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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mystery Shopping v podniku Muziker 
Jméno autora: Alena Štantejská 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění služeb firmy Muziker s pomocí metody Mystery shopping. Zadání 
lze označit za průměrně náročné. 

 

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. 

Cílem této práce bylo navrhnout postup mystery shoppingu a realizovat jej v prodejnách firmy Muziker za účelem 
prověření schopnosti zaměstnanců reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory, kde jsou produkty nabízeny.   
V teoretické části se tak autorka věnuje otázkám marketingového výzkumu a specificky mystery shoppingu a dále 
hodnocení zaměstnanců. V praktické části je realizován a hodnocen zmíněný průzkum a navržena opatření pro zlepšení 
zjištěných nedostatků. U výzkumný otázek: „1) Jsou zkušenosti a ochota prodejců Muziker dostatečné?“ a „2) Jsou 
prostory prodejen Muziker vyhovující?“ je otázkou, co je myšleno termíny „dostatečné“ a „vyhovující“. Na základě čeho se 
dostatečnost nebo vyhovění určí? U otázek by toto mělo být konkretizováno. Všechny tabulky na str. 36 – 37 jsou 
označeny jako tabulka 3, dalších několik tabulek jako 4 atd. – bylo by vhodnější tabulky vložit buď kompletní nebo je 
očíslovat zvlášť a ne dělit na části. Část s vyhodnocováním výzkumných otázek je pojmenována Cíl výzkumu. Shrnutí a 
doporučení jsou uvedena výzkumnou otázkou číslo 3 aniž by toto bylo doplněno nějakým komentářem. 

 

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

Zvolený postup je správný a umožňuje naplnění stanoveného cíle. 

 

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. 
Způsob práce s literaturou – pasáže z knih místy působí, jako by byly umisťovány náhodně, např. po uzavření kapitol o 
marketingovém výzkumu a hodnocení autorka přechází na kapitolu mystery shopping, po uvedení definice metody náhled 
opět uvádí, že: Marketingový výzkum se zaměřuje hlavně na přínos ekonomický, který provází i úkol zvýšit produktivitu 
zaměstnance. Psychologie zase jak pracovníka posoudit za použití nejvhodnějších metod a nástrojů. Vedení lidí si nelze 
představit bez kvalitního pracovního hodnocení. Proto pracovní hodnocení patří mezi základní úkoly personálního 
managementu.“ Zařazení kapitoly o historii baskytar by bylo vhodnější spíše zmínit o popisu společnosti než jí věnovat část 
teoretické práce (vzhledem k oboru studia). Mimo to je práce s literaturou a její využití k realizaci výzkumné části 
v pořádku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Ve větách místy chybí čárky, některé věty jsou formulovány tak, že z jazykového hlediska postrádají smysl (V případě 
negativní zpětné vazby by nemělo být zaměstnanci uškozeno, ale naopak mu pomoci se zlepšit v jeho slabších oblastech). 
Mimo to je práce po formální i jazykové stránce v pořádku a rozsahem naplňuje požadavky. 

 

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. 
První kapitola vychází téměř celá z jediné publikace. Jinak je práce se zdroji a citování v pořádku. Práce byla zkontrolována 
v systému Theses. 

 

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, 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. 
 

Bakalářská práce popisuje postup přípravy a realizace metody Mystery shopping jako nástroje využitelného 
k hodnocení zaměstnanců. Autorka Mystery shopping realizovala v obchodech firmy Muziker, kde dva hodnotitelé 
ověřovali schopnost zaměstnanců reagovat na potřeby zákazníka. Na základě šetření jsou navržená doporučení 
zaměřená na zlepšení komunikace se zákazníky a nabízených služeb.  

 

Otázka k obhajobě: Autorka v části o Mystery shoppingu uvádí, že nevýhodou metody je např. to, že: „Hodnocení 
probíhá jednorázově a v krátký časový interval, proto nemůže dostatečně reprezentovat všechny pracovní 
činnosti.“ Je toto vždy pravdou? Realizuje se Mystery shopping vždy v souladu s tímto předpokladem?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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