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Předkládaná diplomová práce je zpracována na celkem 81 stranách.

Teoretická část práce je zpracována nedbale. Diplomantka nezřídka cituje teoretická 
východiska uvedená v jiných závěrečných pracích (včetně své bakalářské práce), aniž by sama 
měla snahu uvedenou literaturu blíže nastudovat. Teoretická východiska práce jsou 
prezentovaná na pouhých 9 stranách. Navíc se nejedná se o rešerši odborných publikací 
komentovanou ve vztahu ke stanoveným cílům, ale o kompilát dostupných zdrojů. Z teoretické 
části práce je patrná snaha diplomantky dosáhnout na předepsaný počet citovaných zdrojů, 
ale děje se tak zcela uměle, bez snahy proniknout do zkoumané problematiky. Některé zdroje 
jsou navíc citovány nepřesně – viz připomínky práce.

Obsahem čtvrté kapitoly pojednávající o metodách není v podobě uvedení praktických kroků 
k dosažení cíle, jak by tomu mělo být, ale představení teorie o tom, co je to vlastně 
marketingový výzkum, jaká je jeho charakteristika, funkce, procesy apod., což není ve vztahu 
k zaměření práce zcela irelevantní, ale je to zbytečné. Praktické informace v podobě metodiky 
práce popisuje kapitola 5.2, která je zcela nelogicky zařazena mezi analytickou část práce.



Vyhodnocení výzkumu prezentovaného v kapitole 5.3 je zpracováno přehledně. Interpretace 
výsledků jsou však velice stručné. Také provedené analýzy jsou spíše na úrovni bakalářské 
práce. Diplomantka například vůbec nevyužívá odpovědi na otázky zaměřené na socio-
ekonomické ukazatele (věk, měsíční příjem, dosažené vzdělání apod.), pouze prezentuje 
četnost odpovědí. V tomto smyslu se nabízela alespoň poměrně snadná analýza souvislostí 
mezi kategorizovanými proměnnými (třídění druhého stupně). Při provedení těchto analýz se 
mohly ověřit předpoklady typu, že lidé s příjmem vyšším než 20 tisíc jsou náročnější než 
zákazníci s menším příjmem, nebo že zákazníci, kteří navštěvují Expresku více než rok jsou se 
službami spokojenější než zákazníci využívající služeb Expresky kratší dobu apod.

Chybí kapitola Diskuse, ve které by autorka diskutovala výsledky své práce ve vztahu 
k výsledkům obdobných prací. Zarážející je to zejména proto, že jenom v rámci závěrečných 
pracích byla opakovaně Expreska sledována (Havlíčková, 2012, Maříková, 2012; Horáčková, 
2013, Mrhalová 2014, Havrdová 2014).

Kapitola Závěr a doporučení obsahuje výhradně doporučení. Závěr v podobě stručného 
zhodnocení celé práce kapitola neobsahuje. 

Připomínky:

1. U některých přímých citací uvádí autorka práce stránky, ze kterých čerpala, u jiných 
nikoliv.

2. Některé citace jsou uváděny nepřesně. Například na straně 19 autorka předkládá 
schéma od Foreta (2008), přitom v závěrečném seznamu literatury žádná publikace od 
tohoto autora vydaná v tomto roce není.

3. Také další teoretická východiska jsou citována nepřesně. Například Šíma se určitě 
nezabývá dělením sportovních produktů, jak uvádí diplomantka na straně 15. 

4. Některé autorčiny formulace jsou zvláštní. Zarážející je to i u těch, které autorka čerpá 
od jiných autorů (např. „Evropa je na tom v porovnání s ostatními státy na světě 
bohužel nejhůře.“)

5. Práce obsahuje řadu pravopisných chyb a překlepů. Těch se autorka nevyvarovala ani 
v samotném dotazníku (např. „Nejvyšší dosažené Vzdělání“)

Otázky k obhajobě:

1. Na straně 23 uvádíte, že „pro tuto diplomovou práci je vybrán kvantitativní výzkum, 
kde na základě reprezentativního vzorku klientek zobecníme výsledky na celou 
populaci“. Odkud se bere Vaše přesvědčení, že Vámi oslovených 77 respondentek tvoří 
reprezentativní vzorek?

2. Ve své diplomové práci hojně čerpáte z DP Lucie Maříkové. Po hříchu pouze její 
teoretická východiska. Jak by dopadlo srovnání výsledků Vaší diplomové práce a 
výsledků zmiňované autorky?

Práce je doporučena k obhajobě.

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

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

V Praze dne 13. května 2014                 
                                                               …...............................................

         Mgr. Jan Šíma


