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Celková náročnost práce: 
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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 
 
výborně - velmi dobře    - dobře  - nevyhovující  
 
Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

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   
 
Hodnocení práce: 
Bakalářská práce se zaměřuje na tři vybraná fitness centra v městě Poděbrady. Vybrané téma lze 
považovat za zajímavé a vhodně zvolené, a to především z důvodu vysoké konkurence na daném trhu.  
 
Teoretická východiska práce pojednávají nejprve o fitness a následně o modelu servisscape, který je ve 
fitness využíván. Zvolenou strukturu teoretické části lze považovat za vhodnou, i když má určité 
nedostatky. Autor u fitness uvádí definice pouze od jednoho autora, respektive od jednoho kolektivu 
autorů (Caspersen, Powell, Christenson, 1985), což mi přijde nedostatečné. Představení širší škály definic 
by pomohlo čtenáři, aby si udělal na problematiku erudovanější náhled, zvláště, když autor sám uvádí, že 
definovat fitness je složité.  
Z mého pohledu je škoda, že autor v několika pasážích práce využívá pouze straších zdrojů (1985, 1988, 
1995), které nedoplňuje modernějšími. Využití straších zdrojů nepovažuji za nevhodné, ovšem doporučil 
bych jejich konfrontaci se zdroji novějšími. V textu nerozumím odstavci o Malajcích (nenavazuje). Kdyby 
toto autor lépe uvedl, tak by to bylo jistě přínosnější.  
V rámci teoretické části je v některých pasážích textu zarážející autorovo dělení odstavců, jelikož jednu 
větu nelze považovat za odstavec. I přes zmíněné výhrady považuji teoretickou část adekvátní pro 
bakalářskou práci.  
 
Cíl práce je stanoven jasně a naprosto srozumitelně. Autor cíl práce doplňuje o dílčí cíl, jímž jsou 
doporučení pro vlastníky vybraných fitness center. Tento akt považuji za zdařilý. Úkoly práce považuji za 
netradičně pojaté, leč pro práci dobře využitelné. 



 
Autor v metodické části práce popisuje, jaké metody byly zvoleny a jakým způsobem konkrétní zkoumání 
probíhalo. Výběr elektronického dotazování v době pandemie lze považovat za nejlepší řešení nastalé 
situace. Autor velmi detailně uvádí, jak bylo ve výzkumu postupováno. Je škoda, že se čtenář nedozvídá, 
kdy skutečně elektronické šetření probíhalo, ale pouze, že probíhalo dva měsíce. Nepokládám autorovo 
vysvětlení reliability za šťastné. Typy otázek v dotazování jsou popsány velmi detailně, což opravdu 
oceňuji. Z textu není zřejmé, odkud autor čerpal 10 osob pro pilotáž dotazování. Tvorbu výzkumného 
modelu považuji v této práci za stěžejní a mohu konstatovat, že se s ní autor vypořádal velmi dobře. 
Myslím, že je poněkud škoda, že autor využil dle jeho slov pouze jednoduchou analýzu kvantitativních 
dat. Mohu pouze předpokládat, že etické aspekty práce byly dodrženy.  
 
Praktická část je pěkně zpracována, i když nepovažuji na nejvhodnější autorův subjektivní popis vybraných 
fitness center. Kapitoly této části mohly být logičtěji a více systematicky členěny. Uvedené grafy jsou 
velmi čisté a přehledné. Autor uváděné výsledky v grafech i následně řádně komentuje a popisuje 
v samotném textu. Doporučil bych volit po celou dobu analýzy výsledků obdobnou barevnost grafů. Autor 
doplňuje informace o vlastní zkušenost, což je sice pozoruhodné, avšak metodiky nepodložené. Získané 
odpovědi a jejich analýzu považuji za relevantní, a to i při využití pouze jednoduchých metod statistické 
analýzy.  
 
Navržená doporučení uváděná autorem považuji za vhodně vybraná a jasně strukturovaná. Veškerá 
doporučení jsou v praxi uskutečnitelná, což je z mého pohledu velmi důležitým závěrem této práce.  
 
Diskuze je zpracována systematicky a kvalitně. Autor se snaží vracet k vybraným teoriím a tyto reflektovat. 
Limity výzkumu si autor jasně uvědomuje a také popisuje veškeré situace, které během tvorby dotazníku 
a sběru dat nastaly. Závěr práce by měl být shrnutím nejdůležitějších výsledků práce. V případě této práce 
si připadám o kompletní shrnutí nejdůležitějších poznatků ochuzen.  
 
Práce využívá 86 literárních zdrojů a převyšuje tak požadavky na závěrečnou práci. Za nejpodstatnější v 
práci považuji schopnost autora vyhledat metodická východiska a aplikovat je pro vlastní výzkum, v tomto 
ohledu považuji bakalářkou práci za nadstandartní.  
 
Připomínky: 
 
Výsledky v abstraktu by měly být konkrétní. Jména autorů se píší vždy až za ukončené uvozovky. Grafická 
úprava (i čitelnost) některých obrázků práce by mohla být lepší (např. obrázek 1). V textu je třeba uvádět 
pouze příjmení autorů, nikoliv jejich celá jména (např. Tae Kim, Mary Jo Bitner). V akademické práci 
doporučuji využívat spíše ER-formu.  
 
…str. 13…dle Blahušové se jedná o (chybí odkaz na citovanou autorku) 
…str. 17…Některé společnosti mohou taktéž změnit svůj servicescape z toho důvodu, aby k sobě přitáhli 
nové marketingové segmenty… 
…str. 43…Naopak rozdíl je možné pozorovat hned na druhém místě, co se důvodu návštěvy týče, ve 
kterém návštěvníci Fitness Arény s průměrem 2,74 ze získaných hodnot uvedly důvod „odreagování a 
relaxace“… 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Jak se dle Vašeho názoru bude v následujících 5 letech vyvíjet oblast poskytování fitness 
služeb? 

2. Proč myslíte, že právě čistota ve fitness centrech hraje u zákazníků v dnešní době takovou roli? 
 
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně v závislosti na průběhu obhajoby. 
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 
V Praze dne 26. srpna 2021       
                                                                       ….......................................................... 
        Ing. Mgr. Daniel Opelík 
 


