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I. Hodnocení zDracování tématu diolomantem:
Splněnícíle práce x
Volba metod a ieiich aolikace pří zoracovánítématu x
Hloubka orovedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a looická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů x
Schoonost diolomanta zoracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Form ulování vlastn ích názorť: di pl om a ntem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formální úprava práce (text, tabulky, qrafu) x
Stvlistická úroveň prace x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x



al

flási
1{j:}ť

TECHNlCKÁ UNlVERZ|TA V LlBERCl

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska spInění jejich cílů'
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te na druhou stranu
posudku).

Práce splňuje zadané cíle. Je dobře strrrkturována, přehledná a psána čtivym jazykem.

Diplomantka vhodně začIeniIa a citovala použitou literaturu. Z práce je patrní, že

diplomantka dobře zvláďIa danou problematikou a vychází Ze sých praktických

zkušeností a poznatki. V teoretické části se zabývá způsobem měření spokojenosti. Na

rozďí1, od jiných prací věnuje pozornost psychologickým aspektům chování zákazníka.

Získané poznatky jsou ýchodiskem pro analytickou část práce. V praktické části práce

provedla ýzkum, zaměÍený na zjištění spokojenosti zákazníktL Výsledky jsou dobře a

přehledně vyhodnoceny a zpnaaované do grafrr. Slabou stránkou práce jsou překlepy a

gramatické chyby. Vzhledem k charakteru a zpracování diplomové práce ji doporučují

k obhajobě.
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