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Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce splňuje stanovený cíl, stejně tak 

splňuje požadavky, kladené na akademickou práci této úrovně. Práce poskytuje zajímavé 

výsledky pro tenisové centrum a následné návrhy, které mohou zlepšit situaci centra na trhu. 
Realizovatelnost návrhů a podrobnost výsledků však zůstávají nezodpovězenou otázkou, 

protože nejsou zpracovány tak, aby bylo možné vyvodit relevantnější východiska. Celková 
kvalita práce je tak ovlivněna některými více či méně závažnými nedostatky, které se projevily 

níže v dílčích hodnoceních a připomínkách. I přesto však práce odpovídá bakalářské úrovni a 
doporučuji ji k obhajobě. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická, odpovídá zvolenému tématu a 

stanovenému cíli. 

c) Práce s literaturou – Práce využívá celkem 30 zdrojů, z toho 6 zahraničních, čímž splňuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Student zvlášť uvádí zdroje, které však čerpal z jiné 
publikace a tudíž by v tomto seznamu být neměly, do seznamu se uvádějí pouze původní 

zdroje, jedná se tyto – zdroje č. 1, 5, 11, 19, 23. Teoretická východiska poskytují základní 

přehled o zkoumané problematice, kterou je v tomto případě kvalita služeb a spokojenost 
zákazníka. Student vhodně využívá zdroje, správně věcně cituje a doplňuje vlastní komentář 

týkající se modifikace obecné teorie na prostředí tenisových center. V rámci zpracované rešerše 
je však vhodnější čerpat z původních zdrojů, protože je vidět výrazné a zásadní použití jednoho 

hlavního zdroje – Šíma (2014), popř. Šíma (2016).  

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní vzhledem ke 

zkoumanému tématu. Nicméně použitý dotazník mohl být podrobnější, aby přinesl více 

informací, které by pomohly zlepšit pozici a situaci tenisového centra. Také postrádám 



posouzení důležitosti jednotlivých oblastí pro zákazníky. Vzhledem k použitým zdrojům 
v teoretické části (konkrétně se jedná o Šímu), kde jsou velmi dobře prezentovány různé 

metody, modely a postupy pro měření kvality služeb a spokojenosti zákazníků, mohl být 
dotazník kvalitněji připraven. 

e) Hloubka tematické analýzy – zpracované analýzy odpovídají úrovni bakalářské práce a jsou 

provedeny adekvátně. Nicméně sestrojený dotazník neumožňuje hlubší analýzu spokojenosti, 
resp. nespokojenosti zákazníků, popř. ztracených zákazníků. Tím zůstává analýza a interpretace 

odpovědí jen na povrchu a možné příčiny výsledků jsou pouze ve formě zamyšlení a spekulace. 
Zpracované návrhy jsou pak ovlivněny právě tímto nedostatkem. Je otázkou, zda uvedené 

návrhy jsou v možnostech tenisového centra na případnou realizaci. Viz níže připomínky a 
otázky k obhajobě. 

f) Úprava práce – práce obsahuje četné pravopisné chyby, nesprávné počty respondentů 

v legendách u některých grafů, dále pak autor pracuje s relativní četností u velmi malého počtu 
respondentů v některých analyzovaných kategoriích – vše viz níže připomínky. 

g) Stylistická úroveň – stylistika textu je v pořádku a plně odpovídá úrovni bakalářské práce. 

Připomínky: 

V abstraktu – pravopisná chyba – „Informace vedoucí z něj vedli …“ 

Při citování v textu práce je třeba umístit odkaz na zdroj hned k příjmení autora, pokud je v textu užito. 
Dále student kombinuje psaní autorů velkými písmeny a malými písmeny. Mělo by to být jednotné. 

Str. 11 – chybějící odkaz na zdroj – „MARUANI definuje …“ 

Dílčí úkoly práce jsou formulovány jen velmi obecně. 

Str. 28 – pravopisná chyba – „… hlavní otázky …, které vyplývali …“ 

Str. 28 – pravopisná chyba – „Vzorky zákazníků byli …“ 

Obrázek č. 2 by měl být předělán do češtiny. 

Str. 32 – nesprávné skloňování – „… poté vyplynuly i témata …“, „… s tématy, které nabyly zahrnuty 
v seznamu otázek, přitom jsou pro tuto práci vhodné …“ 

V metodice chybí struktura témat provedeného rozhovoru, o které je tam pojednáváno. Dále v kapitole 
4.4 chybí údaj o konečné velikosti vzorku respondentů. 

