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BP max

Definice problému 20 24

Originalita, aktuálnost a náročnost tématu 2 3

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

Teoretická východiska (srozumitelnost, úroveň kompilace, kritičnost, exaktnost) 4 6

Charakteristika společnosti, instituce, trhu (obsah, přehlednost) 6 6

Použité zdroje (rozsah, kvalita, aktuálnost) 5 6

V teoretická části by si větší pozornost zasloužila problematika měření spokojenosti na úkor
marketingu služeb. V literatuře by mohlo být výrazněji čerpáno z cizojazyčných pramenů.

Metodika práce 24 24

Popis metodiky práce 6 6

Metodika shromažďování dat 7 7

Metodika analýzy dat 7 7

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

Metodika práce je přhledně zpracovaná, stejně tak metodika shromažďování a analýzy dat
(zpracování do pozičních map).

Diskuse, analýzy a závěry 18 22

Vztah mezi teoretickými východisky a praktickou aplikací 2 4

Diskuse a analýza shromážděných dat 7 8

Návaznost návrhů a závěrů na analýzy 6 6

Míra využitelnosti výsledků (pro teorii, pro praxi) 3 4

Přínosem práce je zpracování grafické podoby analýzy do pozičních map, což umožní srovnávat
jednotlivá pododdělení a také příležitosti pro zlepšení a silné stránky (motivátory) pododdělení.
V analýze mohlo být více využito třídění druhého stupně a zjišťovány rozdíly mezi klientkami. 
Nízká provázanost teoretických východisek a praktické části se odvíjí od nižší pozornosti
věnované spokojenosti v kap. 3, viz komentář výše. Některá doporučení jsou ve vztahu 
k nižší míře důležitosti velice finančně náročná.

Efektivní komunikace (formální úroveň) 19 20

Stylistika 4 4

Gramatika 4 4

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

Přehlednost a srozumitelnost (logická návaznost, absence překlepů, tisková kvalita) 3 4

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

Práce neobsahuje stylistické nejasnosti. Práce je přehledná, logicky provázaná. Grafické
zpracování práce je jednotné, avšak poziční mapy mají horší zobrazení a tiskovou kvalitu. 

Pracovní disciplína 5 10

Účast na 1. skupinovém semináři 0 1

Bezchybné odevzdání zadání BP do IS 1 1

Vyzvednutí zadání BP do vyhlášeného termínu 0 1

Splnění podmínek zápočtu za ZS 1 2

Účast na dalších 2 skupinových seminářích 2 2

Práce na BP během ZS a LS (konzultace) 1 3

Studentka pracovala spíše v závěru akademického roku. V závěru využívala osobních
konzultací a na poznámky pružně reagovala.

                                                                                Bodové  hodnocení 86 100

Doporučení k obhajobě: ano                                                Hodnocení: výborně

V Ostravě 24. 5. 2012                                                                                       Ing. Jana Valečková


