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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Bc. Marcela Macounová  
Název diplomové práce: Spokojenost zákazníka studia Oriflame 
Cíl práce: zjistit spokojenost zákazníků distribučního studia Oriflame a navrhnout 
opatření vedoucí k jejímu zvýšení. 
 
Jméno vedoucího diplomové práce: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. 

 
 

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  
  
Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x 

Posouzeno s výhradami  
Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě diplomové práce: 
1. V čem spočívá příčina poměrně vysoké spokojenosti zákazníků studia Oriflame? 
2. V práci jste se zaměřila na zjištění (ne)spokojenosti a příčin (ne)spokojenosti. 

Můžete říct, zda existují nějaké významné rozdíly v (ne)spokojenosti zákazníků 
studia Oriflame?  

3. Jaký je profil velmi spokojeného a případně nespokojeného zákazníka, pokud 
existuje? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat stupněm:          výborně       
 
 
Datum: 3. 1. 2019                                                                                                                                                              
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 Podpis vedoucího diplomové práce 
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Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků distribučního studia 
Oriflame. Cílem práce bylo zjistit spokojenost stávajících zákazníků a navrhnout 
opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti.  
Práce je velmi dobře strukturována a koncepčně dobře zpracována. Teoretická část 
seznamuje s problematikou spokojenosti zákazníků. Vychází z vymezení pojmů 
zákazník, spokojenost zákazníka a loajalita zákazníka. Velmi dobře jsou popsány 
způsoby měření spokojenosti zákazníků.  Diplomantka prokázala schopnost využít 
teoretické poznatky v praktické části, především ve volbě metodiky měření 
spokojenosti zákazníků. V analytické části vychází z realizovaného marketingového 
výzkumu. Získána  data dokázala dobře zpracovat a  výsledky přehledně prezentovat 
v tabulkách a grafech. Kladně hodnotím snahu o statistické vyhodnocení dat. V této 
oblasti však diplomantka nedokázala využít celý potenciál, který získaná data nabízí. 
Přesto však provedená analýza je z hlediska splnění zadání diplomové práce adekvátní 
a  postačující.   


