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Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků Family Fitness Olgy 

Šípkové na základě jejich očekávání a vnímání skutečné hodnoty poskytovaných služeb. Na 

základě dotazníkového šetření sesbírat data a následně dle získaných poznatků navrhnout 

opatření a řešení zjištěných nedostatků.  

 

Jméno oponenta: Mgr. Markéta Pecinová 

Zaměstnavatel a funkce oponenta (pokud není zaměstnancem UK FTVS):  

Celková náročnost tématu na: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

výborně         -        velmi dobře          -          dobře          -          nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně  

Logická stavba práce 

 

velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

dobře 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 

velmi dobře 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

velmi dobře 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce je zpracována na celkem 65 stranách, obsahuje 29 grafů, 11 klasifikačních 

křížů a dvě schémata. Autor pracoval s 22 zdroji, z toho je 7 zahraničních a 3 jsou internetové. 

Autorka si ve své bakalářské práci stanovila cíl prostřednictvím marketingového výzkumu 

zjistit spokojenost s nabízenými službami a v případě potřeby navrhnout konkrétní opatření pro 

zlepšení. Hlavní cíl bakalářské práce byl splněn 

Autorka ve své práci postupovala z větší části samostatně, přičemž některé nejasnosti 

zpracovala na základě pokynů vedoucího.  

Bakalářská práce má logickou stavbu vzhledem ke stanovenému tématu a zaměření.  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím citací. Některé pasáže jsou obohaceny o vlastní 

myšlenky autorky (s. 19), některé bohužel nikoliv (s. 14).  

 



V metodické části práce autorka píše, že využila postupu Vaštíkové (2014), avšak v předchozí 

kapitole popsané jednotlivé kroky postupu nekorespondují s obsahem kapitoly 4 Metodologie. 

Pozitivně je hodnocena provedená operacionalizace. Ve volbě metodik pro zhodnocení 

spokojenosti zákazníků je diplomová práce průměrná. 

Kapitola 6 Výsledky marketingového výzkumu je zpracována přehledně. Autorka uvádí 

zjištěné výsledky prostřednictvím tří grafů – 2x sloupcový graf zjišťující důležitost a vnímanou 

skutečnost, a klasifikační kříž, který slučuje dříve popsané sloupcové grafy.   

V kapitole 7 Diskuze je zhodnocen postup realizace provedeného výzkumu. V kapitole 8 Závěr 

a doporučení jsou shrnuty slabé stránky Family Fitness Olgy Šípkové s návrhy na zlepšení do 

budoucna. Autorka v bakalářské práci, po důkladném zhodnocení aktuální situace vyvozuje 

praktické a realizovatelné závěry pro případné zlepšení dosavadního provozu. Veškerá zjištění 

a prezentované výsledky jsou vysvětleny srozumitelnou formou a praktická využitelnost 

získaných dat se jeví jako průměrná.  

Úprava práce a stylistická úroveň je celkem zdařilá, místy se objevují chybná slovní spojení, 

chybná souvětí, atd.  Více v připomínkách.  

Celkově lze říci, že autorka splňuje realizaci zvoleného tématu a nároky kladené na zpracování 

bakalářské práce.  

 

Připomínky: 

 Stylistická úroveň: s. 11: ... do fitness centra s požadavkem naplnit své požadavky 

...(úzká slovní zásoba), s. 15: ... dle Šímy (2009) následně ... (hodí se spíše: 

„následovně“) s. 21: ... zákazník hodnotí. Zda zkušenost ze ... (mělo být souvětí), s. 22: 

... tyto data ... (gramatika) 

 Kap. 3.1.1 Charakteristiky služeb – chybí zdroj, ze kterého vyplývá následující dělení 

(nehmotnost, neoddělitelnost, ... ) s. 22: ... tyto data ... (gramatika) 

 S. 19: v textu se objevují některé názvy tučně, což není dle formálních požadavků na 

tvorbu bakalářské práce správně. 

 S. 22, kap. 3.3.2 Měření spokojenosti zákazníka – v této kapitole by bylo vhodné uvést, 

jaké existují metody pro měření spokojenosti a dále Vámi zvolená metoda s jejím 

odůvodněním.   

 Kap. 5. Family fitness Olgy Šípkové je napsána velmi stručně a obsahuje jen výčet 

nabízených služeb s krátkým popiskem.  

 Kap. 6 Výsledky marketingového výzkumu – výsledky stačilo znázornit pomocí 

klasifikačních křížů, zbývající dva sloupcové grafy jsou nadbytečné. 

 Chybí zde samostatná kapitola pro interpretaci navržených změn - např. Návrhy a 

doporučení na zlepšení atd., autorka tyto informace uvádí chybně v kapitole 8 Závěr a 

doporučení. 

 

Otázky k obhajobě: 

1) V kapitole 3.2.3 Fitness centrum klasifikujete služby dle úrovně služeb a podle cílového 

zákazníka. Bohužel v práci není uvedeno, do které oblasti služeb by bylo zařazeno Vámi 

zkoumané Family Fitness Olgy Šípkové. Prosím, uveďte.  

 

2) Předložila jste Vaše zjištěné výsledky a návrhy na zlepšení vedení Family Fitness Olgy 

Šípkové? Budou některá Vaše doporučení realizována? Jaká? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře v závislosti na obhajobě 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi. 

V Praze dne 9. 9. 2016       

                                                                  ........................................................ 

              Mgr. Markéta Pecinová 


