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DP max

Definice problému 23 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 3 3

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 5 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 6 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Metodika práce 22 24

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýzy dat 7 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 4

Diskuse, analýzy  a závěry 19 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 7 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 4

Efektivní komunikace (formální úroveň) 16 20

Stylistika 4 4

Gramatika 3 4

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 3 4

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 3 4

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 4

Pracovní disciplína 8 10

Práce na DP během ZS (konzultace) 3 5

Práce na DP během LS (konzultace) 5 5

                                                                                Bodové  hodnocení 88 100

Doporučení k obhajobě: ano                                     Hodnocení: výborně

V Ostravě 12. 5. 2016                                                                                       Ing. Pavlína Pawlasová

Autorka se v práci zabývá náročným a aktuálním tématem spokojenosti zákazníků slevových

portálů z Generace Y na jihokorejském trhu. Cíl práce je formulován jasně a srozumitelně. Autorka

použila řadu aktuálních, kvalitních a cizojazyčných zdrojů jak v teoretických východiscích práce, tak

v samotné charakteristice trhu.

Metodiku práce považuji za zdařilou. Autorka využila online dotazování, které v souvislosti s

tématem práce umožňovalo oslovit vhodné respondenty. Při sestavování dotazníku se autorka

provázala informace získané studiem literatury s praktickou částí práce. Pro analýzu dat autorka

zvolila využití statistické metody, konkrétně modelování strukturních rovnic. Volbu této metody

považuji za vhodnou a jistě přispěla ke zkvalitnění práce. Dosažené výsledky jsou doloženy přímo v

dané kapitole práce. 

Výsledky výzkumu jsou přehledně interpretovány v grafické podobě a je k nim poskytnuta diskuze

(výsledky však mohly být více konfrontovány s výsledky jiných autorů), sestavený model dle teorie

ECM je srozumitelně vysvětlen. Zaměření práce pouze na Generaci Y způsobuje jisté omezení

využití výsledků, nicméně vzhledem k budoucí možné rekrutaci příslušníků Generace Y jako

typických zákazníků slevových portálů toto považuji jen za nepatrný nedostatek. Autorka si je

vědoma omezení svého výzkumu a také je uvádí v práci. 

Autorka dodržela v práci jednotný vizální styl a také platné normy. 


