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B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                
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Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci  klasifikačním stupněm:1     velmi dobře   

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:2 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit návrhy a opatření, které by mohly vést ke zlepšení spokojenosti a 

kvality služeb ve zkoumaném regionu, a tím do něj přilákat i více návštěvníků. Studentka postupovala podle 

předem stanovené metodiky dotazníkového šetření, následně data analyzovala. Při interpretaci dat (např. 

ve shrnutí výsledků a poznatků) by bylo vhodnější nekombinovat použití relativních a absolutních četností. 

Určité nedostatky shledávám právě v interpretaci některých výsledků výzkumu a rovněž v používání 

odborného jazyka a terminologie. 

Závěry a návrhy mohly být rozpracovány v širších souvislostech tak, aby lépe korespondovaly s výsledky 

výzkumu. Obecně byl však cíl práce splněn a práce odpovídá požadavkům kladným na bakalářské práce.   
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Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:3 

 

Z tabulky 37 lze vypočíat tzv. Net Promoter Score (NPS), ze kterého je možné odvozovat loajalitu 

zákazníka. Pokuste se vyčíslit NPS pro jednotlivá místa Vašeho dotazování a výsledky diskutujte.  
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