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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
Cíle práce a výzkumné otázky jsou uvedeny na str. 5 spolu s nástinem metodiky výzkumu a rámcovou 
specifikací postupu prací. Samotná diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, 
přičemž teoretická část shrnuje definice klíčových pojmů a představuje hlavní přístupy k měření 
loajality, zatímco část praktická představuje výsledky dosažené v rámci prováděného výzkumného 
šetření. Závěry korespondují s formulovanými cíli, výzkumné uspořádání je navrženo adekvátně 
potřebám, které vyplývají z formulované úlohy, rešerše literatury je soustředěna na objasnění 
hlavních prvků prováděné úlohy a na objasnění jejího kontextu. 
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Pro zpracování diplomové práce jsou používány prameny různého původu a různé kredibility. Mezi 
použitými prameny se tak objevují jak vědecké statě publikované v recenzovaných časopisech  
a odborné monografie, tak také příručky, tiskové zprávy a články z nerecenzovaných on-line zdrojů. 
Výběr pramenů však může do určité míry odpovídat zaměření a potřebám vlastní práce. Celkem 
autorka uvádí 43 pramenů, z toho 19 pramenů je v angličtině. Kromě uvedeného se autorka dále 
opírá o interní prezentace dvou výzkumných agentur, jejichž přístupy jsou předmětem vzájemného 
srovnání. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
V rámci zpracování tématu předložené práce autorka využívá jednoduché postupy, a to zejména 
kontingenční tabulky. Způsob prezentace výsledků je minimalistický – uvádí se nejnutnější údaje 
potřebné k verifikaci hypotéz. Struktura výběrového souboru není doložena daty, chybí 
jednorozměrný popis proměnných, nejsou uváděny testy významnosti, nejsou analyzovány další 
potenciální příčiny zjištěných rozdílů mezi testovanými přístupy. 
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Závěry jsou založeny na empirických informacích. Vzhledem k popisnému charakteru zjištění se 
autorka úspěšně vyhýbá situacím, kdy by bylo nutné jakkoliv argumentovat – zjištěné shody a rozdíly 
jsou zdokumentovány a stručně okomentovány. 
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5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Autorka svá vlastní hodnocení (téměř) neuvádí; praktická část je instrumentálním popisem obsahu 
jednotlivých (ne všech) prezentovaných tabulek. Teoretická část je strohým představením 
relevantních přístupů, nicméně ani zde nejsou stopy po kritické analýze, vlastním hodnocení  
či syntéze. 
 
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí? 
Autorka aplikuje citační pravidla korektně, samotný text je srozumitelný, ačkoliv některé formulace 
evokují spíše transkript hovorové mluvy (např. str. 7 „ověřený nástroj výzkumných agentur pod 
SIMARem“), než vybroušené formulace očekávané v kvalifikační práci tohoto druhu. Předložená 
diplomová práce nemá přílohy – veškeré obrazové ukázky, výňatky z firemních prezentací, 
výsledky analýz i dotazník jsou uvedeny přímo v textu práce. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Kromě již uvedeného stojí za pozornost samotný nápad porovnat jednotlivé proprietární metodiky  
a prověřit jejich reliabilitu, validitu a efekty, ke kterým jejich aplikace může vést. Práce takovéhoto 
druhu by mohla být přínosná jak věcně, tak také metodologicky. Předložená podoba práce bohužel 
nevyužívá plně potenciál, který tento nápad nabízí; měření reliability a posouzení validity nebylo  
de facto provedeno a provedené analýzy zůstaly v popisné rovině. 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
Co je důvodem rozdílů ve výsledcích loajality dosažených jednotlivými přístupy, proč se výsledky 
liší? 
 
Který z modelů měří loajalitu lépe a proč? 
 
Celkové hodnocení práce: dobře 
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