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urcuJr.

Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

otázky k obhajobě diplomové prácel

V čem vidíte silnou stránku spokojenosti zákazníků Mateřské školy Beruška?

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Podpis

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:
lplněnícíle práce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II' Hodnocení struktury a obsahu oráce:
Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitrich pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané oodkladv x
jřiměřenost a srozumitelnost závěrťl práce x
Formulování vlastních názorů diplomantem x
III. Hodnocení formY a stYlu práce:
Formální úprava práce (text' tabulkv, qrafu) X
Stylistická 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 připomínky k diplomové práci uved'te, prosím, na druhou stranu posudku.

Problematika práce je diplomantce blízká a dobře známá, což se projevilo i na jejím přístupu ke

zpracování díplomové práce. Pracovala velmi aktivně a samostatně. Zpracování diplomové práce věnovala

velkou pozornost' Kladně hodnotím její teoretickou část. Prokázala schopnost seznámit se s danou

problematikou a vhodně zvolit analytické nástroje pro zjištění spokojenosti. V analytické části provedla

ýzkum, kde získala potřebné informace pro zjištění spokojenosti i definování jejich faktorů. Data využila

i pro zjištění postojů. Výzkum byl spíše explorační, omezený na relativně malý okruh informací. Přesto

poskytl dost informacípro návrh možných zlepšení. Navrhovaná doporučeníjsem reálna a realizovatelná.
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