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Cíl práce: vypracování marketingového plánu nově navrženého fitness a wellness centra. 

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 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

Výborně 

Logická stavba práce 
 

Velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta 

 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení, připomínky – příp. otázky k obhajobě: 
Bakalářská práce je zpracována celkem na 85 stranách, přičemž autorka využívá 27 odborných zdrojů, 

z toho 2 zahraničních. Navrhovaný marketingový plán je zpracován velmi detailně, velmi pečlivě, 
nicméně se tam dostává často do určitých rozporů, co se týče navrhovaných skutečností a cílů, resp. 

cílové skupiny (viz níže). Ale to jsou samozřejmě otázky názorů na věc. Při návrhu je vycházeno 

z analýzy konkurence a provedeného výzkumu, čímž se dá návrh považovat za dostatečně podložený. 
K práci mám však nějaké připomínky a poznámky, které uvádím níže: 

V teoretické části některé kapitoly obsahovaly pouze přímou citaci, bez vlastního komentáře autorky. 

Autorka nevěnovala dostatečnou pozornost ověření validity dotazníku prostřednictvím konzultací 

s několika odborníky a následné pilotáže, nebo pokud tak učinila, není to uvedeno v metodologické 

části práce. 

Číslovky v textu se většinou uvádějí číslem, zejména jedná-li se o velikost vzorku (ne slovem – sto). 

Autorka uvádí, že cílová skupina zákazníků nového fitness centra mají být lidé s vyššími příjmy, kteří 
jsou ochotni za kvalitu i zaplatit, ale ceny jednotlivých služeb jsou přitom stanoveny z mého pohledu 

nízko, dokonce někde i níž než u konkurence, což vzhledem k uvedené cílové skupině není v souladu. 
Taktéž na tuto cílovou skupinu není dle mého názoru vhodně zaměřena komunikační kampaň, 

využívající spíše nástrojů pro nižší příjmové skupiny. (Toto je samozřejmě spíše podnět a otázka do 

diskuse) 

V závěru autorka uvádí doporučení pro hodnocená fitness centra, ale tato zařízení patří do konkurence 

navrhovaného subjektu, tudíž si myslím, že není na místě těmto fitness centrům něco doporučovat, 
naopak navrhovaný subjekt může těchto nedostatků využít ke svému prospěchu. 

Otázky k obhajobě: 

1. V rámci pilotáže byl dotazník konzultován ještě s nějakým jiným odborníkem? Byla provedena 
pilotáž? 

 



2. Autorka na str. 46 uvádí „Počet respondentů je sto, což je dostatečně reprezentativní vzorek, aby se 
výzkum mohl zobecnit na populaci.“ Dle čeho takto autorka usuzuje? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  Výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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