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I. Hodnocení zpracování tématu diolomantemi
Splnění cíle práce x
Volba metod a ieiich aplíkace při zpracovánítématu x
Hloubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení struktury a obsahu práce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) práce x
Aktuálnost a vhodnost použitvch pramenů x
Schopnost diplomanta zpracovat získané podkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů oráce x
Formulování vlastních názorů díplomantem x
III. Hodnocení formv a stvlu oráce:
Formálníúprava práce (text' tabulkv' qrafu) x
SWlistická úroveň práce x
Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x
Práce se zahraničníliteraturou včetně odkazů a citací x

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).

otázky k obhajobě diplomové práce:
1) Výzkum proběhl před více než rokem, máte informace, zda vaše doporučení z něj plynoucí přinesla

konkrétnízměny? Pokud ano, jmenujte některá realizovaná opatření.
2) Pro budoucí dotazníkové šetření navrhujete rozšffení počtu otázek, Uved'te prosím 2-3 konkrétní

příklady.

Práci doporučuji k obhajobě.

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněml rnýborně
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Předložená diplomová práce na téma ,,Výzkum spokojenosti zákazníka Ve firmě Fyzioterapie PaedDr.

Eva Kumstátová s. r. o.'' splňuje formální i obsahové náležitosti, které jsou na diplomové páce kladené.
Práce je logicky strukturovaná, pestrost a přehlednost práci dodává množství shrnujících grafů a
tabulek. Nejprve jsou shrnuý základní teoretické předpoklady, o které se následně diplomant opírá
v přípravné a analytické fázi práce. Praktická část je pojata jako komplexní projekt. V přípravné fázi
projektu diplomant krom stanovení cíle a metodiky ýkumu neopomněl např. ani na sestavení
časového harmonogramu a stručný rozpočet projektu. Po samotném provedení ýzkumu poté

diplomant ověřil své hypotézy pomocí statistichých metod, což oceňuji. Hlavní přínos této práce pak

spatřuji v návrzích a doporučeních, která diplomant dává ' Zde se neomezuje pouze na konkrétní
doporučení plynoucí z ýsledků vlastního ýzkumu, ale navrhuje i pravidelné provádění ýzkumu
spokojenosti zákazníka , což je jistě krok správným směrem, protože jen opakovaným ýzkumem lze

ověřit, že navrhovaná opatřenr, pokud byla realizována, přinesla zr,nýšenízákaznické spokojenosti. Závěr
práce je napsán obecně a z části připomíná spíše obsah. Chybí mi zde konkrétní shrnutí hlavních

ýsledků a doporučeníz nich vypl,ývajících'

Z komplexního pohledu je diplomová práce zpracována kvalitně, nechybí vlastní názory a hodnocení
získaných poznatků. Diplomant si vyýčiljasný a srozumitelný cíl, kteý splnil.
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