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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Využití metody Mystery Shopping ve vybraném podniku 
Jméno autora: Jiří Kalenský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských  studií 
Oponent práce: ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor práce se zaměřil na konkrétní proces hodnocení služeb, a musel tak prokázat svou schopnost aplikovat teoretické 
poznatky do praxe. 
 
Splnění zadání splněno 
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. 
Autor práce splnil zadání. 
 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor zvolil správný postup. Velmi oceňuji podrobnou analýzu výstupů mystery shoppingu a konkrétní doporučení pro 
danou společnost. 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Autorovi práce však vytýkám používání termínu výzkum, který rozhodně prováděn 
nebyl (praktická aplikace nemá parametry výzkumu, ale průzkumu). 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je na velmi dobré formální i jazykové úrovni.  Jednotlivé kapitoly však nejsou na sebe navázány (slovně) a především 
v teoretické části působí jako pouhý výčet oblastí, kterými se autor zabýval. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Citace jsou uvedeny dle norem, výběr zdrojů je dostatečný. 
 
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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Práce splnila cíl. 
Protože autor pracuje ve své práci s pojmem výzkum, ráda bych mu položila následující otázky: 
 
„Jaký je rozdíl mezi výzkumem a průzkume?“ „Proč vaše práce nesplňuje parametry pro výzkum?“ 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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