
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta:  Petr Hercík

Název práce: Konkurence ve vybraných fitness klubech v regionu Praha

Cíl práce: charakterizovat konkurenční prostředí v oblasti fitness v regionu Praha 
prostřednictvím analýzy chování zákazníků vybraných konkurenčních zařízení

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 (připomínka 2)

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář Výborně

Adekvátnost použitých metod Výborně

Hloubka tématické analýzy, přínos diplomanta Velmi dobře (připomínka 1)

Úprava práce: text, grafy, tabulky Velmi dobře(připomínka 4)

Stylistická úroveň Výborně

Praktická využitelnost zpracování:
Podprůměrná průměrná nadprůměrná

Hodnocení:

Diplomová práce v rozsahu  86 stran textu, 14 grafů, 2 obrázky, 13 tabulek a 3 přílohy je zaměřena 
na analýzu konkurence ve službách fitnes a wellnes v regionu Praha. Autor analyzuje konkurenční 
prostředí prostřednictvím zákazníků, kteří navštěvují 6 vybraných zařízení. Diplomová  práce byla 
extrémně náročná ve sběru a zpracování dat, kdy autor pracuje s daty 993 respondentů. Autor dále 
realizoval i hloubkové rozhovory s obchodními manažery jednotlivých fitness center. Výzkum je dobře 
zpracován, v závěrech pouze postrádám zakreslení konkurenční mapy. Za pozitivní lze označit velké 
množství zahraniční literatury vztažené k tématu služeb event.. sportovních služeb. 

Připomínky:
1) konkurence tvoří hlavní téma práce, její charakteristika v teoretických východiscích je velmi stručná, 
problematika konkurence by si  zasloužila by si podrobnější východiska pro zkoumání,  zejména vztahu 
orientace na zákazníka se zaměřením na konkurenci, zároveň ve výsledcích postrádám konkurenční 
mapu

2) ve stavbě práce není logické zařazení diskuse před výsledky nebo zahrnovat do ní prezentaci 
výsledků, diskuse by měla následovat pro interpretaci výsledků a zaměřit se na jejich platnost  a 
spolehlivost 

3) v literatuře jsou nejednotné mezery, s. 40 totéž, s. 12 – gramatická chyba ve formulaci cíle 
(prostředí x prostřední), chybí tečky za některými bibliografickými citacemi

4) u obrázků, tabulek a grafů není uveden zdroj,  chybí seznam obrázků, grafů a tabulek

Otázky k obhajobě:

1) Vysvětlete důvody, podle kterých vybraná fitcentra považujete v Praze  za konkurenční a 
charakterizujte základní rysy konkurence v regionu Praha! Lze hovořit o silných a slabých 
konkurentech?

2) Na základě jakých kriterií byla uvedená zařízení vybrána do vzorku?



3) Jaké jsou hlavní faktory, které určují spotřebitelskou hodnotu fitness služeb??

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  výborně

V Praze dne 8.9.2011
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