
POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Roman Šebek 

Název práce:  Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků Tenis Centra Dobříš 
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Praktická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 
Bakalářská práce je zpracována na 66 stranách (bez příloh), obsahuje 25 grafů, 2 schémata a 2 
obrázky.  
 
Stupeň splnění cíle práce 
Autor si ve své bakalářské práci stanovil cíl zjistit spokojenost zákazníků se službami Tenis Centra 
Dobříš. Dále na základě zjištěných nedostatků předložit návrhy na zlepšení dosavadních služeb. Hlavní 
cíl a stanovené dílčí úkoly práce jsou splněny.  
 
Samostatnost při zpracování tématu 
Autor svou bakalářskou práci zpracoval z větší části samostatně, přičemž některá doporučení  
a nejasnosti vyřídil na základě doporučení vedoucího.  
 
Logická stavba práce 
Bakalářská práce má jasnou logickou strukturu vzhledem ke stanovenému tématu a zaměření.  
 
Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  
Autor pracuje s dostatečným množstvím citací (celkem 30, z toho je 6 zahraničních). V teoretické části 
BP je však znát, že autor často používá jednoho literárního zdroje - Šíma (2014, 2016), od kterého 
přejímá citace cizích autorů, namísto toho, aby vycházel z těchto originálních, původních publikací.  
Svou obsahovou náplní je kapitola 2 Teoretická východiska zaměřena přímo na problematiku, kterou 
se autor ve své BP zabývá – služby a spokojenost. Citace bývají často vhodně komentované  
a přenesené do tenisového prostředí (např. s. 16), nicméně objevují se zde i pasáže, kde autor užívá 
mnoha nepřímých či přímých citací bez vlastního shrnutí a uceleného závěru na danou problematiku 
(např. s. 11, 14, 18).  
 
Adekvátnost použitých metod 
V metodické části práce autor zdůvodnil výběr daných metod a popsal jejich užití.  Pro splnění cíle 
bakalářské práce zvolil metodu písemného dotazování a polostrukturovaného dotazování.  



Za vyzdvižení stoji vypracovaná operacionalizace dotazníku a velice důkladně zpracovaná celá kap. 4 
Metodika práce, která je popsaná na 8 stranách. Přepis rozhovoru a dotazník je ve svém úplném znění 
součástí příloh této práce. Kladně hodnotím i originalitu v zařazení výpočtu Net Promoter Score.  
Ve volbě metodik pro zhodnocení marketingové komunikace je bakalářská práce průměrná.  
 
Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos diplomanta 
Kapitola 5 Analytická část je zpracována celkem přehledně. Výsledky výzkumu jsou zobrazeny pomocí 
sloupcových grafů. Některé grafy jsou patřičně komentované (graf č. 19), jiné by si však zasloužily 
obsáhlejší komentář, či zamyšlení se autora nad příčinami výsledků (např. graf č. 8, 13, 16, 17). 
Kladně hodnotím fakt, že autor do svého výzkumu zařadil i nečleny klubu, jejichž názory na kvalitu 
služeb jsou velmi přínosné. V kapitole 6 Návrhy a doporučení autor vychází z analýzy získaných 
výsledků výzkumu spokojenosti zákazníků. Pro zjištěné nedostatky doporučuje praktická řešení, i když 
některá tato doporučení by mohla být konkrétnější (v závislosti na struktuře dotazníku). Bohužel pro 
tato doporučení není vypracována finanční kalkulace. V kapitole 7 Diskuze je zhodnocen postup 
realizace sběru dat ke stanovené problematice. Autor si je vědom nedostatků spočívajících v 
návratnosti dotazníků a v interpretaci některých otázek v dotazníku. Je chvályhodný autorův přístup 
k věci, kdy se k těmto nedokonalostem bakalářské práce přiznává. Veškerá zjištění jsou vysvětlena 
srozumitelnou formou a praktická využitelnost získaných informací se jeví jako průměrná.  
 
Úprava práce: text, grafy, tabulky 
Stylistická úroveň, jazyk 
V BP se objevují pravopisné chyby a chybná slovní spojení. Více v připomínkách. Stylistická úroveň 
textu je celkem zdařilá. 

Celkově lze říci, že autor splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování 
bakalářské práce.  

 

Připomínky:  

Názvy hlavních kapitol jsou uvedeny chybně, dle formálních požadavků kladených na BP má být písmo 
první úrovně značeno tučnými hůlkovými písmeny velikosti 16. 

Překlepy, chybná slovní spojení, pravopisné chyby:  

s. 28: … kde byly sepsány hlavní otázky spojené se spokojeností s jednotlivými službami, které 
vyplývali z …  

s. 37: … drtivá většina členů navštěvují …  

s. 44: … jestli zákazníkům hodnotící současný rezervační systém negativně, …  

s. 60: ... že poslední v posledních několika letech …; měli objevovat aktuální informace … 

s. 65: Do dvou polootevřených a jedné otevřené otázce se moc nechtělo …  

s. 65: V Březnu, …  

a další. 

 

S. 26: nestrukturovaný rozhovor s majitelem klubu, v Abstraktu je uveden – polostrukturovaný. 

S. 29 na konci stránky je samostatný řádek, který by měl být svázán s body, se kterými souvisí. 

V práci má být uveden seznam tabulek, grafů a obrázků za kapitolou Použitá literatura. Pak mají 
následovat přílohy. 

V grafech č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 jsou uvedené jiné počty respondentů – 
členové/nečlenové, 48/10, zatímco v předešlých grafech je poměr 32/26. Pro lepší orientaci ve 
výsledcích bych doporučila pro jednotlivé skupiny respondentů členi/nečleni pracovat s absolutními 
četnostmi, namísto relativních, jak uvádí autor.  

V kapitole 4.4 Určení velikosti vzorku autor velikost vzorku bohužel neuvádí, o tomto počtu se 
dozvídáme až na s. 36. Zde by bylo také vhodnější uvést počty formou absolutní četnosti namísto 
relativní.  

S. 40, graf č. 5 – chybně legenda, muži 26, ženy 4, přitom na s. 39 autor uvádí, že z řad mužů je 28 
členů. 
 
 



Některé otázky (např. č. 8, č. 14) mohly být zpracovány formou polouzavřené otázky, která by 
zákazníkům nabízela možnost vlastní odpovědi pro uvedení důvodu, proč se přiklonili k dané odpovědi. 
Zároveň je možné pro tento účel využít filtrační otázky. Tímto by se autor dozvěděl jasné příčiny 
výsledků a nemusel by nad nimi spekulovat. 

 

Otázky k obhajobě: 

• Na s. 65 polemizujete nad tím, zda mohla být pro dotazování použita náročnější metoda. Mohl 
byste prozradit, o jaké metodě jste uvažoval a jaké by taková metoda měla výhody  
a nevýhody?  

• Předložil jste Vaše výsledky vedení Tenis Centra Dobříš? Budou některá Vaše doporučení 
realizována? Jaká? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
 
Navržený klasifikační stupeň:   
Velmi dobře v závislosti na obhajobě.  
 
V Praze dne 14.5.2017 
                                                                       ….......................................................... 
                                              Mgr. Markéta Pecinová 
 


