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Hodnocení práce:

Práci hodnotím jako kvalitní, v porovnání s ostatními jako nadstandardní.

Práce je rozsáhlá a svým zaměřením převyšuje nároky kladené na bakalářskou práci. Z tohoto důvodu 

byla pozornost věnována pouze některým krokům potřebným k vytvoření uceleného marketingového 

plánu.

Teoretická část je zpracována přehledně. Vzhledem k vytyčenému cíli práce bych očekával více prostoru 

věnovaného tvorbě marketingového plánu. Namísto toho je poměrně dost prostoru věnováno 

jednotlivým nástrojům marketingového mixu, navíc zcela v obecné rovině, bez jakékoliv aplikace do 

sportovního prostředí či prostředí fitness. V tomto duchu je vedena celá teoretická část a z mého 

pohledu je škoda, že autorka ve stěžejních kapitolách teoretické části 3.3 – 3.6 nečerpala také 

z literatury zaměřené na marketing ve sportovním prostředí.

Metodologická část střídá vymezení teorie a její aplikaci do konkrétního postupu k dosažení cíle BP. 

Některá teoretická vymezení však, dle mého soudu, zůstala autorkou nepochopena. Například validita 

dotazníku skutečně není dána tím, zda „vyhodnocení dotazníku ukazuje či neukazuje neočekávané 

skutečnosti“.



Obsahem analytické části je analýza konkurence vyhodnocená v podobě scoring modelu pro vybraná 

fitness centra. Výsledky dotazování jsou shrnuty na pouhé jedné straně, přičemž podrobnější výsledky 

jsou k nalezení až v přílohách práce. Vnímám toto jako autorčinu snahu o zkrácení rozsahu celé práce. 

Přesto svou stěžejní část práce – návrh marketingové komunikace začíná na straně 55, tedy v místě, 

kde většina bakalářských prací končí.

Syntetická část začíná návrhem loga fitness centra Alegria, což s jeví spíše jako nelogické. Jinak 

struktura návrhu marketingového plánu je chronologicky správná a koresponduje s předloženou teorií 

dle Jakubíkové na straně 31. Jediný bod, kterým se autorka ve svém návrhu nezabývala, byla kontrola. 

(viz otázka k obhajobě č. 2).

Některé položky rozpočtu se mi jeví jako podhodnocené, některé dokonce velmi. Například měsíční 

mzdové náklady jsou autorkou stanoveny na 58 tisíc, přičemž autorka na straně 71 uvádí, že kromě 

majitele bude zaměstnáno 5 až 10 lektorů a dvě recepční. Těm stanovila plat 15 tisíc korun čistého, což 

představuje náklady pro zaměstnavatele ve výši přes 50 tisíc korun. Na ostatní personál, včetně 

majitele, tak zbývá necelých 8 tisíc korun měsíčně.

Otázky k obhajobě:

1. Objasněte pojem „validita dotazníku“ ve vztahu k Vašemu šetření.

2. Jakým způsobem lze, podle Vašeho názoru, kontrolovat například práci personálu (recepčních a 

lektorů)?

3. Vysvětlete komisi, jakým způsobem byly kalkulovány měsíční mzdové náklady na personál 

fitness centra Alegria.

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby
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