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Hodnocení práce:

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem marketingových aplikací ve sportovním 
průmyslu. Narozdíl od většiny takto zaměřených studií je v této práci využito výhradně 
kvalitativních metod. 

Obsahem teoretické části práce je přehled literárních pramenů. V závěrečném seznamu je 
uvedeno celkem 29 zdrojů, ne všechny jsou však skutečně citovány v práci (viz otázka č. 1 
k obhajobě). Recenzovaných zdrojů bylo v práci využito 18, ostatní zdroje jsou v podobě 
odkazů na webové stránky, povětšinou obou analyzovaných klubů. Spíše než o rešerši 
odborných publikací jedná se o kompilaci snadno dostupných zdrojů, kterou autorka prakticky 
nijak nekomentuje ve vztahu k vytyčeným cílům práce.

Metodická část práce je zpracována jasně a srozumitelně a popisuje nejdůležitější kroky, které 
autorku vedly k dosažení stanoveného cíle. Podle mého názoru však v této kapitole chybí 
vysvětlení, na základě čeho byly formulovány otázky pro rozhovor s respondentkami (viz 
otázka č. 2 k obhajobě).

Analytická část práce se dělí do dvou hlavních kapitol. První kapitola není v pravém slova 
smyslu analytická, jedná se spíše o popis jednotlivých nástrojů marketingového mixu v obou 
zkoumaných zařízeních. Ve druhé kapitole jsou pak stručně shrnuty názory a postoje 
respondentek. Ty přinášejí poměrně cenné informace, které se odrážejí v syntetické části 
práce.



Hodnocení práce sráží řada pravopisných i gramatických chyb. Omluvitelné to není ani u 
otázek v přílohách práce, kde není respektován fakt, že dotazovány budou výhradně ženy
(„Jaké jste měli pocity...“), ani u přepisu odpovědí respondentek („Z Expresky mě přišlo...“ 
apod.). 

Některé věty obsahují více čárek, než je gramaticky správné (např. „To v praxi znamenalo, že 
jsem si od své známé, nechala doporučit...“), jinde čárka oddělující souvětí naopak chybí 
(např. „V měsíci květnu 2014 jsem si byla jako klientka vyzkoušet fitness Contours abych 
získala osobní zkušenost.“, „Dále jsem vytvořila polostrukturovaný rozhovor na jehož základě 
jsem rozhovory vedla.“ a řada dalších, zde uvádím pouze příklady ze strany 27).

Slabým místem práce je také stylistika. Řada vět a souvětí je formulována nesprávně. Je to 
patrné zejména v kapitolách, kde studentka necituje jiné autory a je sama autorkou textu. 
Příkladem za všechny budiž věta „Metodou sběru dat jsem se ve své práci rozhodla použít 
kvalitativní výzkum.“ Po hříchu se diplomantka stylistických chyb nevyvarovala ani ve formulaci 
výzkumné otázky.

Jistou pečlivost si měla studentka dát i se závěrečným seznamem literatury, kde chybí uvedení 
ISBN u publikace Petera Druckera.

Otázky k obhajobě:

1) Můžete sdělit, kde v práci jste čerpala z publikace Petera Druckera

2) Popište způsob konstrukce otázek pro polostrukturovaný rozhovor s respondentkami. 
Zabývala jste se otázkou operacionalizace otázek?

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.
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