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práci Ing'Elišk"vVildové
Posudekoponentana dizertační
_
spokojenostzákazníků předpoklad efektivníhořízenípodniku cestovníhoťuchu
oponent:prof' Ing.Hana Lošt,iíková,
csc.
volba tématu práce' fořmulace cí|ůpráce a jejich naplnění' použitá metodika'
formulacehypotéz
Zvolenétémapráceje velmi aktuálnía.jehořešení
bezesporupiinosnés ohledemna
potřebuhledat cesty k Zlepšení
tížníprostředípro všecbrry
Úkonnosti podnikův obtížné
jednotkyv důsledkunasycenostipoptávkya dlouhodobé
podnikatelské
recese.Platíto i pro
podnikiinív tomtoodvětvíse
práce.obtížnost
odvětvílázeňství'na něžse zaměřujedizertační
péče
od ť.
v ČR ieštězvýšilaÝ důsledku
omezeníbrazeníllízeňské
z&avotnímipojišťovnami
a
2012. ztohoto pohleduvý'zkumy.zaměienéna spokojenost.
retencia loajalituzákazníků
její zvyšovánízdokonalováním
slúeb, poskytovaných
klientůmlázní'jsou přínosemnejen
pro teorii,ale i pro praxi lázeňskýchinstifucí.
v kap.2. ovšenrnikoliv přesněs ohledemna obsahpráce'
Cílepráce.jsouforrrrulovány
Autorkav kap. 2.1 uvádí,Že cíiempráce.ienavrhnoutmodelvýpočtuspokojenosti
zákaznika
pro lázeňskýpodnik.cožrozvádíi v dílčích
cílechpráce.Mám k nim t).topřipomíDky:
je slovníspojení,.výpočet..
r Problemaťcké
v hlavnímcili práce.neboť
spokojenosti
implikuje možnostobjektivníhostanoveníúrovněspokojenostizákazníků,
což
nelze'Lze změřituoveň spokojenosti,
neji vypočítat.
o Cíleby měly korespondovat
s obsahempráce'To splněnonení,plotožeautorkase
věnujev navazrÚící
teoletickéčástii dalšímploblémůnjako je kvalita' řízení
kvalit},retence,loajalita,věmostzákazníků,
váahy se ziikazníky'řízenísížností,
jejich vazbu na spokojenost
ale nevysvětiuje
zákazníků
a s oh]edemna zaměření
primámíhovýzkumujeotázkou,pločje.jimvěnovánatakovápozomost.
ZvoleÍémetody a postupy při zpracovánídizertaěnípráce .jsou v;mezen1 jen
je lozpracovrína
rámcově'nedostatečně
metodikaprjmámíchvýzkumů'
jsou velmi diskutabilní.
hypotézy
Formulované
zejménadruháhypotéza,
u ní nebylo
plůměruúrovně
co ověřovat,užZ podstatystanovení
celkovéspokojenosti
pomocívráženého
jednotlivýchaspektů
spokojenosti
lázeňskýchslužebto ryplývá.
obsah přáce, kvalita analýzy' využitísvětovéhopoznatkovéhofondu v danéoblasti,
otázky do diskuse
Dizeltačnípláce je značněrozsáhlá (158 stran)'navícobsahujepřílohy'Je členěna
vyjma úvodu,cílůa metodikyprácea závěrudo 7 hlavníchkapitol'kteréjsou všaknavzájem
(od 8 stranpo 56 straÍ).Logická návaznostjednotlivých
dostiz hlediskarozsahunel).váŽené
hlavníchkapitolje ďejmá, ovšemvnitřní struktua a obsahjednotlivýchkapitol mnohdy
jejich obsahu.Rada pasážíje
logiku postrádá,protožezhustanáz\,f'kapitol neodpovídaji
zpracovánapovrchně bez vzájemnýchsouvislostí.chybí slovnánía kitické hodnocerri
prezentovaných
poznatkůZ lešelšeodboméliteratury,mnohá tvrzenínedávajísmysl a
lyvo]ávaiídojem'Že autoíkaneťozulněla'
práceplošla
o čempíše.Pochybuji,žedizeúační
interníoponenturou
na školícím
pracovištinebov případě,žeoponentu.ou
proŠla,
Že autolka
zapracovalado konečné
verzeprácevšecbnypřipomínky'
připomíŇy' soustiedím
v tomtoposudku\'zhledemk úrcvnitextunelzeuvéstveškelé
sejenna t1 ',á.adnípřiponlír].)
