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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Cíl práce byl v úvodní části jednoznačně vymezen. Diplomová práce má logickou stavbu, teoretické 

kapitoly jsou provázané na praxi. Kladně hodnotím  zejména rešerši metod, ze kterých pak autorka 

vybrala vhodné pro analýzu spokojenosti a loajality zákazníků ke značce Škoda. Vzorek respondentů v 

rámci dotazníkového šetření činil téměř 400, což podpořilo relevanci výstupů práce. Díky názorné ukázce 

využití metody a interpretaci dosažených výsledků na konkrétním respondentovi je realizovaný výzkum 

velmi přehledný. Autorka pojala téma komplexně, přesvěčila, že je schopna uvažovat v souvislostech, což 

dokazuje např. doplnění aktuální často diskutované problematiky elektromobility. Mezi navrhovanými 

opatřeními je mj. zmíněno zavedení věrnostního programu. Domnívám se, že pro prodejce automobilů je 

méně náročné aplikovat danou procentuální slevu na servis v jejich provozovně, kterou zákazník získá při 

koupi nového vozu u nich (např. Porsche Plzeň VW), než složitěji administrovat celý věrnostní program. 

Ze zkušenosti z této oblasti se domnívám, že cena polepů tramvají je mírně podhodnocená, jelikož je 
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potřeba počítat jednak výrobu fólie a jednak pronájem plochy na tramvaji. Práce byla 

zpracována s velkým nasazením a pečlivostí a hodnotím jí stupněm "výborně".  

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

1. Na str. 39 uvádíte velmi stručně dopady stávající situace pandemie koronaviru na ekonomický vývoj 

společnosti Škoda Auto, který by patrný v době odevzdání práce. Nyní jsou dopady již zřejmější. Zkuste 

stručně vysvětlit tyto dopady, které kromě dalšího souvisí právě i s reakcemi na straně poptávky. 

2. Co je podle Vás v současnosti největší konkurenční výhodou prodejců automobilů jednotlivých 

značek?  

 

 

 

 

V Plzni, dne 29.5.2020        Podpis hodnotitele  


