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Práci hodnotím jako výbornou.

Práce je přehledná, má logickou stavbu i adekvátně zvolené metody pro dosažení stanoveného cíle. Ty 

jsou velmi srozumitelně popsány v metodologické části práce. Pozitivně hodnotím provedené kroky 

k dosažení kvalitního nástroje k získání dat , stejně jako grafické znázornění výsledků dotazování.

Drobné výhrady bych měl k provedené rešerši odborné literatury. Autor se omezil na snadno dostupné 

zdroje, které navíc ne vždy cituje přesně. Tento nedostatek je však velkou měrou dán skutečností, že 

sami autoři děl, ze kterých čerpal, necitovali dostatečně. Uvedli tak nepřímo autora diplomové práce 

v omyl, když ten považoval citovaná teoretická východiska právě za jejich myšlenky. Kvalitnější rešerší 

odborné literatury by však autor některá svá pochybení odhalil.

Druhou připomínkou k provedené rešerši odborné literatury je absence nastudovaných poznatků do 

souvislosti se zkoumaným problémem. Chybí autorovy komentáře ve vztahu ke stanovenému cíli práce.

Práce je zamřena na hodnocení spokojenosti zákazníků, členů golfového resortu. Přesto právě pojem 

„spokojenost zákazníka“ je po mém soudu v práci často používán chybně. Markantní je to zejména v 

kapitole 5.2.1. Autor zde prezentuje výsledky dotazování a prezentuje je jako „spokojenost zákazníka“ 

s různými vlastnostmi poskytovaných služeb. Nejedná se však o hodnocení spokojenosti zákazníka, jako 

spíše o očekávání zákazníků ve spojení s „vynikajícím golfovým resortem“. 



Otázky k obhajobě:

1. Polovina otázek byla směrována na hodnocení spokojenosti se zaměstnanci golfového resortu 

na různých pozicích a místech. Přestože ve všech dvanácti sledovaných ukazatelích je 

zaznamenána záporná mezera, není v závěrečných návrzích a doporučeních této skutečnosti 

věnována pozornost. Znamená to, že se přístup, ochota či vystupování zaměstnanců GR již 

nemůže zlepšit? Pokud ano, jaké kroky by za tímto účelem měl management GR provést?

2. Z výsledků na otázku č. 4 vyplývá, že polovina respondentů, zákazníků golfového resortu, má 

průměrný měsíční příjem do 30 tisíc. Tyto výsledky jsou v rozporu s běžně přijímaným faktem, 

že golf je sport především pro bohaté. Čím si vysvětlujete tento rozpor a domníváte se, že tyto 

výsledky jsou písecký resort specifické?  

Práce je doporučena k obhajobě.
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