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Jméno diplomanta: Bc. Michal Štýs  
 

Název práce:  Spokojenost zákazníků lyžařské školy MAJOR. 

Cíl práce: Zjistit spokojenost zákazníků lyžařské školy Major za účelem zlepšení služeb.   

 

 

Celková náročnost práce: 

Podprůměrné       Průměrné    Nadprůměrné 

 
Kritéria hodnocení práce – stupně hodnocení: 

Výborně - velmi dobře    -     dobře  -   nevyhovující 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Samostatnost při zpracování tématu 
 

výborně 

Logická stavba práce 

 

 velmi dobře 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 

 

velmi dobře 

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 
diplomanta 

 

výborně 

Úprava práce: text, grafy, tabulky 
 

výborně 

Stylistická úroveň, jazyk 
 

výborně 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
Podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

Hodnocení:  Diplomant vybral téma s velkou využitelností a přímou návazností s praxí lyžařské školy, 
což cením.  M. Štýs pracoval velmi samostatně a aktivně si vybral i téma práce. V teoretické části  

prokázal dobrou znalost a přehled problematiky, stejně jako schopnost správné citace literatury, která 

svým rozsahem plně vyhovuje požadavkům. Teoretická část je svým rozsahem přiměřená, ale je 
někdy jen výčtem znalostí a teorií, bez vlastního komentáře a návazného textu či vysvětlení spojitosti 

s vlastním výzkumem. Např., hned v úvodu (s. 10) je celá řada citací definic marketingu bez vlastního 
stanoviska či komentáře autora. Zvolené metody jsou sice tradiční, ale adekvátní zvoleným cílům 

práce. Škoda, že nebyly použity nějaké dodatkové rozhovory. Dotazník je sice stručný, ale postihuje 

hlavní oblasti zájmu. Jako výbornou hodnotím praktickou využitelnost výsledků práce a také velmi 
zdařilou diskusi a analýzu prezentovaných dat. Použitý jazyk a stylistická úroveň jsou na vysoké úrovni 

a závěry velmi výstižné. Práce je evidentním přínosem pro danou firmu a má přímé praktické dopady a 
marketingovou využitelnost. Rozsahem i obsahem vyhovuje nárokům kladených na DP.   

Připomínky: Kromě připomínek zmíněných výše: 

1. Teoretická část není zvláště přínosná a často postrádá vlastní komentář a zaujetí stanovisek, 

stejně jako spojovací text : často jen nakladená stanoviska a pojmy, přímo nesouvisící 

s vlastním výzkumem.    

2. V úvodu působí trochu neorganicky historický výklad lyžování. 

3. V počátcích práce je používán ještě budoucí čas, a také styl jazyka ještě není vytříbený.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak by měl pokračovat navazující výzkum: na co by měl být zaměřen?  



2. Jestliže je většina požadavků na výcvikové lekce v rozsahu jednoho, resp. dvou dnů, jaké to 

bude mít dopady na metodiku výuky?    

 

Práce je doporučena k obhajobě. 

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

k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  S ohledem na průběh obhajoby: velmi dobře až výborně. 

 
 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 

 

V Praze dne: 6. 5. 2012                                  
                                                                          ………………………………………………………… 

                                                                                  PhDr. Vladimír Janák, CSc., FTVS UK 
                                                                                                            

   
 


