
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití metody Mystery shopping v autorizovaných servisech Mercedes Benz 
Jméno autora: Filip Bajer 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Miloš Krejčí 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zajímavé téma s využitím primárního výzkumu lze z pohledu Bakalářské práce hodnotit jako náročnější. 

 

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. 

Cíl práce, tak jak byl formulován: „na základě analýzy dat z provedeného Mystery shoppingu, vylepšení počáteční části 
procesu návštěvy zákazníka do servisu za pomoci Mercedes Me“ byl splněn. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Mystery shopping – sběr primárních dat, je vhodným a v praxi používaným způsobem řešení. 

 

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. 
Využití odpovídajícího teoretického rámce a jeho uplatnění v praktické části. Příležitostí zůstává hlubší analýza získaných 
dat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je co do svého rozsahu i formální úrovně velmi dobrá, celkový dojem snad jen sráží občasné překlepy a nevhodné 
formátování některých odstavců a nadpisů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Formálně v pořádku, obsahově jsou využity vhodné zdroje (vzhledem k tématu) a vhodně kombinovány. U některých 
kapitol by prospělo využití více odlišných zdrojů. 

 

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. 
Práce ve svém praktickém výstupu je přínosem pro společnost Mercedes-Benz v oblasti počáteční fáze procesu návštěvy 
zákazníka v autorizovaném servisu. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce svým konkrétně nastaveným cílem a praktickým zaměřením je přínosem pro zvolenou společnost. Mystery 
shopping je vhodným nástrojem sběru dat, která mohla být následné lépe analyzována a více využita příležitost 
zhodnocení a následných doporučení v oblasti současného (tradičního) procesu při návštěvě zákazníka v 
autorizovaném servisu – autor se zde omezuje pouze na zmínku o školení zaměstnanců. Řešení s pomocí využití 
aplikace Mercedes Me je jistě správné i když očekávané. 

 

Otázky: 

1. Jakou formu (formy) analýzy získaných dat byste navrhoval za účelem získání kvalitnějších a využitelnějších 
výstupů? 

2. Jaké doporučení byste pro společnost Mercedes-Benz měl v oblasti odstranění nedostatků / zlepšení 
současného (tradičního) procesu při návštěvě zákazníka v autorizovaném servisu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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