
  

 Ostrava 12. května 2012 

Oponentura diplomové práce 

Autor diplomové práce: Bc. Lucie Záchová 

Oponent: Ing. Darina Seidlová 

Téma diplomové práce:  Analýza interkulturních rozdílů služby BiZi 

• Zvolený postup řešení zadané problematiky 

V teoretic ké části práce autorka popisuje samotnou službu BiZi a charakteristiku prostředí ve kterém 

výzkum prováděla. Dále se zabývá převážně definicemi z oblasti interkulturního marketingu a prezentuje 

vlastnosti a pojmy z oblasti dopravních služeb. S praktickou částí, kde je využíváno dvojího primárního 

výzkumu, který byl realizován formou ústního dotazování a slouží k analýze dané problematiky, nás autorka 

práce seznamuje v kapitole 4 a 5. V šesté kapitole jsou obsaženy vlastní myšlenky a názory studentky na 

poznatky, které vyplynuly z analýzy získaných dat. V samotném závěru jsou shrnuty nejdůležitější body 

vycházející z praktické části výzkumu.  

• Dosažené výsledky, jejich odborná úroveň a možnost praktického použití 
Autorka si pro svou práci zvolila velmi zajímavé a originální téma a z celé práce je vidět, že spousta 

informací pochází z jejich vlastních zkušeností a vlastní autorský přístup vnímám jako pozitivní. Teoretická 

východiska jsou dostatečně obsáhlá a relevantní vzhledem ke zvolené oblasti a jsou srozumitelná i pro 

běžného čtenáře. Informace logicky navazují a mají přímou vazbu k analytické části práce. Výběrový soubor 

a způsob jeho tvorby je, až na malé výjimky, v pořádku. Autorka uvádí jako horní hranici pro nejčastější 

uživatele 55 let, což si myslím, je zbytečně málo, což ostatně vyplynulo i z některých částí analýzy. Cíl práce, 

který byl dle mého názoru splněn, byl podmíněn provedením dvou výzkumů. Z jejich prezentace vyplývá, že 

sběr dat i jejich analýza byla poměrně náročná. Výsledky jsou prezentovány přehledně, srozumitelně. 

Zvolené metody pro výzkum a analýzu dat shledávám taktéž jako vhodné. K praktickému použití by práce 

sloužit mohla, ovšem pokud by se jednalo o to, zda je vhodné tuto službu nově spustit, bylo by nezbytné 

praktickou část ještě více rozšířit, aby splnila veškeré předpoklady nutné k takto závažnému rozhodnutí. 

Avšak takovýto výzkum by byl již příliš obsáhlý pro potřeby diplomové práce. 

• Formální náležitosti, vnější úprava, přehlednost apod. 

Po formální stránce práce odpovídá standardům, je přehledná a její úprava je taktéž v pořádku. V práci se 

vyskytuje pár gramatických chyb. 

Práci doporučuji k obhajobě.  

          Ing. Darina Seidlová 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete, konkrétně, jakým zabezpečením by se dalo předcházet možnosti odcizení součástek u jízních 

kol. 

 

 


