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Ostatní připomínky k práci 
Práce je rozdělena na dvě části. V úvodní teoretické části je popsána conjoint analýza (analýza preferencí) včetně 
základních principů, modelů, metod a postupů při její aplikaci. V praktické části je conjoint analýza využita při 
marketingovém šetření zaměřeném na výběr chytrých hodinek. Vyhodnocení a interpretace výsledků jsou 
shrnuty v závěru diplomové práce.  
Práce obsahuje jen pár formálních nedostatků, např. špatné formátováni matematického zápisu váhy atributů 
v obrázcích 4 a 5 či špatný formát citace [13]. 
Práce však splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci v oboru Ekonomika a management, a proto 
ji doporučuji k obhajobě. 
 

Vyjádření k výstupům ze systému Theses 
V práci se nevyskytlo plagiátorství, míra shody je méně než 5%. 

Otázky a náměty k obhajobě 
      

Závěrečné hodnocení 
Práci doporučuji  k obhajobě. 
Tuto diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou: B 
 

V Pardubicích 9.1.2019 

Podpis  ..................................................................  