a dotaz)

Kap. 3.2.7 se opět věnuje
název by měl znít ',Teorie a koncepty spokojenosti..'
lépeby bylo tutokapitolupropojits kap. ]'2'5. NáZev obr. 26 neodpovídá
stíŽnostem,
Nerozumím
operátolů.
obsahu'neboťse netýkáobecněsluzebv ČR.ale pouzesLuŽťb
Io\.něŽniíz\u subkapitolyna str' 76 ,,Předmětspokoienostis Ieakcína stižnost.',1udíž
je obtíŽné
posoudit'o čemchce autolka v kapitole pojednat.Konečněna str.77
sledovánístíŽností..,
áutorkav názvu subkapitolyuvádí.Že se budezabývat,,Způsoby
se
spektrumpístupůa metod' netýkajících
ale vtéto subkapitoleuvádínesourodé
plo
v dÍtivévětšině deklaťovanéhotématu,ale např. ruzných nástlojů a metod
odhalení nedostatků v nabídce a službách, posuzovlání \"ýkonnosti dodavatele
podDikuatd.Některémetody,napi' '.hodnocení..'
i managementu
z pohleduzákazííků
tématem
vůbecsviiiíny.
grať.aj.,
nejsou
s
',bodor"ý
Zákazníků.
přístupům
k měřeníspokojenosti
Kapitola4 v lozsahu19 stranjevěnoviína
K tétokapitole mlímrcvněžřadu pňpomínek:
metodměřeníspokojenosti
Autorka v úvodutvtdí'želze použítvedle subiektivních
metody.s tímtotvřzenímne]zesouhlasit.vyjádřeníurovně
i '.objekti\,ní..
zákazníků
spokoienostizákazníkemje vždy subjektivnía tudíŽi \.ýsledkyjejíhoměřenijsou
Protoprosímpň obhajoběvysvětlit,jak vůbecautorkadospělak názoÍu'
subjektivní.
že pozoroviínía vjeho rrímcimystery shoping lze použítk měření spokojenosti
zákazníkú,lvŽdť základnímcharakteristic\ínrrysem pozolováníje. Že pomocítéto
metody nelze měřit postoje,jen vnějšíproje\T chovánía spokojenostje postoj
zákazlíka.
sjejím
Problémemtétokapitoly totiž je' že náZev kapjtoly opět nekoresponduje
jsou
v ní
obsahem, protože veďe metod měření úrovně spokojenosti ziíkazníků
obě skupinymetodautorka
prezentoványmetodyidentifikacepříčinnespokojenosti.
považujeza metodyměřeníspokojenosti'cožnenísprávně'T}to dvě skupinymetod
měly bý totiŽ roztříděnyna ty, kterélze pouŽítk měřeníspokojenostia na ty' lÍeré
nedostatků'Některémetodyse
byly zaměřenyna identifikacipříčinnespokojenosti'
např'metodacharakteristik.
vůbecnetýkajíanijednohoploblému,
Chybí srovnání a kritické áodnocení vypovídacíschopnosti a pouŽitelnosti
a
jednotlivýchmetodv rámci každé
z obouskupinmetod_ metodměřeníspokojenosti
řáz
metod identiÍikacepříčinnespokojenosti.Text tak ani v tétokapitole nemá
textu.
vědeckého
je velmi povlchnía nepřesný'mnohéfomulace jsou chybné'Např'
metod
Výklad
jako speciální metodu měření spokojenosti zíkazníkůautorka uvádí na str. 83
ale neuvědomujesi' žeje to obecnámetodamarketingového
šetření,
dotazníkové
rtelzea že
jinak
neždotazovánímziistit úřoveňspokojenostizákazník'ů
výzkumu a že
úIovněspokojenosti
speciánímetodystanovení
data'kteréq'tlžívajídalšískutečně
je velmi vágní.
popis
metod
ostatních
Rovněž
se toutometodouzjišťují.
zákazníků,
ta]de lze obtížněposoudit,zda je
formulacejsou nepřesnéaž nesrozumitelné,
plezentovanámetodazvolenavhodně.
