POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Jméno studenta/studentky: Karolína Palátová
Název práce: Komunikační mix – jeho význam pro informování a přesvědčování spotřebitele
Cíl práce: podání návrhu a doporučení na zlepšení současné marketingové komunikace sportovního
studia JOYfit, která by přinesla zejména navýšení počtu klientů a na základě výsledků případné
zvýšení celkové spokojenosti současných zákazníků.
Celková náročnost práce:
podprůměrná
průměrná

nadprůměrná

(zvýrazněte)

Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení:
výborně

-

velmi dobře

-

dobře

Stupeň splnění cíle práce

-

nevyhovující

(uveďte)

Velmi dobře

Samostatnost při zpracování tématu

Výborně

Logická stavba práce

Výborně

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář

Velmi dobře

Adekvátnost použitých metod

Velmi dobře

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos
studenta/studentky

Velmi dobře

Úprava práce: text, grafy, tabulky

Velmi dobře

Pravopis a stylistika

Velmi dobře

Praktická či teoretická využitelnost zpracování:
podprůměrná

průměrná

nadprůměrná

(zvýrazněte)

Hodnocení práce:
Stupeň splnění cíle práce – předložená bakalářská práce se věnuje tématu marketingové komunikace
pro vybrané fitness centrum. Celkově je práce čtivá, zajímavá, studentka tak prokázala velmi dobrou
schopnost orientovat se v problematice marketingové komunikace v prostředí placených
tělovýchovných a sportovních služeb. Cíl práce považuji za splněný, nicméně vzhledem k některým
níže uvedeným dílčím hodnocením práce skýtá určité rezervy. Práce však splňuje nároky kladené na
akademickou závěrečnou práci bakalářské úrovni a doporučuji jí k obhajobě.
Samostatnost při zpracování tématu – studentka pracovala samostatně, svědomitě, pravidelně
konzultovala s vedoucím práce.
Logická stavba práce – struktura práce je jasná a logická vzhledem ke zvolenému tématu. Práce
obsahuje všechny nezbytné kapitoly.
Práce s literaturou – práce využívá celkem 40 zdrojů, z toho 6 zahraničních, čímž převyšuje stanovené
požadavky na bakalářskou práci. Teoretická východiska poskytují přehled základních komunikačních
nástrojů marketingové komunikace. Rešerše odpovídá požadavkům na akademickou závěrečnou práci,
studentka správně formálně i věcně cituje, dodává i vlastní komentář. Obsahově je tato část
zpracovaná na standardní úrovni, studentka rozebírá komunikační mix, jeho základní nástroje a další
aktuální používané nástroje v marketingové komunikaci včetně internetu a sociálních sítí. Studentka
používá spíše klasickou česky psanou nejdostupnější literaturu (nepříliš aktuální), nicméně v části,
věnující se sociálním sítím, jsou použity aktuální nejnovější zdroje. Celkově tak tuto část hodnotím
jako standardní, průměrnou a v pořádku.
Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou vhodné a adekvátní. Studentka použila
kvalitativní metody výzkumu, které považuji za odpovídající. Provedené rozhovory poskytují podstatné
informace a vnímání komunikačních nástrojů jak z pohledu vedení sportovního zařízení, tak zejména

z pohledu zákazníků. V metodické části práce studentka vše pečlivě popisuje a vysvětluje. Zpracování
a analýza dat je poté provedena správně a odpovídajícím způsobem. Celkově tak toto hodnotím
pozitivně, nicméně ve srovnání s jinými pracemi se jedná spíše o průměrné, nijak náročné, metody
výzkumu.
Hloubka tematické analýzy – zpracované analýzy považuji za plně odpovídající, kvalitně zpracované.
Studentka pečlivě analyzovala jednotlivé rozhovory, poskytla detailní východiska pro následný návrh.
Právě však návrhy mají být více konkrétní, alespoň tak jako v kapitolách 7.4.1 – 7.4.3. Komunikační
kanály v kapitole 7.3 jsou popsány obecněji. Kvalitněji by také měla být zpracována kapitola Diskuze,
kde chybí polemika praktické části práce s teoretickými východisky – viz níže připomínky.
Úprava práce – práce obsahuje některé drobné nedostatky ve formální úpravě – viz níže připomínky.
Taktéž bych ocenil vytvoření a doplnění vypracovaných návrhů o alespoň názorné ukázky či
dokumentující ilustrace.
Pravopis a stylistika – stylistika psaného textu je v pořádku, odpovídá úrovni závěrečné akademické
práce. Pouze u návrhů je využit velmi často podmiňovací způsob „by bylo“, „by se dělalo“, apod.
Předložený návrh tak působí nejistě.
Připomínky:
Cíl práce v abstraktu je formulován jako analýza a zhodnocení, přičemž cílem by měl být nějaký
přínos, návrh, projekt, pro který je analýza či zhodnocení prostředkem pro tvorbu. Poté v kapitole 3 je
cíl formulován odlišně, ale správně.
Abstrakt – v části „Výsledky“ by měly být uvedeny již konkrétní stěžejní výsledky analýzy a návrhu,
nikoliv jen konstatování, že „to bylo vypracováno.“
Je poněkud zastaralé v roce 2019 nazývat nástroje marketingové komunikace, uvedené v kapitole 2.5,
jako „nové“. Jedná se již o dlouhodobě používané a standardní, nikoliv nové.
U vložených objektů (obrázky, tabulky) jsou uvedeny zdroje v nesprávném formátu.
Str. 33 – chybně číslovaná podkapitola – „1.1.1.1 Facebook“
Str. 33 – přímá citace není psána kurzívou jako přímé citace ve zbytku práce – „rozsáhlý společenský
webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení
multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě“
Poslední dílčí úkol, formulovaný v kapitole 3.2, je vlastně hlavní cíl práce, nikoliv dílčí úkol.
Str. 41 – nesprávné skloňování – „Všechny interview proběhly v září roku 2018.“
V Diskuzi chybí polemika zpracované praktické části v kontextu teoretických východisek, obsažených
v kapitole 2.
Seznam literatury obsahuje drobné nedostatky ve formátu uvedených zdrojů.
Otázky k obhajobě:
1. Jaký máte názor na využití slevových serverů, které majitelka používala v období Vánoc, zahrnující
více jak 50% slevy? Navrhujete toto zachovat? Považujete to za efektivní propagační nástroj?
V návrhu se k tomu vyjadřujete jen pouze, že slevové akce navrhujete ještě doplnit o další.
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentovi/studentce.
V Praze dne 24.4.2019
…..........................................................
PhDr. Josef Voráček, Ph.D.

