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Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 
Výborně 

 

Logická stavba práce 

 
 Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 
                             Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 
Výborně 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 

 

                             Velmi dobře 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 

 
Výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 

 
Výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 

 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

 

Hodnocení:   
 

Stupeň splnění cílů práce a celkové hodnocení. Diplomantka velmi pečlivě 

zpracovala obsáhlou DP s cílem zjistit spokojenost se službami nejmenované vybrané 

společnosti, resp. s jejími třemi základnami. V teoretické části prokázala nadprůměrné 

znalosti a vhled do problematiky, stejně jako schopnost zacházet s literaturou a 

správně citovat zdroje, jejichž výběr je dostatečně rozsáhlý. Určité rezervy lze spatřit 

ve vlastních komentářích a sporadickém vyjadřování stanovisek. Zvolené metody jsou 

adekvátní (dotazník a rozhovor) přičemž určité novum je možno nalézt ve srovnávání 

výsledků dotazníku s odhadem zástupce společnosti a v podobě klasifikačních křížů. 

Také počet respondentů je poměrně značný (rozsáhlý výběr). Celkově je třeba práci 

ohodnotit jako nadprůměrnou, velmi rozsáhlou a podrobně zpracovanou s tím, že 

hlavní cíle byly beze zbytku splněny.  

Hodnocení: výborně  

 



Práce s literaturou – citace. Teoretická část je poměrně rozsáhlá. Autorka prokazuje  

dobrou orientaci v problematice i v metodách zjišťování spokojenosti zákazníků.  

Také množství správně citovaných zdrojů je více než dostačující. Jejich výběr svědčí o 

dobré znalosti teorií i současného stavu výzkumů v této oblasti. Některé pasáže se 

zdají být až nadbytečné (např. obligátně zmiňovaný marketingový mix služeb), na 

druhé straně postrádám nějaké komentáře, resp. vývody, které by navázaly na 

předchozí prezentaci např. modelů měření kvality služeb na s. 35 (jak by se daly 

využít, které mají souvislost a proč nebyly použity atp.). Z hlediska gramatiky se 

ojediněle vyskytlo několik chyb – překlepů) (s.37, s.41) což však lze považovat za 

marginální záležitost. Celkově je teoretická část zdařilá a svědčí přes výše uvedené 

výhrady o nadprůměrném rozhledu diplomantky.  

Hodnocení: velmi dobře  

 

Logická stavba práce. Struktura diplomové práce odpovídá obvyklým požadavkům, 

obsahuje všechny potřebné části. Ocenění si zaslouží dostatečně podrobná diskuze a 

navržené podněty ke zlepšení služeb, které byly provedeny se znalostí věci a jsou 

dobře využitelné.   

Hodnocení: výborně  

  

Adekvátnost použitých metod. 

Poměrně složitý a pracný projekt byl sestaven velmi nápaditě a s dobrou invencí. 

V obtížných podmínkách covidové pandemie použila pisatelka kombinaci 

dotazníkového šetření (písmeně i elektronicky distribuovaného) a rozhovoru. Také 

vyhodnocení pomocí klasifikačních křížů svědčí o dobré kvalitě zpracování. Výsledky 

jsou přehledné a vyvozené závěry lze považovat za adekvátní. Je třeba ocenit i velké 

množství respondentů, i když některé formulace týkající se vzorku (na s. 37:  „500 

respondentů zvolených neovlivněným výběrem náhody z výběru základního“) jsou 

nejen nepřesné, ale i dost kostrbaté. Přesto lze metodiku výzkumu  hodnotit jako velmi 

zdařilou a zvolené metody za  adekvátní. Oceňuji přehlednost i pečlivost zpracování.  

Hodnocení: výborně 

 

Hloubka analýzy, vlastní přínos. 

Analýza nasbíraných dat je velmi podrobně zpracovaná. Z některých výsledků mohly 

však být vyvozeny alespoň dílčí závěry. Například u věkové skladby respondentů 

chybí komentář k minimálnímu zastoupení starší generace, resp. vyvození nějakých 

závěrů z informací o bydlišti zákazníků (s.46). Výsledky jsou však jinak podrobně 

popsány a jejich diskuze je ve srovnání s většinou jiných DP poměrně rozsáhlá. Chybí 

nějaký větší přínos v oblasti teorie, i když použité metody lze považovat za nápadité. 

Práce však přináší mnoho zajímavých poznatků, které jsou prakticky okamžitě 

využitelné. 

Hodnocení: velmi dobře  

 

Úprava práce (text , grafy , tabulky): Práce má velmi pěknou úpravu, tabulky i 

klasifikační kříže jsou barevně zpracovány a vykazují  dobrou přehlednost. Je možná 

škoda, že chybí nějaké dokumentující obrázky z provozu základen. Celkově hodnotím 

jako vysoce nadprůměrnou úpravu a členění práce, včetně mnoha příloh. 

Hodnocení:  výborně 

 

Stylistická úroveň, jazyk 

Autorka  vládne velmi výstižným a čtivým jazykem, umí dobře vyjadřovat své 

myšlenky a spojovat různé literární zdroje do logické struktury. V této souvislosti jsou 

marginální někdy ne zcela přesná vyjádření. Například popis vzorku respondentů – 

viz.výše, nebo  ne zcela zdařilou formulaci na s. 78 :…“ je třeba dbát hlavně na 

správnou hustotu kol“ . Celkově z  hlediska jazykové úrovně nadprůměrná studie.  

Hodnocení: výborně 

 



 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Jaká je podle vás souvislost mezi posuzováním kvality služeb a posuzováním spokojenosti 

zákazníků? 

2. Na s. 13 je uvedeno 8 oborů, které „pojí cestovní ruch“. Zkuste počet oborů rozšířit alespoň 

o tři další odvětví –  obory. 

3. Jak by měl správně být definován výběr respondentů v prezentované DP? (viz s. 37)  

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

Práce svým rozsahem i obsahem celkově splňuje nároky, kladené na práci diplomovou. 

Doporučuji ji k obhájení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby výborně. 

    

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 3.9. 2021        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


