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Připomínky a otázky oponenta k obhajobě:
Autorka diplomové práce svoje vymezené cíle splnila.
Ve své práci se autorka věnuje teorii marketingu a dále hlavní váha je věnována oblasti
dotazníkových šetření.
V praktické části autorka sestavila a vyhodnotila dotazník. Při sestavování se dopustila
několika chyb, na které ji dokonce upozornili někteří respondenti (jak autorka sama píše).
K těmto připomínkám se autorka sama vyjadřuje a obhajuje svůj postoj, nicméně je na místě
se i z drobných chyb poučit a příště se jim vyhnout.
Při vyhodnocení autorka slovně výsledky popsala a pouze v některých případech je znázornila
také graficky. Zde je potřeba poznamenat, že výsledky by byly jistě lépe přehledné, pokud by
autorka ve větší míře využila grafy. Při vyhodnocování dotazníku bylo použito pouze
jednostupňového třídění, ovšem v diplomové práci by mělo být využito také dvoustupňového
třídění spolu s dalšími nástroji, které poskytuje statistika.
Otázka: Jaké jsou nástroje k eliminaci chyb, kterých se dopouští autoři dotazníkových šetření?
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je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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