
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Berenika Jerieová 

Název práce:  Inovace marketingu sportovního centra Squash Sport 

Cíl práce: na základě nalezení a definování rozdílů a nedostatků srovnávaných sportovních zařízení 
podat návrhy na zlepšení pro méně úspěšné zařízení. 

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 

 

Velmi dobře 

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, byť s některými slabými místy jak v teorii, tak 
potom v samotné komparaci a následujících návrzích. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, pravidelně 

konzultovala s vedoucím práce. Mnoho konzultací však bylo naplněno oblastmi, které již 
autorka měla znát z kurzů a výuky. 

c) Logická stavba práce – struktura práce je jasná, přehledná a vhodně zvolená. 

d) Práce s literaturou – v práci je využito celkem 23 zdrojů, z toho 3 zahraničních, což splňuje 

pouze minimální stanovené požadavky na bakalářskou práci. Jeden ze zahraničních zdrojů je 
však již velmi zastaralý. V teoretické části by se autorka měla více zaměřit na stav současného 

aktuálního zkoumání k dané problematice. Navíc je zřejmé, že problematiku marketingového 

mixu autorka čerpala primárně z jedné či ze dvou publikací (Kotler), které občas doplnila 
dalšími. Vlastní komentář je vhodně doplněn. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodně zvoleny, jejich zpracování má 
však mnohá slabá místa – viz níže připomínky. Také by bylo vhodné doplnit analýzu 

zkoumaných subjektů o některé další dílčí analýzy, jako např. BCG matici. Další nedostatky se 

vyskytují v uvedení některých metodických postupů v kapitole Metodologie. 

f) Hloubka tematické analýzy – zpracování teoretické části je příliš obecné, chybí také některé 

aktuální výsledky provedených výzkumů, které by předem objasnily některá východiska, která 
autorka uvádí v „praktické“ části. Provedené srovnání by mohlo být také o něco detailnější a 

přesnější. 

g) Úprava práce – některé objekty v práci jsou nepříliš kvalitně vyobrazeny. Dále by bylo vhodné 

některé oblasti doplnit o přehledná schémata – viz níže připomínky. 

h) Stylistická úroveň – stylistická úroveň práce je v pořádku. Nedostatek však je patrný 
v návrzích, kde autorka prezentuje návrhy stylem „by se mohlo…“, „mohlo by být…“, atd. 



 

Připomínky:  

Formulace cíle práce příliš nekoresponduje s tématem a názvem práce. 

Str. 20 – autorka uvádí definici reklamy, nicméně není zde uveden autor, ani jiný odkaz na zdroj této 

definice. 

V kapitole 4.1.2 autorka sice popisuje, jaký typ pozorování byl použit, ale již tam není popsán objekt 

pozorování, neboli co bylo pozorováno. 

V kapitole 4.1.3 chybí specifikace provedené komparativní metody. Je to popsáno pouze z hlediska 

teoretického. 

V kapitole 4.2.5 autorka uvádí, že hodnocení prvku marketingového mixu „lidé“ bude pouze slovní. 
Chybí zde však, jaká hlediska budou sledována a slovně hodnocena. 

U nástroje marketingového mixu „prezentace“ autorka hodnotí pouze tři dílčí kritéria. Tento nástroj je 
však mnohem rozsáhlejší a komplexnější – viz otázka k obhajobě č. 1. 

Str. 37 – zpracování obrázku 3 by mohlo být kvalitnější z hlediska grafiky. 

Str. 38 – autorka popisuje formu „reklamy za reklamu“, jak to využívá dané sportovní zařízení, už ale 
neuvádí, s jakými tedy firmami tato spolupráce funguje – viz otázka k obhajobě č. 2. 

Str. 39 – v práci jsou uvedeny výsledky výzkumu ohledně zákazníka daného sportovního centra. Je to 
však uvedeno v nástroji marketingového mixu „lidé“. Toto je však charakteristika typického zákazníka, 

což patří mimo marketingový mix. Podobně na str. 43. 

Kapitola 5.1.6 a 5.2.6 – popisovaný rozvrh hodin a lekcí by bylo vhodné doplnit o přehledné schéma. 

Kapitola 5.1.7 a 5.2.7 – popisované prostory by bylo vhodné doplnit o ilustrace, popř. plánek. Tyto 

ilustrace jsou doplněny v přílohách, ale v textu práce na ně není odkázáno. 

U obou sportovních zařízení je uvedena celá řada nabízených produktů. Pro zajímavé a přehledné 

porovnání by bylo také vhodné využít některou z portfoliových analýz, např. BCG matici. 

Str. 51 – autorka uvádí – „Největší rozdíl ve výsledcích byl znát u místa. Z mého pohledu z toho 

vyplývá, že je tento faktor zásadní při rozhodování o založení jakéhokoliv sportovního zařízení.“ – toto 

je v tomto oboru známá skutečnost, kterou měla možnost autorka zjistit již při studiu odborné 
literatury. 

Otázky k obhajobě: 
1. Jaká další dílčí hlediska by se dala zařadit do hodnocení nástroje marketingového mixu 

„prezentace“? 

2. S jakými firmami v současnosti spolupracuje SportCentrum Nové Butovice formou „reklama za 

reklamu“? Jaké to přináší výsledky a efekty? 

3. Jakým způsobem autorka ohodnotila faktor „lidé“ – pozorováním, vlastní zkušenost,…? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 

 

V Praze dne 2.5.2013 
                                                                       ….......................................................... 
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