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Hodnocení práce:

Předkládaná bakalářská práce se orientuje na hodnocení služeb sportovního zařízení pohledem 
zákazníků. Hlavním nástrojem pro získání názorů klientů byl dotazník, který konstruoval sám autor 
práce.  

Cíl práce je formulován poněkud neobvykle. Zákazníci prostřednictvím otázek v dotazníku nehodnotí 
fungování centra jako takového, ale spíše způsob, jakým jsou jim poskytovány služby.

Teoretická část práce je, spíše než rešerší odborné literatury, kompilátem různých částí textu jiných 
autorů. Na druhou stranu pozitivně hodnotím, že autor čerpá i z literatury, která je aktuální a přináší 
nové poznatky v dané problematice. Po hříchu však často cituje publikace, které nejsou uvedeny 
v závěrečném seznamu literatury (SONNENBERG, NORMANDOVÁ, CIOTTI, SMITH, ALBAUM, BUSINESS 
DICTIONARY, PŘIBOVÁ,). Domnívám se také, že mohla být věnována pozornost metodám či alespoň 
principům pro hodnocení kvality služeb pohledem zákazníka.

Metodická část obsahuje důležité kapitoly, ovšem jejich obsah neodpovídá tomu, o čem by měly 
pojednávat. Za příklad lze použít kapitolu 4.3 Výběr respondentů, kde autor uvádí pouze: „Cílem 
výzkumu bylo zjistit primárně názory klientů klubu před jednorázovými návštěvníky. Osloveni byli tedy 
především klienti. Pokusili jsme se vzbudit zájem o poskytnutí názorů u většiny aktivních členů, což je 
základna zhruba 350 členů.“ Jedná se tedy spíše o popis základního souboru, nikoliv popisu výběru 
respondentů. Takto nazvaná kapitola by měla jednoznačně identifikovat výběrový soubor  a 
poskytnout informace o způsobu výběru respondentů – viz otázka č. 1 k obhajobě. Také další otázky 
k obhajobě odkazují na nedostatek informací popisující metodiku práce.



Analytická část práce přehledným způsobem prezentuje výsledky dotazování. Student je adekvátním 
způsobem komentuje. Zamýšlí se nad latentními faktory, které mohly výsledky ovlivnit a také nad 
opatřeními, která by měla být v reakci na výsledky zavedena.

Sumář těchto opatření jsou obsahem syntetické části práce. Tuto kapitolu práce považuji za nejlépe 
zpracovanou kapitolu a také nejcennější s ohledem na praktickou využitelnost zpracování. Jednotlivé 
návrhy jsou logicky strukturovány, vycházejí z výsledků dotazování a jsou v praxi realizovatelné. 

Připomínky:

1. Práce obsahuje množství pravopisných chyb a překlepů. Těm se autor nevyvaruje ani ve 
jménech citovaných autorů (např. KŘIVOHLAVÍ).

2. Studentem citovaní autoři jsou střídavě uváděny hůlkovým i běžným písmem (např. „dle 
VLACHA, (2007)“, „dle Burnetta (2005)“ apod.

Otázky k obhajobě:

1) Jakým způsobem byli vybíráni respondenti do vašeho průzkumu? O jaký typ výběru 
respondentů se jedná?

2) Proč pro vás bylo důležité získat názory pouze tzv. „klientů“, tedy nikoliv „jednorázových 
návštěvníků“?

3) Na straně 34 uvádíte, že „pilotní průzkum ověřil srozumitelnost a validitu položených otázek“. 
Jaký typ validity máte na mysli? jakým způsobem tuto validitu posuzovali respondenti v rámci 
pilotáže?

4) Na stejné straně uvádíte, že primárním cílem byla délka dotazníku, „jehož samotné otázky by 
neměly přesahovat více než 2 strany A4“. Dotazník přiložený k práci  však obsahuje strany 3. 
Mám tomu rozumět tak, že se tento cíl nepodařilo naplnit?

5) Čím si vysvětlujete skutečnost, že některé otázky v dotazníku ponechala většina respondentů, i 
těch ne zcela spokojených, bez komentáře. 

Práce je doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře

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