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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Hodnocení kvality poskytovaných služeb pomocí metody Mystery Shopping 
Jméno autora: Tim Poláš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení manažerských studií 
Oponent práce: Ing. Iveta Němečková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: MÚVS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor bakalářské práce analyzuje úroveň služeb souvisejících s prodejem elektronického zboží na základě marketingového 
výzkumu pomocí metody Mystery Shopping. 

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. 

Předložená bakalářská práce splňuje zadání, očekávala bych však řešení problematiky do větší hloubky a kritičtější přístup 
autora, což by se jistě odrazilo i v dalších doporučeních pro testované společnosti. 

 

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

Zvolený postup vede ke stanovenému cíli. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V teoretické části bakalářské práce autor představuje v přehledné formě teoretická východiska potřebná pro praktickou 
část. Informace jsou řazeny logicky a v dostatečném množství. 
V praktické části postrádám: 

- Přesný termín, ve kterém průzkum probíhal; formuláře „Výsledky z dotazníků“ (viz Příloha 3-5 bakalářské práce) 
rovněž datum průzkumu neuvádí, hovoří pouze o dnech (pondělí – neděle) a přesných časech. Informace o  
přesném datu průzkumu v prodejnách je  důležitá, neboť výrazným způsobem mohla ovlivnit konečné výsledky 
(probíhal průzkum před pandemií COVID 19, či v jejím průběhu – některé obchody s elektronikou byly i v době 
pandemie otevřené (jména zkoumaných společností však neznáme)), 

- Přesnější informace o výběru i vybraných „Mystery Shopperů“– 3 členů výzkumného týmu (z přiloženého 
formuláře pro výběr výzkumníků jsou zřejmé znalostní požadavky, ale nevíme, co z uvedených možností vybraní 
výzkumníci splňují a do jaké míry; nemáme ani informace, z jaké skupiny potenciálních výzkumníků byli vybráni, 
jaké jsou jejich komunikační schopnosti, vystupování atd.), 

Scénář, kterým se výzkumníci při návštěvě prodejen mají řídit, je dobře zpracován, postrádám vněm však informaci o jejich 
stylu/formě vystupování a jednání (sebevědomé vystupování,  atd.), což také významnou měrou může ovlivnit reakci a 
přístup zkoumané protistrany.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Občas se v textu vyskytují hovorové 
výrazy. Zaznamenala jsem rovněž skupiny vět, které za sebou bezprostředně  následovaly a možná nedopatřením byly 
odděleny tečkou (tím se občas jejich smysl stával těžko pochopitelným), místo aby se pomocí čárky staly srozumitelným 
souvětím.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Zejména v teoretické části bakalářské práce autor některé části vložených textů píše kurzívou, některé ne. Není zřejmé, zda 
kurzívu nepoužívá pro doslovné citace a opomíjí při tom označit text uvozovkami. V každém případě však uvádí použité 
zdroje včetně konkrétní stránky. 

 

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. 
 
Předložená bakalářská práce splňuje požadavky na práce tohoto druhu. 
 
Teoretická část je zpracována přehledně, logicky a v dostatečném rozsahu pro představení teoretických východisek, která autor 
používá v praktické části svého díla. 
V této části práce mé výhrady směřují k citacím ze zdrojů, kdy není zřejmé, co znamená psaní některých částí odstavců kurzívou 
(zda kurzívou napsané odstavce nepředstavují doslovné citace - uvozovky však uvedeny nejsou). Zdroje – označení autora, rok 
vydání i konkrétní strana zdroje jsou vždy uvedeny. 
 
V praktické části mám výhrady k chybějícím konkrétním údajům o termínech realizace výzkumu, kdy není zřejmé, zda výzkum 
probíhal před pandemií COVID 19, na jejím začátku (kdy obchody byly stále v provozu), či v jejím průběhu (po uzavření 
některých provozů). Rovněž postrádám bližší informace o vybraných výzkumnících včetně údaje, z jaké skupiny byli vybíráni. 
 
Výsledky průzkumu autor zpracoval do přehledných grafů, mnohé interpretoval při použití konkrétních marketingových teorií. 
Je však škoda, že všechny výsledky přehledně neshrnul, čímž mohla vykrystalizovat další doporučení směrem k firmám a jejich 
zaměstnancům, a ne pouhé doporučení dostat informaci o možnosti využití poradenských služeb do povědomí zákazníků, jak 
autor uvádí na str. 47 své bakalářské práce, byť uvádí konkrétní formy, jak by k tomu mohlo dojít.  
 
Otázky doporučené k obhajobě: 
 

1. Autor ve své bakalářské práci svou neúčast ve skupině výzkumníků zdůvodňuje zachováním vyšší objektivity průzkumu. 
Prosím o zdůvodnění, proč se domnívá, že ostatní výzkumníci, kteří pro něj provádí výzkum, budou objektivnější, než 
on sám? 

2. Jakým způsobem může ovlivnit letošní pandemie COVID 19  kvalitu poskytovaných služeb v daném segmentu trhu, 
jehož analýzou se tato bakalářská práce zabývala? Zdůvodněte svůj názor. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
Datum: 8.6.2020     Podpis: 


