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Velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl byl splněn jen velmi okrajově zejména s ohledem na slabou 
vypovídající hodnotu výzkumu, přílišnou stručnost a obecnost návrhů a na další nedostatky 

uvedené níže v hodnocení. 

b) Logická stavba práce – práce je značně nevyvážená – návrhy a teorie jsou velmi stručné, 
analytická část tvoří převážnou většinu práce. Dále je nejasné zařazení a naopak některé 

chybějící kapitoly – viz níže otázky k obhajobě. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 20 zdrojů, z toho 6 zahraničních, čímž jsou splněny 

pouze minimální stanovené požadavky. V teoretické části autorka správně cituje a doplňuje text 

o vlastní komentáře. Teoretická část je však příliš stručná (pouze 13 stran), v seznamu 
literatury jsou patrné také další nedostatky. Viz níže připomínky. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody v práci jsou sice adekvátní ke zvolenému 
tématu, ale velmi povrchně aplikovány. Autorka se řádně nevěnovala přípravě dotazníku i 

samotného výzkumu. 

e) Hloubka tematické analýzy – provedené analýzy jsou značně povrchní a moc obecné. Teoretická 

část je zpracována velmi stručně a krátce, výzkum je spíše formou „ankety“ a následné návrhy 

jsou velmi obecně formulovány a je jim věnovány jen velmi malá část práce. Uvedená diskuse a 
závěr jsou pak velmi slabou stránkou práce. 



f) Úprava práce – Autorka se nevyvarovala četných překlepů a dalších nedostatků ve zpracování 
textu a obrázků – viz níže připomínky. Mnohé grafy jsou zbytečně velké, vzhledem k množství 

informací, které zobrazují a spíše to vyvolává pocit „umělého natahování práce“. 

g) Stylistická úroveň – stylistická úroveň je téměř v pořádku, zejména však návrhy by mohly být 

formulovány lépe, stejně jako interpretace získaných dat. 

 

Připomínky: 

Formulace cíle v abstraktu je značně nejasná, a odlišná od cíle, uvedeného v kapitole „Cíle a úkoly 
práce“. 

Str. 10 – překlep – „dokáže spojit pohyb a soutěživost s krásnou a elegancí.“ 

Str. 12 – věta nedává smysl – Podle TOMKA a VÁVROVÉ (2001) se „marketingová věda nazývá 
marketingovým mixem to, jaká opatření, s jakou intenzitou nasadit ke splnění cílů“. 

Str. 12 – autorka zapomíná na mezery mezi slovy a za znaménky – „Podle SCHOELLA a 
GUILTIANA(1988) jsou součástí marketingového mixučtyři hlavní proměnné …“ 

Str. 14 – překlep – „ĎADO, PEPTROVIČOVÁ a KOSTKOVÁ (2006) tvrdí …“ 

Str. 15 – překlep – „Podle KOTTLERA (2007) může …“ 

Str. 16, 17, 18, 24 – opakující se překlepy jmen autorů 

Teoretická východiska tvoří pouze 13 stran, což je pro potřeby bakalářské práce velmi krátké a stručné. 

V kapitole Metodologie zcela chybí podrobnější popis tvorby dotazníku – seznam informací, které má 

dotazník přinést, popř. operacionalizace cíle výzkumu, pilotáž, apod. 

Obrázek č. 2 – chybí zdroj 

Autorka v dotazníku do části týkající se produktu chybně zařazuje otevírací dobu – viz otázka 
k obhajobě č. 2. 

Obrázek č. 4 – na svislé ose grafu se hodnoty opakují – zde je žádoucí zvolit vhodnější vizualizaci. 

Str. 40 – zbytečně velký graf 

V kapitole diskuse autorka téměř „nediskutuje“ provedený výzkum, pouze se zde vyjadřuje, co dělala. 

Závěr je značně stručný a krátký, nedostatečně konkrétní. Shrnutí výsledků práce je uvedeno pouze 
krátce v jednom odstavci, jinak je uvedený závěr plný zbytečného textu. 

V seznamu literatury je použito dvojité číslování (jedno pro tištěné publikace, jedno pro internetové 

zdroje). Internetové zdroje navíc neodpovídají správnému formátu dle požadované normy. Zdroj č. 11 
neobsahuje křestní jméno prvního z autorů. 

Otázky k obhajobě: 
1. V teoretické části autorka píše o 7P, které rozšiřují marketingový mix o nástroje „lidé“, „proces“, 

„materiální prostředí“. V charakteristice marketingového mixu zkoumaného klubu však zcela chybí 

„materiální prostředí“, namísto toho je tam kapitola 5.2.6 Služby – PROČ?  

2. Do jakého nástroje marketingového mixu služeb patří otevírací doba? 

3. Obrázek č. 7 autorka popisuje jako „povědomí o TK Sparta Praha“. Odpovědi v grafu se však zabývají 
otázkou „Jaká se vám zdá úroveň společenských kontaktů v klubu?“ – může autorka tuto nejasnost 

vysvětlit, co tedy znamená podle ní povědomí o klubu, a co znamená úroveň společenských kontaktů? 

4. Jaká omezení a zkreslení výsledků může způsobit autorkou zvolený výzkumný soubor? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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