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Práce se v souhlasu se zadáním zabývá přehledem CRM problematiky a CRM  analýzou  starších 
marketingových dat  dvou holandských firem. Důraz je kladen na přehled  publikací 
zabývajících se  jednotlivými aspekty CRM . Jedná se o důležité a aktuální téma. Cíle práce byly 
s jitými výhradami splněny. 

Velmi jsem postrádal bližší informace o softwarových prostředcích, které byly použity autorem  a 
které  by mi umožnily zopakovat výpočet CRM charakteristik. A také informace jak integrovat 
CRM  do moderních softwarových architektur pro ERP.     

CRM analýza by měla být konfrontována s názory obchodníků (do jaké míry je v souhlasu s jejich 
znalostmi a do jaké míry jsou výsledky pro ně překvapivé či užitečné).  To by ale znamenalo 
pracovat s novějšími daty nebo provést průzkum na místě.                                                                                        

Oceňuji, že práce je psána v poměrně kvalitní angličtině s málo překlepy.  

Grafická úroveň práce není příliš vysoká. Většina tabulek je značně nepřehledná. Obrázky 15 a 
16 jsou prakticky nepoužitelné (velikost písmen, barvy). Nepřehledná presentace pravidel na st. 
66-67. 

Seznam literatury je značně rozsáhlý (cca 80 položek). Obsahuje ale pouze práce starší než pět 
let. Pouze dvě práce vyšly v roce 2010. Práce by proto mohla být z hlediska použitých metod 
napsána v roce 2010. To nepovažuji za správné. Chyběly mi odkazy na zdroje dosažitelné na 
webu a odkazy na programy použité autorem při analýze dat. Asi by se měla zmínit vhodná 
učebnice matematické statistiky.  

Očekával bych větší důraz na softwarově inženýrské aspekty softwarových systémů  rutinně 
používané pro CRM, odkazy na novější klíčové systémy využívající CRM a odkazy na informace o 
teoretickém pozadí použitých metod. Kdy by bylo by možné použít k analýze dat, které jsou 
analyzovány v práci, CRM systémy velkých SW firem? 

Práci by prospěl příklad analýzy novějších marketingových dat z ČR.  

Přes výše uvedené výhrady se domnívám, že práce splnila základní cíle.  
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