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Hodnocení práce:

Bakalářská práce je sepsána na 63 stranách a autorka čerpala z 23 zdrojů, z toto 3 zahraničních. Cíl 
bakalářské práce se příliš neshoduje s jejím názvem. Autorka prováděla subjektivní komparativní 
analýzu bez využití sofistikovanějších metod a známých analýz (např. BCG matice). Náročnost na 
zpracování práce je poměrně nízká, nicméně autorka v pracovních postupech neučinila závažnější chybu 
a závěrečné návrhy na zlepšení se opírají o veškerá uvedená zjištění.

Připomínky:

V bakalářské práci je místy použit neodborný až hovorový jazyk, což nemusí všichni čtenáři správně 
pochopit (např. str. 47 kap. 6.2: „SportCentrum nové Butovice má platební podmínky přísnější, ale to je 
tím, že si to může takzvaně dovolit, jelikož návštěvnost a vytíženost areálu je vyšší.“) – viz otázka č. 1 k 
obhajobě.

V seznamu literatury se nachází zdroje, na které není odkazováno v textu. Autorka staví teoretickou část 
práce až příliš pouze na dílech Kotlera – viz otázka č. 2 k obhajobě. 



Veškerá komparace má zejména ústní formu doplněnou o velmi stručné hodnocení na škále 1 – 3 bez 
využití známějších a hlubších analýz. To úroveň práce poměrně snižuje. Místy se autorka zmiňuje o 
termínech, které v textu dále nevysvětluje – viz otázka č. 3 k obhajobě.

Největší nedostatek však spatřuji v nepříliš vhodně zvoleném názvu práce, protože v bakalářské práci 
jsou prováděny analýzy a uskutečněny závěry, které s daným názvem ne zcela korespondují.

Otázky k obhajobě:

1) Vysvětlete, co si má čtenář představit pod pojmy „benevolentní“ a „přísné“ platební podmínky 
v souvislosti s analýzou cenové politiky sportovních center?

2) Uveďte, kde v práci čerpáte ze 3 zahraničních zdrojů, které uvádíte v seznamu literatury –
Hoye, Mullin – Hardy – Sutton, Perrreault – McCarthy.

3) Na str. 21 uvádíte v Tabulce 1 se zmiňujete o tzv. positioningu – např. u výhod outdoorové 
reklamy. Vysvětlete, co to je positioning a tzv. „dobrá selektivita ohledně positioningu“.

Práce je doporučena k obhajobě.

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