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Název práce:  Spokojenost členů CZ Golf se službami v Golf Resort Písek 

vybavením. 

 

Cíl práce: Zjistit spokojenost zákazníků a členů CZ Golf s poskytovanými službami a 

navrhnout opatření ke zlepšení stavu.   

 

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 
 

 Výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

Výborně 

Adekvátnost použitých metod 

 

Výborně 

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 si s velkou  iniciativou  samostatně zvolil  praktickou aplikaci výzkumu 
spokojenosti členů CZ Golf. Pracoval  velmi samostatně a přiměřeně konzultoval. V teoretické části 

prokázal velmi dobrý přehled o problematice a také schopnost správného zacházení s literaturou 
včetně její citace. Pro vlastní výzkum byly použity soudobé techniky elektronického dotazování Google 

Docs. s využitím dotazníku na bázi SERVQUAL, což oceňuji a v kontextu ostatních prací považuji za 

určitý nadstandard. Autor píše výstižným jazykem se vtipnými vložkami a také text je velmi přehledný 
a graficky výrazný, s určitě nadprůměrnou celkovou úpravou. Nepodařilo se mi nalézt gramatické 

chyby či nedostatky v citacích – práce byla evidentně pečlivě zpracována a prošla gramatickou 
korekturou. Diskuse je někdy omezená, ale jinde velmi podrobná s adekvátní a nápaditou interpretací. 

Podrobnější popis by asi překračoval rámec diplomové práce, která je i tak nadprůměrně rozsáhlá. 
Práci celkově považuji za nadprůměrnou svým rozsahem i obsahem. Může jistě výrazně přispět ke 

zlepšení zákaznického servisu daného klubu, ale je dobrým příkladem vhodně zvolené metodiky 

zkoumání spokojenosti klientů jakéhokoli zařízení.   

Připomínky:  

1. Použitý dotazník a metoda je vhodně zvolená, ale chybí odůvodnění vyloučení části dat (s. 
66). 

2. Přehled navrhovaných opatření ke zlepšení mohl být prezentován přehledně v bodech. 

 

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Proč byla do výsledkového zpracování vybrána jen tvrzení s průměrným ohodnocením 3,95 a 

více? (s. 66). Nejedná se o zkreslení výsledků? 

2. Na s. 27 jste citoval model AIDA, což je dnes sice standardní, ale ne nejnovější koncept 

prodeje. Používá se i model AIDAS. Co znamená S v tomto novém modelu?  

 

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:  výborně 
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