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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 
Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce o 78 stranách, 37 bibliografických zdrojích z toho 10 zahraničních se zabývá 

současnou marketingovou koncepcí sportovního fitness centra Bosu Nymburk Sport a DanceHall. 
Studentka splnila cíl práce, vytknout mohu pouze návrh dotazníku, který je spíše zaměřen na 

spokojenost služeb, než na marketingový mix služeb (viz. připomínka 6). Pokud se zaměříme na 

logickou stavbu práce, vidím určité nedostatky v kapitole úvod, ve kterém autorka na začátku uvádí 
současné problémy marketingu, ale poté od třetího odstavce se zabývá konkrétní charakteristikou 

sportovního fitness centra, které je předmětem výzkumu této práce (viz. připomínka č. 1). Práce 
s literaturou je rozsáhlá, i přesto vidím nedostatek v tom, že většina zahraniční literatury je čerpána 

z knihy Jana Šímy: Kvalita služeb sportovních zařízení a možnosti jejího hodnocení. Teoretická 

východiska práce jsou velmi podrobně zpracovaná a mají logickou posloupnost. V závěru této kapitoly 
by však bylo vhodné se více v textu zaměřit na sportovní služby než jen služby obecně (viz připomínka 

č. 2) V metodologické části chybí užití postupu marketingového výzkumu, který byl nastíněn v teoretické 
části (viz. připomínka č. 3). V případě tématické analýzy jsem očekával v závěru hlubší syntézu výsledků 

z jednotlivých výzkumů. Autorka grafy pojmenovává jako obrázky. Pochválit musím úroveň jazyka této 

práce. 

 



 

 

Připomínky: 

1) Kapitola úvod by měla obsahovat seznámení čtenáře s aktuálním problémem daného tématu, 

současné zhodnocení probádané teorie a očekávaný přínos práce. Ve vašem úvodu se ale 

vyskytuje spíše zhodnocení konkrétního místa – Nymburku a konkurence ve fitness službách – 
tyto informace patří do kapitoly Analýza.  

2) V kapitole 3.3.3 Mix marketingových nástroujů 7P – by bylo k povaze této práce vhodnější 
uvádět příklady z praxe ve sportovních službách, nikoliv příklady z praxe v obecných službách. 

3) V kapitole 3.4.2 popisujete fáze marketingového výzkumu – kde v první fázi zmiňujete 
definování problému a cílů výzkumu, že je důležité vědět, proč by se měl výzkum provádět. 

V metodologické části ale takové zamyšlení chybí a pouze popisujete  užité metody a techniky 

sběru dat. 

4) V kapitole 5.3.1 Produkt jste mohla při popisu produktu využít fotografií jednotlivých cvičících 

nástrojů. Analogicky v kapitole 5.3.3 Místo jste mohla připojit mapu s umístěním fitness centra 
v městě Nymburk 

5) V kapitole 5.4.1 Produkt (Hodnocení a návrhy na zlepšení) uvádíte návrhy pouze v textu. Pro 

lepší přehlednost bych uvítal nějakou tabulku rozvrhu hodin – tu uvádíte až v kapitole 7 Závěr. 
Dále uvádíte, že zákazníky fitness bývají také studenti vysokých škol, kteří víkendy tráví doma, 

přesto navrhujete lekce pro tuto skupinu zákazníků přesunout na pátek večer, tedy dobu, ve 
které již studenti bývají na cestách za svými rodinami.  

6) Autorka v dotazníku pro zákazníka fitness centra vynechala otázky týkající se místa. I přesto, že 
manažerka fitness neuvažuje o změně polohy fitness, mohou odpovědi o poloze ukázat pozitiva 

nebo negativa umístění fitness centra v Nymburku.  

7) V kapitole 3.3.3.2 Cena na straně 22 uvádíte nákladově orientované metody. Pro cenu 
stanovenou přirážkou a cenu respektující návratnost investic chybí v práci vzorce pro výpočet 

této ceny. 

8) V kapitole 4.3 na straně 38 u určení způsobu dotazování uvádíte, že jste byla přítomna u sběru 

dat a respondenti vás mohli požádat o upřesnění otázek. Přesto v práci uvádíte, že šlo o 

písemné dotazování.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Může se u písemného dotazování ptát respondent na upřesnění otázky?  

2. Jaké jsou vzorce pro výpočet ceny stanovené přirážkou a ceny respektující návratnost investic a 

jaké mají jednotlivé metody výhody a nevýhody? 

3. Jaký je váš názor na míru rizika zkreslení výsledků výzkumu v důsledku nedostatku času na 

vyplnění dotazníku? 
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře 
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