
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Pail Čestmír  

Název práce: Sportovní služby v nabídce lázeňských center ČR  

Cíl práce: Hlavní cíl práce – analyzovat nabídku sportovních služeb ve dvou významných 

lázeňských centrech a jejich následné komparace (vedlejší cíl práce). Jako vedlejší cíl si 

student u předkládané práce vytyčil, na základě získaných dat, provedení SWOT analýzy.

Náročnost tématu na:

- teoretické znalosti podprůměrné   průměrné nadprůměrné
- vstupní údaje / jejich zpracování podprůměrné   průměrné nadprůměrné
- použité metody podprůměrné   průměrné nadprůměrné

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:

Výborně - velmi dobře - dobře    - nevyhovující

Stupeň splnění cíle práce výborně

Logická stavba práce výborně

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář velmi dobře

Adekvátnost použitých metod velmi dobře

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta výborně

Úprava práce: text, grafy, tabulky výborně

Stylistická úroveň velmi dobře

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě:
K předkládané práci mám jen drobné výhrady, které se týkají odbornosti psaného textu, zejména pak 
používání citově zabarvených slova a časté opakování některých slovních vyjádření. Tato připomínka 
se též týká cíle práce, kde je, dle mého názoru, nevhodně použito slova zmapovat, které by bylo 
dobré nahradit jiným vhodným výrazem.

V praktické části práce nejsou uvedena u obou lázeňských center data ve stejném rozsahu. S tímto 
faktem souvisí jedna z otázek k obhajobě předkládané práce (viz níže). I přes drobné nedostatky je 
práce velmi pěkně zpracována. Především oceňuji četné tabulky a grafické zpracování analyzovaných 
dat.

Otázky k obhajobě:
U Lázní Poděbrady, a. s. jsou získaná data analyzována více dopodrobna. Prosím o vysvětlení a 
uvedení důvodu.

Má druhá otázka bude směřovat ke konkrétní části obsahu předkládané práce. V druhém bodě, 
v rámci SWOT analýzy u Lázní Poděbrady a. s., uvádíte, že se pozvolna zhoršuje zdravotní stav a 
životospráva tuzemských obyvatel. V teoretické části Vaší práce však lze nalézt informaci, že 
v posledních letech dochází k rychlému rozvoji fitness aktivit a zdravého životního stylu celkově. 
Vysvětlete, prosím, jak konkrétně byl Vámi tento druhý bod myšlen.  



Práce je doporučena k obhajobě.
Ano, práci doporučuji k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  

Předkládanou práci, na základě výše uvedeného, hodnotím stupněm výborně.

V Praze dne 5. května 2011                

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

                                                                                          Ing. Jiří Čermák




