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Hodnocení práce:

Bakalářská práce je předkládána k obhajobě po druhé, neboť v prvním případě nesplňovala základní 

kritéria potřebná k jejímu úspěšnému obhájení.

Nová verze bakalářské práce je zpracována na celkem 65 stranách, přičemž autor čerpá z celkem 24 

zdrojů, z toho třech zahraničních.

Teoretická část je věnována pojmům z marketingu, marketingového mixu, sportovního marketingového 

mixu a marketingového mixu služeb. V analytické části práce jsou zkoumány jednotlivé nástroje 

marketingového mixu v závislosti na dvou šetřeních, která proběhla ve Fitness Fanatic v pražských 

Malešicích a také mimo něj, v blízkém okolí, kde byli dotazováni náhodně vybraní kolemjdoucí. Z tohoto 

druhého dotazování bylo pro analýzu použito pouze 21 dotazníků, což se jeví pro kvantitativně 

zaměřený výzkum jako nedostatečný počet. Navíc tuto informaci se čtenář nedovídá v metodologické 

části práce, ale až ve výsledkové části.

Některé nedostatky původně předkládané práce nešlo ze zřejmých důvodů odstranit (šetření již 

proběhlo). Většinu připomínek oponenta a vedoucího autor do nově předkládané verze autor zapracoval 

a většiny chyb se již vyvaroval.



Otázky k obhajobě:

1. Na str. 56 doporučujete spolupráci se základními školami. Konkrétně navrhujete spolupráci se 

studenty 9. tříd. Proč „hodiny tělesné výchovy jinak“ navrhujte nabízet pouze pro základní školy, 

když v těsné blízkosti Fitness Fanatic je Střední škola elektrotechnická?

2. V návrzích týkajících se cenových změn navrhujete tři cenové alternativy, přičemž uvádíte, že „v 

žádném případě se nejedná o využití všech doporučení naráz“. Proč ne? Proč by nebylo možné 

zkombinovat například slevu pro dopolední hodiny se slevou pro studenty?

3. Na základě čeho vznikaly návrhy na slevy? Měl jste k dispozici nějaké informace o cenové 

elasticitě poptávky po službách nabízených Fitness Fanatic? Jste si jist, že by těmito opatřeními 

došlo k nárůstu zisku pro poskytovatele služeb?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře až dobře v závislosti na průběhu obhajoby

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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