
Hodnocení oponenta BP

Jméno a příjmení studenta: Vojtěch Koutný

Název BP: Měření spokojenosti zákazníka se službami kavárny

BP max

Definice problému 22 25

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

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

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

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

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Cíl práce je jasně a přesně specifikován. Autor v teoretické části precizně zpracoval
problematiku měření spokojenosti a neodbíhá bezúčelně k jiným oblastem. Charakteristika se 
opírá o popis prvků MM služeb, bylo by vhodné rozšířit kapitolu, např. o analýzu mezoprostředí.

Metodika práce 22 25

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 7 7

Metodika analýza dat 5 7

Úroveň dokumentace (přílohy, dotazník, scénář, výsledky) 4 5

Hypotézy č. 3, 4, 5 jsou potvrzeny či vyvráceny pouze jednou otázkou dotazníku.
Autor vhodně zvolil metodu sběru dat a sběr dat v jednotlivých částech dne. Jelikož autor zvolil
nereprezentativní výběr, tak se doporučuji vyhýbat tvrzením, že daný vzorek zachycuje
přesnou strukturu zákazníků (věk, vzdělání, str. 31 a 32). Metodika práce je velmi precizně
a detailně zpracovaná.

Diskuse, analýzy a závěry 21 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 6 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

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

Analýza je logicky členěna do dílčích bloků. Autor vhodně kombinuje a analyzuje jednotlivé
výsledky z dotazníku. Doporučovala bych si výsledky průměrných známek spokojenosti přepočítat
do podoby indexu spokojenosti. Nenašla jsem v práci využití členění druhého stupně dle vzdělání
a také schází v analýze vyhodnocení otázky č. 11 (jen příloha), č. 17 a č. 23 (jen návrhy).
Dle mého názoru autor prokázal velmi dobré analytické schopnosti. Práce je navíc obohacena
o vlastní zkušenosti.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 21 25

Stylistika 5 5

Gramatika 4 5

Jednotný vizuální styl (sjednocení fontů, struktura členění práce, barevné sladění) 4 5

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

Dodržení norem (citace, zápis vzorců, označování tabulek a grafů, číslování) 3 5

Některé tabulky umístěné v přílohách nenesou pořadové označení. Dle směrnice mají být
veškeré grafy označovány jako obrázky (Obr.).
Práce je stylisticky na vysoké úrovni. Autor používá odborný jazyk.
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