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Diplomová práce je zpracována na celkem 93 stranách bez příloh, přičemž autor využívá 48 zdrojů, z 

toho 5 zahraničních. Práce je zpracována kvalitně jak z hlediska formálních požadavků, tak z hlediska 

metodologického i analytického. Kladně hodnotím rozsah provedeného výzkumu a následné dostatečně 

konkrétní návrhy pro zvýšení (udržení) spokojenosti zákazníků lyžařské školy Ski School Major.

Připomínky:

Připomínky mám zejména ke stavbě teoretické části práce.

Očekával bych, že v takto zaměřeném výzkumu autor vymezí pojem „spokojenost zákazníka“ a 
představí různé metody k jejímu hodnocení. 

Dost prostoru je v teoretické části práce věnováno problematice marketingového výzkumu v obecné 
rovině, zatímco konkrétní postup autora při realizaci jeho marketingového výzkumu je představen spíše 
povrchně. Autor uvádí, že cílem bylo získat 150 dotazníků. Už však neuvádí, přibližně kolik zákazníků 
tvoří základní soubor, na který chce výsledky dotazování zobecnit. O procentuálním zasažení základního 
souboru se lze tak jen dohadovat. Pouze dohadovat se lze také o dalších informacích, které, podle mého 
názoru, měl autor ve své metodologické části práce uvést – viz otázka č. 1

Název práce odkazuje na výzkum spokojenosti zákazníků, přesto otázek zjišťující právě jejich 
spokojenost je v dotazníku malý počet. 

Interpretace některých výsledků je v rozporu s teorií o spokojenosti zákazníků a jejich loajalitě v oblasti 
sportovních služeb. Z výsledku například vyplývá, že (pouze) 20% respondentů již lyžařskou školu 
navštívilo v minulosti. Autor tento výsledek interpretuje tak, že „toto vysoké procento poukazuje na to, 
že lidé jsou s lyžařskou školou spokojeni a rádi se vrací“ – viz otázka č. 3



Otázky k obhajobě:

1. Ve své práci uvádíte, že se jednalo převážně o písemné dotazování. Konkrétně jakým způsobem 
probíhal sběr dat? Jakým byla oslovena třetina zahraničních respondentů? O tom, že by byl 
vytvořen dotazník také v jiném, než českém jazyce, není v práci zmínka.

2. Dotazník byl podle Vašich slov sestavován společně s majitelem a ředitelem lyžařské školy. Byla 
posouzena také jeho obsahová validita? Byla provedena pilotáž? S jakými výsledky?

3. Vysvětlete komisi důvody pro Vaše tvrzení, že „20% vracejících se zákazníků do lyžařské školy“
je natolik velké číslo, že to je znakem „spokojenosti všech zákazníků“. 

Práce je doporučena k obhajobě.
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