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Abstrakt 

 

Práce na téma možnosti a meze využití metody mystery shoppingu při měření 

kvality veřejných služeb má za cíl představit metodu mystery shoppingu a na základě 

její aplikace vyhodnotit možnosti její využití při měření kvality veřejných služeb. 

Kvalita je široký pojem se kterým se pojí mnoho definic. Veřejné služby mají ve 

srovnání se soukromými jistá specifika, kterým dominuje absence ziskovosti a orientace 

na naplňování veřejného zájmu. I definice kvality a parametry výkonnosti se ve 

veřejném sektoru liší od toho soukromého. Metoda mystery shoppingu, která je masivně 

využívaná při měření úrovně kvality služeb v soukromém sektoru se v běžné praxi 

veřejných služeb příliš neobjevuje, nebo se objevuje spíše výjimečně. Veřejný sektor se 

deklarativně už několik desítek let orientuje na kvalitu svých služeb, od přístupu good 

governance, který propaguje OSN, přes Národní politiku podpory jakosti a Strategii 

národní politiky kvality až po strategii Smart administration lze identifikovat jasnou 

snahu o dosahování kvality vnímané i z pohledu samotného zákazníka služby. Strategie 

a cíle doprovází řada metod standardizace, řízení a měření kvality veřejných služeb, 

které jsou v České republice využívané, ale například i alternativní metoda designu 

služeb, která se využívá hlavně v zahraničí. Jako pomůcku při hledání možností využití 

nové metody využívám kategorizaci motivů manažerů veřejné správy k využití různým 

metod měření výkonu, kterou představil Robert D. Behn. Abychom možnosti využití 

otestovali v praxi, průzkum měření kvality obsluhy call centra služeb zaměstnanosti a 

kontaktních pracovišť Úřadu práce má za cíl sledovat co nejvíc z cílů, které, věřím, lze 

pomocí mystery shoppingu naplnit. Jelikož je Úřad práce na své cestě k standardizaci 

svých služeb a to pomocí nové metodiky obsluhy klienta – MIKOP, využil jsem tuto 
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příležitost k testování kontrolního účelu, neboli účelu měření úrovně dodržování 

procesů pracovníky.  

Práce včetně aplikace metody ukázaly, že mystery shopping lze využít jako 

metodu vnášející pohled zákazníka a detailní informace o vnějších efektech nastavených 

procesů, čímž se stává vzácným střípkem k pochopení kauzality mezi vstupy a výstupy 

veřejných služeb. Její využití je široké, nicméně metoda sama o sobě nedokáže 

komplexně zhodnotit úroveň kvality dané služby či organizace. I proto je důležité znát 

její možnosti a omezení a ty důsledně zvážit při rozhodování o jejím využití, 

nastavování konkrétního designu měření, ale i následném využití informací, které 

přináší.  
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Abstract 

 

Thesis on the topic of the possibilities and limits of using the method of mystery 

shopping in the measurement of the public services quality is intended to introduce the 

method of mystery shopping and to evaluate the possibility of its use in the public 

services quality measurement through its application. Quality is a broad term which is 

associated with many definitions. Public services have many specifics compared to the 

private ones, dominated by the lack of profit and focus on meeting the public interest. 

Even the definition of quality and performance standards in the public sector differs 

from those in the private sector. Mystery shopping, which is heavily used in measuring 

the level of service quality in the private sector occurs rarely in the common practice of 

public services. The public sector is declaratively for several decades focused on the 

quality of its services. We can identify a clear commitment to achieving quality 

perceived from the perspective of actual customer which is represented by the approach 

of good governance, promoted by the UN, to the National Quality Policy and Strategy 

of national policy to quality strategy Smart administration. Strategy and objectives are 

accompanied by a number of methods to standardize, manage and measure the quality 

of public services, which are used in the Czech Republic, but also an alternative method 

of service design, which is mainly used abroad. As a tool to the search for the possibility 

of new method usage, I use categorization of managers of public administration motives 

to use different methods of performance measurement, presented by Robert D. Behn. In 

order to test the possibilities of usage the method in practice, a survey of the quality 

measurement of the call center of employment services and the Labour Offices aims to 

provide the information to various goals set in respect to expected possibilities of 

mystery shopping. Since the Labour Office is on its way to its services standardization 

by the new customer service standard- MIKOP, I took this opportunity to test the 

control purpose or the purpose of the level of the process compliance measurement. 

Thesis, including the mystery shopping method application showed that mystery 

shopping can be used as a method to bring a view of the customer and detailed 

information about the external effects of the customer service processes, which makes it 

a valuable piece  to the understanding of causality between the inputs and outputs of 

public services. List of possibilities of its usage is broad, but the method itself fails to 

comprehensively assess the quality level of the services or organizations. That is why it 
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is important to know its capabilities and limitations, and to thoroughly consider them 

when deciding on their use, setting the particular design of measurement as well as the 

subsequent use of the provided information. 
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Diplomová práce by měla otevřít téma využití metody mystery shoppingu při měření 

kvality služeb ve veřejné správě, a to na základě aplikace této metody při měření služeb 

úřadů práce poskytovaných nezaměstnaným absolventům. Kvalitě poskytovaných 

služeb věnuje soukromý sektor vysokou míru pozornosti. Firmy se snaží svým 

zákazníkům naslouchat a budovat jejich spokojenost a loajalitu. Veřejné služby jsou, na 

druhé straně, často monopolem státu, který má nižší motivaci je zlepšovat.  

