
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Václav Kryštof 

Název práce:  Marketingový mix Fitness Fanatic a návrhy na jeho zlepšení 

Cíl práce: analýza marketingového mixu fitness centra Fitness Fanatic a následný návrh takových 
opatření, která by mohla vést ke zlepšení současného marketingového mixu. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl splněn. Celkově je však práce spíše průměrná. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – student pracoval samostatně, pravidelně konzultoval 

s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – samotná struktura práce a stavba je logická vzhledem k danému 
tématu. 

d) Práce s literaturou – práce s literaturou splňuje minimální stanovené požadavky, co se týče 
počtu zdrojů (24 celkem, 3 zahraniční). V některých částech chybí vlastní komentář. 

e) Adekvátnost použitých metod – využité metody jsou adekvátní. Z metodologického hlediska je 
však výzkum v okolí podniku vcelku nepovedený, na druhou stránku z hlediska samotného 

marketingu to ukazuje na velmi malé povědomí o zkoumaném subjektu. Zde jsou hlavní 

nedostatky v plánu výzkumu, resp. jeho velmi stručném uvedení v práci a provedení 
rozhovoru, který je jen neformální. 

f) Hloubka tematické analýzy – hloubka provedených analýz jak teoretické, tak „praktické“ je 
dostačující, nikoliv však nadprůměrná. 

g) Úprava práce – v práci se vyskytují drobné nedostatky ve formátování odstavců a pravopisné 

chyby. 

h) Stylistická úroveň – stylistická úroveň nevykazuje žádné závažné nedostatky, zvolený jazyk je 

však často spíše „populární“ až „slangový“, než odborný. 

Připomínky:  

V kapitole 3.2.4.1 a 6.4 je odsazení prvních řádků v odstavcích jiné, než ve zbytku práce. 

V kapitole Metodologie by bylo vhodné více rozebrat samotnou tvorbu dotazníku, operacionalizaci cíle 

výzkumu, atd. 



Str. 32 – pravopisná chyba – „sál, v němž probíhali pravidelně hodiny zumby.“ 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře. 

 
V Praze dne 3.5.2013 

                                                                       ….......................................................... 
                                                    Mgr. Josef Voráček   

  
 


