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Bakalářská práce (dále BP)je věnovaná oblasti spokojenosti zákazníku ve společnosti
BorsodChem MCHZ s.r.o. v Ostravě v souladu S jejím zadáním.

BP má klasickou strukturu tvořenou anotací, úvodem, teoretickou a praktickou částí,
závěrem, přehledem literatury a přílohami. Rozsah Činí 33 stran včetně příloh.

Hlavním cílem BP bylo zjistit, zda jsou zákazníci firmy spokojení s kvalitou výrobků a
nabízených služeb. Zdrojem informací pro ni byly zápisy ze služebních cest, studentka se rozhodla
spokojenost zákazníků vyhodnotit od roku 2008 do roku 2012, data roku 2009 porovnávalas rokem
2008, a dále vždy další roks předchozím. Závěrem shrnula výsledky let 2008-2012, výsledky jsou
reálné a odpovídají skutečnosti.

Největším přínosem práce je bezesporu vytvořený dotazník, který navrhuje studentka rozesílat
zákazníkům s malým tonážním objemem.

Pro svou praktickou část nastudovala velké množství informací o firmě, studentka svědomitě
spolupracovalas pověřenými zaměstnanci odboru prodeje specialit a komodit. Aktivně se dotazovala
na všechny podrobnosti služebních cest na jejich plánování a průběh. Důkladně studovala zápisy ze
služebních cest, vytvořila tabulku pro každý rok, kde byl uveden zákazník, účastník jednání z firmy,
datum a výsledek jednání. Slečna Miketová chtěla Wto tabulky uvést do přílohy, nicméně obsahovaly
velké množství interních dat a obchodních informací, jejichž zveřejnění by mohly firmu poškodit,
kdyby je získala např. konkurence. Do přílohy mohla uvést alespoň hlavičku tabulky.

Závěrečná bakalářská práce slečny Lenky Miketové se jeví jako logická a ucelená sfunkčním
členěním. Studentka dbala na přiléhavý jazykový styl a odkazovala na použitou literaturu a prameny.
Hloubka zpracování tématu po obsahové stránce je adekvátní, včetně formální stránky a příloh.

Doporučuji bakalářskou práci kobhajobě.

Otázka k obhajobě:

Ve své práci navrhujete menším odběratelům zasílat dotazník, projednala jste toto ve firmě
BorsodChem MCHZ s.r.o. a sjakým výsledkem?
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