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Připomínky a otázky k obhajobě 

 

Práce se věnuje analýze marketingových aktivit ve fitness centru v Hlinsku v Čechách. 

Teoretický základ je vhodně rozpracován a využit. Fitness centrum je analyzováno vzhledem 

ke konkurenci v rámci daného regionu. Autor mezi analýzy zahrnul také šetření s využitím 

dotazníku, s cílem získat zpětnou vazbu od zákazníků, cílenou na jednotlivé prvky 

marketingového mixu. Na základě získaných dat jsou navrženy změny v jednotlivých 

nástrojích marketingového mixu, které by mohly vést ke zlepšení postavení tohoto 

poskytovatele služeb.  

 

1. V oblasti služeb je jedním z klíčových nástrojů, vedoucím k úspěchu člověk 

(poskytovatel služby).  Autor může uvést, do jaké míry je obsluhující personál školen 

a motivován, zda je zde možnost sledovat kolegy a učit se tak vzájemně ze silných 

stránek kolegů. 



2. Autor navrhl 15 možných změn na základě analýz a šetření. Kterou z těchto změn 

považuje za klíčovou? Je zde nějaká kombinace změn, která musí proběhnout 

najednou a nelze změnu provést, bez návaznosti na jiné? 
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