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Hodnocení 

Bakalářská práce se zabývá vlivem neplacených komunikačních nástrojů na chování zákazníka 
v Plavecké škole 3FIT. Konkrétně jsou zde analyzovány vlivy sociální sítě Facebook, webových stránek 
www.3fit.cz, zprostředkovatelského webu mujinstruktor.cz a ústního doporučení (Word of Mouth). 
Vzhledem k tomu, že plaveckou školu provozuje přímo autorka bakalářské práce, výsledky práce 
najdou okamžité praktické využití.  

Práce obsahuje 62 stran textu včetně 4 stran literatury a dále 1 stranu příloh. V teoretické části práce 
autorka provedla rešerši literatury a ostatních zdrojů, které ve větší míře pocházejí od českých 
autorů. Autorka vhodně popsala všechna teoretická východiska, na které navazuje výsledková část, 
ovšem v některých částech až příliš zachází do podrobností, na které výsledková část nenavazuje 
(např. druhy marketingu, které plavecká škola nevyužívá). Logická stavba teoretické části práce je 
občas narušena zařazením kapitoly do nevhodné úrovně (např. kapitola 2.3 uvádí pět disciplín 
komunikačního mixu, které jsou dále popisovány v podkapitolách 2.3.1–2.3.5, ovšem další kapitola už 



by měla být o úroveň výš, protože už nepatří mezi těchto 5 disciplín) a dále označením dvou kapitol či 
částí textu „A” a „B”, což jde mimo systém zbytku práce. Navíc tyto části nejsou uvedeny v obsahu. 
Dle soudu vedoucí práce by bylo lepší, kdyby tyto části byly očíslovány jako standardní kapitoly. 

Výsledková část se skládá ze dvou kapitol, které navazují na položené výzkumné otázky. V kapitole 5 
se autorka zabývá chováním potencionálních zákazníků a v kapitole 6 analyzuje efektivitu 
u jednotlivých neplacených marketingových aktivit. 

Autorka dochází ke zjištění, že neplacené komunikační nástroje mohou být pro malou a střední firmu 
dostačující a v případě Plavecké školy 3FIT je už kapacita školy téměř naplněna. Vzhledem k tomu, že 
je tento fakt v práci několikrát zmiňován, vyvstává zde otázka, jakým směrem se bude plavecká škola 
dále ubírat.  

Vedoucí bakalářské práce kladně hodnotí bezprostřední návaznost práce na praxi a skutečné využití 
výsledků. Ke zpracování bakalářské práce přistupovala autorka aktivně a samostatně a jednotlivé 
kroky konzultovala s vedoucí bakalářské práce. Po formální stránce je práce zpracována kvalitně, 
obsahuje minimum gramatických chyb a překlepů, ovšem některým formálním nedostatkům se 
autorka přece jen nevyhnula, viz připomínky.  

 

 

Připomínky 

 Autorka cituje Harvardským systémem (jmenné odkazy). Při citování zdroje, který má více autorů, 
však autorka uvádí jen prvního autora bez dalších autorů, případně bez „et al.” Konkrétně zdroj 
č. 1 a 3 (str. 28), č. 13 (str. 18), č. 35 (str. 17), č. 37 (str. 25), č. 38 (str. 22) a č. 43 (str. 17). 

 Seznam použitých zdrojů (bibliografických záznamů) je očíslovaný. Seznam má být pouze 
abecedně uspořádaný na konci práce, záznamy se zásadně nečíslují. 

 V textu (str. 16, 19) se objevují jmenné odkazy bez roku. 

 Nadpisy a seznam použitých zdrojů je vhodnější nezarovnávat do bloku. 

 Data nejsou shodně formátovány, někde jsou mezi dnem měsícem a rokem mezery, někde ne.  

 V textu jsou uvedeny tyto druhy marketingu: guerilla, ambush a viral, ale není vůbec popsáno, 
o co jde.  

 U všech grafů, které mají na ose x měsíce, by tam měly mít i roky. Výrazně by to usnadnilo 
orientaci v grafech. 

 Na str. 38 je uvedeno: „Regresní přímka má funkci... ”, regresní přímka však v grafu na obr. č. 8 
není. O jakou přímku se tedy jedná? 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 Uvádíte: „...ekonomie často hodnotí neměřitelné proměnné a není tak exaktní vědou.” Je 
měřitelnost podmínkou exaktní vědy? 

 Jaká je motivace spolupracujících trenérů učit pod značkou Vaší školy?  

 Jak víte, že ostatní trenéři, kteří působí na bazénu Šutka, nemají vyšší kvalifikaci? Znáte se? 

 Jak si vysvětlujete zájem závodních plavkyň o facebookové stránky Plavecké školy 3FIT? 

 Proč bylo zvoleno pro publikování příspěvků „Trénink pro tento týden” právě pondělí? 



 Jste s počtem klientů a s fungováním Vaší plavecké školy spokojena? Jakým směrem se bude Vaše 
škola ubírat, když je v tuto chvíli téměř vyčerpána její kapacita? 
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