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Práce  spojuje přehledové uvedení do problematiky s vyhodnocením aplikace metody v jedné 
organizaci. Škoda, že autorka neuvádí, zda data v praktické části pomáhala získat či zpracovat. I tak by 
práce mohla naplnit svůj cíl, totiž kritickou metodologickou analýzu, předem však konstatujme, že se 
jí ho nepodařilo zcela dosáhnout. Práce jinak naplňuje základní standardy (píší se ovšem takto, viz 
s.17) bakalářské práce co do rozsahu, obsahu i práce s literaturou.

Lze k ní mít ovšem řadu připomínek. Již na první straně autorka překvapivě naznačuje, že odborné 
články nepovažuje za odbornou literaturu, na straně druhé pak tvrdí, že metodě u nás není věnována 
dostatečná pozornost, i když se posléze dozvíme, že většina agentur ji běžně používá. Výstavba textu 
je místy dosti chaotická, v kapitole o historii se uvádí částky v bilionech dolarů bez jakéhokoli 
kontextu (11), kapitola o službách na mne působí spíše jako „vycpávka“, výčty (viz též tabulka 8, s.16) 
přinášejí vlastně jen řadu banalit. Práce tak vlastně přejímá styl propagačního letáku. Nevím, zda 
mystery shopping ve zdravotnictví lze odbýt jedním odstavcem, nemoc se nedá tak snadno 
předstírat...(19). Technickým problémem je formát tabulek, které přesahují více stran (23) nebo jejich 
popisek najdeme až na té další (30, 34). 

Zásadní problém práce ovšem vidím ve vyhodnocení sondy a v práci s daty. Využití procentuálního 
hodnocení mi přijde jako docela dobrý nápad, který neproblematizuje reliabilitu dat (30) a činí data 
srovnatelnými. Autorka sama lepší řešení nenabízí (ačkoli se mohla pokusit najít menší sadu 
„společných“ položek a na nich provést porovnání).  Popis na s.31 považuji za zcela zmatečný: údaj 
v grafu u VOP (44,3) neodpovídá údaji v textu (63%), věty jsou šroubovité nebo neúplné. Rozptyl 
nemusí být ukazatelem „vypovídající hodnoty“. Graf 2 vyvolává otázku, proč při použití procentního 
hodnocení znovu přepočítávat základ „možných bodů“ a jak je možné, že dosažené skóre je vyšší než 
možné body (překlad, s.32).  Neuvěřitelnou banalitou je zjištění, že zhruba polovina zaměstnanců je 
nad průměrem (mediánem), a druhá polovina pod ním (32).

Ukázkou amatérismu v interpretaci výsledků se stává výrok „operátoři zvládají práci v průměru na 
65%“ (37). Přitom jde pouze o podíl splněných položek z požadovaného standardu, nevíme nic o tom, 
v jakém pracují prostředí, kolik hovorů vyřídí za den, atd. Větší „vypovídající hodnotu“ by nepřineslo 
sjednocení scénáře, ale podrobnější žebříček toho, ve kterých položkách jsou standardy plněny, a ve 
kterých ne (tedy to, co autorka provádí na s.35 až 37), a to detailně a diferencovaně. Případně 
analýza extrémních případů. Anebo změna skórování rozlišující povinné položky a bonusové body, 
atd., atd. 

Rozpačitý dojem z práce podtrhuje zejména první odstavec závěru (38), který je naprosto 
nepřehledný. Práce tak působí spíše mentorským než analytickým dojmem. Zásadním problémem ale 
zůstává způsob celkového hodnocení pracovníků (a jeho kritika), který autorka musí vysvětlit u 
obhajoby. K ní mohu dát souhlas jedině s touto podmínkou: na kvalitě vysvětlení bude záviset její 
výsledek, který však nemůže překročit stupeň „dobře“.
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