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Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Práce má asi 60 stran čistého textu. 

Teoretická část by měla být více zaměřena na studovanou oblast a měla by být i delší (16 stran je 
opravdu málo). Například část o marketingovém mixu je velmi krátká a je málo do hloubky. 

Autorka by měla uvádět i vlastní interpretaci anebo názor tak, aby bylo jasné, že dané problematice 
porozuměla.  

Analýza makroprostředí (s. 31-36) se vůbec nevztahuje ke studovanému subjektu, působí zbytečně a 
jako nastavení práce. 

Analýza mikroprostředí je velmi nekompletní, obsahuje v podstatě jen analýzu konkurence a zapomíná 
na další složky. 

Také SWOT analýza vypadá nekompletně. Není jasné, odkud vychází některé body. Doprovodný text 
(s. 47 a dále) je nedostačující a zaměřený jen na malé části a nenavazující na tabulku SWOT analýzy. 
Chybí zde odkazy na zdroje informací. 

Díky slabší teoretické části jinému textu není jasné, odkud autorka brala použitou strukturu 
marketingového plánu. 

 

Připomínky: 

„Create the right marketing plan already functioning organization Elite Sport“ je nesprávně (Abstrakt). 

Výraz „definice o tomto pojmu“ je přinejmenším nestandardní (s. 9). 



V rozpočtové části podle názvu částí i jejich textu srovnává autorka výdaje a výnosy, což je nesprávné 
(s. 62-64). Přesto v tabulkách má správně náklady a výnosy. 

Autorka patrně myslela něco jiného, když uvádí že „60 % služeb se podílí na celkové ekonomice 
vyspělých zemí světa,“ i protože nezmiňuje zbylých 40 % služeb. Ostatně tato informace by měla mít 
odkaz na zdroj. Takovou to chybu, tedy chybějící odkaz, autorka opakuje i jinde v průběhu práce. 

Autorka v normálním textu používá tučného písma, což působí trochu zvláštně, a patrně by tomu tak být 
nemělo (např. na s. 11). 

Autorka nekomentuje uváděné citace, což práci zhoršuje. Například tabulka č.1 na s. 12-13 mohla být 
doprovázena nějakým textem. Totéž lze říci i o obr. 1 na s. 14. 

Marketingový mix je zmíněn i z pohledu zákazníka (4C, s. 16), aniž by došlo ke komentáři, který by 
nějak osvětlit logiku využití. Není také jasné využití pro práci. 

Například čtyři typy konkurence na s. 18 by měly mít jasný odkaz na zdroj, ze kterého autorka tuto 
teorii čerpala.  

Podobně je tomu u Porterových pěti sil (s. 20), kde není odkaz a teorie není ani nijak vysvětlena, 
dochází jen k vyjmenování daných pěti sil. 

Autorka často opakuje chybu chybějící mezery, např.: „marketingu.“(Horáková, 1992...“, s. 21). 

Na téže straně uvádí autorka monopolistickou konkurenci mezi monopolem a oligopolem, což je 
zavádějící. 

Na s. 22 je uváděn zdroj Živnostenský zákon, aniž by tento zdroj byl v seznamu literatury. 

Seznam na s. 24 bez chybějícího přilehlého textu postrádá logiku. 

V Metodologii není nejlépe vysvětlený systém bodování, a to například u první položky: „1 bod služba je 
v nabídce“, ale 3 body? Také není jasné, jak autorka rozlišovala „nejvyšší a nejnižší cenu“ (s. 26).  

U některých metod uvedených v části Metodologie by mohl být lépe uvedený způsob, jakým byly 
metody použity.  

Autorka uvádí, že v příloze je přepis otázek položených při rozhovoru, což odpovídá.  V příloze by však 
měl být alespoň zevrubný přepis rozhovoru. Také by bylo vhodné napsat jaký druh rozhovoru byl použit 
a lépe použitou metodu popsat. 

Představení organizace (s. 29) je příliš zevrubné, bez odkazu zdrojů, a neobsahuje ani název 
organizace, což je škoda. Navazující strana působí polovičatě a kdyby byl obrázek menší (jeho využití 
není jasné), mohly být obě strany na jedné. 

Na s. 39 je překlep „Go Finess“ místo „Go Fitness“. Nejedná se o jediný překlep v práci. 

Podčást Hammer Strength Fitness (s. 42) začíná na konci stránky a bez vynechaného řádku. 

Zdroj www.gun-ex.com (s. 56) není v seznamu zdrojů. 

Marketingový mix (s. 56 a dále) je částečně popis mixu, který patrně měl být dříve, teď by se mělo již 
jednat čistě o návrh. 

 

Otázky k obhajobě: 
Vysvětlete vybrané body své SWOT analýzy. 

Vysvětlete plán „V horizontu tří let by měla organizace pořádat jednu lekci do měsíce.“ (s. 53) Není to 
málo? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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