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Celková náročnost práce: 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
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Stupeň splnění cíle práce 

 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
studenta/studentky 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Výborně 

Pravopis a stylistika 
 

Velmi dobře 

 

Praktická či teoretická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná  průměrná  nadprůměrná  (zvýrazněte) 
 

Hodnocení práce: 

Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce poskytuje zajímavý materiál z oblasti 
spotřebitelských preferencí pro odvětví fitness center, konkrétně pak v Poděbradech. Z mého pohledu 

je celkově práce nadprůměrná zejména z několika důvodů – kvalitní literární rešerše, v návaznosti na 
ní pak vhodně zvolený a metodicky podložený výzkumný model, podrobná analýza výsledků a celkové 

originální pojetí této problematiky. Díky tomu považuji stanovený cíl za splněný a i přes některé 

nedostatky a rezervy (viz dále dílčí hodnocení a připomínky) doporučuji práci k obhajobě.  

Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, svědomitě, pravidelně konzultoval 

s vedoucím práce. 

Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická. Práce obsahuje všechny podstatné a 

povinné kapitoly. Připomínku však mám k nestrukturování či malému strukturování kapitol 5.2 a 6. 
Obsahově by pak kapitola „Závěr“ měla více obsahovat shrnutí nejdůležitějších zjištěných skutečností 

a vyplývajících nejpodstatnějších doporučení. 

Práce s literaturou – Práce využívá celkem 86 zdrojů, z toho 81 cizojazyčných, čímž vysoce převyšuje 
požadavky na bakalářskou práci. Teoretická část obsahuje podrobnou a velmi zajímavou rešerši na 

témata, která se přímo týkají následného prováděného výzkumu. Z tohoto pohledu se autor správně 
zaměřil na konkrétní specifickou oblast fitness center a spotřebitelského chování. V některých částech 

by rešerše mohla využívat novějších zdrojů než z 80. A 90. let minulého století, avšak celkově 

hodnotím zpracovaná teoretická východiska jako velmi zdařilá a poskytující adekvátní podklady 
(teoretické a metodické) pro následný marketingový výzkum. Autor správně a věcně cituje, doplňuje 

vlastní komentáře.  

Adekvátnost použitých metod – volba elektronického dotazníkového šetření je pro dosažení cíl práce 

vhodná a adekvátní. Vzhledem k situaci ohledně nemožnosti osobního, či písemného dotazování (jak 
je zdůvodněno v práci) se elektronické dotazování jeví jako jediné možné. Student vše pečlivě 



vysvětluje, popisuje a uvádí v metodické části práce. Pozitivně hodnotím metodický základ, který 

student využívá právě ze zpracovaných teoretických východisek a již proběhnuvších výzkumů ze 

zahraničí. Drobnou rezervu vidím v jednoduché statistické analýze dat pouze pomocí četností a 
průměrů. Z hlediska metodické náročnosti by zde mohla být použita podrobnější statistická analýza 

dat. I tak je však práce s výzkumnými metodami správná a odpovídají na úrovni bakalářské práce. 

Hloubka tematické analýzy – student v práci provedl velmi důkladnou analýzu získaných výsledků, 

především z pohledu jednotlivých skupin respondentů (dle pohlaví a věku) a jednotlivých fitness 
center. Z hlediska následných doporučení toto považuji za stěžejní. Taktéž autor vhodně doplňuje 

vlastní postřehy (byť nikterak metodicky zjišťované a zaznamenané), které vyplývají z vlastního 

působení a zapojení ve zkoumané oblasti. Výsledkům to tak dodává na zajímavosti. Vše doplňuje 
přehlednými grafy. Návrhy pak vyplývají z provedeného výzkumu a také ze zmiňované doplňující 

vlastní zkušenosti autora práce. Zpracovaná diskuze je obsáhlá, podrobná a na úrovni bakalářské 
práce odpovídající. Vzhledem k pestrosti a kvalitě zpracované teoretické části bych však očekával ještě 

zajímavější a pestřejší diskutování zjištěných výsledků se zpracovanými teoretickými východisky. Závěr 

by měl poté obsahovat lepší shrnutí konkrétních zjištěných výsledků. I přes tyto rezervy je však toto 
dílčí hodnocené hledisko z mého pohledu v pořádku. 

