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Pracoviště vedoucího práce: Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýzu a segmentaci zákazníků pomocí statistických metod považuji za náročnější zadání. Jeho zpracování vyžaduje 
použití pokročilých vícerozměrných statistických metod.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená práce splňuje zadání s menšími výhradami. Jsou formulována teoretická východiska pro analýzu zákazníků a 
segmentaci trhu. Tato analýza by měla vycházet z většího množství zdrojů a měla by být konzistentnější. Dále jsou 
charakterizovány statistické metody využitelné v oblasti analýzy zákazníků. I tato část by měla být podrobněji zpracována. 
V praktické práci je provedena analýza zákazníků a jejich shlukování pomocí statistických metod. Na základě analýzy jsou 
formulovány závěry. Praktická část by zasluhovala výrazně lepší zpracování: přesnější formulaci závěrů, interpretaci všech 
provedených výpočtů, větší přehlednost, analýzu odlehlých hodnot.  Není posouzen současný stav segmentace, který je 
požadován v zadání. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Pan Zhitnikov zpracovával práci se zájmem, zajistil potřebná data, ale bohužel si správně nerozvrhl čas při zpracování 
práce. Praktické části tak nebylo věnováno dostatek času nutného pro kvalitní analýzu dat. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím jako dostatečnou hlavně z důvodů řady nedostatků, nepřesností a nesrovnalostí 
v praktické části: Popisné statistiky datového souboru by měly obsahovat kvartily, minimální a maximální hodnoty pro lepší 
posouzení souboru dat. Část týkající se regresní a korelační analýzy je velice nepřehledná, dohromady je smíchaná 
jednonásobná a dvojnásobná lineární regrese a korelace, kapitola obsahuje nepřesné závěry. Obrázky 3 a 7 nejsou 
interpretovány. Nejsou uvedeny a srovnány lineární modely jednonásobného a dvojnásobných vztahů. Výše hlasových 
služeb je zřejmě v tabulce 5 uvedena v jiných jednotkách než na obrázku 10. Ve shlukové analýze, kdy je použita 
dvoustupňová metoda z programu SPSS, v práci není uveden postup, jakým dochází k segmentování, jaké metriky jsou 
použity. Celá analýza je samozřejmě limitována poskytnutými údaji.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z hlediska jazykového práce obsahuje celou řadu formulačních a pravopisných chyb: 
Např.: 
Str. 8: Cílem moje práci provést analýzu portfolia zákazníků a jejich následnou segmentaci. 
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Str. 11: Pokud budeme sledovat ziskovost a hodnotu klienta během jeho životního cyklu budeme mocí rozdělit a 
segmentovat jejích v databází. 
Str. 34: pro analýzu byli zvolený následující osm charakteristik klientů 
Str. 42: Takové údaje skreslují výstupy analýzy. 
Str. 46 Závěrem své diplomové prací bych rád sjednotil jednotlivé kapitoly a výsledky provedených výpočtů. 
Po formální stránce také práce vykazuje řadu nedostatků: 
Obrázek 10 obsahuje názvy v ruštině. Proměnné jsou uvedeny jednak v češtině jednak zkratkovitě v angličtině, což 
nepřispívá k přehlednosti práce. Rušivě působí velké mezery v práci.  
Z hlediska rozsahu je práce kratší – rozsah práce je 39 stran bez seznamu tabulek, grafů, seznamu literatury a úvodních 
stran. Analytická část má pouze 15 stran. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomová práce by měla vycházet z většího množství zdrojů, v kapitole segmentace a targeting bylo čerpáno ve větší míře 
z jednoho literárního zdroje: Žáček 2010. Citace jsou v textu uvedeny. Citace Kotler, Keller, 2007 na str. 14 není uvedena 
v závěrečném seznamu literatury. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práci Nikity Zhitnikova hodnotím jako dostatečnou zejména kvůli nedostatkům v praktické části, nižší úrovni 
jazykové stránky, velkému množství formálních nedostatků, menšímu rozsahu. Mrzí mne, že zajímavé práci se 
nedostalo péče, jakou by si zasloužila. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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