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Jméno studenta: Aneta Svobodová 

Název práce: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se 

sportovním vybavením a módou  

Cíl práce: Cílem práce je získání informací o spokojenosti zákazníků Hervisu ve třech 

různých městech České republiky, které může marketingové oddělení této společnosti dále 

využít a zahrnout do svých plánů ke zlepšování současné situace. 

 

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 

 

výborně  

Logická stavba práce 

 

výborně  

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

dobře  

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

studenta/studentky 

 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

dobře 

Pravopis a stylistika 

 

velmi dobře  

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná   

 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na 77 stranách včetně příloh. Obsahuje 4 obrázky,  

23 grafů, 20 tabulek a 4 přílohy.  

 

Stupeň splnění cíle práce 

Autorka si ve své bakalářské práci stanovila cíl zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni se 

službami, které Hervis nabízí a v případě nalezených nedostatků vypracovat návrhy na 

zlepšení dosavadní situace. Stanoveného cíle se podařilo dosáhnout.  

 

Samostatnost při zpracování tématu 

Autorka svou bakalářskou práci zpracovávala z větší části samostatně, přičemž některá 

doporučení na opravy zapracovala a nejasnosti vysvětlila na základě komunikace se svou 

vedoucí. 

 

Logická stavba práce 

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

Některé kapitoly, kterým se autorka věnuje, se mi však zdají nadbytečné, jiné tematice by se 

mohla věnovat více do hloubky.  

 



 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

Autorka bohužel pracuje s malým množstvím literárních zdrojů – celkem 12, z toho  

je 1 zahraniční a 1 internetový. Místy použité citace dokáže shrnout, zasadit do prostředí, 

které zkoumá (s. 11, 12), nicméně častěji se objevují pasáže, které jsou ponechány bez 

komentáře – s. 13 – 16.  Navíc některé kapitoly a témata jsou ponechány úplně bez použití 

odborné literatury – s. 17, kapitola 2.6. Sportovní vybavení a móda, zároveň autorka popisuje 

problematiku a s ní termíny, se kterými dále v BP nepracuje – např. 2.5.1 Kategorie služeb. 

Zde by bylo žádoucí například uvést, do jaké kategorie služeb patří vybrané služby v Hervisu. 

Teoretická část je svým obsahem zaměřená na sportovní marketingový mix služeb, zákazníka, 

spokojenost zákazníka, apod.; nicméně dle mého názoru je tato tematika probrána okrajově, 

spíše v obecnější rovině. Teoretická část by měla také přinést nové informace, nové výzkumy 

a zjištění, bohužel použitá literatura tomuto požadavku příliš neodpovídá.  

 

Adekvátnost použitých metod 

Pro zjišťování spokojenosti zákazníků byl použit marketingový výzkum založený na 

kvantitativním způsobu dotazování. K tomuto dotazníkovému šetření je zpracována 

operacionalizace. Na  s. 22 se však dozvídáme o sekundárních zdrojích dat, konkrétně  

o webových stránkách Hervisu, nicméně jinde v práci se autorka k těmto údajům nevyjadřuje, 

ani z nich nevyvozuje další závěry. Zvolená kvantitativní metoda (jako jediný zdroj dat, se 

kterým autorka pracuje) se vzhledem k tématu a stanovenému cíli jeví jako dostatečná.  

Ve volbě metodik je tato práce průměrná. 

 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos diplomanta 

Ve druhé polovině práce autorka představuje výsledky jednotlivých otázek dotazníku, které 

jsou zachyceny v grafech společných pro všechny prodejny. Vybrané otázky, které se 

nedotazují pouze na Hervis obecně, ale odpovědi na ně záleží přímo na tom, jakou prodejnu 

respondent navštěvuje, jsou dále graficky zachyceny samostatně.  

Na základě těchto provedených analýz autorka navrhuje praktická a realizovatelná řešení (6 

Návrhy a doporučení) na zlepšení aktuálního stavu. Tato doporučení však mohla být pro vyšší 

přehlednost navíc shrnuta do tabulky, a mohla k nim být vypracována i finanční kalkulace 

(zkušební kabinky, náklady na autora web. stránek, e-shopu,, pravidelná školení, apod.). 

V kapitole 7 Diskuze autorka uvádí dřívější výzkum uskutečněný v Hervisu v r. 2014  

a poukazuje na doporučení autora tohoto výzkumu, které porovnává s vlastním zjištěním, zda 

změny byly realizovány či nikoliv. V této kapitole by bylo dobré odkazovat i na další 

teoretické poznatky, uvést např. i zahraniční literaturu, výzkumy, autory, apod., konfrontovat 

s nimi své vlastní výsledky, způsob realizace výzkumu. V kapitole 8 Závěr se autorka věnuje 

výsledkům, dále naznačuje, jak by mohl být výzkum do budoucna rozšířen. V této kapitole mi 

je však záhadou, že si zde důležitou pozornost zasloužila problematika ceny, přičemž na s. 62 

se dozvídáme, že s cenou jsou zákazníci spíše spokojeni (dokonce se tomu autorka nevěnuje 

ani v syntetické části, ani v kap. Diskuze).   

Celkově je bakalářská práce dobře zpracovaná, nicméně představovala bych si důkladnější, 

obsáhlejší analýzy a zamýšlení se nad odpověďmi respondentů v analytické části.  

Veškerá zjištění jsou vysvětlena srozumitelnou formou a praktická využitelnost získaných 

informací se jeví jako průměrná.  

 

Úprava práce a stylistická úroveň  
Občas se v práci vyskytují chybná slovní spojení či překlepy. Místy je chybně zarovnán text 

nebo grafy (např. s. 50, 52, 54). Více v připomínkách.  

 

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

zpracování bakalářské práce.  

 

Připomínky: 

s. 24: - základní soubor je zvolen chybně  



s. 26: … „Dotazník byl vyplněn celkem 159 respondenty, což poukazuje na 9,4% návratnost 

tohoto dotazníku. 67 respondentů nakoupilo v daném období na Chodově, 55 v Olympii a 36 

respondentů nakoupilo v Příbrami.“ … bylo by vhodnější uvádět kompletní místa prodejen 

(Praha, Brno, Příbram) 

s. 59: …, může se stát, že sportovat nezačnou a nedosáhnout tak svého cíle.“ 

s. 61: „Největší žádost na rozšíření sortimentu se ukázala touhou po širším …“ 

s. 62 a 63 mohla být zpracována přehledněji 

 

Otázky k obhajobě: 

 V práci uvádíte návrhy na změny, které jsou mnohdy finančně nákladné. Mohla byste, 

prosím, uvést v tabulce hlavní návrhy na zlepšení aktuální situace společně s cenovou 

kalkulací?  

 Na  s. 22 se dozvídáme o sekundárních zdrojích dat, konkrétně o webových stránkách 

Hervisu. Použila jste v BP některé informace z web. stránek, případně vycházela jste 

z nich pro hodnocení současného stavu?  

 Předložila jste Vaše zjištěné informace a návrhy na změny vedení organizace? Budou 

některá Vaše doporučení realizována? Jaká? 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře v závislosti na obhajobě 

 

 

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

 

 

V Praze dne 14. 6. 2021     Podpis 

 

 

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

                                            Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.  

 


