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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – celkově je práce velmi zajímavá, neobvyklá díky použití 

kvalitativního výzkumu, prakticky nadprůměrně využitelná. Celkovou kvalitu práce však snižuje 
řada formálních nedostatků a určitá slabá místa v obsahovém zpracování – viz níže hodnocení a 

připomínky. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke zvolenému tématu. 

Drobná připomínka směřuje pouze k doporučením pro zkoumaná fitness centra – viz níže 
připomínky. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 29 zdrojů, z toho 4 zahraniční, čímž splňuje 

stanovené požadavky na bakalářskou práci. Teoretická část se však spíše skládá pouze z citací 
bez většího vlastního přínosu, textu a komentářů studentky. Dále jsou v seznamu literatury 

drobné nedostatky – viz níže připomínky. 

d) Adekvátnost použitých metod – použití a zpracování kvalitativního výzkumu je vhodné a 

adekvátní vzhledem ke zvolenému tématu, kladně hodnotím také volbu tohoto typu výzkumu. 

Nicméně zde chybí předcházející sekundární výzkum, který nejspíše byl proveden, nicméně 
v práci zaznamenán není (předcházející práce a výzkumy na zkoumaná fitness centra). 

e) Hloubka tematické analýzy – velice kladně hodnotím práci s kvalitativními daty. Přesto však 
v práci postrádám alespoň stručná východiska ze zmíněných kvantitativních výzkumů pro 

kvalitnější dokreslení jinak zajímavých výsledků – viz níže připomínky k diskusi. 

f) Úprava práce – v práci se často vyskytují nedostatky ve zpracování textu v podobě překlepů, 

pravopisných chyb, apod. 



g) Stylistická úroveň – studentka často střídá stylistické jazyky („já“, „my“ a neosobní v podobě 3. 
osoby). Některá vyjádření také příliš neodpovídají akademické práci – viz níže připomínky ke 

zdrobnělinám a citovým vyjádřením. 

Připomínky: 

Str. 8 – nesprávné skloňování – „… nastavovány stále přísnější kritéria …“ 

Str. 20 – nesprávné skloňování – „Propagace je přesvědčivá komunikaci …“ 

Str. 21 – překlepy – „Například zákazní dává podměty a návrhy na zlepšení a poskytovatel služby 

návrhům vyhovuj.“ 

Str. 25 – překlep – „Metodou sběru dat jsem se ve své práci rozhodla použít kvalitativní výzkum.“ 

Str. 26 – pravopisná chyba – „… výzkumy … Zjišťovali …“ 

Str. 26 – pravopisná chyba – „fitness centra … zkušenost s oběma …“ 

V metodologii chybí struktura, nebo alespoň hlavní témata, kterých se dané rozhovory týkaly. Není zde 

ani odkaz na přílohu, či kapitolu v práci, kde tuto strukturu lze najít. 

Str. 27 – překlep – „… zjišťovala schody a rozdíly.“ 

Str. 29 – pravopisná chyba – „… Nevanova 1050, V Praze Řepích.“ 

Studentka občas používá zdrobněliny výrazů, které nejsou vhodné pro akademickou práci, např. 

sloupečky, letáčky, apod. 

Str. 34, 37 – překlep – „nadstandartní“ 

Str. 37 – nesprávné skloňování – „… ukáže klientce protažení, který je …“ 

Kapitola 5.1.2.6 je psána spíše marketingovým sdělením, než odborným akademickým jazykem. 

Str. 47 – nesprávné skloňování – „Data jsou roztříděné …“ 

Str. 51 – „… služby nutričního poradenství by měli …“ 

Str. 53 – pravopisná chyba – „… klientky nebyli …“   

Doporučení pro obě fitness centra by bylo vhodnější umístit do samostatné kapitoly. V závěru, kde jsou 

tato doporučení, je vhodně vše pouze shrnout, Diskuse by se spíše měla týkat provedení výzkumu, jeho 
validitě, vypovídající hodnotě, apod. Dále by se diskuse měla zaměřit na některá zajímavá srovnání (což 

v práci je), nicméně už tam není srovnání s kvantitativními výzkumy, které byly v obou centrech 
provedeny, jak autorka ve své práci píše na str. 26. Nejdůležitější výsledky těchto kvantitativních 

výzkumů se mohly objevit buď v teoretické části, nebo v části analytické, jako sekundární výzkum. O to 

by pak závěrečná diskuse byla zajímavější, pestřejší a hlavně kvalitnější, nemluvě o faktu, že by se 
předchozí výzkumy daly buď podpořit, nebo naopak zpochybnit. 

V akademické práci není vhodné psát citově zabarvená vyjádření, studentka by měla v práci vystupovat 
jako nestranný odborník na danou problematiku. Tato poznámka se týká především odstavce v závěru: 

„S provedeným výzkumem jsem spokojená. Proběhl bez komplikací a respondentky byly velice ochotné. 

Jsem velmi překvapená, že z 19 oslovených žen bylo 8 z nich ochotno se zúčastnit poměrně časově 
náročného výzkumu“ 

Zdroje č. 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, a další knižní publikace v seznamu literatury svým formátem 
neodpovídají předepsané normě. Jedná se drobné nedostatky zejména ve formátu písma názvu 

publikací. Mají být psány kurzívou. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou ve stručnosti výsledky provedeného kvalitativního výzkumu v porovnání s předchozími 

kvantitativními výzkumy? Jsou tam nějaké významné rozdíly, či skutečnosti, které je zajímavé zmínit? 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 
Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 
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