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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta: Vladimír Balakšej 

Název bakalářské práce: Využití statistických metod jako nástroje manažerského 

rozhodování v podniku 

 

Cíl práce: Vytvoření účinného nástroje pro strategické rozhodování účetní společnosti 

prostřednictvím analýzy klientů pomocí metody Net Promoter Score. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. 

 
 

Výborně Velmi 
dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  
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 studenta zpracovat získané podklady x    
Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  x    
Formulování vlastních názorů studentem 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 bakalářské 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 bakalářské práce: 
1. V kapitole 6 , na str. 34 nahoře je uvedeno, že „společnost XYZ nakoupila od 

společnosti SatisMeter metriku Net Promoter Score ke zjištění zákaznické 
spokojenosti.“ Ta metrika je ale známá a zjistitelná z mnoha literárních zdrojů. Co 
tedy vlastně společnost XYZ nakoupila? 

2. Jedním z návrhů na zlepšení, uvedených v kapitole 7, je vytvoření pozice Onboarding 
specialist, která má fungovat zřejmě pro nově příchozí firmy. Jak ale hodlá 
společnost XYZ řešit nevyhovující stav komunikace firem s účetními a mzdovou 
účetní v pobočkách? 

 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:    výborně minus             
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            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 

 
 
Předložená bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejzásadnějších problematik fungování firem 
– loajalitu zákazníků. První část práce je zaměřena na rešerši literárních zdrojů týkajících se druhů 
dat, jejich získávání a jejich následné analýzy. Rozsáhlá pasáž se věnuje popisu řízení vztahů se 
zákazníky a zejména způsobu, jak měřit loajalitu zákazníků pomocí metriky nazývané Net Promoter 
Score. Práci se, zejména, zahraniční literaturou je možné považovat za dostatečnou, autor práce 
využívá dostatečné množství aktuální zdrojů. Ve druhé části práce nalezneme stručnou 
charakteristiku a popis činnosti analyzované firmy. Poté následuje komentář ke způsobu výpočtu 
Net Promoter Score a konkrétní výsledky dotazníkového šetření. Jako velmi přínosné je možné 
hodnotit rozdělení zákazníků podle oblasti, kde působí, a analýzu výsledků odděleně pro obě 
skupiny i pro všechny zákazníky jako celek. Všechny prezentované výsledky jsou přehledné, jasné 
a srozumitelné. Autor předkládá i návrhy na zlepšení, které jsou prakticky použitelné a poměrně 
snadno aplikovatelné. V závěru stručně a konkrétně shrnuje výsledky své činnosti. Celkově 
pozitivní dojem z této bakalářské práce narušují určité formální nedostatky, jako často chybějící 
čárky ve větách, tabulky přesahující rozměr stránky, špatně očíslované tabulky, kdy ani Seznam 
tabulek nekoresponduje s jejich číslováním v textu. Rovněž Seznam zkratek je neúplný. I přes tyto 
nedostatky je však možné konstatovat, že cíl práce byl splněn. 


