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POSUDEK OPONENTA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
Jméno, příjmení a tituly oponenta: Ing. Marek Ballarin, Ph.D.  
Jméno, příjmení a tituly studenta:  Alena Laňková   
Název bakalářské práce: „Výzkum spokojenosti zákazníků vybraného průmyslového podniku“      
 
Východiska práce (0-25 bodů):           23 bodů 
Hodnotila se především: Shodnost práce se zadáním závěrečné práce (ZP); Téma a cíle (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, 
naplnění); Teorie (srozumitelnost, struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristika společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikace ekonomických 
veličin); Použité zdroje (množství, struktura, kvalita, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Předložená bakalářská práce plně odpovídá svým zpracováním stanovenému zadání. Zvolené téma ZP shledávám poměrně 
zajímavým, a to nejen pro zaujaté účastníky výzkumu. Jedná se však o nenáročné a značně frekventované téma. U zpracování 
obsahu ZP však vyzdvihuji jeho sestavení „na míru“, a to v konkrétní firmě a na konkrétní zákazníky. Téma bylo naplněno 
v plném rozsahu. Teoretická východiska byla stanovena velmi logicky, strukturovaně a přehledně. Charakteristika předmětné 
stavební společnosti byla dostatečná a srozumitelná. Použití zdrojů bylo adekvátní typu ZP – autorka čerpala z odborné 
literatury, internetových zdrojů, firemních materiálů a odborných článků (vyzdvihuji především citace odborných článků). 
Předložená ZP však pro zkoumanou oblast (v širším pojetí) nepřináší žádné nové poznatky.  

 
Metodika a struktura práce (0-30 bodů):         20 bodů 
Hodnotil se především: Popis metodiky práce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodika 
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, správnost); Metodika analýzy dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, 
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schéma, dotazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

V ZP byla použita vhodná, sofistikovaná a chronologicky navazující metodika pro zpracování jejího obsahu, která byla 
autorkou dostatečně a kompletně popsána v jednotlivých kapitolách, popř. subkapitolách. Rovněž veškeré kapitoly práce na 
sebe smysluplně navazovaly. Autorka si po konzultaci s vedením společnosti stanovila 4 hypotézy týkající se spokojenosti 
zákazníků s jejich službami. Pro získání potřebných dat autorka zvolila vhodnou kvantitativní metodu - elektronický dotazník, 
jímž na základě typologického výběru oslovila celkově 112 respondentů (zákazníků společnosti). Návratnost dotazníků činila 
téměř 78 %, což odpovídá počtu 87 vyplněných dotazníků. Toto číslo však nehodnotím jako dostatečně vysoké. Vhodnější by, 
dle mého názoru, byl počet respondentů větší než 100 (v případě metody odhadu), či popř. počet nižší, ovšem podložen 
statistickým výpočtem pro stanovení minimální velikosti výběrového souboru, což autorka (i přes v práci uvedenou teorii) 
neučinila. Vyhodnocení získaných dotazníků bylo provedeno správným způsobem, vytknout však lze absenci drobných 
statistických výpočtů jako je např. modus, medián apod. Statistické výpočty však již byly užity při testování hypotéz, což je  
žádoucí. Autorce lze rovněž vytknout chybnou formulaci závěru testování předem stanovených hypotéz, neboť hypotézu lze 
pouze přijmout či zamítnout, nikoli (cit. str. 34 ZP) „… potvrdit nebo vyvrátit.“ Přílohy práce činily dotazník a tabulky četností, 
přičemž obě tyto přílohy lze považovat za vhodné.  

 
Praktická část (0-30 bodů):          28 bodů 
Hodnotil se především: Vztah východisek a analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýza shromážděných dat (sofistikovanost, 
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, struktura, obhájení návrhů, návaznost na analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost, 
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokud je ZP přináší). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Praktické část ZP autorka správně propojila s teoretickými východisky práce. V praktické části autorka vyhodnotila získané 
dotazníky, čímž došlo k získání potřebných informací a následně stanovení četnosti jednotlivých odpovědí. Poté autorka 
přistoupila k testování stanovených hypotéz, které byly na základě statistických výpočtů všechny přijaty. Analýzy však 
nemusely zůstat pouze u stanovení relativních četností, ale mohly se na základě dalších vhodných statistických výpočtů  
a metod rozšířit. Výstupem práce byly autorčiny 4 oblasti návrhů a doporučení, které jsou smysluplné, konkrétní, v praxi 
realizovatelné a navazují na provedené analýzy. Výsledky předložené ZP jsou však prakticky využitelné minimálně u vybrané 
stavební společnosti. V uvedených návrzích a doporučeních jsem rovněž neshledal žádné nové poznatky pro tuto oblast 
v širším pojetí. Nicméně dosažené závěry jsou publikovatelné např. v interním zpravodaji společnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institut ekonomiky a systémů řízení, Hornicko-geologické fakulta, VŠB-TU Ostrava      Akademický rok 2016/2017 

hodnocení: výborně 100-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b. 

 
Formální úroveň (0-15 bodů):          10 bodů 
Hodnotila se především: Stylistika (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevnosti, formátování textů, 
celků); Forma (kvalita vazby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků). 

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky): 

Práce je psána čtivou formou, obsahově nestrádá na odbornosti. Úroveň jazyka je průměrná, ovšem adekvátní 
požadovanému stupni vzdělání. Autorka se dopustila drobných pravopisných (používání čárek ve větách a v seznamech), 
gramatických a stylistických („a“ na koncích řádků) chyb. V textu bylo rovněž v nehodných pasážích práce použito jiné 
velikosti a barvy písma. Vizualizace tabulek mohla být provedena barevně, což by přidalo na jejich přehlednosti. Grafy 
působily monotónně díky jednotnému typu a nevhodně zvolenému barevnému rozlišení. Použité vzorce postrádaly číselné 
značení. Zdroje byly správně citovány pomocí čísel v hranatých závorkách. Kritizuji pouze uvedení zdroje u vybraných 
obrázků, kde by na místě „webové stránky firmy“ měl být uveden odkaz na konkrétní zdroj. U některých tabulek rovněž chybí 
zdroje - např. tabulka č. 2 (str. 15 ZP). V této tabulce by rovněž použité jednotky (tis. Kč) měly být užity v hranatých 
závorkách. Závěrečná práce postrádá záhlaví. V ostatních ohledech je však práce zpracována dle směrnice HGF VŠB – TUO. 
Rozsah normostran práce byl dodržen.  

 
Otázky k obhajobě: 

1. Využije předmětná stavební společnost Vašich návrhů a doporučení? 
2. V čem shledáváte největší přínos Vašeho provedeného výzkumu?  

 
Celkové hodnocení:  „velmi dobře“               Celkem: 81 bodů 
 
Bakalářskou práci paní Aleny Laňkové doporučuji k obhajobě a k udělení akademického titulu „Bc.“ psaného před jménem.  
 
 
 
V Píšti dne 13. května 2017.           
 
 

                                                                                                                                                                                    
……………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                        (podpis oponenta) 
 
 