Úprava práce – formální úprava bakalářské práce je zcela v pořádku a plně odpovídá stanoveným 
požadavkům. 

Pravopis a stylistika – V práci se vyskytují občasné pravopisné chyby a další nedostatky v psaném 
textu – viz dále připomínky. Taktéž autor v návrzích používá nepříliš vhodně podmiňovací způsob 

(„bych navrhl“, „bych doporučil“, „bych udělal“) namísto jasných a na základě výsledků vyřčených 

doporučení. 

Připomínky: 

Abstrakt, část výsledky – zde by měly být uvedeny již konkrétní zjištěné výsledky výzkumu a hlavní 
navržená opatření, nejen popis toho, co je výsledkem práce, protože to je už uvedeno jako cíl práce. 

Kapitoly 5.2 a 6 by měly být více strukturovány do dílčích číslovaných podkapitol (např. u kapitoly 5.2 

dle jednotlivých zkoumaných dimenzí použitého modelu). 

Str. 11 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „… fyzickou aktivitu (Caspersen, Powell, Christenson, 

1985, s. 129).“ – to samé pak i na str. 14. Odkazy na zdroje se umísťují až za uvozovky, které 
ukončují přímou citaci. 

Str. 12 – nesprávné skloňování – „… a množství tělesné hmoty, kterou je tvořena …“ 

Str. 13 – chybějící řádný odkaz na zdroj – „Dle Blahušové se jedná o …“ 

Str. 13 – nesprávné skloňování – „… následujícími způsoby jako: … … předčasného vzniku 

hypokinetických onemocnění …“ 

Str. 13 – při citacích v textu se uvádí pouze příjmení autora/ů, takže nikoli jako je v práci např. 

„Russell R. Pate“. Taktéž i na str. 15 „Mary Jo Bitner“. 

Str. 13 – nesprávně uvedený odkaz na zdroj – „… již výše zmíněná definice Caspersena (1985)“ – 

autory této definice jsou Caspersen, Powell, Christenson (1985). 

V kapitole 3.1 autor využívá především zdrojů z 80., popř. 90. let minulého století. V tomto ohledu by 
bylo vhodné využít novější, aktuální odborné zdroje. 

Str. 16 – chybějící přísudek ve větě – „Model, jež ve své studii použili Kim, Bae, Kim & Lee (2016), 
jehož struktura je naznačena na obrázku č. 2.“ Navíc jsou dále tito autoři uváděni „Tae Kim, Bae, Kim 

& Lee (2016)“. 

Str. 17 – pravopisná chyba – „Některé společnosti mohou …, aby k sobě přitáhli …“ 

Str. 26 – chybějící řádný odkaz na zdroj – „Osten ve své knize taktéž uvádí, …“ 

Str. 27 – pravopisná chyba – „…fitness centra by se měla snažit splnit jejich očekávání, které spočívají 
například v kvalitě služeb, …“ 

Str. 32 – nesprávně je zde využíván pojem reliabilita v souvislosti s pilotáží a „důvěryhodností“ 
dotazníku.  

Str. 43 – pravopisná chyba – „…ve kterém návštěvníci Fitness Arény s průměrem 2,74 ze získaných 

hodnot uvedly důvod …“ 

Str. 54 – pravopisná chyba – „Naopak nejméně jsou obě pohlaví ovlivněny …“ 

Str. 62 – pravopisné chyby – „…těchto fitness center cenné informace,… …, pomocí kterých by si 
mohli udržet svoji …“; „…by se vybraná fitness centra měla … … a zlepšovat. Taktéž by měli dbát …“; 



„Proto by stálo za zvážení i pro zbylá dvě fitness centra, … …, čímž by si mohli zajistit lepší postavení v 

rámci konkurenčního boje mezi těmito fitness centry.“ 

V příloze není přiloženo „dotazníkové šetření“ (jak je uvedeno v seznamu příloh na str. 85), nýbrž 
použitý dotazník. 

V seznamu použitých zdrojů se odborné vědecké články většinou citují jako standardní článek ve 
„fyzickém“ časopisu, nikoli jako online zdroj. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jak je vnímána „spolehlivost“ v pojmu reliabilita dotazníku, co to znamená? 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně. 
 

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

 

 
V Praze dne 19.8.2021       

                                                                       ….......................................................... 
                                               PhDr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


