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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv monitoringu hovorů na řízení výkonu zaměstnanců call centra 
Jméno autora: Bc. Denisa Ficencová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Štěpánka F. Uličná, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení manažerských studií 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je zaměřená na hodnocení vlivu monitoringu hovorů v call centru na řízení individuálního výkonu 
pracovníků. Nemá ambice přinést něco nového, aplikovat změnu, zlepšení, nepřináší nic nového, v zásadě 
analyzuje a konstatuje předem předvídatelný stav práce s hovory na call centru. 
 
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. 
Zadání práce bylo splněno.  
 
Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Práce nemá velkou přidanou hodnotu, konstatuje stav na vybraném call centru, nenavrhuje žádný posun (kromě 
toho, že by rozhovory s pracovníky měly být vedeny více motivujícím způsobem). 
Za ne zcela šťastné považuji přímé citace z vedených rozhovorů se supervizory v praktické části práce. Např. na 
str. 49: „…„je důležitý s operátorem probrat, jak se cítí, jestli má nějaký prostě požadavky na supervizora, co mu 
chybí k tomu, aby se mohl zlepšovat…. Mělo by to být jako celkově vyřešení prostě, nebo probrání prostě s nim 
čehokoliv.“ Zcela postačující by bylo shrnutí toho, co supervizoři vidí na využití monitoringu za důležité. Dotazník 
ukázal více problémů než odpovědí. Studentka mohla svou práci směřovat k naznačeným problémům ve výsledku 
dotazníků (rozpor mezi tím, co si supervizoři myslí o svých dovednostech v oblasti vedení rozhovoru a využívání 
monitoringu, a co si o tom myslí operátoři, a mohla tak práci posunout do vyšší kvality. Mohla zodpovědět 
mnoho naznačených otázek: Jak konkrétně je monitoring využíván ve zpětné vazbě? Co je na rozhovoru 
hodnoceno? Jak je rozhovor skutečně veden? Studentka si vystačila s velmi obecnými výstupy / závěry, např.: „je 
třeba zvýšit pocit podpory operátorům“ atp. 
 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je nízká z výše uvedených důvodeů 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je velmi dobrá, stejně tak rozsah práce odpovídá požadavkům na DP. 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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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. 
Zdroje jsou citovány správně dle norem. 
 
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. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

1. Co kromě práce s monitoringem hovorů má vliv na řízení výkonu? 
2. Jak jsou rozhovory s operátory skutečně vedeny? (Případně, jak tuto skutečnost zjistit?) 
3. Jaký rozvojový program byste navrhla supervizorům? Jaké kompetence a jakým způsobem by měli 

rozvíjet? 
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