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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Práce je celkem zdařilá. 

Teoretická část je dobře dělaná, až na malé nedostatky i dobře odkazovaná a celkem logicky postavená. 

Naopak část metodologie je téměř prostá odkazů, ač i zde by jich mělo být dost. Navíc tato část 
dostatečně dobře neuvádí, jakým způsobem byly vybrané metody použité ve vlastní práci. 

Část týkající se výsledků marketingového výzkumu by mohla mít lepší vysvětlení a komentáře.  

SWOT analýza (s. 61) sestává jenom z tabulky vyjmenovaných faktorů a je bez jakéhokoli komentáře, 
vysvětlení, navržení kroků z ní vyplývající. 

 

Připomínky: 

Příliš krátký úvod. 

Obrázek na straně 12 měl být podrobně vysvětlen, aby bylo jasné, jak ho autor pochopil. 

Není jasné, zda fáze marketingového procesu (s. 13) jsou bez odkazu nebo na ně platí odkaz u 
následující informace.  

Je škoda, že autor lépe nevysvětlil teorie 4C a 7P (s. 16-17). 

Věta „Navíc může znamenat přechod zákazníků ke konkurenci.“ (s. 20) je divně konstruována. 



Definice etap (s. 24) jsou příklady nepřímých citací, které měly mít odkaz. Tuto chybu autor nedělá příliš 
často, ale opakuje ji. Pokud pro všechna platí odkaz za poslední etapou (na následující stránce), mělo to 
být nějak uvedeno. Podobné chyby se autor dopouští například u prvních dvou odstavců na s. 26. 

„Například reakci zákazníků na zvýšení ceny nebo jejich názor na otevření nové provozovny.“ (s. 34) 
není věta, chybí sloveso. 

Podčást „Definování marketingového problému a cílů výzkumu“ (s. 35) nemá žádný odkaz, ač má určitě 
zdroj. Tato chyba se v části Metodologie objevuje systematičtěji.  

„Strengts“ (s. 37) chybí „h“. 

2. odstavec na s. 41 kupodivu nemá odkaz. Podobně je tomu i u informací na následujících stranách, až 
do strany 50 

Grafy v části 5.3 (Výsledky…) nejsou správně popsány, chybí zdroj. 

Chyba shody v „odpovědi by mohli“ (s. 51). Podobně „Objevili se však výtky“ na s. 58 nebo „obstál 
volejbal a nohejbal“ na s. 62. 

V části výsledků by také měly být lépe vysvětleny komentáře a stanoviska.  

Otázka „Jak hodnotíte cenu jednotlivých nabízených služeb?“ s podotázkami „Zboží v obchodě“ a 
„Restaurace“ není vhodně položena a mohla být různě interpretována. 

Věta „V badmintonových halách, ačkoliv je v nich celoročně udržována stejná teplota, je podle 
některých, zejména v letních měsících, příliš velké horko.“ (s. 58) si sama protiřečí, neboť teplota tam 
očividně udržována stabilní není. 

Věta „Fotbal, ... , omezuje fungování pouze v letní sezóně.“ Je zvláštně postavena. S. 62. 

Konstatování, že „areál navštěvuje obrovské množství lidí“ (s. 67) je nepostačující a nejasné. Jistě šly 
sehnat statistiky průměrného počtu zákazníků či podobně. Slovo „obrovské“ zní až nezvladatelně a příliš 
zveličuje. 

V seznamu zdrojů u č. 18 chybí název. Je nutné doplnit v erratech. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak uvádíte, z různých důvodů nelze hodně navrhovaných kroků uskutečnit rychle. Které byste doporučil 
jako nejrychleji proveditelné a zároveň dosti důležité? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
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