
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta:  Vojtěch Svárovský 

Název práce:  Aplikace teorie Service-Profit Chain na příkladu sportovní akce Gigathlon Czech 
Republic 2016 

Cíl práce: aplikovat teorii Service-Profit Chain na příkladu sportovní akce Gigathlon Czech Republic 

2016 a zhodnotit vztahy mezi jednotlivými částmi řetězce v této teorii. 

Jméno oponenta: Mgr. Josef Voráček 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS): 

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená diplomová práce je celkově velmi podrobně a pečlivě 

zpracovaná. Je velmi dobře patrné, že diplomant je zainteresován v dané sportovní akci, zná 
prostředí a zákulisí a jeho znalosti jsou v tomto ohledu adekvátní. Samotná práce je pro 

organizátory velmi cenná a prakticky použitelná pro další ročníky této sportovní akce. Celkovou 
kvalitu však snižují některé formální i obsahové nedostatky – viz níže hodnocení a připomínky. 

Zvolený cíl, vzhledem k prvnímu a jedinému českému ročníku akce, je obtížné, řekl bych až 
nemožné splnit. Zhodnotit totiž celý Service-Profit Chain systém vyžaduje analýzu a data z více 

ročníků.  

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke zvolenému tématu. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 45 zdrojů, z toho 11 zahraničních (přičemž slovenský 

titul do toho nezahrnuji). Diplomant prokázal dobrou schopnost pracovat s odbornými zdroji, 
vhodně a věcně je cituje. Teoretická část se adekvátně zaměřuje na oblast, jež je obsahem 

části praktické. Některé kapitoly v teoretické části jsou však pouze odcitovány (nepřímo) bez 

dalšího vlastního komentáře diplomanta. Diplomant také v práci používá jiný formát odkazů na 
zdroje citací, než který je předepsán pro tuto akademickou práci – viz níže připomínky. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody, jako interview, dotazníkové šetření a vlastní 
pozorování, lze hodnotit jako adekvátní a vhodné. Slabou stránkou metodiky práce, která se 

také projevuje dost zásadně v naplnění cíle práce a v hloubce tematické analýzy, je skutečnost, 
že diplomant vycházel pouze z jednoho ročníku dané sportovní akce. To následně ovlivnilo 

zpracování vztahu a prognózy v oblastech zisku a růstu v rámci Service-Profit Chain systému. 



V metodické části práce také chybí množství podrobnějších informací o použití metod – viz níže 
připomínky. Jinak použité metody přinesly rozsáhlé výsledky, které diplomant adekvátně využil 

a interpretoval.  

e) Hloubka tematické analýzy – Diplomant je ve všech částech práce velmi podrobný, 

s jednotlivými částmi a oblastmi jde skutečně velmi do hloubky a je patrné, že je do akce velmi 

zainteresován. Nicméně v provedených analýzách postrádám větší provázanost mezi 
jednotlivými částmi Service-Profit Chain systému tak, jak je popsáno v teoretické části. 

V praktické části působí jednotlivé články systému „jakoby odděleně“, diplomant se vždy věnuje 
té dané jednotlivé oblasti (byť do hloubky), ale chybí zde větší popis provázání a vzájemné 

souvislosti mezi těmito oblastmi. 

f) Úprava práce – práce obsahuje některé nedostatky ve formě pravopisných chyb, překlepů, 

anglických obrázků, apod. Vše viz níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – Diplomant v práci kombinuje různé stylistické jazyky („já“, „my“), měl by 
však být zvolen pouze jeden. Celkově je však stylistika textu na dobré úrovni a odpovídá 

standardům diplomové práce. 

Připomínky: 

Str. 10 – nesprávné skloňování – „Těchto trendům dnešní doby …“ 

Poslední odstavec v úvodu pouze popisuje, co a jak bylo již uděláno v diplomové práci, nicméně úvod 
má spíše čtenáře „uvádět do tématu“. 

Diplomant v práci využívá jiný systém odkazů na zdroje citací, než který je předepsán normou ISO 690, 
popř. ISO 690-2. Navíc u vložených objektů (obrázky, tabulky, apod.) používá různé formáty, přičemž 

ani jeden neodpovídá požadované normě. 

Str. 15 – nesprávné skloňování – „U zaměstnanců ve sportovní odvětví je často typická …“ 

Str. 22 – nesprávné skloňování – „Tradiční měřítkem ztrát vzniklých …“ 

Str. 25 – pravopisná chyba – „…z čehož vyplívá nemožnost vlastnictví …“ 

Str. 26 – nesprávné skloňování – „…od produktů jiné očekávání, tíží je jiné obavy a potřeby.“ 

Str. 29 – neodsazený první řádek odstavce 

Obrázek 2 je velmi těžko čitelný. 

