
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky a kvantitativních metod 

 

Oponentský posudek diplomové práce 
 

Jméno diplomanta Bc. Veronika Mizerová 

Téma práce Úloha dotazníkových šetření v marketingu podniku 

Vedoucí diplomové práce Doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. 

 

náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 x  

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu    x 
logická stavba práce  x   
práce s českou literaturou včetně citací  x   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod   x  
hloubka provedené analýzy  x   
stupeň realizovatelnosti řešení  x   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

  x  
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

x    
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

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? 

 



Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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