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Diplomant ve SVé DP analyzuje spokojenost zákazníki rehabilitačního zaŤízení

Fyzioterapie PaeDr. Eva Kumstátová S.r.o.. Diplomovápráceje rozdělena do pěti částí. V
úvodních lrapitolách Se věnuje teoretickým podkladům a literámí rešerši, která Se

vztahuje k tématu. Vlastní výzkum byl proveden u vzorku 82 respondentů a je doplněn

stati stickýtn Zprac o v áním.

Práce má 82 stran a splnila všechny body zadání. Po formální stránce je práce pěkná,

doplněná obrázky a tabulkami, použitá literatura je správná a aktuální.
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