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Celková náročnost tématu na zpracování: 

Podprůměrná        Průměrná    Nadprůměrná 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

 

Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře – Dobře (viz. 4. odstavec hodnocení) 

Logická stavba práce 

 

Dobře (viz. 2. odstavec hodnocení) 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Velmi dobře (viz. 2. odstavec hodnocení) 

Adekvátnost použitých metod 
 

Velmi dobře (viz. 3. odstavec hodnocení) 

Hloubka tématické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

Velmi dobře – dobře (viz. 4. odstavec hodnocení) 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

Dobře – Nevyhovující (viz. 1. odstavec hodnocení) 

Stylistická úroveň, jazyk 

 

Dobře – Nevyhovující (viz. 1. odstavec hodnocení) 

Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

Předložená bakalářská práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníků vybraného fitness centra. 

Práce obsahuje značné množství stylistyckých a gramatických chyb a překlepů. Příkladem neustálé 
používání slova „vlasnti zpracování“ při uvádění zdroje tabulek. V práci jsou používána velmi složitá 

souvětí, což často vede k chybnému použití čárek, ale především k obtížné pochopitelnosti smyslu 
daného textu. Formátování textu, úprava grafů, obrázků a tabulek je spíše podprůměrné.  

V teortetické části se autor mimo jiné pokusil rozebrat metody měření spokojenosti zákazníků. Ačkoliv 

jsou uvedeny určité možnosti, jsou obecné metody výkumu zaměňovány za specifické metody výzkmu 
spokojenosti. Teoretická část tak není příliš přínosným podkladem pro následnou metodickou a 

praktikou část práce. Co se týče citací autorů, jsou správně uvedeny, občas je text doplněn i vlastním 
komentářem autora.  

Provedený výzkum byl založen na písemném dotazování. Volba této metody je z mého pohledu pro daný  
účel správná. Jednoznačně je nutné ocenit, že autor provedl pilotáž a finální verzi dotazníku předložil ve 

třech jazycích. Negativem je nesprávně provedená operacionalizace dotazníku (viz. str. 31). Není jasné, 

na základě čeho byly vybírány jednotlivé položky dotazníku, na druhou stranu dotazník má poměrně 
vhodnou strukturu umožňující výzkum spokojenosti zákazníků.  



Z praktické části je nutné vyzdvihnout, že se autor zamyslel nad hodnocením respondentů a snažil se 
nalézt vysvětlení pro danou úroveň hodnocení. Navrhl rovněž poměrně velké možství zlepšujících 

opatření. Některé závěry autora jsou však velmi rozporuplné. Např. Str. 46: Služby Spa a trenažéry 
určují spokojenost zákazníků v největší míře, nebo str. 41: V propagaci se využívá fyzický atribut, 

spojený s dobrou sportovní kondicí, takže si spotřebitelé mohou být jisti, že dosáhnou požadovaného 

výsledku. Chybí důkladnější rozbor výsledků ve smyslu posouzení vzájemných vztahů, rozdílů,... 
Shrnuto, autor zhodnotil a okomentoval dosažené výsledky, navrhl určitá opatření, přičemž by byla 

vhodná podrobnější obhajoba vlastních závěrů a doporučení (viz. obhajoba práce a související otázky).    

  

Připomínky: 

Většina připomínek zmíněna již v hodnocení práce. Doplnil bych, že klíčová slova jsou stejná jako název 

práce, což není vhodné, a že seznam literatury není uveden v abecedním pořadí.  

 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete prosím Vaše závěry z praktické části, které jsou uvedeny ve 4. odstavci 
hodnocení.  

2) Ceny poskytovaných služeb jsou poměrně vysoké, přesto zákaznící dané služby využívají. 

Čím je to způsobeno? Proč nevyužijí nabídky konkurence? 

 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  Dobře  
 

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