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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
Stupeň splnění cíle práce 
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Logická stavba práce 
 

Výborně  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře (viz přip. 3, 4 a 6) 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
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Praktická/teoretická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 
Bakalářská práce na téma Spokojenost zákazníků s poskytovanými službami VSH Slaný splňuje 
veškeré požadavky závěrečných prací. 

Teoretická část práce uvádí rešerši literatury v oblasti služeb. Velice pozitivně hodnotím kapitolu, která 
se zaobírá klasifikací sportovních služeb, kde autor čerpá z velkého množství kvalitních zdrojů a téma 
diskutuje ve sportovním prostředí. K dokonalosti chybí jen komentování teorie v oblasti plaveckých 
stadionů, autor často přebírá příklady uvedené v jiné literatuře. V podobném charakteru je zpracována 
i kapitola marketingového mixu, kvality služeb a spokojenosti zákazníků.   

Metodická část je zpracována správně. Autor zde přesně definuje výzkumný soubor a následně 
popisuje svůj postup. Oceňuji i to, že sám metodiku doplnil o teoretický pohled na samotnou metodu 
SQAS a vysvětlil její důvod vzniku a vhodnost pro tento průzkum.  

Analytická část stručně popisuje víceúčelovou halu ve Slaném a následně v kapitole 5.2 autor 
vyhodnocuje své dotazování. Výsledky jsou zobrazeny přehledně a autor je dále výstižně komentuje.  

Samotné návrhy, které autor uvádí v kapitole 6, logicky navazují na získaná data. Pozitivně hodnotím 
diskuzi výsledků s manažerem haly a jejich věcností. Přestože většina návrhů není finančně náročná, 
bylo by i tak vhodné u každého z nich uvést alespoň rámcový rozpočet. Při předložení výsledků práce 
manažerovi haly či zástupcům města by alespoň rámcový rozpočet mohl vést ke kladné reakci a tedy 
budoucí realizaci úprav víceúčelového sportovního areálu ve Slaném. 

Diskuze a závěry práce jsou sepsány správně.  

Závažné nedostatky: Nejsou. 

Připomínky: 
1. anglický abstrakt není správně zpracován; jedná se pravděpodobně o nepovedený přímý 

překlad českého abstraktu; patrně se jedná o „google překlad“; text postrádá správnou stylistiku 
a některé jeho pasáže nedávají smysl 

2. v práci se nachází velké množství konotativních slov, což znesnadňuje čtenáři pochopení textu 



3. na straně 11 autor chybně interpretuje definici od Horovitz (1994, str. 17), kde uvádí slovo 
„produkt“, ale má na mysli výrobek (zboží) 

4. autor v některých pasážích cituje nevalidní zdroje, např. neziskovky.cz 

5. číslo stránky je na některých stranách velmi blízko textu, např. str. 11 

6. vlastnosti služeb, které autor cituje od Vaštíkové (2014) byly definovány Kotlerem; autor by měl 
využívat primární zdroje informací. 

7. obrázky č. 4 a 5 jsou rozmazané 

8. autor práce používá zastaralý vzhled tabulek  

9. chybí finanční rozvaha navrhovaných úprav areálu 

Otázky k obhajobě: 
1. Jaký je rozdíl mezi poskytovanou kvalitou služeb a spokojeností zákazníků? Vysvětlete 

souvislosti mezi těmito dvěma termíny. 

2. Proč jste se v kontextu této práce rozhodl neměřit očekávání zákazníků? Pro jaké šetření byste 
měření očekávání zákazníků doporučil? Pokud byste ho vůbec nedoporučil, vysvětlete proč. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně - velmi dobře (konečná známka bude stanovena na základě 
průběhu obhajoby) 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
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