Jak z kapitoly 5.3 vyplývá, celkový počet respondentů byl 58. Dále je však ve výsledcích pracováno i 

s členěním členové/nečlenové, kterých je 32/26. V tomto případě se jedná o počty, u kterých není 
vhodné zpracovávat výsledky do relativních četností (%). V tomto případě to lze pouze u celkového 

počtu respondentů (58) a tudíž u celkových výsledků. U dílčích kategorií (členové/nečlenové) lze pak 
pracovat pouze s absolutními četnostmi. Podobně pak i v kategorii „ženy“, kde je pouze 10 

respondentek. 

Na str. 41 student uvádí, že na základě spokojenosti členů s cenou členství cituji: „Tento graf tedy jasně 
dokazuje, že s cenou za členství nebude u zákazníků problém, lze předpokládat, že to nebude důvodem, 

proč nepřibývají noví členi.“ Opak však může být pravdou. Chyba v této intepretaci spočívá v tom, že 
členové byli schopni a ochotni zaplatit členský poplatek a tudíž lze předpokládat, že budou s cenou více 

či méně spokojeni. Nicméně je třeba znát v tomto případě odpovědi nečlenů, popř. ideálně i nějakých 
ztracených zákazníků, zda cena nemůže být příčinou toho, proč nejsou členy, či zákazníky. To ostatně 

připouští i sám student v diskuzi. 

Student v interpretacích výsledků spekuluje o možných příčinách nespokojenosti respondentů, zejména 
u otázek č. 8 a 9, nicméně tyto informace šlo zjistit celkem jednoduše. Stačilo k otázkám o spokojenosti 

dodat otevřenou otázku, kde by respondent v případě nespokojenosti vyjádřil, s čím je nespokojen, 
popř. co je příčinou jeho nespokojenosti. To však v použitém dotazníku chybí a interpretace zůstává 

pouze v roli spekulací, které však nemusejí být potvrzeny následně v reálné praxi tenisového centra. 

Podobně pak u otázky č. 14 v případě nečlenů. 

U grafů č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 jsou chybně v legendě uvedeny počty respondentů z hlediska 

kategorií členové/nečlenové (48/10), přičemž tento poměr je dle předchozích výsledků 32/26. 

Str. 56 – pravopisná chyba – „… dotazovaných osob, které museli být starší 18 let …“ 

Str. 60 – slovo navíc – „Z grafů vyplývá, že poslední v posledních několika letech přibývá velmi málo 
nových zákazníků.“ 

Str. 60 – nesprávné skloňování – „…budou nyní navrhnuty opatření …“ 



Str. 60 – pravopisná chyba – „Nejenže by se zde měli objevovat aktuální informace o konaných akcích, 
aktualizované ceníky, nabídka občerstvení klubu …“ 

Str. 60 – překlep – „Tenis Centru“ 

Str. 64 – pravopisná chyba – „Otázky přímo týkající se spokojenosti mohly být položeny jinak, například 

se mohli ptát …“ 

Str. 65 – nelogické, spíše se jedná o překlep – „Bohužel u členů nevíme, jestli je cena členství od jeho 
zakoupení odrazuje nebo je to z jiných důvodů.“ 

Str. 65 – překlep – „Je možné, že chtěli mít dotazník co nejrychleji vyplnění …“ 

Str. 65 – pravopisná chyba – „V Březnu“ 

Str. 66 – pravopisná chyba – „…aby se neprováděli změny …“ 

Str. 66 – nesprávné skloňování – „Navrhnutí možných řešení a doporučení, které by zajistili …“ 

Str. 66 – chybějící tečka na konci věty – „Hlavní cíl bakalářské práce, analyzovat současný stav a 

vyhodnotit získaná data, na jejichž základě jsou podány návrhy a doporučení na zlepšení, byl splněn“ 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaká je cenová politika členství konkurenčních tenisových center v porovnání s nabízenými službami 
v rámci tohoto členství? 

2. Na str. 61 student uvádí, že navrhuje vystavět více hřišť a nakoupit nové mobilní haly. Jak tyto 

návrhy korespondují s finančními možnostmi tenisového centra, je to vůbec reálné? Tato otázka ještě 
více získává na zajímavosti s ohledem na to, že student sám dále upozorňuje ne ekonomicky neúnosný 

návrh – zvýšení teploty v hale. 

3. Byly již výsledky a návrhy prezentovány vedení tenisového centra? Pokud ano, s jakým výsledkem? 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře. 

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

 
V Praze dne 8.5.2017        

                                                                       ….......................................................... 

        Mgr. Josef Voráček, Ph.D. 
 


