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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Budování zákaznické loajality v kulturním a zábavním sektoru 
Jméno autora: Lukáš Nevídal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Masarykův ústav vyšších studií 
Oponent práce: Mgr. Lucia Dobrucká, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení veřejné správy a regionálních studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadaná téma patrí svoju náročnosťou medzi štandardné témy bakalárskych prác. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti 
zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

V zadaní práce je uvedené, že cieľom je popísať a porovnať vernostné programy v kultúrnom a zábavnom sektore. Prvá 
výhrada je, že vernostné programy síce súvisia s budovaním lojality, avšak nedajú sa celkom stotožniť s názvom práce, 
ktorý je komplexnejší. Druhá výhrada je voči šírke zadania – je reálne popísať všetky existujúce vernostné programy 
v tomto sektore a urobil to študent? Až neskôr sa čitateľ dozvie, že ide vlastne iba o kiná a multikiná. V úvode sa k tomu 
pridá ešte pojem „kultúrny manažment“, ktorý sa však už vôbec nedá zúžiť na vernostné programy... Celkovo dochádza 
k nesúladu medzi názvom, zadaním a obsahom práce. Formulácie mali byť precíznejšie. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je správny v teoretickej časti, v praktickej je chybný. 
 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe. 

Celkovo je práca spracovaná systematicky, obsahuje však zásadné nezrovnalosti. 
Najmä zo začiatku práce mám dojem, že študent občas zamieňa pojmy „obchod“ a „marketing“. To by poukazovalo na 
nejasnosti v odbornej terminológii. 
V analýze vernostných programov u rôznych typov kín (kap. 4) sú pomiešané programy využívané všeobecne (napr. princíp 
klubov) a konkrétnych kín (napr. Kino Mír 70 Krnov). Ide o nesúlad v metodike (problematická porovnateľnosť dát), a tiež 
nie je jasný dôvod výberu konkrétneho príkladu (prečo toto kino?). 
Praktická časť pracuje s imaginárnym reťazcom multikín. K imaginárnemu reťazcu nevidím žiaden dôvod. Pokiaľ pri analýze 
(kap. 4) študent rozpracoval jednotlivé príklady v ČR, tak mal dosť dát k tomu, aby si vybral konkrétne kino či reťazec 
a pracoval s ním ďalej v návrhovej časti. Preukázal by tak schopnosť spracovať analýzu, urobiť záver a posunúť vybranú 
inštitúciu o krok ďalej. Imaginárny reťazec je naopak priestorom na skopírovanie existujúcich programov. Síce s určitými 
úpravami, ale predsa len sú návrhy veľmi podobné existujúcim. Vlastná práca študenta je tak spochybnená. 
Existujúce vernostné programy sú analyzované tak, že ich študent popísal, a návrhy sú kombináciou odpozorovaného 
s vlastným názorom. Chýba akákoľvek objektivizácia, napr. cez analýzu účinnosti existujúcich programov, prepočtu 
ekonomických dopadov či aspoň názorov potenciálnych zákazníkov vo forme dotazníka. 
Navyše ide o návrhy výrazne preferujúce výhody pre zákazníka. To je pochopiteľné, ak sa človek pozerá na vec optikou 
„chodím do kina a chcem výhody“. Nie je však zohľadnený manažérsky pohľad a potreba multikina uživiť sa, chýba 
prepočet finančných dopadov navrhovaného programu na ekonomiku multikina (rozpočet na propagáciu sa nedá 
považovať za ekonomiku multikina ani za prepočet ziskovosti vernostného programu). 
Je vernostný program skutočne produktom? Prečo ho považujete za produkt a nie za nástroj marketingového mixu pre 
produkt „návšteva filmov“? Chodia zákazníci do kina kvôli bodom na kartičke alebo kvôli filmom a iným službám? Zámena 
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týchto vecí môže značne skresliť celkový pohľad na vec a vytvoriť samoúčelnú existenciu vernostného programu. Vidieť to 
napr. pri odmene „tombola“, kde člen klubu vôbec nemusí chodiť do kina aby vyhral. 
Štruktúra kap. 5 je vyslovene nesprávna – študent predstavuje návrhy skôr, než urobil kompletné analýzy. 
PEST obsahuje mnohé aspekty, avšak chýbajú konkrétne dáta, napr. akékoľvek čísla/štatistiky pri ekonomických faktoroch 
alebo citácie dokazujúce sociálne trendy. 
SWOT analýza v závere, keď už študent všetko rozhodol, nedáva žiadny praktický zmysel. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

V globále práca zodpovedá štandardom bakalárskeho štúdia.  
Práca je pomerne dlhá, no nie je k tomu dostatočne dobrý dôvod. V prvej kapitole študent rozpracoval problematiku 
lojality a rôznych faktorov, ktoré na lojalitu pôsobia. Od kapitoly 2 sa však venuje vernostným programom, ktoré sú iba 
jednou zložkou pri budovaní lojality. V rámci analýzy síce spomína motivácie, avšak stále iba v rámci vernostných 
programov a v návrhovej časti sa neobjavujú vôbec. Kapitola 1 sa teda dala výrazne skrátiť, alebo aj vypustiť. História 
(amerických) vernostných programov je síce zaujímavá, ale ak z nej študent nič nevyužil, tak zbytočná. Podobne je to 
s históriou kín. Tieto poznámky súvisia aj so štruktúrou práce, ktorá mohla byť lepšie prepojená a zacielená. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr pramenů. Posuďte, zda 
student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení 
citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 

Práca zodpovedá štandardom bakalárskeho štúdia. 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Kľúčové aspekty hodnotenia: 

Mnoho textu a pomerne dobrá teoretická časť, avšak diskutabilné spracovanie zadanej témy, nesúlad medzi 
názvom a obsahom práce, zákaznícky pohľad na vec namiesto manažérskeho, nesprávna štruktúra praktickej časti 
a otázny vlastný prínos. 

 

Otázky do diskusie: 

Ako by ste zvýšili lojalitu zákazníkov Kina Mír 70 Krnov? Ako by ste navrhli upraviť ich súčasný vernostný program 
po skončení pandémie a čo ďalšie by ste navrhli aby kino použilo spolu s vernostným programom pre zvýšenie 
lojality zákazníkov? Preukážte vzťah medzi analýzami urobenými v tejto BP a vašimi návrhmi v rámci položenej 
otázky. 

Predpokladajme, že vernostný program je produktom. Aké by potom boli vrstvy tohto produktu? Aký by bola 
potreba či túžba zákazníkov, ktorá by ich priviedla do multikina konzumovať tento produkt? Keďže produkt je to, 
čo firma predáva za nejakú cenu, tak vyčíslite zisk z vášho vernostného programu pre multikino – stačí, ak urobíte 
prepočet tržieb a nákladov pre odmenu „deň v kine pre dvoch“. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

Datum: 25.5.2021     Podpis:  


