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PoDNIKU cEsTo\'NÍHo RUCHU
kteléje diky svému
zásadnfiIutématu,
PředloŽenádisertacejevěnovánamarketingově
tedy sLi1e ptatnéa aktuální ve všech oblastech. Jest]ižepřistoupíme
ýýmamu nadčasové,
ťsektorulázeňskýchslužeb'pak se zásadníÚznam ještěposiluje- jak díky specifikům
služebvůbec,tak díkyspecifikůmlázeňství'
jejíhozpmcování.S]ed
vymezenícílůpráce a rozvlžení
Vstupempráceje důkladné
zázemí pozdě)i
kapitol ni sebe vhodně navazuje,po Íáncovémpostiženíobecnějšího
zkoumanýchjevů, ve l.1eřm necltybípasáževěnovanéjak marketingovémukontextu tak
kvalityslužeb,se
sledování
jevůmz odpovídajících
chovánía z možností
oblastispotřebního
Jde
o velmi pěknou
ákazníků'
pozomostjižsoustŤedí
na vlastníobsaha relacespokojenosti
jeŽ
postupy, mohoubýt q'užiryke
a hodnotícimožné
src\'návajíci
částpřáce systematicky
zíkaznikův případěstúeb'
spokojenosti
sledování
Těžištěm
vlastníhopřínosu prácejsou kapitolypát.iažsedmá'Na základněvlasfuích
dotazovánívelkéhovzolku zákamíkůLFL'
Úzkumů, z nichŽ do popředírYstupuje písemné
pomoci
autorka prověřuje několik směrů hodnoceníspokojenosti, zejménapak
pěl.ného
apadtu včetně
indexů. Nechybí uvážlivézapojenístatistického
souhmnějších
pío
dané
oblasti
spokojenosti'
analýzy
\Tužitifaktorové
Je třeba ocenit diskus.i tón spojený s daným postupempráce a jejími iýsledky
p|áce,]dera
disertační
a potřebnoupolohuvyústění
v kapitote?' (Zhodnoceno'Jdeo žádoucí
jen
u v|astníhopostíŽení
tak dává dosaženícílů pláce do širšíhokontextu. Nezůstává
spokojenostis lázeňskými slDžbami,ale využíváse i k původnímunávrhlt o entac€
komunikace'
marketingové
K pÚžadoýanýmbodťlmhodnocení:
Ad a) Formálníaspekty:
jednottivékapitoly na sebe
Jak byto již uvedenoÚše, strukfula práce je promyšteDá,
zapojují i při
po|ohy
aŤgumentačně
vhodně
přjčemž
1eoretické
se někteÉ
dobře navazují,
je
pláce
na lysoké
stránce
vlastní interyÍetaciÚsJedků původního\,ýzkumu. Po formální
úrovni.JiSté,ale naprostomaÍginální,
Úhrady se mohoutýkattoho,že!ěkdy-jsoupodíly
jako obrázek(s'133ob. 43).
za indexy(např' ISDZ), někdyje tabulka nazvIína
označeny
kdybybylo upřesněnovyužitísoftwarea možnámohlybý v příloháchi
Byto by i šikovné,
někteÍé
statistické
Ústupy (např.pokudjde o ANoVA ve]ikosti\ŤlitÍoa meziskupinového
rozptyru).
pláce:
Ad b) obsah disertační
Pokud jde o teoretická východiska' text v potřebnémíie zvažuje malketingový
kontexta s nímspojenérámce spotiebníhochování.snad jen mohla zřetelněji zaznítspecifika
aspektya relace spokojenosti
marketinguslužeb.Velice důkladnájesnahapostihnoutrůzné
přístup,
l.1eď
hodnotí'srovnává.Jisté
textů'
Jde
o
pomocí
sfudií,
odbomých
zákazníků
(bez
specifikace)k metodám
přiřazení
b]ižší
Mystery
shopping
rozpakymůžeryvolávat
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jedná o metoduzkoumající
(kdyžse především
postiŽení
rcá|nýchzíkazrríků
spokojenosti
samozřejměz hlediska sledováníkva]iry
přístuppersonáq firmy apod' k zákazníkům),
k měřeníspokojenosti
ot.tot'y .1"to něco jiného. Záběr komparace rumých přístupů
ákazníkůje bohalýa přínosný,ajímavéby případněbylo i srovnánís metodikouTRI:M
index' Rozsah dvou tietin pláce věnovaný obecnějšímuázemí se můŽezdát ažnadměmý,
jevů zyažÁva|1ých
ve vlastnímřešenía i z hlediska teoÍetického
nicméněpro postižení
přínosujdeo piístupužitečný.
Pro postiženíindexu spokojenostibyly při plnění cílů do sousta\'Yproměnných
ětyři hlavníoblasti.Jde o ÚstiŽnésměry,přestose nabízíotázk4 zda se
zapojenyvíceméně
rázu.
ještědalšíproměnně. např. sociálního či estetického
neplomítají
do spokojenosti
.
je
práce
a
s
cíli
je
to
!
sou|adu
Relativněstřídmýprostor věnovánanalýzekon|.urencea]e
