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Cíl práce: cílem práce je analyzovat konkurenční prostředí v oblasti sportovních služeb fitness center 
na Praze - západ a loajalitu zákazníků k těmto zařízením s vytvořením východisek pro 
implementaci jejich byznys plánu právě směrem ke konkurenci
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Výborně - velmi dobře    -     dobře -   nevyhovující
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Hodnocení:

Diplomová práce v rozsahu 105 stran textu, 10 obrázků, 16 grafů, 13 tabulek  a 7 příloh je zaměřena 
na konkurenceschopnost a loajalitu zákazníků sportovních služeb fitness center v regionu Praha -
západ. Obsahuje 78 titulů bibliografických citací, s nimiž v naprosté většině autorka aktivně pracuje. 
Diplomová práce má logickou strukturu a její náročnost je především v realizovaném výzkumu 500 
zákazníků 5 náhodně vybraných fitness center v uvedeném regionu. Nicméně je obsáhlá a překračuje 
rozsahem rámec vymezený pro diplomové práce, což se místy podepisuje i na přehlednosti především 
v analytické části. Zde autorka  zejména u analýzy zákazníků zpracovala v každém fitness obsahově 
jiné grafy, což neprezentuje logiku srovnání výsledků mezi zařízeními, ani srozumitelnost, např. na str. 
u fitness Expreska jsou grafy zaměřeny na možnosti způsobu využívání klubu, u multifunkčního 
fitcentra Štěchovice jsou to grafy četnosti  návštěvnosti a délky členství, dále pak využívání 
jednotlivých služeb, technické vybavenosti, u klubu Zuzana propagace (někdy jsou i nelogické i názvy 
grafů), důvody k počáteční návštěvě, hodnocení odborných znalosti a dovednosti personálu, fitness 
Spirit jsou to grafy k propagaci, dostupnost a důvody změny fitness, studio Ella - možnosti využití 
vstupů, doba dostupnosti, dlouhodobost návštěvnosti, využití nabízených služeb. Rozdrobenost do 
dílčích nesrovnatelných grafů považuji za autorčinu slabinu. Celkově představuje analytická část 34 
stran. Kapitola výsledků se zaměřuje především na syntetický pohled na konkurenční prostředí Praha 
západ v oblasti nabízených služeb,cenové politiky, propagace a image, charakteristice klientského 
prostředí , charakteristice provozoven. Povahu konkurence prezentuje v Porterově modelu konkurence 
i konkurenčních mapách a srovnává výsledky své práce s výsledky diplomových prací pražských klubů. 
Tato část  práce prezentovaná včetně výsledků, diskuse  a  závěrů představuje 20 stran. 

Celkově lze říci, že diplomová práce splňuje úroveň na ni kladenou, má vhodně volené metody 
prezentovanou teorii problému i proces marketingového výzkumu.

Připomínky: 



1) s.11 – 35 v kapitole teoretických východisek je velké množství citovaných zdrojů, bohužel k nim 
nejsou uvedeny vlastní komentáře, jak k nim bude v práci přihlíženo, event. jak budou aplikovány. 
Vysvětleno je to pouze v kap. 3.3.2.1 - Mapa konkurenčních skupin, dále apk v kap.3.4.2.5 - Další 
marketingové nástroje. Je to na škodu, protože bohatá struktura teoretických východisek by zdaleka 
lépe mohla charakterizovat situaci v konkrétní rovině aplikačního prostředí. Autorka si s komentáři 
mohla zdaleka lépe vyhrát a využívat je systematičtěji. Na druhou stranu je třeba pozitivně ohodnit  
to, že autorka uvádí v kap. 3.3.5.1 dva zahraniční výzkumy s obdobnou tématiku publikované ve 
světových impaktovaných časopisech, další pak v kap. 3.4.3..

2) s. 13  cíl - a „provést“ průzkum, s. 27 . -7. řádek -  formulace jsou stylisticky nedokonalé

3) můžete doložit výsledky všech vybraných fitness tvrzení na s. 68 , že zákazníci se o klubech 
dozvídají převážně od svých přátel?

4) s. 98 -  podle výsledků srovnání nehraje dostupnost pro pražské zákazníky takovou roli, ale 
považuji to za mylný výklad výsledků diplomové práce P. Hercíka

Otázky k obhajobě:

1) Z jakých důvodů se Vám zdálo výhodné využití  metody QSport-14scale  pro konstrukci 
Vašeho dotazníku?

2) V čem se liší výsledky Porterovy analýzy konkurenčních sil  od názoru jednotlivých manažerů 
na konkurenci a znáte jejich reakci na hodnocení konkurenční mapy?

3) Vysvětlete význam obrázku 9, 10!

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  výborně - velmi dobře, konečná známka bude stanovena na 
základě ústní obhajoby.

V Praze dne 24.4.2013
                                                                       …..........................................................
                                         Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.


