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Hodnocení práce:

Předkládaná bakalářská práce se zabývá z mého pohledu zajímavým a aktuálním tématem hodnocení 
vlivu marketingových nástrojů na chování zákazníků, a to konkrétně v prostředí plavecké školy, kde 
hlavní trenérkou (manažerkou) je sama autorka práce.   

Cíl práce je formulován jasně, byť poněkud obecně. Ve skutečnosti je hodnocen pouze vliv neplacených 
marketingových nástrojů na chování potenciálních zákazníků v Plavecké škole 3FIT. Výsledky práce 
nelze zobecňovat na jiná začínající podnikání, a to ani v prostředí plavání. Mohou být „pouze“ inspirací 
či doporučením.

Teoretická část práce je v podobě pečlivě provedené rešerše marketingových aktivit s důrazem na 
neplacené komunikační nástroje. Doporučil bych ale teoretickou část práce více komentovat ve vztahu 
k prostředí plavecké školy či alespoň sportovních služeb. Také rozsah teoretické části se mi s ohledem 
na celkový rozsah práce jeví jako zbytečně velký. Osobně se domnívám, že nebylo třeba věnovat tolik 
prostoru placeným komunikačním nástrojům, které nejsou předmětem následné analýzy. 

Metodická část práce je napsána srozumitelně a bez zbytečné teorie seznamuje čtenáře s postupem, 
jakým bylo dosaženo stanoveného cíle. Pro potřeby bakalářské práce by bylo možná vhodnější text 
strukturovat do podkapitol tak, jak je doporučeno v pokynech. 



Výsledková část začíná v podobě kapitoly 5 Analýza vybraných komunikačních nástrojů. Souhrnné 
výsledky jsou pak prezentovány v grafu (obrázku) 21 na straně 48. Konstrukce a interpretace tohoto 
grafu není z mého pohledu zcela logická. Autorka uvádí, že nejúčinnější z použitých komunikačních 
nástrojů plavecké školy byly vizitky. Sama však připouští, že předáním vizitky se „potenciální zákazník“ 
nestane „zákazníkem“ (později se lze dočíst, že je to pouze v 37% případů). Uvedený graf tedy z mého 
pohledu neposuzuje efektivitu či účinnost, ale spíše jen nejčastější způsob projevení nezávazného 
(potenciálního) zájmu o nabízenou službu. 

Ve stejném grafu na straně 48 je předmětem stejné komparace také nástroj označovaný jako Word of 
Mouth, neboli doporučení stávajících zákazníků. V tomto případě se už nejedná dokonce ani o 
projevení zájmu ze strany potenciálního zákazníka, ale pouze o množství stávajících zákazníků, kteří se 
vyjádřili v tom smyslu, že školu doporučili. Souhlasím s tím, že se jedná o velmi účinný komunikační 
nástroj, nicméně nelze ho „házet do jednoho koše“ s konkrétním projevením zájmu potenciálních 
zákazníků tak, jak je to činěno i v obrázku 22 na straně 49. Nejedná se totiž o poptávku a v tomto 
případě ani o potenciální poptávku.   

Relevantní informace o „účinnosti“ jednotlivých komunikačních nástrojů lze vyhledat v kapitole 6. Zde 
autorka práce, podle mého názoru, vyvrací své tvrzení ze strany 37 o tom, že vizitky jsou nejúčinnější 
z použitých komunikačních nástrojů. A to zejména v podobě tabulky 2 a získání odpovědi na svoji 
druhou výzkumnou otázku.

Jsem přesvědčen, že výše uvedených připomínek si je autorka práce vědoma a jedná se spíše o 
nevhodné využití termínů jako je účinnost či poptávka.

Celkově hodnotím práci jako výbornou, ve srovnání s ostatními pracemi jako nadstandardní. Z práce je 
patrný autorčin entuziasmus a znalost zkoumaného prostředí. Využitelnost zpracování posuzuji jako 
nadprůměrnou a to přesto, že Plavecká škola 3Fit už v prakticky nemá kapacitu pro přijímání dalších 
zákazníků. Jak bylo uvedeno výše, mohou být výsledky této práce vhodnou inspirací pro další podobné 
sportovní organizace.  

Připomínky k práci jsou marginálního charakteru a slouží spíše jen jako doporučení pro práci 
diplomovou.

Připomínky:

1. Seznam použitých zdrojů, seznam obrázků a tabulek a přílohy by už neměly být číslovanými 
kapitolami.

2. Stejně tak se doporučuje názvy podkapitol třetí úrovně uvádět ve stejné velikosti písma jako 
samotný text.

3. Pro lepší orientaci v grafech bych doporučil na ose x znázornit nejen měsíce, ale také roky.

4. Stylistická úroveň a úprava práce je na velmi dobré úrovni. Přesto se nedokážu zbavit dojmu, 
že je škoda, že pouze jediný graf v celé práci je znázorněn barevně.

Otázka k obhajobě:

1) Z kapitoly 6 je patrný převis poptávky nad nabídkou. Ve sledovaném období jste zaznamenala 707 
poptávek, přičemž vyhověno bylo pouze 359 z nich. Vysvětlete důvody, proč neuvažujete o zvýšení 
ceny, či zvýšení nabídky (např. v podobě najmutí většího počtu trenérů či využití další pražských 
bazénů)?

Navržený klasifikační stupeň:  výborně

v Praze dne 5. dubna 2017
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    PhDr. Jan Šíma, Ph.D.


