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Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  X    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    

Hloubka provedené analýzy  X   

II. 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    

III. Hodnocení formy 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 citací  X   

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uveďte na druhou 
stranu posudku).  

 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
 
1) Jak velký byl základní soubor všech zákazníků studia a lze vzhledem k velikosti 
základního souboru a vzorku hovořit o reprezentativním výzkumu? 
2) Jakou statistickou metodu jste použila pro výpočet závislosti proměnných na str. 56 a 
na straně 61? 
3) Proč jste použila v dotazníku u otázky 6 (spokojenost) čtyřbodovou škálu a u 
ostatních otázek pětibodovou? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně mínus          
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Cílem práce bylo navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků studia 
Oriflame v Liberci. Dílčí cíle, výzkumné otázky či hypotézy nebyly stanoveny. Teoretická část práce se 
zabývá teorií o spokojenosti zákazníků. Kladně hodnotím představení modelů spokojenosti a metod 
měření spokojenosti. Drobným nedostatkem je použití pouze jednoho zahraničního odborného 
článku. Autorka ovšem v práci cituje celou řadu knih od renomovaných autorů a tím požadavky na 
kvalitu a počet zdrojů naplňuje. 
 
V praktické části je nejprve představena společnost Oriflame a distribuční studio v Liberci, následně 
je dostačujícím způsobem stanovena metodika měření spokojenosti i metodologie výzkumu. V těchto 
kapitolách mi pouze schází informace o velikosti základního souboru (všech zákazníků studia), úvaha 
o reprezentativnosti výzkumu a také informace o zvolené statistické metodě pro výpočet závislosti 
proměnných, který je počítán na stranách 56 a 61. Autorka práce přehledně představuje dosažené 
výsledky dotazníkového šetření za pomoci koláčových a sloupcových grafů. Pro lepší přehlednost 
bych v tabulkách 1 a 2 a v obrázcích 23 a 24 doporučila seřadit výsledky podle průměrů sestupně 
nebo vzestupně. Autorka také mohla z atributů spokojenosti a důležitosti zjištěných z dotazníku 
vytvořit kvadrantovou analýzu, která by přehledně ukázala silné a slabé stránky studia. Kladně 
hodnotím, že byly výsledky dotazníkového šetření dále porovnány s rozhovory s majitelkou 
distribučního centra a s dalším personálem. Závěrečná doporučení autorky jsou vzhledem 
k výsledkům výzkumu adekvátní a mohly by pomoci k dalšímu rozvoji studia. 
 
Celkově hodnotím práci jako přehlednou a kvalitně zpracovanou. Stanovený cíl práce byl naplněn. 
Z těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě. 
 

 

 


