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Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem hodnocení loajality zákazníků ve sportovním 
průmyslu.

Název práce vyznívá poněkud nelogicky, neboť analyzováno je pouze jedno fitness centrum. 
Také výše uvedený cíl práce (viz abstrakt práce) je formulován nešťastně, neboť analýza 
loajality zákazníků Balance Clubu Brumlovka proběhla prostřednictvím realizovaného 
kvantitativního šetření, nikoliv „pomocí nastudovaných materiálů a použité literatury“.

Obsahem teoretické části práce je přehled literárních pramenů, ve které autorka čerpala 
z celkem 31 zdrojů, z toho 5 zahraničních. Spíše než o rešerši odborných publikací jedná se o 
kompilaci snadno dostupných zdrojů, kterou autorka prakticky nijak nekomentuje ve vztahu 
k vytyčeným cílům práce. Také způsob citací není jednotný. Autorka střídá číselné odkazy na 
zdroje uvedené v závěrečném seznamu literatury s uvedením jmen autorů přímo v textu 
práce. Samotné loajalitě zákazníků se autorka věnuje na pouhých třech a půl stranách. 

Metodická část je vedena převážně v teoretickém duchu. Své opodstatnění by to mělo, kdyby 
autorka představovala metodu, kterou v práci využívá, protože Net Promote Score skutečně 
nepatří mezi známé a obvyklé metody. Nic takového se ale neděje. Namísto toho se čtenář 
může mj. dozvědět, co je to vlastně marketingový výzkum a jaké jsou jeho jednotlivé etapy. 
Metoda Net Promote Score je zcela nelogicky představena až v rámci kapitoly 6.



Praktické informace, které by tato kapitola měla obsahovat (viz pokyny pro studenty), jako 
např., jak byly vybírání respondenti, kolik jich bylo apod. v kapitole zcela chybí. Určitým 
příslibem tohoto byla kapitola 4.2 s názvem Organizace výzkumu, ale zde se na sedmi (!) 
řádcích lze dočíst pouze to, co bude obsahovat tzv. „společenská rubrika“ a že byla provedena 
pilotáž, která však neodhalila žádné nejasnosti. To samo o sobě je zarážející, protože dotazník 
na první pohled vykazuje drobné nedostatky, které by právě pilotáž odhalit měla. Například 
v nabízených odpovědích na otázku „Jak dlouho jste členy?“ je nabízena možnost „3 - 4 roky“ 
a následně „déle než 5 let“. Také na poněkud zvláštní formulaci v podobě pokynu „Vámi 
vyplněné odpovědi označte“ by respondenti v pilotáži mohli upozornit.

Analytická část práce začíná představením Balance Clubu Brumlovka. Následuje kapitola 6 
s názvem Měření zákaznické loajality. Zde však autorka neprezentuje výsledky svých analýz, 
ale znovu teoretická východiska jiných autorů a v obecné rovině metody k hodnocení loajality.

Samotné výsledky jsou prezentovány v kapitole 7. Tato kapitola je dle mého soudu 
nejzdařilejší. Výsledky jsou předkládány v přehledné formě a také odpovědi na otevřené 
otázky přinášejí cenné informace. Pozitivně hodnotím množství získaných dotazníků. Negativně 
pak absenci analýzy souvislostí mezi kategorizovanými proměnnými (třídění druhého stupně). 
Tato analýza jnení nezbytná, ale ztrácí se tak smysl zařazení doplňujících otázek v dotazníku. 
Odpovědi na tyto otázky jsou prezentovány samostatně, aniž by se čtenář dozvěděl, zda 
existují rozdíly v loajalitě u jednotlivých socio-demografických skupin. Při provedení těchto 
analýz se mohl například ověřit autorčin názor prezentovaný na straně 52, že „loajálnější jsou 
především starší lidé“. Takto tento předpoklad zůstává pouze v rovině spekulací. 

V kapitole 7.4 Další možnosti měření loajality autorka spočítala, že přibližně 30% procent 
zákazníků, kteří byli členy na začátku roku 2013, klub z různých důvodů v témže roce opustilo. 
Nijak se nezabývá otázkou, zda toto číslo je vysoké či nikoliv a co vypovídá o loajalitě 
zákazníků klubu. Namísto toho uvádí důvody, proč k odchodu zákazníků došlo (viz otázky 
k obhajobě).

K již zmíněným formálním a obsahovým nedostatkům je třeba dodat, že některá tvrzení 
autorky si protiřečí, jiná jsou zavádějící. Například na straně 44 autorka uvádí, že „dotazník se 
skládá z jedné hlavní otázky + slovní odpovědi“, aby o odstavec dál uvedla, že v dotazníku 
byly využity také další otázky. Není také vhodné, aby práce psaná v českém jazyce obsahovala 
odstavec celý psaný v anglickém jazyce, byť ten je následně přeložen.

Formální nedostatky obsahuje také závěrečný seznam literatury. Například u publikace č. 4 od 
Čáslavové a Hercíka není uveden název časopisu (Česká kinantropologie), kde článek vyšel.
Jen obtížně tak může být případným zájemcem vyhledán. Také zarovnání seznamu literatury 
by nemělo být „do bloku“, ale spíše „vlevo“, a to zejména s ohledem na dlouhé odkazy na 
webové stránky.

Otázky k obhajobě:

1) Třicet procent zákazníků, kteří byli členy na začátku roku 2013, klub z různých důvodů 
opustilo. Je toto číslo podle Vašeho názoru vysoké nebo nízké? Co vypovídá o loajalitě 
zákazníků klubu? 

2) Jak jste získala informace o důvodech odchodu 778 zákazníků v roce 2013?

Práce je doporučena k obhajobě.

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