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otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Mohou se lišit faktory ovlivňující loajalitu klientů mezi tradičními finančními domy a

nov'ými,,internetornými" ban ka mi ?
2. V roli potenciálního klienta české spořitelny byste se ztotožnil s v'ýsledky Vaší práce?

V čem ano' v čem nikoli?

Práci doporučuji - nedeperuěr+j+x k obhajobě. (xnehodícíse škrtněte)
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I. Hodnocení zpracování tématu studentem:
Solněnícíle oráce x
Volba metod a iejich aolikace oři zoracovánítématu x
H loubka provedené analÝzv x
II. Hodnocení strukturv a obsahu oráce:
Přehlednost a loqická stavba (struktura) oráce x
Aktuálnost a vhodnost použiÚch oramenů x
Schopnost studenta zpracovat získané oodkladv x
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x
Formulování vlastních názorů studentem 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
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Práce se zab'ývá jedním z k!íčoých aspektů úspěšného podnikání nejen v oblasti
poskytování služeb - věrnosti zákazniků. Vyfuořit si portfolio loajálních zákazníků je

nutností pro kontinuitu činnostijakékoli firmy a podcenění tohoto aspektu vede ke

špatným následkům' Proto je v práci tomuto prostoru věnována velmi detailní
pozornost. Pro potřeby analýzy jsou v práci vfiořeny hypotézy a za pomoci

Pearsonova a Spearmanova testu je ověřována korelace loajality a vybraných osmi

proměnných: spokojenosti s bankéřem, spokojenosti se službou samotnou,

spokojenosti s vybavením banky, spokojenost s online bankovnicfuím, frekvence

kontaktu klienta bankéřem, image banky, spolehlivosti banky a volby hlavní banky.

V rámci analýzy se tak potvrdil klíčový a očekávaný faktor pro posilování věrnosti

klientů - spokojenost klienta v různých podobách.

Velkou předností této práce, vedle kvalitní teoretické rešerše z cizojazyčných,

převážně anglicky psaných zdrojů a využití statisticlcých metod v analýze, je velmi

slušný počet dotazníků vyplněných klienty sledované společnosti.

Cíl práce byl splněn.
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