
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Kateřina Vorlová 

Název práce:  Marketingový plán fitness centra Alegría 

Cíl práce: vytvořit marketingový plán, který do budoucna poslouží jako reálný návod k zavedení 
nového fitness centra. 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

Výborně 

Logická stavba práce 

 

Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
 

Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

Výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

 

a) Stupeň splnění cíle práce – cíl práce byl nadmíru splněn. 

b) Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě a 

pravidelně konzultovala s vedoucím práce. 

c) Logická stavba práce – stavba práce je jasná, logická a vhodná vzhledem ke zvolenému 

tématu. 

d) Práce s literaturou – práce využívá celkem 35 zdrojů, z toho 4 zahraničních. Autorka vhodně 

kombinuje citace s vlastním komentářem, i přesto jsou zde rezervy pro zlepšení. Teoretická 
část je však příliš zaměřena pouze na obecný marketing. Chybí zde větší zaměření na oblast 

sportovních služeb a fitness. 

e) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou pro bakalářskou práci vhodné, adekvátní 
a mírně nadstandardní. Jejich zpracování je pečlivé, přehledné a dostatečné. 

f) Hloubka tematické analýzy – všechny části práce jsou rozebrány dostatečně podrobně a 
detailně. 

g) Úprava práce – autorka se nevyvarovala občasných nedostatků ve zpracování textu – viz níže 

připomínky. 

h) Stylistická úroveň – stylistika psaného textu je v pořádku. 

Celkově práci hodnotím jako nadstandardní vzhledem k tomu, že se jedná o práci bakalářskou. I 
přesto je však práce dosti rozsáhlá, proto by bylo vhodné některé oblasti zestručnit. Navrhovaný 

marketingový plán je velmi kvalitně a detailně zpracován, i když se v něm vyskytují diskutabilní 
položky (např. v rozpočtu a v odhadu personálu – viz otázka k obhajobě). 

 



Připomínky:  

V anglickém abstraktu je překlep hned v nadpisu – „Abstarct“. 

Str. 12 – překlep – „Nákladovanou cenu …“ 

Obr. 3.3 – špatná kvalita ilustrace 

Str. 25 – u citace v textu se uvádí pouze příjmení autora, nikoliv i křestní jméno. 

Str. 35 – nesprávně uvedený zdroj obrázku 

Str. 56 – autorka zde píše o snaze vejít do podvědomí zákazníků. V tomto kontextu však v marketingu 
spíše hovoříme o povědomí, nikoliv podvědomí. 

Str. 66 – překlep – „Ceník jednorázový vstupů“ 

Str. 72 – nesprávné skloňování – „Otevírací doba bude přizpůsobena široké veřejnosti, aby mohly 
navštěvovat …“ 

Zdroj č. 15 v seznamu literatury – chybí iniciál křestního jména druhého autora 

Zdroj č. 16 v seznamu literatury – uvedeno celé křestní jméno autora, v seznamu je však uváděn jinak 

vždy iniciál. 

Zdroj č. 20 v seznamu literatury – použitá jiná citační norma 

Některé odhady nákladů jsou přinejmenším diskutabilní, je však pro tuto práci pozitivní, že se autorka 

o nějaký konkrétní odhad alespoň pokusila. 

Otázky k obhajobě: 

1. Je opravdu reálné, aby recepční vykonávaly i funkce uklízečky? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně. 
 

V Praze dne 6.9.2013 
                                                                       ….......................................................... 

                                                    Mgr. Josef Voráček 
 


