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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
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kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
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práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

Autorka na kvalitně zpracovaném teoretickém základu provedla analýzu zvolené organizace 

se zaměřením na zákazníky. S využitím dataminigu byli zákazníci rozděleni do jednotlivých 

segmentů dle jejich společných znaků. Následně bylo provedeno další rozdělení zákazníků na 

základě RFM analýzy. K tomuto zpracování autorka využila MS Excel a software SPSS 

Clementine. Dále autorka pracovala s vybraným vzorkem a vypočítala celoživotní hodnotu 

zákazníka. Současně navrhla, způsob, jakým může zkoumaná organizace využívat navržený 

postup pro analyzování a dále využít zpracovaná data pro budování vztahu se zákazníkem.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Pro RFM analýzu autorka využila MS Excel a software SPSS Clementine. V čem se 

liší výstupy získané mocí těchto nástrojů? 

2. Do jaké míry jsou zpracovaná data využitelná pro zkoumanou organizaci? 
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