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PosUDEK oPoNENTA DlPLoMoVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta:

Název diplomové práce:

Jméno vedoucího diplomové práce:

Jméno oponenta diplomové práce:

oponent: - název firmy:

_ pracovní zařazení:

- kontakt:

Bc. Denisa Eliášová

Spokojenost zákazníků Mateřské školy Beruška

doc. lng. JozeÍÍna Simová, Ph'D'

lng. Denis Tomáš

Úřad práce Čn - rraist<á pobočka v Liberci

vedoucí referátu projektů EU

736633883, datomas @ gmail.com

Výborně Velmi
dobře

Dobře Neprospěl

!. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:

Splněnícíle práce x
Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x
Hloubka provedené analýzy x
ll. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost pouŽitých pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrŮ práce x
Formulování vlastních názorŮ diplomantem x
|l!. Hodnocení Íormy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky' grafy) x
Stylistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citaci x

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, využití

'étoo 
řešení a návrhů opatření věetně Íormální úpravy (uvedte na druhou stranu posudku).
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Vyjádření oponenta:

Autorka diplomové práce zvolila velmi originální téma.- Kladně hodnotím osobní přístup autorky

vzhledem Řzadání op. cir diplomové práce |e yelmi dobrý ve vztahu k evaulaci a zvolený dotazník se

dá vyuŽít i v budoucnu pro porovnání, zda se MS Vy\nýjí správným směrem'

Definice zákazníka ovia popsana podrobně, přesto se mohla autorka více zabýval zákaznikem z

óoňr.ou poskytováni'služeo. ZároNeň mohla více rozepsal vazby a vztahy mezi zákazníkem a

bó.xvtouát"leň sluŽby, detailněji také popsat spokojeného a nespokojeného zákaznÍka' V kapitole

,nor"ni spokojenosti zákazníkŮ ónyoi u DP přehled me|od a proě si autorka vybrala uvdeneou metodu.

Éópil ooi"zníroverro !"ireni ie výoorný a vyčerpávající' Popis hodnoceného subjektu je dostačující,

cnýoi ien porovnání sluŽeb s ostatními mateřskými školami ve městě.

swoŤ aÁalýza je výborná, chybí pouze provázaní analýzy s ostatními částmi DP. Popis tvorby

Jotaznit<u oýr ptno áo.tuču;i.i pro pochopení ve vztahu ke zvolenému tématu DP. Vyhodnocení

áotazníku je"dostaču|í"ipro ůe"t'op. Velmi dobré jsou i doplňující výpočty. Výsledky jednotliqých grafů

ňoňlv mít betailnější'komentář. Shrnutí odpovídá zjiš!ě.nÝ! výsledkům. Mohlobý však více rozvinuté'

Éopiš jednotlivých navrŽených opatření je dostačující. Seznam příloh této DP je minimální. Autorka

'ont"bp 
dopÍnit o fotogalérii školky, vzor jídelníčku, který by| v DP několikrát zmíněn, atd.

Cíl diplomově práce byl splněn.

otázky k obhajobě diplomové práce:

Jaké nové formy(metody) komunikace navrhujete s klienty MŠ Beruška?

Jakou konkurenční uýhodu má MŠ Beruška v porovnání s ostatními MŠ ve městě?

Práci doporučuji - neagpergegir k obhajobě. (-nehodící se škrtněte)

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELM! DoBŘE

Datum: 1. ěervna 2011

TEcHNlc*u uťl:::Í,'.x,u,!|1ll"'i |jj;ť:l;;:''] l i:á ;l IlB:l:: ]

Ť*l . *Á)!'|á8{ 15 r r11|fax': +42il 485 j5.?;Ž9 !€f@ťill'c.r Iwww'cf.t*i'c.r jlť:46? 4? aes 1olť; tZ467 47 885


