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Cíl práce: Analýza a porovnání marketingových aktivit vybraných sportovních center působících 

v Kolíně. Data získaná z marketingového výzkumu posloužila pro analýzu konkurenčního prostředí 

v regionu a dále také k vytvoření a navržení opatření, která povedou ke zlepšení marketingové činnosti 

a zlepšení konkurenceschopnosti vybraných sportovních center. 
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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce na téma Konkurence ve vybraných sportovních centrech v regionu odpovídá 
předepsaným požadavkům.  

Teoretická část je velmi obsáhlá a autor v ní přesně popisuje jednotlivé teorie. 

Metodologická část je zpracována rozsáhle, i když v některých místech zmateně. Z textu není jasná 
provázanost jednotlivých analýz. Pro samotnou analýzu konkurence by bylo vhodné využít některou 
standardizovanou metodu (např. Porterův model 5 sil). 

Praktická část vyhodnocuje jednotlivé analýzy. PEST analýza je zpracována velice stroze a není jasné 
její další využití při vyhodnocování jednotlivých fitness center. Tím se výsledky PEST analýzy stávají 
zbytečnými. SWOT analýzy nejsou zpracovány správně. Autor často zaměňuje vnitřní prostředí za 
vnější. Není také úplně jasné, které faktory v oblasti konkurence autor zkoumá. V úvodu chybí 
stanovení přesných kritérií, které autor považuje za podstatné.  

Celkově práci hodnotím jako průměrnou. 

 

Připomínky: 

1. některá klíčová slova duplikují název, což je nežádoucí 

2. cíl práce je stanoven kostrbatě; autor neuvádí důvod, proč provádí analýzu 

3. autor chybně cituje (chybné umístění autorů v textu) 



4. obrázek 1 je ve velmi špatné kvalitě (téměř nečitelné texty) 

5. kritérium pro výběr fitness číslo 3 je chybně stanoveno (široký sortiment služeb se nedá přesně 
definovat) 

6. v práci se objevuje řada pravopisných chyb a stylistika textu je velice kostrbatá (složitý text pro 
čtení) 

7. kapitola 5.1.1. (PEST analýza) je nedostačující; pokud autor informace převzal z již zpracované 
PEST analýzy, pak je potřeba citovat autora; pokud se jedná o autorův závěr, je potřeba 
prezentovat jednotlivé kroky a přesně popsat celý proces PEST analýzy, nikoli jen do tabulky 
uvést několik hesel. 

8. chybně zpracovaná SWOT analýza, kdy autor prolíná vnitřní a vnější prostředí; autor například 
nabádá fitness centrum k výstavbě parkoviště, kde tento faktor zařazuje do vnějšího prostředí, 
i když se jedná o faktor interní; stejný případ se nachází u faktoru TRX systém; obdobné chyby 
se objevují u všech fitness center 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Uveďte další možné metody, které lze použít pro analýzu konkurence a vysvětlete, proč jste tyto 
metody nezvolil a naopak upřednostnil SWOT analýzy. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře – dobře (konečná známka bude stanovena na základě 
průběhu obhajoby) 
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