní část BP) např. „Syntetická část“, která by shrnovala 

nejdůležitější výsledky a zároveň by obsahovala doporučení a návrhy pro případné změny, 

které jsou cílem práce. 

 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Autor pracuje s velkým množstvím literárních zdrojů (celkem 28, z toho je 10 zahraničních,  

4 internetové). Některé citace jsou doplněny o autorovy znalosti či myšlenky (s. 13, 16, 20, 

atd.), někdy se však vyskytují pasáže, které by autor mohl více rozvést, obohatit o své vlastní 

stanovisko k probírané tematice. Např. s. 11, 18, 20, 21 je svým obsahem složena z mnoha 

nepřímých a přímých citací známých autorů, nicméně chybí zde shrnutí, nebo přenesení 

těchto informací do prostředí, které autor zkoumá. Pokud je v BP uvedeno nějaké členění, 

různé typy, apod., je dobré uvést, kterého typu se týká autorův zkoumaný problém. 

V některých kapitolách by bylo vhodnější čerpat informace od více autorů nežli jen od 

jednoho, jako je tomu v případě kap. 2.6.1 Definování problému, cíle. 

 

Adekvátnost použitých metod 

V BP je použito kvantitativní metody prostřednictvím webového formuláře Survio.com. 

Autor využil interní systém s databází e-mailů zákazníků navštěvujících skupinové lekce, dále 

byl dotazník umístěn v soukromé facebookové skupině. K ověření srozumitelnosti dotazníku 

byla provedena pilotáž. Zároveň nechybí ani správně zpracovaná operacionalizace dotazníku. 

Domnívám se však, že autor některé informace načerpal např. z vlastní účasti v tomto 

sportovním zařízením, tedy pozorováním, nebo díky rozhovorům nebo ze sekundárních 

zdrojů dat, jelikož v analytické části popisuje celý produkt Železné koule. Tyto uvedené 

metody v BP bohužel nejsou uvedeny. Nicméně zvolená a v BP uvedená metoda 

dotazníkového šetření se vzhledem k tématu a stanovenému cíli jeví jako optimální. Ve volbě 

metodik je tato práce průměrná. 

 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos studentky 

Získané odpovědi na jednotlivé otázky jsou znázorněny pomocí sloupcových a výsečových 

grafů. V případě otevřených otázek bylo vždy stanoveno určité množství kategorií odpovědí, 

které byly dále rozvedeny. V kapitole 5.3 Výsledky výzkumu a interpretace dat se autor 

zabýval výsledky výzkumu, které následně interpretoval v textu. Pro lepší pochopení byla 

výsledná data z určitých otázek sloučena (např. ot. č. 1 a č. 4). Získané výsledky by si však 

zasloužily obsáhlejší komentář s autorovým zamyšlením, co k jednotlivým odpovědím 

respondenty vedlo (např. graf č. 7, 8, 10, 11). Bohužel hlavní zjištění mohla být shrnuta 

v samostatné kapitole navazující na tuto pátou kapitolu, kde by mohla být navíc vyzdvihnuta 

největší úskalí s řešením a doporučením, jak aktuální situaci zlepšit. Tyto návrhy jsou chybně 

uvedeny až v kapitole Závěr, kde jsou popsány velice stručně. Autor se v kapitole Diskuze 

správně zabývá limity svého výzkumu, jaké úskalí s sebou neslo dotazování, co by konkrétně 

mohl zlepšit. Autor se zde věnoval výzkumným otázkám a hypotéze, nicméně ještě zde mohl 

výsledky více rozebrat na základě dosavadních poznatků (zjištěných v Teoretické části práce) 

a celkově se více zamyslet nad možnými příčinami výsledků, latentními proměnnými apod.  

Ze Závěru je správně jasné, jakou problematikou se autor v této BP zabýval, nicméně uvedená 

doporučení obsáhlou formou sem již nepatří a měl být pro ně věnován prostor v samostatné 

kapitole. Namísto toho tato kapitola postrádá nápady autora, jakým směrem by se 

v budoucnosti mohl výzkum ubírat. Veškerá zjištění jsou vysvětlena srozumitelnou formou a 

praktická využitelnost získaných informací se jeví jako průměrná.  

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

překlepy. 

 

Celkově lze říci, že autor splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování 

bakalářské práce. 

 



Připomínky: 

s. 27: v kapitole 3.1.1 Úkoly práce, která následuje po teoretické části práce, už se mezi úkoly, 

které budou realizovány, nezařazuje bod rešerše literatury, jelikož tato rešerše je již provedena 

před touto kapitolou 

s. 39, a další: Dle formálních požadavků kladených na strukturu BP se názvy grafů, obrázků, 

atd. uvádějí nad a jsou zarovnané do bloku, nikoliv na střed 

s. 71: … že50 % klientů na Národní …  

 

Otázky k obhajobě: 

 Jste členem ŽK? Kde jste získal informace o tomto sportovním zařízení? Tento 

problém již naznačuji v použitých metodách výzkumu.  

 Konzultoval jste Vaše výsledky s majitelem ŽK? Dojde, na základě Vašich doporučení 

k nějakým změnám?  

 V Závěru uvádíte, že i přes některé nedostatky, jsou zákazníci ŽK spokojeni. Můžete 

vysvětlit, co mohlo být příčinou takto pozitivních reakcí zákazníků?  

 

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

 

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

 

 

V Praze dne 20.8.2020     Podpis 

                                                                      

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

                                Mgr. Markéta Pecinová 


