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Základní charakteristika práce. 

Diplomová práce se věnuje konceptu generací X, Y, Z a jeho uplatnitelnost v oblasti měření 
zákaznických zkušeností. Práci lze hodnotit jako empirickou. Studentka využívala v práci poznatky 
z marketingového výzkumu.  
 

KONCEPČNÍ STRÁNKA PRÁCE 
 
Má práce jasně formulovaný záměr, cíl, výzkumnou otázku a odpovídají jim závěry? 

Práce má jednoznačně definovaný cíl i výzkumné otázky. Závěry diplomové práce odpovídají jak cíli, 
tak i výzkumným otázkám.  
 
Má práce adekvátně stanovenou a jasně vyloženou metodu a postup řešení? 

Metoda řešení výzkumného problému je adekvátní položeným otázkám i definovanému cíli. Práci 
provází jednoznačné vysvětlení použitých metod.  
 
Jsou jednotlivé části práce (zejm. teoretická a empirická) vyvážené a vhodně propojené, vytváří 
text konzistentní celek? 

Práce je zpracována rozdílně detailně a působí místy neusazeně, jelikož teoretická část není svým 
detailem zpracování tématu následována adekvátní detailností části praktické.  
 
Jsou argumentace a text práce a vystavěny logicky, jasně, srozumitelně? Má práce přehlednou 
strukturu? 

Ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

OBSAH PRÁCE 
 
Hodnocení kvality teoretické části práce (relevance k tématu a záměru práce, šíře a hloubka, vhled 
autora do problematiky, samostatnost, originalita zpracování,…). 

 Teoretická část práce je zajímavě pojatým exkurzem do celé řady teorií vázaných k tématu a cíli 
práce. Jako problematické lze shledávat skutečnost, že jednotlivé kapitoly teoretické části jsou 
zpracovány v různé míře detailu, neexistuje náležité propojení, závěr a výklad vazeb.  
 
Hodnocení kvality empirické části práce (adekvátnost použitých metod a postupů vzhledem k cíli 
práce, správnost aplikace metod a postupů, prezentace a interpretace výsledků,…). 

 Empirická část práce prezentuje výsledky vlastního výzkumu. Studentka provedla kvalitativní výzkum 
na hraničním vzorku respondentů. Vyzdvihnout lze způsob prezentace výzkumných postupů i vlastní 
realizovaný výzkum, vyzdvihnout lze jak popis použitých metod, tak i obecné provedení výzkumu, tak 
u první výzkumnou zprávu. Na druhou stranu, jak rozsah vzorku, tak i jeho vnitřní struktura nese 
jistých slabin DP. 
 
Hodnocení diskuse a závěrů práce (soulad interpretací a závěrů s výsledky empirických analýz, 
provedení diskuse závěrů, snaha o vysvětlení závěrů a jejich argumentace, zodpovězení výzkumných 
otázek, naplnění cílů práce). 

Ano.  
 
 
 

FORMÁLNÍ ASPEKTY PRÁCE 
 

Hodnocení naplnění kritérií odborného textu (rozsah práce (BP 72-126 tis. znaků, DP 108-162 tis. 
znaků) citační normy, odkazy, popis datových zdrojů, jasnost odlišení myšlenek autora od převzatých, 
seznam literatury atd.) 

Práce je po stránce rozsahu přiměřená.  
 
 
Hodnocení vhodnosti a úplnosti využití informačních zdrojů (literární prameny, databáze, zahraniční 
literatura, datové zdroje, práce je zpracována v návaznosti na obsáhlou rešerži literatury (což je 
patrné ze samotného textu). 

Studentka použil řadu zdrojů, nicméně je nutné upozornit, že nebylo použito dostatečně kvalitních 
zdrojů – nicméně je lze akcepovat. 
 
Hodnocení jazykové, stylistické a grafické úrovně práce (grafická úprava, členění textu, označení 
příloh, zpracování tabulek, grafů, schémat atp.) 

Práce trpí po formální stránce jistými pochybeními – překlepy, neodborné formulace, či nešťastné 
formulace, nízká úroveň češtiny. 
 
Další poznámky 
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Celkové hodnocení práce 

Práce má několik závad – především je to úroveň čtivosti, stylistiky, dále struktura a hloubka 
teoretické části, s níž není provázána praktická část.  
  
Otázky a náměty k obhajobě 

1) V čem spatřujete největší výhody „mystery shoppingu“. 
2) Zmiňujete, že mileniálové touží po snadnější zákaznické cestě – co z toho Vaše téma řeší? 

 
Datum: 10.6.2019 
 
Podpis:  


