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Celková náročnost práce podprůměrná 

Praktická/teoretická využitelnost zpracování 

 

Nadprůměrná/průměrná využitelnost 

 

Dílčí kritéria hodnocení práce: 

výborně  - velmi dobře   - dobře         -  nevyhovující

 (uveďte) 

Stupeň splnění cíle práce 

 

Dobře 

Logická stavba práce 

 

Velmi dobře 

Rozsah a relevance teoretické části 

 

Výborně 

Relevance literárních zdrojů a způsob jejich 

citování 

 

Velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

Dobře  až nevyhovující 

Rozsah, hloubka a preciznost výsledků práce 

 

Dobře 

Formální úprava práce 

 

Výborně 

Gramatika a stylistika 

 

Velmi dobře 

 

Kontrola originality textu závěrečné práce: 

 

Stav kontroly na plagiáty (SIS) 12% z 21 zdrojů 

Stav kontroly Turnitin (SIS) 11% z 51 zdrojů 

Slovní komentář Nejedná se o plagiáty, většinou jde o citovanou 

literaturu z různých zdrojů. Turnitin OK, 

celkově 11%, z 51 zdrojů . Podobnost u všech 

méně než 1%  

 

 

Hodnocení práce: 

 

 

 



1. Celková náročnost. 

Práce jako celek se nevykazuje zvýšenou náročností. Jednalo se vlastně o zjištění 

spokojenosti účastníků se sportovně- regeneračním  programem v nejmenované firmě. 

Program byl prezentován v on line formě (pomocí „MS Teams). Výzkum se zaměřil na 

hodnocení spokojenosti s programem pouze u přímých účastníků, což je poněkud v rozporu 

s deklarovaným účelem práce (rozhodnout , zda se má s programem pokračovat). Vzorek 

respondentů je úsporný (malý, 33 osob) a ani použité metody se nevyznačují větší náročností 

(elektronické dotazování – model SERVPERFECT + 1 rozhovor). Vyhodnocování dat není 

nikterak nápadité a vyznačuje se problematickou interpretací, která využívá procentní 

hodnocení, což je při tak malém vzorku problematické. Celková náročnost je malá, metodicky 

i celkovým charakterem odpovídá spíše úrovni obsáhlejší bakalářské práce.  
Hodnocení: podprůměrná náročnost 

 
2. Stupeň splnění cílů DP. 

Celý výzkum se jeví jako mírně problematický vzhledem k záměru: tedy dodat podklady pro 

rozhodnutí, zda s daným programem na oddělení pokračovat. Taková otázka se ve výzkumu 
samotném ani v rozhovoru nevyskytuje. V užším slova smyslu byly cíle splněny, většina přímých 

účastníků byla celkově se službou spokojena (s mírnými úpravami) z čehož se dá soudit, že by 
v programu dále pokračovala. Byla také navržena některá zlepšení, což odpovídá výsledkům výzkumu. 

Nebyla však zkoumána přiměřenost ceny a nebyly zjišťovány názory více než poloviny zaměstnanců 
(zejména zaměstnankyň) odd., kteří této služby nevyužily. Jsou-li peníze odd. pro tento benefit 

společné, je to k zamyšlení. Vlastní metodu dotazování v SERVPERFEcTU lze považovat za 

přiměřenou, adekvátní cílům DP. Zpracování výsledků v procentech je velmi odvážné a spíše 
ilustrativní, také formulace některých  otázek mohla výsledky ovlivnit (zavřené otázky viz níže) .  

Přesto lze konstatovat, že v práci vymezené cíle práce byly z větší části splněny. 
Hodnocení: dobře 

 

3. Logická stavba. 
Práce se vyznačuje logickou strukturou, je dobře uspořádaná a má všechny požadované části 

v navazujícím pořadí. Některé kapitoly se však vyznačují zjevně vyšší kvalitou (teoretická část) a 
některé jsou méně pečlivě zpracované. Celkový přístup je zatížen jakousi formální super-korektností, 

což se týká jak různých povolení (etická komise), tak sestavení operacionalizace dotazníku. Ten byl 

zkonstruován tak,  aby až úzkostně odpovídal dimenzím teorie,  přičemž unikl  praktický „raison 
d´etre“ výzkumu (účel, k němuž byl vytvořen). Proporce teoretické části vzhledem k vlastnímu 

výzkumu odpovídají požadavkům. Mírně nadbytečné se zdají pasáže vysvětlující vlastnosti služeb 
(nehmotnost, nedělitelnost atp. a jejich klasifikaci), což však nepovažuji za podstatné. 

