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Cíl práce: Návrh marketingového plánu na základě analyzování 
současného sportovní prostředí v oblasti fitness, 
porovnání nabízených podmínek a služeb tří vybraných 
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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 velmi dobře

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 výborně

Praktická využitelnost zpracování:

Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení,  připomínky, otázky:

Bakalářská práce je po obsahové i formální stránce zpracována kvalitně. Autorka na 
základě analýzy konkurence a analýzy zákazníka v podobě dotazníkového šetření 
podrobně a konkrétně popisuje jednotlivé nástroje marketingového mixu, včetně
finančního plánu nově vznikajícího fitness a wellness centra.

Práce má přesto, podle mého názoru, několik slabých míst.

Způsob evaluace tří vybraných fitness center je, podle mého názoru, problematické. 
Je založeno výhradně na subjektivním hodnocení autorky bez znalosti konkrétních 
potřeb zákazníků. Ne každé kritérium má navíc stejnou vypovídající hodnotu a 
provádět pořadí na základě aritmetického průměru je proto zavádějící.

Na základě čeho jste zvolila kritéria pro hodnocení vybraných fitness center?



Domnívám se, že autorka mohla podrobněji rozpracovat SWOT analýzy zkoumaných 
fitness center a zdůvodnit zařazení jednotlivých položek.

Můžete vysvětlit zařazení „Umístění blízko cílových zákazníků“ jako silnou stránku 
wellness centra Fittop? (V kapitole 5.3 Umístění fitness klubu a okolí není o tomto 
žádná zmínka, navíc umístění wellness centra Fittop hodnotíte ze všech tří jako 
nejhorší.)

V kapitole 6.3 uvádí autorka jako nejpravděpodobnější konkurenty také fitness 
centrum, které je vzdáleno od plánovaného fitness centra 5 stanic metra, zatímco 
zcela opomíjí konkurenta, který je umístěn v bezprostřední blízkosti.

Z jakého důvodu jste mezi konkurenty plánovaného fitness a wellness centra 
nezařadila také Sport centrum Nové Butovice, které nabízí kromě služeb posilovny, 
aerobního cvičení, spinningu také solárium, masáže a saunu?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně - velmi dobře v závislosti na průběhu 
obhajoby
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