Vzorce. kteréjsou uváděny u některýchmetod,nejsousplávně prezentoványa nejsou
se zejména
a symboly'Z tohotopobledudoporučuji
v nich maohdyvšechnyproměnné
Zamysletnad vzolcem na str' 84' 85' 89, ale i nad ostatnímivzolci, co v|astně
je doplnitnebooplavit.
symboliku,případně
ryjadřujía dopJrrit
Kapitoly 5 _ 7 představujípraktickoučástpráce.Kapitola 5 má lozsah pouze 11
stránek,kapitola 6 má 28 stníneka kapitola 7 je v rczsahu 8 stránek.Podle nrázr'umají b;ýt
věnoviány nál'rhu postúpu analýzy spokojenosti ztkazníka a jeho ověření na příkladu
metodické
navrhované
podniku.Cíl tétočástipráce všaknebyl zcela napJrrěn,
lrizeňského
a textobsahujeřadu chybnýchtvzeni:
postupymajířadu nedostatků

na str.100,obl. 3ó
postupanalýzyspokojenosti
zákazníků
Nutnoříci' Že prczentovaný
je vymezen pouze Íímcově' zachycuje obecnéflíze malketingovéhovýzkumu, a to
ještěne všech,kteréjenutnopřovést.
ve
Nelze akceptovattvřzení na stl. 100' Že ''všecbnymodely nejsou !'}.užitelné
je
jako
použita
prc
zkoumanémlázeňskémpodniku..,kdy
aŤgument toto t\Ťzení
výzkumu zjistit.
absencepotřebnýchdat. všechnadatalze v rámci marketingového
Kore]ačnía faktorová analýza nejsou modely měření spokojenosti zákaznika, jak
autorkatvlď na stl' 101'
Kolmogorov-Smimovovůvtest a Cramer.von Mises test jsou nepalamet.ické
testy,nikoliv modelya jejich užitíje jinénežtwdí autorkav práci na str.
statistické
1 o1 .
Text podobně jako v předchozíchkapitolách obsahuje řadu dalších obtížně
akceptovatelnýchslo\a]íchspojení,např. ''analyzovatzískanádatave vysokémdetailu..
(stl' 107)' ''byly sesbíIányvzorky dotazníků..
(str' 107),',segmentační
otázky..(stl'
110) atd. Je patmé,Že autolkaplez€ n tovanéproblematicenerozumíneboji nemá
vůbecnastudovrinu'
Při sestavoviínídotazníkunebyly dodrženyzrikladnípravidla pro měřenípostojů,a to
jak u měření spokojenosti,tak při měření důležitostijednotlil.ých atřibutůnabídkya
s]užeblázní.
Dotaz na úroveňtěchto služebse týká vnímanéfuovně kvality těchto služeb,nikoliv
jejich kvality na uoveň spokojenosti úroveňspokojenosti
zrákazníků
vůbec
důsledků
v dotazníkuměřenanebyla.
Výraznouchybounavícje, žev tomtopřípaděbyla použitapro měřeni.jednostranná
je většínežpočetnegatir'ních
hodnocení,
a tak
škála'početpozitivníchhodnocení
požadavek
nebyldodržen
neutralitypři měřenípostojů.
Při měření důležitosti
aspektůnabídkya služebpto zákazníkabyla měřenajen
důležitostrámcových dimenzí služeb lázní, nebyla věnována pozomost zjištěď
jednotlivýchaspektů
jednotlivýchdimenzí,i kdyžzřejměnejsoupro klienty
důležitosti
(např.
lázní stejně důleŽité
aspekty ,.přivítání.., ,,informace při příjezdu..'
,,profesionalitď.a .'laskavosta vstřícnost..u dimenze ',recepce..se z hlediska
po klientymohoulišit).l kdyby bylajejich dťtležitost
důleŽitosti
stejnáje třebato při
výzkumu zjistit. Diskutabilní je ploto i navrhovaný postup stanovení uovné
spokojenostiklientůzkoumanýchll2ní.
jednotlirých djmenzínení spÍávná opět odporuje
Formulacedotazu o důležitosti
požadavku neutrality a dotaz není jednoznačný,protože je směřoviful jen na
nejdťežitějšídimenzi, nekoresponduje
s nabízenouškálou a mohl snížitochotu
rryplnitdotaznik.
