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Jméno diplomanta:  Petr Hercík

Název práce:  Konkurence ve vybraných fitness klubech v regionu Praha

Cíl práce: zanalyzovat a porovnat klientelu vybraných pražských fitness klubů a získat 
příslušná data k charakterizování klientského prostředí v oblasti poskytování fitness služeb v 
Praze

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 (viz připomínka č. 2)

Adekvátnost použitých metod Velmi dobře (viz připomínka č. 1)

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Výborně

Úprava práce: text, grafy, tabulky Výborně

Stylistická úroveň Velmi dobře (viz připomínka č. 3)

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení, připomínky:

Diplomová práce je zpracována na celkem 89 stranách bez příloh, přičemž autor využívá 40
zdrojů, z toho 16 zahraničních. 

Celkově práce dosahuje vysoké úrovně jak po obsahové tak formální stránce. Přesto obsahuje 
několik nedostatků.

1. Hlavním nástrojem pro sběr dat je dotazník. Ten podle mého názoru obsahuje několik 
faktických chyb snižujících jeho validitu. 

Otázka č. 3 „Z jakého důvodu jste začal/a využívat služby klubu?“ poskytuje 
respondentovi možnost označit pouze jednu odpověď, přičemž nabízené možnosti 
odpovědí se nevylučují, ba dokonce nabízí motivy z různých kategorií („fyzická 
kondice“ – „zábava“ – „luxusní vybavení klubu“ -  „doporučení známého“ – „blízkost 
k bydlišti“)

Otázka č. 4 „Kolikrát týdně navštěvujete klub?“ nabízí respondentovi označit možnost 
„1-2 x týdně“ a následně „2-4 x týdně“. Zákazník navštěvující klub právě 2x týdně 
pak neví, jakou odpověď označit.



2. Výhrady mám také k práci s literaturou. Autor v teoretické části práce pouze 
zprostředkovává nastudovaná teoretická východiska, aniž by je sám jakkoliv 
komentoval ve vztahu ke svému výzkumu. Přímé citace by měly navíc obsahovat 
konkrétní stránku, ze které autor čerpal.

Také metodologická část je podle mého názoru neúplná. Chybí některé základní 
informace o tom, jak autor postupoval (zdůvodnění výběru analyzovaných fitness 
klubů, pilotní studie, způsob sběru dat apod.) – viz otázky k obhajobě.

3. Práce obsahuje i několik gramatických chyb (například hned v Úvodu lze nalézt 
„občan České Republiky“, „umožňuju“)

Otázky k obhajobě:

1. Na základě jakých kritérií jste vybral fitness kluby pro Váš výzkum?

2. Jak konkrétně probíhal sběr dat pomocí dotazníku?

3. Jaká byla návratnost písemného dotazování?

4. Zabýval jste se otázkou validity a reliability Vašeho dotazníku?  Pokud ano, s jakým 
výsledkem?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně – velmi dobře

V Praze dne 4. 9. 2011               
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