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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Diplomová práce na téma „Spokojenost zákazníků Energy Studia“ odpovídá předepsaným 
požadavkům.  

Teoretická část podrobně popisuje jednotlivá úskalí kvality služeb z výjimkou dvou kapitol (viz 
připomínky).  

V metodologické části jsou podrobně popsány možné metody využití a následně popsán metodický 
postup průběhu průzkumu.  

Úvod analytické části velmi zdlouhavě a nepřehledně popisuje jednotlivé služby sportovního centra (viz 
připomínky). Ve druhé časti autor postupně hodnotí jednotlivé dimenze kvality služeb dle modelu 
ŠÍMY(2014). Jediným nedostatkem této části je, že zdrojový kód pro výpočty není součástí příloh. 
Vyhodnocení je příjemně graficky upraveno a je v porovnání s úvodem kapitoly velice přehledné. 

V samotných návrzích by bylo vhodné dopočítat, zda zrušení permanentek na 5 vstupů se týká lidí, kteří 
vydělávají do 20 000 Kč (cca polovina návštěvníků). Je možné, že by tato cílová skupina nebyla 
schopna již studio navštěvovat, pokud by v jeden moment musela vydat více peněz v jeden okamžik. 
Celkově autor návrhy a tedy stěžejní místo práce podcenil a ani jeden z nich podrobně nepropočítal. 
Návrhy jsou tedy spíše chápany jako pokus omyl a jejich přínos není jednoznačný. 

Celkově práci hodnotím jako nadprůměrnou.  

Zásadní nedostatky: nepodložené návrhy na zlepšení kvality služeb 

Připomínky: 

1. Autor uvádí stejné výrazy v názvu a klíčových slovech, což není žádoucí. 

2. Kapitoly 3.2. a 3.3. nesouvisí přímo s tématem práce, a proto jsou nadbytečné. 

3. Kapitoly často autor uvádí hned podkapitolou, což není stylisticky vhodné. 



4. Autor nedodržuje stejné názvosloví jednotlivých dimenzí metody SERVQUAL (vstřícnost, 
odpovědnost). 

5. Autor v práci velice často používá podmiňovací způsob, což prozrazuje jeho nejistotu v daném 
tématu (např. „ŠÍMA (2014) předkládá návrh upraveného dotazníku, který́ by měl v prostředí 
České republiky lépe posloužit vyhodnocování kvality ve sportovních službách“). Šíma ve své 
publikaci uvádí do jaké míry je jeho dotazník validní a reliabilní. 

6. Zdroje u obrázků nemají správný formát. 

7. Obrázky všeobecně práci narušují a uměle ji prodlužují. Obrázky patří do příloh a nikoli do těla 
práce. 

8. Graf 2 duplikuje informace z grafu 3. 

9. U vlastních výsledků není potřeba uvádět, že autor je autorem výsledku; vychází to ze samotné 
podstaty zpracovávání závěrečných studentských prací. 

10. Autor chybně uvádí odborné časopisy v seznamu literatury. 

11. V přílohách chybí zdrojový kód pro výpočet jednotlivých hodnot. 

12. V práci chybí kapitola diskuze. 

13. V práci se objevují stylistické a grafické chyby (např. krátká slova na konci řádku, aj.). 

14. Nepřehlednost návrhů v závěru práce. 

Otázky k obhajobě: 

1. Co je to kvalita shody a jakým způsobem je spjata s metodou SERVQUAL? Jaký je rozdíl mezi 
kvalitou služby a spokojeností zákazníka? 

2. Proč jste nevyužil metodu SERVPERF, když právě ta je určena pro hodnocení spokojenosti 
zákazníků se službou? 

3. Jaká je celková kapacita sportovního centra? Jakou vytížeností sport centrum aktuálně 
disponuje? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře 
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