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Teoretická využitelnost zpracování: 

Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení: 

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu 73 stran textu, 10  obrázků, 11 tabulek a 26 

titulů bibliografických citací (z tohoto 5 cizojazyčných).  

Logika práce má slabé místo již ve formulaci cíle, kde autorka formuluje“ hlavní cíl a 

ještě další cíl“.  Hlavní cíl je přece implementovat současnou marketingovou koncepci 

uvedeného zařízení a může se členit na dílčí cíle ev. úkoly. Stavba práce ve svém řešení 

nerozlišuje analytickou a posléze syntetickou část. A autorka ani v cílech nevymezuje, jak 

bude naplněna analýza a co bude její součástí a vše klade „na jednu hromadu“. 

Teoretická část zahrnuje 22 stran. Autorka zde prezentuje marketing sportu, 

marketingovou koncepci její strukturu, marketinový mix  pro služby a proces marketingového 

výzkumu. Vlastní komentáře má autorka v kapitole sportovních služeb, komentáře v dalších 

kapitolách jsou výběrově v závěru některých kapitol s aplikací na fitness zařízení a jsou 

stručné. V kapitole 3.3.2. Teoretické část  je popisována metoda analýzy SWOT, ačkoliv je to 

metoda a patřila by do metodologické části. Autorka zde neuvádí, jestli ji v práci použije a 

jakým způsobem. Na závěr teoretické části autorka uvádí používané metody hodnocení 

služeb, ale sama je nepoužívá a opět metody by měly být v kapitole metodologie s tím, že 

jsou v práci využity. 

V kapitole metodologie autorka uvádí metody, se kterými bude ve výzkumu pracovat 

– pozorování, rozhovor a písemné dotazování. Ty lze považovat za adekvátní. pro řešení 

tématu. Operacionalizaci dotazníku uvádí na s. 35. 

Analytickou část představují 3 kapitoly v rozsahu 19 stran – Analýzu trhu a situace, 

stanovení strategických cílů  a Marketingový mix 7P.  Návrhy na zdokonalení (syntetická 

část) obsahuje kapitola 5, která se zejména zabývá marketingovým mixem. Myslím, že tady je 

nejvíce oslabena logika práce. Autorka měla uvést, jak bude současnou marketingovou 



koncepci analyzovat a v čem bude dělat návrhy na zdokonalení,  na jaké období. U kapitoly 

stanovení strategických cílů a  volba strategie jsou uvedeny cíle zvolené majitelkou, ačkoliv 

v předchozí kapitole SWOT analýzy jsou již připraveny strategie navržené autorkou. Do 

analytické části už autorka využívá výsledků výzkumu pro marketingový mix ze 

zpracovaných výsledků od 93 zákazníků. Při jejich zpracování autorka využila jen zpracování 

v absolutních číslech a procentech. Za pozitivní lze považovat, že autorka byla osobně přítomna  

v zařízení při sběru dat od zákazníků. 

V kapitole 5.4 (10 stran), kde autorka prezentuje návrhy na zdokonalení by bylo žádoucí 

oddělit od sebe shrnutí výsledků výzkumu a vlastní návrhy autorky na zdokonalení. Jednoduše řečeno, 

zase ji přehledněji zpracovat. V návrzích mi chybí, jak jsou časově omezeny,  které cíle budou 

prioritní jak dále působit proti konkurenci  a jakou ze strategií analýzy SWOT rozvíjet. 

V kap. 6 Diskuze je zdařile argumentačně zpracována. Autorka přehledně uvádí, co ovlivňuje 

výsledky výzkumu a uvádí tu na pravou míru i otázku reprezentativnost vzorku. 

Závěry přehledně shrnují výsledky vyplývající z výzkumu, ale neuvádí žádné zásadní vlastní 

návrhy autorky. Spíše zmiňují,  co se mělo udělat a neudělalo. Zmíněné nedokonalosti patří spíše do 

diskuse, tady vypadají alibisticky (např. finanční analýza) Opakovat znění cíle není vhodné, od toho je 

vlastní kapitola 2 Cíle a úkoly práce. 

 Předloženou bakalářskou práci považuji za průměrnou, nicméně naplňující cíl, který asi 

autorka vytýčila. Autorka ve zpracování  tématu nespolupracovala s vedoucí práce, což se projevuje 

především v logice řešení problému.  

Bakalářská práce splňuje kritéria pro obhajobu. 

 

 

Připomínky: 

1) s. 9 – lepším výrazem ve formulaci cíle by bylo analyzovat marketingovou koncepci  

2) úprava anglických abstract je zkopírována s úpravami 

3) s.42 -  pouze popsáno složení vzorku, ale není dokázáno, že vzorek je reprezentativní, je to 

pouhé tvrzení, odporujete si  se s. 69, kde tvrdíte, že vzorek přibližně odpovídá základnímu 

souboru 

4) s. 51 a další – uvedené obrázky jsou de facto grafy a měly by být nazvány jako grafy  

5) s.. 53,s. 59  a dále– chybí přesné odkazy na číslo tabulky (/druhý odstavec), (poslední 

odstavec) 

6) za citací č.19 chybí tečka 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

 

1) Kolik % zákazníků odevzdalo neúplně vyplněný dotazník? 

2) Jaké strategické cíle byste preferovala u zařízení na nejbližších 5 let? 

 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

 

 

 

 

Navržený klasifikační stupeň:    dobře 
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