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Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

 

Hodnocení práce: 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na obvyklé téma hodnocení spokojenosti 
zákazníků sportovního centra. Z šetření pak vyplývají konkrétní návrhy opatření, které by 
podle autora měly vést ke zvýšení spokojenosti návštěvníků Aquaparku Slaný. Toto lze jistě 
předpokládat, přesto jestli skutečně daná opatření povedou ke zvýšení spokojenosti, student 
v práci nijak neověřuje. S ohledem na formulaci cíle bakalářské práce (dle mého nešťastnou) 
lze o jeho dosažení vést pochybnosti. Ostatně sám autor v závěru své práce připouští, že by 
bylo vhodné uskutečnit další dotazníkové šetření, které by zjistilo, zda aplikované změny 
měly pozitivní vliv na spokojenost návštěvníků. 

Teoretická část práce je zpracována velmi dobře, i když v řadě případů student poskytuje 
zavádějící informace. Nebyla to například Vaštíková (2014), kdo „definoval charakteristické 
vlastnosti služeb“. Chybí mi také rešerše studií zaměřené na obdobné téma. 



V metodické části autor vhodným způsobem kombinuje teoretická východiska s konkrétními 
kroky, které vedly k dosažení cíle. Chybí mi však argument pro výběr metody SQAS (viz 
otázka č. 1 k obhajobě). Některé otázky dotazníku mi navíc připadají návodné (např. otázka  
č. 17). 

Výsledková část poskytuje přehlednou formou výsledky dotazování. Autor práce výsledky 
vhodným způsobem interpretuje a zamýšlí se také nad latentními faktory, které mohly 
výsledky ovlivnit.  

Doporučení vycházejí z výsledků dotazování. Pozitivně hodnotím, že byla konzultována 
s jednatelem společnosti, který poskytl cennou zpětnou vazbu. 

Diskuse je poněkud stručná a nekonfrontuje dosažené výsledky s předloženými teoretickými 
východisky. Některé úvahy zde postrádají smysl. Příkladem může být ta o reprezentativnosti 
výzkumu, neboť 120 000 návštěvníků neznamená 120 000 různých osob. 

 

Otázky k obhajobě: 

• Proč byla vybrána metoda SQAS? V čem je tato metoda podle vás lepší, než jiné, 
které byly v podobných případech využity? Zabýval jste se rešerší těchto metod? 

• Jak jste přišel na číslo 65,4 % vyjadřující dle vašeho mínění „návratnost“ (Pozn. 
„Návratnost je něco jiného, než „poměr mezi počtem zobrazení dotazníku a jeho 
úplným vyplnění“.)  

• Co podle vás způsobilo, že 43 dotazníků bylo v průběhu vyplňování ukončeno? 

• Jakým způsobem lze podle vás zajistit, aby na parkovišti u aquaparku parkovali jen 
zákazníci aquaparku? 

 
Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 
 
 
 
V Praze dne 24. 8. 2020        
                                                                      …..….................................................... 
             PhDr. Jan Šíma, Ph.D. 


