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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:  

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 

Student zpracoval zajímavou práce z oblasti marketingové analýzy spokojenosti zákazníků, 

pozitivní vliv měla také jeho účast na předkládání a pomoc při vyplňování dotazníku 

respondenty. Po teoretickém vstupu do problematiky se autor práce zaměřil na charakteristiku 

akce a také její ekonomickou přínosnost pro pořadatele. Stěžejní je představení dotazníku, 

vytvořeného studenty Lillehammer University College a také jeho vyhodnocení. Přínos práce 

lze spatřovat v úpravě dotazníku tak, aby byl pro respondenty přívětivější, a to jak po 

obsahové stránce, tak také v počtu otázek a množství nabízených odpovědí. Dále se autor 

zaměřil na určité problémové oblasti akce, která byla jinak hodnocena zákazníky – 

respondenty jako velmi zdařilá. 

 



1. Ve své práci uvádíte, že vámi hodnocená akce vykazovala určité organizační 

problémy, např., že příliš nepřispívá ke zvýšení návštěvnosti norského regionu, ve 

kterém se Světový pohár koná. Jaká další opatření, kromě některých již uvedených 

v práci, byste doporučoval pro podporu jeho atraktivnosti?  
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