je
pasaž
\ pracinech}bi'UČelná
kon]Qrence
.pokojeno.ti
se s|uŽbami
Zal.azníků
Z\áŽen|
a rczhovorys j ejich zástupci).
společností
5'3' 1 (výzkumu ostatnich]ázeňských
šetřeníje důkladná' představenijeho shuktuřy
Přípravavlastníhodotazníkového
dotaŽníkurozumné'
a v souladus cíli práce, zdůvodněnioperacionalizace
systematické
Nebylomožnáod věci v souvis]ostis indexemISDZ a s ním spojenýmdotazemzmínitrclaci
i kdyŽ z hlediskaÚběřové
kNPs (Net PromoteÍscole). Dosaženývzorekje úctyhodný,
metodiryjde o samovýběr.ostatně toho si je autorkavědoma a při zpětnémohlédnutí
vsedDé kapitolena to upozorňuje'Velice správněse zde taképoukazujena problém
a na dalšímoŽná
respondentů
vstDpních
dat,založenýchna vědonýchveúálníchdeklaracích
je to, že v
marketingu
zkreslenívýsledkůšetření.Jistým omezenímvmlku z hlediska
jeden
pob}'t
v něl.1erém
zikladním souborxbyli jen hosté,tedy ti, kteiíabsolvovaliatespoň
doměLFL. Nicmfuě toje dánopovalouzkoumanéhojevu.
partii ''stanovenívah..(6.1'1)'
Je třeba ocenitpoctivou,svědomitoua promyšlenou
protožejejich určenízásadnímzpůsobemovlivňuje hodnofuÚstupních índexů(konečně,jde
o obecnějšíproblémjakékoliv agÍegaceploměnných s řůmou \ýmamnost', a to včetně
pěkné diskuze k možnýmpostupům.Piípadnězde mohla zazníti teoretickáúvahao
regresenormovanýchproměnných.
moŽnostechuplatněníbeta koeficienfuz vícenásobné
je
mezi
zjištěnýmiindexy spokojenosti'
vyhodnocující
rozdíly
lnspirující subkapítola6.3
jak
vyměla
snahapienéstje do matice
by
věmosti a loaja1ityzÍftazníkaa vybizí k dotazu,
čfuti(obr.13,stÍ.41)'Podstatnýmpříspěvkemje validace dotazníku
uvedenév teoretické
.i"ýznamná
matice
přínospÍáce'I kdyžkolelační
(6.4), kteláje
téžjakoteoreticko-metodický
zkoumaných proměnných(tab. 45) Íozumněvede k up]atněnídílčíchfaktoroÚch analýz,
přeci jen se nabízíotázka' zda byla prověřenaFA přes všechnyoblasti'
plní i rcli diskusníhooh|édnutiza
Dobře koncipovaná kapitola ,,zhodnocení..
dosaženýmivýsledl.1 a použitými poshlpy' Zde předložený návrh oddělující]oaja]itu a
věmost je přínosný a inspirující.Důstojným\"ýstupemdisetace je návřh nazvaný jako
,xoloběh oslovenízákaznikď. fomující z výstupůpráce odvozenývhodný pruběh
komunikacese zákazníky.
práce:
Ad c ) cíle diseltační
vhodně jsou q'jáďeny i na nij
a smysluplné,
vymezení hlavníhocíle je úče|né
a zapoj€ným analýickým metodímpráce
navazujícídí|ěícfle. Díl.f danémurozsahušetŤení
cíle.U
úrovnijsou naplněnyi rymezenédílčí
ákladní vymezenýcíl plní'Na odpovídající
postednflroz nich (zjištěníhlavníchfaktorů,kteléovlivňuji spokojenostzákamíkav lázÉňské
dosaŽ€ n ívzítv úvahurámce,wmezenézkoumanými
organizaci)jetřebapři hodnoceníjeho
pŤoměnnými.
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Ad d) Vyjádření k hypotézáma jejichtestování:
ané
ZávěÍo plověřeníprvníz nich se odvíjíve stÍrrkturo\
Prácevymezujedvě hypofézy.
lze
hypotéz,
podobě'I kdyŽnenípodloŽenkonkrétními
statistickými
testyz oblastitestování
p
váhání
se
týká
smysluplnosti
s rryjádřenímke splnění ní hypotézysouhlasit'Určité
lymezenédIúéhypoÍé4k hlediskakonstrukceindexůspokojenostiváhy vysfupujijako
Nicméněí takové
íesp'píoměnná).Její lyvráceníje proto očekávatelné'
vlivný paÍametr
přínos'
potvrzeníznamená
práce|
Ad e) stanoviskok piínosudisertační
vůbec,
přáceje pěknýn počinkempro s]edování
spokojenostizákazníků
Disertační
postupuautorka
zvyšuje.
MoŽnostída|šího
v případězaměření
na lázeňsfuí
sejejí přínosještě
piedevsiÍn
.,\a7uje
v sedmé
kapiLoIe'
Ad 0 vyjádiení se k publikačnímal'1ivitámdoktorandky:
zaměřenina
dlouhodobém
Uvedenépublikaceauto.kysvědčío její8 soustředěném
problémy
diseítací
zkoumalé.
Ad g) otázky k diskusiv rámci obhajoby:
-

