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Segmentace zákazníků vybrané společnosti
Cílem práce je navrhnout a zpracovat dotazníkové šetření zákazníků
vybrané společnosti. Jde o firmu Z-trade s. r. o. největšího dodavatele
svíček v ČR a na Slovensku, kde bude výzkum zaměřen na vzorkovou
prodejnu. Výsledkem práce bude vyhodnocení výzkumu a interpretace dat.
Mgr. Ondřej Slavíček, Ph.D.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Předložená bakalářská práce se věnuje segmentaci zákazníků ve vybrané společnosti. Práce je
zpracována ve shodě se zásadami pro tvorbu prací tohoto typu, má logickou strukturu a při
její tvorbě bylo užito adekvátní množství relevantních zdrojů. Cíl práce byl naplněn. V práci
je stanoveno 6 hypotéz, k jejichž ověření jsou využity vhodné statistické metody, aplikované
na výsledky vlastního dotazníkového šetření. Drobnou připomínku mám jen k tabulkám
použitým v praktické části. Pro celkové vizuální vzhled práce by bylo lepší, kdyby styl těchto
tabulek byl jednotný (jako je tomu v teoretické části práce).
Otázka k obhajobě: Co považujete za nejdůležitější při tvorbě a zpracování dotazníkového
šetření?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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