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Název BP: Měření spokojenosti obyvatel se službami obce

BP max

Definice problému 23 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) 5 6

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

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 6 6

Cíl práce je jasně a přesně specifikován. Autorka zpracovala charakteristiku obce velmi precizně.

Zabývala se jednotlivými oblastmi, které se snažila (i když ne všechny) zapracovat do dotazníku.

V teoretické části mohla být větší pozornost věnována samotnému měření spokojenosti.

Metodika práce 22 25

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 6 7

Metodika analýza dat 5 7

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

Metodika sběru dat je detailně popsaná. Větší pozornost by si zasloužil popis metodiky samotné

analýzy získaných dat. Autorka v aplikační části využívá statistického testování. Zjištěné průměrné

hodnoty spokojenosti si vhodně přepočetla na index spokojenosti. V metodické části však nejsou

tyto kroky nikterak uváděny.

Diskuse, analýzy a závěry 19 25

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 4 5

Diskuse a analýza shromážděných dat 5 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 5 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 5 6

Autorka ve velké míře využívá třídění druhého stupně, ať již v samotné analýze nebo také

v přílohách. Oceňuji provedené statistiké testování a hledání závislostí. V analytické

části schází vyhodnocení otázek č. 15 a 16. Výsledky v podkapitole 5.3 má studentka k dispozici 

také v podobě indexů, bylo by vhodné, kdyby v analýze používala tyto hodnoty namísto průměrných 

známek. Sestavení poziční mapy z informací, které má autorka k dispozici neshlédávám příliš 

vhodné (Obr. 5.10), pravděpodobně ani důležitost faktorů není správně zanesena do grafu. 

Doporučovala bych vytýčit si konkrétně faktory, u kterých bude hodnocena spokojenost a také

důležitost. Takto je přisuzována například stejná důležitost faktorům kapacita MŠ a úroveň vzdělání

na ZŠ jen na základě hodnocení důležitosti s faktorem "školské zázemí v obci".

Efektivní komunikace (formální úroveň) 21 25

Stylistika 4 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) 4 5

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

V práci se objevují gramatické chyby a stylistické nejasnosti. Odkazy v analýzách na objekty

umístěné v přilohách nejsou správné. 
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