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Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 
 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
Stupeň splnění cíle práce 
 

Dobře (cíl práce není správně stanoven) 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Dobře (přip. 14) 

Adekvátnost použitých metod 
 

Nevyhověl (přip. 37) 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 
 

Dobře (přip. 38) 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře (přip. 9, 23 a další) 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

Velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 
 
Bakalářská práce na téma Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se 
sportovním vybavením a módou odpovídá požadavkům pro psaní závěrečných prací.   
 
Teoretická část je sepsána velmi stroze a je založena na kompilaci nepřímých a přímých citací několika 
zdrojů. Autorka často komentuje i témata, která se splněním cíle práce nesouvisí (viz připomínky). 
Naopak témata, která řeší spokojenost nejsou rozpracována dostatečně do podrobností a autorka 
nečerpá z nejnovějších poznatků. Tento fakt negativně ovlivňuje celé řešení práce.    
 
Metodická část je sepsána na základě postupu definovaného Příbovou (1996). Postup sám o sobě není 
chybný, nicméně problematika měření spokojenosti by zde měla mít významnější zastoupení. Autorka 
zde špatně popisuje základní a výběrový vzorek a uvádí nepodloženou operacionalizaci, kde se 
vyskytuje několik nesrovnalostí (viz připomínky a otázky). 
 
Analytická část je zpracována značně povrchně. Interpretace výsledků je velmi jednoduchá a vzhledem 
k nepochopení problematiky měření spokojenosti není ani přesná. Autorka chybně chápe termín 
Likertova škála, což ovlivňuje jak získání dat, tak i samotnou interpretaci.  
 
Syntetická část práce je zpracována celkem dobře v kontextu výše uvedeného. Autorka zde uvádí řadu 
návrhů, které částečně plynou z dat, která autorka získala. Vzhledem k tomu, že není možné data 
generalizovat, tak i většina návrhů jsou spíše metodou pokus/omyl. Některé doporučení nejsou 
promyšlena do hloubky (viz připomínky a otázky) a nejsou proto realizovatelná.  
 



Kapitola diskuze je zpracována chybně. Autorka vůbec nepochopila smysl akademické diskuze. Autorka 
tuto část práce pojala jako shrnutí a téměř ignoruje návrat k teorii a porovnání svých výsledků 
v kontextu teoretických poznatků. 
 
Závěry práce jsou sepsány příliš obecně. Autorka nekomentuje své poznatky. 
 
Zásadní nedostatky: Nepochopení problematiky měření spokojenosti; chybně zvolená metodika práce. 
 
Celkově práci považuji za podprůměrnou. 
 

Připomínky: 
1. Cíl práce je sepsán komplikovaně; autorka si klade za cíl změření spokojenosti zákazníků. Není 

ovšem patrné, proč by tak měla společnost Hervis postupovat. 

2. Abstrakt práce je sepsán velmi obecně a o práci konkrétně nic neříká; není jasné, jak autorka 
postupovala a ani k čemu došla. 

3. Některá klíčová slova duplikují název práce. 

4. Anglický abstrakt má nízkou úroveň; jedná se pravděpodobně o nepodařený google překlad 
české verze; v některých částech abstrakt nedává smysl. 

5. Kapitoly 2.1, 2.3 a 2.4 jsou příliš obecné a se splněním cíle nikterak nesouvisí. 

6. Autorka v práci využívá vysoké množství konotativních slov, čímž čtenáři znesnadňuje 
pochopení textu.  

7. Akademické práce se zpravidla píší neosobně. 

8. Autorka dělí kapitoly bez předchozího vysvětlení, což opět komplikuje čtenáři orientaci v textu. 

9. Obrázek 1 je rozmazaný. 

10. Autorka má v práci chybně zarovnaný text. Celý ho má odsunutý o 1cm doprava. 

11. V některých částech práce autorka chybně umísťuje citační odkazy, např. str 10, 11, 12 a další. 

12. Kapitola 2.2 je velmi strohá, autorka zde neprovádí literární rešerši, pouze opisuje jeden 
zastaralý zdroj. 

13. Na straně 11 autorka uvádí: „Novější literatura k těmto nástrojům přidává další tři P: people 
(lidé), process (proces) a presentation (prezentace).“ Novější literaturu ovšem necituje a 
vychází z neaktuální verze publikace Kotlera (2007). 

14. Autorka práci často opírá o starší publikace, což v kontextu marketingu není nejvhodnější. 
Uvedený marketing služeb se od roku 2007 změnil a i sám Kotler v novějších publikacích uvádí 
jisté úpravy svých tvrzení. 

