
Hodnocení oponenta BP

Jméno a příjmení studenta: Marie Netopilíková

Název BP: Měření spokojenosti zákazníků s vysavačem

BP max

Definice problému 20 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 3 3

Formulace cíle práce (srozumitelnost, reálnost, vztah k tématu) 2 3

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

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 5 7

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

Vzhledem k tématu BP je charakteristika produktů společnosti (vysavačů) nedostačující.

Schází více informací o výrobcích, tj. i o jednotlivých modelech vysavačů (funkce, atributy),

schází údaje o ceně. Toerie není příliš logicky strukturovaná. Schází metody měření spokojenosti.

Metodika práce 20 25

Popis metodiky práce 5 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýzy dat 4 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 5 5

Autorka píše, že z databáze 4000 zákazníků vybrala každého pátého zákazníka, u kterého poté

prováděla osobní dotazování. Výsledný počet získaných dotazníků je však 105. Znamená to, že

autorka skutečně oslovila 800 respondentů a z nich 695 nebylo ochotno se výzkumu účastnit?

Považuji za důležité toto u obhajoby vysvětlit. Pro analýzu dat autorka zvolila třídění 2. stupně,

což hodnotím pozitivně, bohužel však nevzala v potaz cíl své práce a spokojenost s vysavačem  

vyhodnotila jen celkově, bez ohledu na typ vysavače, který respondent vlastní.

Diskuse, analýzy a závěry 14 23

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 3 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 5 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 3 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 6

Analýza výsledků je sice na jedné straně přehledná a vhodně komentovaná, včetně využitého 

třídění 2. stupně, na druhé straně neposkytuje příliš využitelná zjištění ve vztahu k definovanému

cíli práce. Spokojenost či nespokojenost s parametry vysavače autorka analyzuje bez vazby

na konkrétní produkt. K čemu je společnosti informace o tom, že zákazník je nespokojen s hlučností

či účinností vysavače, když neví, u kterého konkrétního typu vysavače byly tyto slabé stránky 

zjištěny? Poziční mapa na str. 49 má proto minimální vypovídací hodnotu. Domnívám se, že třídění 

druhého stupně v kap. 5.2.2 (str. 37) není správně. Barvy v grafech jsou nevhodně zvolené,

odstíny zelené barvy v některých grafech natolik splývají, že nelze odlišit jednotlivé výsledky.

Návrhy týkající se marketingové komunikace nesouvisejí s cílem BP a neopírají se o žádná zjištění.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 23 25

Stylistika 5 5

Gramatika 5 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 5 5

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 4 5

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 4 5

Názvy několika hlavních kapitol se neshodují s názvy v oficiálním zadání BP.

                                                                                Bodové  hodnocení 77 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: velmi dobře

V Ostravě 18. 5. 2012                                                                                       Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.


