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Stupeň splnění cíle práce 
 

Velmi dobře 
 

Samostatnost při zpracování tématu 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

 výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní komentář  

 

                               velmi dobře   

Adekvátnost použitých metod 
 

velmi dobře  

Hloubka tematické analýzy, vlastní přínos 

diplomanta 
 

výborně   
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velmi dobře 
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velmi dobře 

 

Praktická využitelnost zpracování: 
 

podprůměrná   průměrná   nadprůměrná 

 

Hodnocení:   
 
Diplomantka si vybrala velmi samostatně a iniciativně dnes již standardní a tradiční 
téma spokojenosti zákazníků fit-centra. Zpracování výzkumu také nevybočuje příliš 
z obvyklých hranic a používá obvyklé metody a postupy výzkumu. Práce má 
dostatečný rozsah, přičemž teoretická a výzkumná část jsou rozsahem vyvážené. 
V teoretické části pisatelka prokázala velmi dobrou orientaci v problematice a 
objasnila i s komentářem řadu pojmů. Škoda, že část zabývající se metodologií spíše 
popisuje běžné popisy konstrukce dotazníků a sběru dat namísto novějších metod a 
modelů posuzování spokojenosti zákazníků (SERVQUAL atp.) Je však třeba ocenit, 
že výběr, používání i citace literatury ukazují na samostatnost myšlení a schopnost 
pracovat adekvátně s publikačními zdroji.  Nicméně se zde autorka nevyvarovala 
některých chyb (viz připomínky). Cíle a úkoly práce jsou stanoveny jasně a 
odpovídají záměrům projektu. Také zvolené metody jsou adekvátní a konstrukce 
dotazníků s prolínáním otázek na důležitost odpovídá jak teoretickým požadavkům, 
tak praktickému účelu výzkumu. Pilotáž sice byla provedena na jiném výběru 



respondentů, ale prakticky to asi srozumitelnost a zaměření dotazníku negativně 
neovlivnilo. Při zpracování dat a jejich interpretaci je využito nejen průměru hodnot a 
rozptylu, ale dokonce i standardní odchylky, což dovoluje přesnější posouzení a 
interpretaci výsledků. Na druhé straně jsou data uváděna jen v absolutních 
hodnotách (výčty) bez procentního vyjádření, což ztěžuje porovnávání výsledků a 
zbytečně snižuje úroveň práce. Interpretaci výsledků i její hloubku považuji za 
přiměřenou a celkem nápaditou. Rozhodně svědčí o znalosti prostředí a 
problematiky Expresky. Také návrhy na zlepšení spokojenosti zákazníků jsou 
podávány se značnými vědomostmi o firmě a mají evidentní praktický přínos.  
Celkově je třeba hodnotit práci jako nadprůměrnou s dobrou využitelností do praxe.  

Připomínky kromě výše uvedených:  

 
1. Kapitola o charakteristice Expreska  (5.1.)  možná logicky patří až za 

metodickou kapitolu. Teoretická část popisuje celkem běžné postupy při 
konstrukci dotazníků, namísto novějších metod posuzování spokojenosti.   

2. Pilotáž byla provedena na jiné cílové skupině a není uvedeno na kolika lidech. 
3. Je škoda, že výsledky jsou uvedeny v absolutních četnostech, i když počet 

respondentů dovoloval procentní vyjádření. Takto je čtení výsledků méně 
přehledné a nenapraví to ani nadstandardně uváděný průměr, rozptyl 
směrodatná odchylka hodnot.  

4. Občasné nedostatky v přímé citaci literárních zdrojů. Například nejsou 
uvedeny stránky zdroje  na s.10,  s.13 a s. 19., s. 21 atp. Na s. 16 pak autor 
(Löwenstein) není ani v seznamu literatury. Patrně se jedná o motto. I to je 
však třeba citovat správně.  

 
 

Otázka k obhajobě: 

1. Jakým způsobem jsou výsledky průzkumu spokojenosti ovlivněny tím, že 
je vyplnily jen stávající zákaznice. Co o tom napovídá teorie kognitivní 
disonance?  

2. Byl výběr respondentek  opravdu náhodný ? Jak by musel například 
probíhat, aby náhodný byl.  
 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje nároky, kladené na práci diplomovou. 
Doporučuji ji k obhájení.  
 
Navržený klasifikační stupeň: v závislosti na průběhu obhajoby velmi dobře.     
 
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi. 
 
 
V Praze dne: 14. 9. 2014        PhDr. Vladimír Janák, CSc.  
                              
                                                                                                                                                                                                                                                                     
      
 


