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Celková náročnost tématu: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

                                  Velmi dobře  

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Velmi dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                               Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

                                    Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

 

Celkové hodnocení práce a splnění cílů: 

 

Práce se zabývá dílčím, ale velmi prakticky využitelným tématem výzkumu spokojenosti dvou 

vybraných tělocvičen v Praze. Autor prokázal dobrou orientaci v problematice, schopnost 

zacházet adekvátně s literaturou a celkově práci velmi pečlivě zpracoval. Stanovené cíle byly 

splněny. Je otázkou, zda je vhodné u tohoto typu výzkumu stanovovat hypotézy, které nelze 

statisticky ověřovat. Vzhledem k obvyklé úrovni BP lze celkově hodnotit práci jako 

nadprůměrnou.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Logická stavba. Práce má jasně stanovenou a přehlednou strukturu, velmi zdařilý projekt a 

také jasné odlišení a logickou souslednost kapitol. Proporčně je teoretická část v souladu 

s výzkumnou a analytickou částí. Jediné výtky se mohou týkat poměrně kratší diskuze a 



z hlediska přehlednosti nezvyklého předřazení interpretace výsledků před jejich grafickou 

prezentací. Možná také doporučení mohla být prezentována ve vlastní kapitole – takto 

v závěrech práce poněkud zanikají. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

Práce s literaturou a teoretická část. 
V teoretické části bakalant vysvětlil hlavní pojmy a teoretická východiska. Je vidět, že se 

v problematice velmi dobře orientuje a zvládl i téměř vzorové zacházení se zdroji, včetně jejich 

citace. Výběr literatury je poměrně rozsáhlý, autor umí syntetizovat různé pohledy do jednoho 

souvislého textu. Chybí jen více vlastních komentářů a stanovisek, i když se občas objevuje i 

osobní zpracování textu do originálních grafů (např. s. 17). Inteligentní projev a dobré 

vyjadřování činí tuto část nadprůměrnou i když neobsahuje mnoho nových myšlenek.  

Hodnocení: výborně 

  

Adekvátnost použitých metod 

Pro vlastní výzkum byla použita metoda elektronického dotazování, které v době GDPR a 

koronavirové krize bylo zřejmě optimální. Je třeba vyzdvihnout velmi vhodné zaměření otázek, 

díky předchozí přípravě obsahu s majitelem, což zvýšilo praktickou využitelnost výsledků. 

Dotazník, který se opírá o dobrou operacionalizaci otázek a prošel i pilotáží tvoří ústřední a 

povedenou metodou  celého výzkumu. Otázkou je potřeba vytyčení hypotéz (zdá se být 

nadbytečné) a také nejednotná forma prezentace výsledků : někdy v absolutních hodnotách, 

jindy v procentech, což je poněkud méně přehledné. Vzhledem k cílů práce je však možné 

považovat zvolené metody za přiměřené. 

Hodnocení: velmi dobře 

 

Hloubka analýzy a vlastní přínos.  
Vlastní přínos bakalanta spočívá především ve zdařilém a na praktické otázky zaměřeném 

dotazníku. Interpretace je adekvátní, často však zůstává na povrchu a vystačí jen s popisem 

zjištěných dat. Někde je však interpretace nápaditá ( např. že horší hodnocení čistoty 

v tělocvičně na Národní třídě  souvisí s větší vytížeností a množstvím návštěvníků) . Také 

navrhovaná doporučení mají oporu ve výsledcích a jsou podávána se znalostí problémů. Tvoří 

bezesporu další přínos pro majitele. V teoretické části lze však novum hledat jen těžko. 

Celkově velmi prakticky využitelná práce.  

Hodnocení: velmi dobře 

 

Úprava práce a stylistická úroveň 

Úprava práce splňuje obvyklé standardy, je přehledná. Pisatel se umí na dnešní dobu velmi 

dobře vyjadřovat a používá poměrně vyspělý jazyk. Úprav práce je mírně nadstandardní, ale 

mohla být doplněna například několika ilustrativními snímky. Celkové nadprůměrné. 

Hodnocení:  výborně   

 

 

Otázky k obhajobě:  

 

1. Jak by měl být organizován výzkum, kdybyste chtěl opravdu porovnávat spokojenost 

zákazníků obou uvedených tělocvičen? 

2.  I když se jedná o nepodstatnou menšinu zákazníků, je nápadný téměř dvojnásobný počet 

respondent, kteří chtějí mít v Holešovicích větší nabídku doplňkového zboží (s.57-58).Čím 

byste to vysvětlil?  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 



 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na obhajobě předběžně „ velmi dobře až výborně“.  

 

 Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 

 

V Praze dne: 22. 8. 2020                                                                     

 

…………………………………………….. 

                PhDr. Vladimír Janák, CSc.  