15. Obrázek 2 je rozmazaný. I zde autorka používá zastaralý zdroj. 

16. Kapitola 2.5.1 je chybně interpretovaná; autorka zaměňuje kategorie nabídky za kategorie 
služeb. Z podstaty prvního uvedeného bodu autorkou je jasné, že nepochopila podstatu služby.  

17. Kapitola 2.6 nemá žádný zdroj 

18. Na straně 19 autorka chybně interpretuje, že metoda mystery shopping se využívá pro 
zjišťování spokojenosti zákazníků; hlavní smysl mystery shoppingu je ověření kvality 
poskytovaných služeb a identifikace problémů.  

19. Kapitola 2.8 je nedostatečně rozpracovaná a opět založená na zastaralé literatuře. Autorka 
nereflektuje nejnovější poznatky z oblasti měření kvality služeb a neodděluje zřetelně 
problematiku měření spokojenosti a kvality služeb. 

20. Kapitola 2.9 je pouze kompilátem nepřímých citací a opět není rozpracovaná k tématu práce. 

21. Z teoretické části není jasné, jaké služby Hervis sport nabízí, z tohoto hlediska cíl práce 
nenavazuje na teoretickou část práce. 

22. Úkoly práce nejsou rozpracované do jednotlivých bodů 

23. Obrázek 3 A 4 jsou rozmazané. 

24. Kapitola 4.3.1 – operacionalizace není vysvětlená, není jasné, jak k této operacionalizaci 
autorka došla, či ji odněkud přejala.  

25. V práci Vám chybí informovaný souhlas dr. Pecinové a Ing. Štádlera, které v práci uvádíte jako 
odborníky.  



26. V práci chybí vyjádření etické komise ke zpracování práce. 

27. Základní soubor není přesně identifikován. 

28. Výběrový soubor je nepřesně popsaný, není jasné, v kterém roce zákazníci nakupovali. Autorka 
nechápe termín výběrový soubor. 

29. Kapitoly 4.5, 4.6 a 4.7 mají minimální vypovídací hodnotu 

30. Úvodní odstavec analytické části patří do metodiky práce. 

31. Při nízkém počtu respondentů není vhodné data interpretovat pomocí procent. 

32. Demografické otázky nejsou pokládány exaktně; na spoustu z nich se dá odpovídat různě, o 
čemž se autorka přesvědčila sama, když respondentka odpověděla, že žije v hezkém městě. 

33. Z textu není patrné kolikastupňovou Likertovu škálu autorka používá. Pochopení výsledků je tím 
ztíženo. 

34. Autorka používá zastaralý design tabulek 

35. V práci se nachází pravopisné chyby, převážně v ní chybí čárky. 

36. Autorka velice často zobecňuje výsledky na celou populaci. Její výsledky nejsou reprezentativní 
a nelze je zobecňovat. 

37. Autorka nepochopila smysl měření spokojenosti. 

38. Výsledky jsou interpretovány povrchně a nepřesně. 

39. Z otázky 24 není patrné, zda mohl respondent zaškrtnout více možností. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jaký vliv má motivační odměna slevy 300 Kč na Vámi získaná data? Jaké jsou výhody a 

nevýhody motivačních bonusů u dotazování? 

2. Jaký je rozdíl v měření kvality služeb a v měření spokojenosti zákazníků s poskytovanou 
službou? 

3. Jakým způsobem vznikla Vaše operacionalizace? Byla motivována jinou studií? Pokud ano, 
kterou? Jaký je hlavní smysl operacionalizace? 

4. Jaký druh validity jste zajistila pomocí pilotáže a konzultacemi se dvěma odborníky? 

5. Jaký byl Váš výběrový soubor?  

6. Vysvětlete, jakým způsobem měříte otázkami 1- 5 a 17-28 spokojenost zákazníků? 

7. Co je to Likertova škála? 

8. Uvádíte, že „Z hlediska výsledků bych Hervisu doporučila zaměřit se více také na plavání, 
fitness, tenis a fotbal“. Kam byste tento sortiment v prodejně umístila? Na úkor jakého zboží 
byste upřednostnila tyto sporty? 

9. Uveďte nějaký opravdu moderní nástroj marketingové mixu. 

Práci  doporučuji k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň: dobře - nevyhověl 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
 
V Praze dne 12.6.2021        
                                                                       ….......................................................... 
       Tomáš Ruda 