V práci neníuvedeno,zda byla při stanovenívah při učeni urovně kvality služebškála
důleŽitosti
uplavena,zatím1je nejdůleŽitější,
5 je nejméně
důleŽitá.
Doufám,Žeano.
je
pÍezentovaný
piíloze,
psán
písmeny
Dotazník.
v
velmi malými
a je nečitelný'Bez
lupy ho nelze přečíst'Zb}'tečněje zahlcen prezentacílázní, to do dotazníkunepatří'
výz|umnikd5ngsmi|ý .pqjens alr izicí.
neboťmarketingový
Z texfu neni zřejmé'jakou metodoubyl vybrán výběrový soubol lespondentů'nelze
tedyposoudit,zdajsou výsledkyIep.ezentativní.
Velmi diskutabilní je stanovení vah a následné výpočty individuálních indexů
jejich četností.
spokojenostia prezentace
nrázoryhostůna jejich
JinénežindividuáIní
důležitost
nemajísmysl'Kapitolaje tak zahlcenazavádějícími
výsledky,cožještěvíce
snižuieúroveňoláce.

statisticképřocedwy _
. Při statistickýchanalýzách autorkavětšinoupouŽila nespnívné
proměnrréa při tom měřeni spokojenosti
použila procedury pro kardinální (číselné)
je
itep" i"ó"''o urovnE kvality, protožeta byla v prríciměřena) a měření důležitosti
próváděno na orďnflnich škálách a data jsou kategolizovaná' Autolka statistiku
tategorizovaných dat očividněnezná. Prosila bych při obhajobětoto uvéstna plavou
-i*] z tohoto pohledu i preferovaná míIa polohy ',pruměr.. v navrhovaných
metodáchměřeníspokojenostizákazníkůi v poůité metoděv Fimrímímvýzkumu.]e
diskutabilní.
Formální aspekty dizertačnípráce, systematičnost,přehlednost, formální úprava'
jaryková úroveň.
Z předchozíhohodnoceníje patmé,žepředloženádizertačnípráce má i po formální
stiínceřadu nedostatků:
. K a p i 1 o lú) r o da z á r ě r . en e č i s I u j í '
. Nrízvyobrázkůse ob\'Tkleuvádějípod obrlázkem.
. oblázek má bý plezentován ažza jeho anoncív textu (nenísplněno např. u obr. 12
.
.
.
o

atd.).

obr. 25 a 20 (5r. 72)jeneči|elni.
v práci je řada gŤamatickýchchyb (zejménav interpunkci)a překlepů'
normyEN ISo 690 a EN Iso 690-2'
liteÉtuřynelespektují
Citacepoužité
Formulačníschopnostiautorkyjsou vzhledem k řadě obtížněslozumitelnýchpaslzí a
vědecképublikace. Jazyková úroveňpráce je
twzení nižšía néodpovídápožadavkům
nízká.

práce a přinos doktořandy
Výsledka dizertační
Vzbledem k řadě qiše popsanýchnedostatkůdizefiačnípráce i metodiky, použitépři
primárním l"ýzkumu nelze výsledky práce hodnotit pozitiv[ě' Na\'Ťhovanýpostup neni
áplikovatelnýv prari ani neobohacujeteoreticképoznánív tétooblasti,neboťje v řadě
aspektůploblematický nebo aŽ chybný a studovanou problematiku spíšezatemňuje neŽ
Íozyíií.
Vyjádření k publikaěníčinnostidoktorandLT
činnostidoktorandkyse nemohuvyjáďit, neboťjsem t}.toúdajeneměla
K publikační
k dispozici.
hodnoceníoponenta
Závěrečné
obsah práce nesplňuje požadavkykladenéna dizertačnípnáci, samotná práce není
kvalitní a autolka neprokrízalapotřebnéznalosti v daném oboru a schopnost vědecky
pÍacovat'hodnotímtulo dlzefiačÍí
práci zápomě a nedoporučujiji k obhajobě.
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