pŤi hodnoceni
Pasáž 3.2.7 velmi vhodně zdůťazňuje
Úznam analýzy stížností
spokojenostzákazníků.Iak \yzníýá a[a|ýzastižností
v LFL?
Výsledky,índexyspokojenostia dalšíanal).tické
Úsfupy jsou dále zkoumány podle
jsou
Hovoři se zde
zapojenapopisnákritéíií
segmentace).
vybřanýchproměnných(spiše
nicméněz hlediskavymezenítřá1íhose8menfujde jen o kategolizacité
o segmentech,
kteréotiázky.Byla zvažovánamožnostpostihnoutmezi zákamíky LFL tržnísegmenty
(kombinací
zároveň)?
vymezené
na zíkladěkomplemější
segmentace
víceproměnných

.

jen současné
Dotazovánizach}.tilo
resp. dosavadnizákazníky,coŽ je vzhledemk cíli
práce pocbopitelné
a účelné'
Nicnéně shanoutak zůstalipotencionálí zákazníci'kteří
mohou bÍ zajímavínejen již z hlediska zkoumánívah v indexech spokojenosti,ale také
zhlediska dalšímaÍketingové
orientacespolečnostivůbec' Jaké moŽnostipře'rosu
potenciální
výsledků
i
na
z{kazníkyby mohlybÍ užitečné?
dosažených

.

komunikacev kapitolesedméby mohl být doplněn
Původní
návrhpruběhumarketingové
mixu v oblasti
o dalši návrhy spojené i s ostatnímínástroji marketingového
(lázeňsl.ých)
pakpro piípadLFL.
služeb,
zejména

Cetkayéryjádíení:
práci' samotná
na doktořskoudisertační
Protože'obsahprácesplňuje požadavky
kladeĎé
pláce je kvalitnía autorkazde prokázala poliebnéznalostil danémoboruá schopnost
publikační
vědeckypncovat,coŽdokazujemj' i prezentovaÍlá
činnost'hodnotimpředloženou
práci
kobhájobě.
V případěúspěšné
disertaci kladně a doporučuji tuto doktorskou
obhajobynavrhuji,aby autolce,Ing' ElišceVildové, byl udělentitul doktoŤ(PhD.,)v oboru
Podnikováekonomikaa management.
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