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Hodnocení práce:

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na v prostředí sportu poměrně neobvyklý způsob hodnocení 
firemních zdrojů a interních procesů spojených s vnímáním a chováním zákazníků. To vše s cílem 
identifikovat způsob, jak výše uvedené ovlivňuje zisk a růst firmy. 

Autor práce poměrně pregnantně hodnotí interní procesy na základě polostrukturovaných rozhovorů
s organizátory akce a podobně výstižně se věnuje postojům a názorům účastníků sportovní akce 
Gigathlon Czech Republic 2016. Jak uvedené ovlivňuje zisk a růst firmy je však v práci popsáno jen 
povrchně. Zisk a růst je podrobněji popsán v kapitole 5.3, ale jedná se spíše o výčet výdajů, příjmů, 
shrnutí obojího, přičemž na závěr se autor pokouší o prognózu dalšího vývoje. Ta je však dle mého 
názoru realizována spíše na principu „věštění z křišťálové koule“, jen minimálně na základě 
prezentovaných informací v kapitole 5.1 a 5.2 týkajících se analýz interního a externího prostředí. Přitom 
právě toto by měl být princip konceptu Service-Profit Chain, jak autor uvádí v kapitole 2.1. Rozumím 
tomu, že smysluplné propojení kapitol 5.1 a 5.2 s kapitolou 5.3, je poměrně náročné, ale pokusit se o to 
autor měl alespoň v kapitole Diskuse. I zde se však věnuje pouze diskusi nad výsledky prvních dvou 
kapitol a kapitola věnovaná zisku a růstu tak zůstává v práci poněkud vytržená z kontextu. Stupeň 
splnění práce proto hodnotím známkou „dobře“.

V rozporu s předkládanou teoretickou částí je také hloubka provedených analýz, a to zejména v části 
věnované kvantitativním metodám. Na straně 74 autor doslova uvádí, že „Dle poznatků z teoretické 
části této diplomové práce víme, že ve spokojenosti zákazníků hraje velkou roli jejich očekávání před 
nákupem samotné služby.“ Toto očekávání respondentů však pouze jednoduše prezentuje na stejné 
straně v grafu 7 a nijak nedává do souvislosti s výsledky prezentující již samotné hodnocení jednotlivých 
složek. Více otázka k obhajobě.

Práce obsahuje nevelké množství formálních nedostatků, a to zejména v podobě pravopisných chyb
(např. s. 72 „akce probíhali“), chybějících písmenek (např. s. 63 „od který“) či špatného způsobu
skloňování (např. s. 63 „svou myšlenky“).

Celkově však předkládaná diplomová práce podle mého názoru splňuje požadavky na ní kladené.



Otázky k obhajobě:

1) Z grafu 7 vyplývá, že ze sledovaných faktorů byla pro respondenty nejdůležitější „organizace 
závodu“, přesto tu téměř dvě třetiny respondentů ohodnotilo jinak než známkou „5 – velmi 
dobrá“. Vy osobně se nad touto skutečností nijak nepozastavujete a dokonce toto hodnocení 
respondentů považujete za „velmi pozitivní“ (s. 76). Obhajte prosím toto své stanovisko.

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře
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