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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 
Vedoucí práce: Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Masarykův ústav vyšších studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce byla náročná především ve fázi získávání dat, tedy realizace mystery shoppingu v pěti servisech 
společnosti Mercedes Benz. Na základě sesbíraných dat byly vyhodnoceny nejčastější chyby a nedostatky v 
procesu objednání zákazníka do servisu k servisní prohlídce, příjmu zákazníka a příjmu vozidla v autorizovaném 
servisu. 

 
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. 
Předložená práce zcela splňuje zadání. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Student byl v průběhu práce velmi aktivní, průběžně konzultoval postup prací, práce byla postupně zužována, aby výrazně 
nepřekročila požadovaný formát. 

 
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. 
Student velmi dobře aplikoval znalosti získané studiem a využil je ve své praxi v konkrétní společnosti. Práce je 
sice aplikační, student však musel dobře promyslet veškeré následné kroky a doporučení na základě 
analyzovaných dat.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je dobře upravena po formální stránce, je na dobré jazykové úrovni. Student nevládne vysoce odborným 
jazykem, jsou vidět rozdíly v pasážích, kde čerpá z odborné literatury a kdy formuluje své myšlenky. 

 
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. 
Student ve své práci důsledně odlišuje své vlastní výsledky a úvahy od převzatých. Citované zdroje jsou úplné a 
v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 



 

2/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
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. 
Student velmi dobře zpracoval výsledky mystery shoppingu. Jeho doporučení vedou k větší propagaci možností 
využití adaptéru Mercedes Me, které by zkrátilo čas na prováděnou diagnostiku v servisu. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Na práci nejvíce oceňuji způsob provedení mystery shoppingu (simulovaná chyba na automobilu), zpracování dat 
a doporučení, které směřuje k nastavení propagace a zjednodušení přijímacího procesu v servisu. Práce by mohla 
být po rozšíření o měření a optimalizaci procesu v servisu pomocí aplikace Mercedes Me aspirovat na 
diplomovou. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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