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Hodnocení práce:

Diplomová práce je zpracována na celkem 83 stranách bez příloh. Autorka čerpá z celkem 40
zdrojů, přičemž téměř polovina citací je odkazem na zahraniční literaturu.

Teoretická část se zabývá problematikou marketingu služeb a hodnocení spokojenosti 
zákazníka. Autorka čerpá z recenzovaných a aktuálních zdrojů.

Metodická část je zpracovaná přehledně. Chybí zdůvodnění výběru metody, nicméně ta se jeví 
být vhodná pro tento typ měření. Autorka se nechala inspirovat standardizovanou metodou
upravenou pro prostředí, ve kterém realizovala svůj marketingový výzkum. Převod metody je 
zjednodušený, ale pro tento případ dostatečný, jen s drobnou odchylkou, kterou sama autorka 
připouští.

V úvodu analytické části autorka představuje jednotlivé závody. Následně pak podrobně 
popisuje získaná data u jednotlivých závodů. Pozitivně hodnotím grafické znázornění výsledků, 
které působí velmi přehledně. Snad pouze graf 14 na str. 74 mohl být lépe interpretován (viz 
otázka 1 k obhajobě).
Přínosem pro organizátory akce může být kapitola 5.7.1, kde se studentka zaobírá samotnými 
zákazníky a na základě získaných dat stanovuje jednotlivé segmenty zákazníků. 



Návrhy, které autorka nabízí se zdají být realizovatelné. Drobné navýšení ceny či úprava 
a vytvoření věrnostního programu společně s identifikací zákazníka s akcí je logické a žádoucí. 
Podpora přímé a internetové komunikace je taktéž potřebná a v oblasti nákladů relativně
nenáročná. I v tomto případě se jedná o smysluplné doporučení. 
Podobně návrhy v kapitole 6.5 se jeví být v rámci zkvalitnění služeb logické. Chybí však 
alespoň základní finanční rozvaha, na základě které by si čtenář mohl představit možnost 
realizace (viz otázka 2 k obhajobě).

Celkově práci považuji za nadprůměrnou.

Připomínky:

1. V některých částech práce autorka kombinuje osobní a neosobní vyprávění. 

2. V práci se objevuje několik pravopisných chyb, zejména v interpunkci.

3. V kapitole 4.1.1 autorka uvádí, že výzkumný vzorek byl stanoven náhodným výběrem a 
na základě dobrovolnosti vyplnění dotazníku, což si poněkud protiřečí.

4. V práci je patrné nejednotné formátování odstavců. V některých částech autorka 
odsouvá první řádek odstavce, v jiných nikoliv.

5. Indexy v seznamu literatury neodpovídají číslování v těle práce.

Otázky k obhajobě:

1. Můžete komisi vysvětlit výsledky znázorněné v grafu 14 na str. 74? O čem přesně 
vypovídají?

2. Jak byste vyčíslila náklady spojené s návrhy uvedenými v kapitole 6.5 (úprava 
organizace akcí)?

Práce je doporučena k obhajobě.
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