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Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a ieiich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka Drovedené analýzv x
II. Hodnocení struktuny a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použit'ých pramenů x
Schopnost di ploma nta zpracovat získa né pod kladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Form ulování vlastních názorŮ diplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu práce:
Formálníúorava oráce (text. tabulkv' orafu) x
SWlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x
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Další hodnocení a přlpomíirky k dipIomové práci uved'te, prosím, na druhou stranu posudku.

Diplomantka pracovala velmi dobře a samostatně' Velmi dobře zpracovala teoretická ýchodiska pro

vymezenía měření spokojenosti zákazníků. Za tímto účelem realizovala marketingový ýzkum, kde

prokázala schopnost potřebná data získat i vyhodnotit. Získané poznatky využila ve sých návrzích a

doporučeních pro zlepšení spokojenosti zákazníků i zýšení prodeje. Její návrhy jsou reálné a

realizovatelné.

Práce je po formální i sýlistické stránce na vysoké úrovni' Diplomantka prezentované poznatky velmi

dobře doplnila obrazorým materiálem a grafu.
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