Str. 33 – překlep – „Tyto charakteristiky mohou být příčinnou vyšších …“ 

Str. 42 – nesprávné skloňování – „… vynaložit pro získání zákazník nového …“ 

Obrázky 7 a 8 jsou uvedeny v původním anglickém jazyce, nicméně práce je psána v českém jazyce a 

tím pádem i veškerý text a objekty mají být v českém jazyce. 

Str. 43 – chybějící, či nesprávné odkazy na zdroje citací. 

Str. 44 – překlepy – „standart“, „zákazní“ 

Str. 44 – chybějící sloveso ve větě – „Samotné měření loajality zákazníků pak můžeme v podstatě třemi 
způsoby.“ 

Str. 46 – překlep – „…první ročník toho vytrvalostního závodu.“ 

Str. 47 – překlep – „… odjez závodníků.“ 

V metodice by měla být uvedena struktura polo-strukturovaných rozhovorů, které diplomant provedl 
s organizátory akce. Dále zde diplomant sice popisuje strukturu dotazníku, nicméně vhodnější by bylo 

provedení a znázornění operacionalizace celého dotazníku. Dále tu chybí jasnější postup, či hlavně 

metody statistických analýz. 

Str. 61 – překlep – „Posledním dotazovaným respondente byl …“ 

Kapitola 5.1.2, obsahující výsledky provedených rozhovorů s organizátory akce, by mohla být více 
strukturována do jednotlivých oblastí, jichž se rozhovory týkaly. Takto je to pro čtenáře hůře přehledné. 

Str. 72 – pravopisná chyba – „…a na předváděcích akcích …, které probíhali …“ 

Text je v diplomové práci často psán v dlouhých odstavcích, které jsou pro čtenáře hůře přehledné. 

Str. 75 – pravopisná chyba – „…menší jednodenní propagační akce a závody, které šířili …“ 



Na str. 77 diplomant interpretuje výsledky otázky, týkající se závodu ve Švýcarsku. Počet respondentů, 
kteří odpověděli na tuto otázku je pouze 14, a proto není vhodné při takto malém počtu uvádět 

výsledky ve formě relativních četností (%). 

Str. 78 – pravopisná chyba – „…patřili běžecké akce, cyklistické závody …“ 

Str. 78, 88 – za slovem „viz“ se nepíše tečka, není to zkratka, ale slovo odvozené od slovesa „vidět“. 

Str. 92 – překlep – „zpuštěná“ 

Str. 93 – pravopisná chyba – „…podobných slevových akcí, které by mohli …“ 

V kapitolách věnujících se zisku a růstu diplomant téměř nepracuje s jednotlivými prvky systému 
Service-Profit Chain, tak aby bylo patrné a jasné, jak je tento systém provázaný a navzájem se 

ovlivňující. Pracuje zde pouze s počtem účastníků a jednotlivými položkami výdajů a příjmů. Vzhledem 
k pořádání dosud pouze jednoho ročníku takového závodu je jasné, že nelze tyto vztahy adekvátně 

měřit, posoudit a dále poté predikovat, což diplomant sám na str. 94 připouští. Je tedy otázkou, zda 

bylo vůbec vhodné toto téma diplomové práce volit v takovéto podobě. 

Pro další růst jsou použity odborné odhady, nicméně tyto odhady jsou velmi optimistické, vzhledem 

k tomu, jaká je v ČR konkurence ohledně podobných sportovních akcí. Stejně tak je zajímavé, že odhad 
růstu počtu účastníků je poměrně strmý a pozitivní i přesto, že je počítáno s navýšením cen za 

startovací balíčky. Viz otázka k obhajobě č. 2. 

Str. 98 – nesprávné skloňování – „Některé z těchto doporučení …“ 

V seznamu literatury se objevují některé formální nedostatky ve formátu jednotlivých zdrojů. Celý 

seznam by měl být jednotně očíslovaný jednou číselnou řadou, nikoliv čtyřmi (diplomant vždy začíná od 
„1.“). 

Otázky k obhajobě: 
1. Na str. 79 diplomant interpretuje výsledky na otázku, týkající se doporučení zákazníka sportovní akce 

svým přátelům a okolí. Jaká vhodnější metoda se dá použít pro měření tohoto doporučení, neboli WOM 

komunikace? 

2. Předpokládáte, že navýšení ceny startovacích balíčků nebude mít nějaký negativní vliv na budoucí 

počet účastníků? Je opravdu v tomto odvětví a u této cílové skupiny taková elasticita poptávky? K této 
otázce mě také vede skutečnost, kterou diplomant v práci uvádí v návrzích, že někteří respondenti by 

uvítali mimo nynější startovní balíček „all inclusive“ také nějaký balíček „economic“, jehož obsah by si 

závodníci mohli navolit. Lze předpokládat, že i podle navoleného obsahu by závodníci chtěli, aby se 
odvíjela cena?  

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.  

 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 

 
V Praze dne 11.1.2017        

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

             Mgr. Josef Voráček 

 


