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Hodnocení

Práce je po obsahové i formální stránce zpracována kvalitně a splňuje požadavky kladené na 

autory bakalářské práce.

V teoretické části autor čerpal z celkem 36 zdrojů, z toho 6 zahraničních. Prezentovaná 

teoretická východiska komentuje ve vztahu ke stanoveným cílům práce.

Metodická část práce střídá teorii s popisem konkrétních kroků k dosažení cíle. Ty jsou 

poněkud nelogicky popisovány střídavě v minulém („byl vytvořen seznam všech fitness 

center...“, „byla stanovena kritéria...“ apod.) a budoucím čase („interview bude provedeno ve 

spolupráci...“, „ke konzultacím dojde...“ apod.).  



Obsahem praktické části jsou výsledky provedených analýz, interpretace výsledků analýz 

konkurenčního prostředí a doporučení pro jednotlivá analyzovaná fitness centra v Kolíně. 

Výsledky analýz jsou prezentovány pro každé fitness centrum zvlášť. Samotné „porovnání 

marketingových aktivit vybraných sportovních center působících v Kolíně“, které si autor

vytyčil v cílech práce, je realizováno spíše povrchně a v tomto smyslu zůstává práce poněkud 

za očekáváním.

Také závěrečná doporučení jsou prezentovaná pouze heslovitě, aniž by se jimi autor 

podrobněji zabýval. Zůstávají tak v obecné formě doporučení typu „více přizpůsobit klubové

členství svým klientům“, „posílit image fitness centra“ apod. Konkrétní návrhy, jak toho 

docílit, autor nenabízí. Domnívám se, že syntetická část mohla být zpracována pečlivěji a na 

úkor části analytické ji mohlo být věnováno více prostoru.

Otázky k obhajobě:

1. Výběr analyzovaných fitness center obhajujete tím, že mají podobné znaky a nabízejí 

velmi podobné služby. Proč je důležité, aby si porovnávaná fitness centra byla takto 

podobná?

2. Na straně 68 uvádíte, že „návrhy na zlepšení jsou seřazeny od nejméně nákladného 

na realizaci po nejnákladnější“, přičemž na prvním místě uvádíte doporučení „pořídit 

platební terminály“. Zabýval jste se tím, jaké náklady by pořízení a provoz těchto 

terminálů představovalo?

Práce je doporučena k obhajobě.

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

obhajoby
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