Hodnocení: velmi dobře 
 

4. Teoretická část a práce s literaturou. 

Teoretická část je dobře zpracovaná a svědčí o nesporném přehledu autora v problematice výzkumu i 
metodách identifikace spokojenosti se službami. Výběr literatury je dostatečný svým rozsahem a 

obsahuje i požadovaný podíl cizích zdrojů.  Autor umí zacházet s citacemi a skloubit poznatky 
z různých zdrojů do smysluplného celku. Objevují se i vlastní stanoviska a postřehy. Přesto lze jen 

stěží mluvit o nějakém teoretickém přínosu práce. Z těchto důvodů nemůže být hodnocení výborně.  

Hodnocení: velmi dobře 
 

6. Adekvátnost použitých metod. 
Zvolené metody tvoří mix elektronického dotazování v modelu SERVPERFECT a jednoho rozhovoru. 

Přes omezený počet respondentů lze kombinaci těchto metod považovat za přiměřenou. Potíž však 
působí obsahové zaměření dotazníku a způsob zpracování  a interpretace dat. Obsahově měl být 

dotazník zaměřen také přímo na ochotu v programu pokračovat, a zjistit i stanoviska k možnostem 

financovat i jiné benefity, do nichž by se zapojilo více zaměstnanců odd. Při tak malém počtu 
respondentů měl diplomant  realizovat větší počtu rozhovorů se zaměstnanci, což absentuje vůbec.  

Nešťastná se zdá být také formulace některých otázek (např. č. 1, č. 3.). Tvrzení jsou sugestivní - 
mají a mají uzavřený charakter. O nevhodném zpracování a interpretaci dat malého počtu odpovědí 

v procentních údajích byla zmínka již výše. Formálně se metody zdají adekvátní, způsob jejich použití 

však může výsledky zkreslit a ne zcela odpovídá úrovni tohoto typu kvalifikační práce. 
Hodnocení:  dobře až nedostatečně 

 
7. Úroveň zpracování výsledků 

Vlastní zpracování výsledků je poměrně pečlivé, stejně jako prezentace dat a záznam rozhovoru. 

Přesto si však nese zátěž ne zcela vhodně použité metodiky – viz výše. Na druhé straně jsou výsledky 



prezentovány v pěkně zpracované grafické podobě. Procentní vyjadřování dat při počtu 33 

respondentů však stěží obstojí. 

Hodnocení: Dobře 
 

8. Formální úprava práce a stylistika (forma jazyka). 
Práce působí hezkým estetickým dojmem , zpracováním grafů má nadprůměrnou úroveň. 

To se týká i operacionalizačních schémat. Autor používá poměrně vyspělý jazyk a umí se výstižně 
vyjadřovat. Kromě ojedinělého budoucího času v cílech práce je třeba i stylistiku projevu hodnotit jako 

nadprůměrnou. Výskyt překlepů a gramatických prohřešků jsem nezaznamenal, což je dnes jev téměř 

ojedinělý.  
Hodnocení: Výborně 

  
Připomínky: viz výše v textu. 

 

Otázky k obhajobě: 
 

1. Při kolika respondentech lze ve výsledku používat procentní počet tak, aby to bylo smysluplné? 
    Jak by se mohly optimálně výsledky prezentovat a hlavně interpretovat při nižším počtu 

respondentů?  
 

2. Jak byste přeformuloval, nebo upravil Lickertovu škálu např. v tvrzení „ Tvrzení č. 1: Část C byla 

zpracována tak, že mě motivovala k pohybu“ ? 

 

3. O jaké oblasti (klasifikační trsy – uveďte, prosím, třeba dva příklady) dotazování byste rozšířil 

další výzkum, budete-li chtít pomoci při rozhodování managementu o další prolongaci programu 

firmy XXX. Jaký by měl v tom případě být vzorek (výběr) respondentů?  
 

Navržený klasifikační stupeň:  
V závislosti na průběhu obhajoby a zodpovězení otázek předběžně :  dobře 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném.soukromém vztahu ke studentovi/studentce. 
 

 
V Praze dne 3.9. 2022                                 ….......................................................... 

                                             PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                                                                                            Oponent  DP 