Kvalitě veřejných služeb se v České republice věnují především akademici z oboru 

managementu kvality. V odborném diskurzu se často objevují témata efektivního řízení 

veřejné správy, evaluace nákladů a výnosů, využití KPI (key performance indicator) při 

hodnocení výkonu apod. (Hrabě, 2013)  

Stále ale zaostává diskuze na téma měření spokojenosti zákazníků a dodržování procesů 

obsluhy.  

Toto téma je rozvinuté pouze v oblasti zdravotnictví a měření kvality sociálních služeb 

(MZČR). 

 

Právě k měření dodržování procesů obsluhy se v soukromém sektoru již léta využívá 

metoda mystery shoppingu známá taky jako metoda tajného nebo fiktivního zákazníka. 

(Poynter, 2002) 

 

2. Cíle diplomové práce 

 

Mým cílem je představit možnosti metody mystery shoppingu při měření kvality 

obsluhy na úřadech práce. Na základě aplikace metody měření obsluhy, která je 

poskytnutá absolventům hledajícím informace o svých možnostech po ukončení studia 

představím případné limity této metody, ale také možnosti a rozsáhlejší využití 

v návaznosti na komplexnější přístup měření a evaluace veřejných služeb.  
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PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE: 

 

1. Výzkumné otázky a hypotézy 

V rámci mého výzkumu budu sledovat, jestli je jednání pracovníků úřadů práce 

v souladu s představou jejich nadřízených a zda je kvalita poskytovaných služeb 

porovnatelná mezi jednotlivými úřady.  

2. Teoretická východiska 

 

Diplomová práce bude zaměřena metodologicky, čemuž budou přizpůsobená i 

teoretická východiska. Základem budou teoretická vymezení jednotlivých metod, 

hlavně metody mystery shoppingu. Kvalitu služeb teoreticky zarámují nejčastějšími 

přístupy její definic a kontroly jako jsou ISO (International Organization for 

Standardization) nebo metoda CAF (Common Assessment Framework) (EIPA). 

 

3. Metody a zdroje dat  

 

Zaměřím se na informační funkci úřadů práce a pomocí rešerše a individuálních 

rozhovorů s vedoucími pracovníky úřadu práce vytvořím "ideální stav", který by měl 

nezaměstnaný absolvent zažít, tj. co a jak by mu mělo být řečeno, nabídnuto apod. 

Tento ideální stav by měl vycházet ze stanovených procesů, zákonu č. 73/2011 Sb. a 

představ vedoucích pracovníků úřadů práce.  

Plánuji realizaci maximálně 3 rozhovorů. 

Pomocí metody mystery shoppingu budu měřit realitu z pohledu samotných absolventů. 

Na základě předem definovaného scénáře (budoucí absolvent se chce informovat o 

možnostech pomoci při hledání svého prvního zaměstnání) ohodnotím úroveň 

poskytnutých služeb pracovníků úřadů a pokusím se identifikovat odchylky od 

správného procesu, resp. představ nadřízených pracovníků a zároveň vyzvednout best 

practices.   

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos, kde pracuji, mám možnost shromáždit 

reálná data na dostatečně velkém vzorku, který se dá kvalitativně analyzovat, a to 

minimálně 2 návštěvy v každém krajském městě, tj. celkem 26 osobních návštěv.  
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4. Předpokládaná struktura diplomové práce 

 

1. ÚVOD 

 

1.1 Vymezení tématu  

 

Proč je důležité měření kvality služeb.  

Proč měřit kvalitu služeb pohledem zákazníka.  

Rozdíl mezi službami soukromého a veřejného sektoru.  

Rozdíl mezi měřením služeb v soukromém a veřejném sektoru. 

                

1.2 Měření kvality veřejných služeb v ČR a v zahraničí. 

 

2. MOŽNOSTI MĚŘENÍ KVALITY SLUŽEB 

 

2.1 Možnosti měření zákaznické spokojenosti a kvality služeb 

 

3. MYSTERY SHOPPING 

       

3.1 Popis metody  

3.2 Možnosti využití metody při měření kvality veřejných služeb 

 

4. METODOLOGIE PRŮZKUMU KVALITY SLUŽEB ÚŘADŮ PRÁCE 

 

4.1 Popis metodologie 

4.2 Etické otázky průzkumu 

 

5. VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

 

6. ZÁVĚR 
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5. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Definition of the topic 

 

Why is service quality measurement important. Why to use a customer’s 

point of view in service quality measurement.  

Difference between private and public sector services.  

Difference between private and public sector service quality 

measurement.  

 

1.2 Public service quality measurement in Czech Republic and abroad. 

 

2. OPTIONS OF SERVICE QUALITY MEASUREMENT 

 

2.1 Option of customers satisfaction and service quality measurement 

 

3. MYSTERY SHOPPING 

       

3.1 Description of the method 

3.2 Possibilities of use of this method in public service quality measurement 

 

4. METHODOLOGY OF LABOR OFFICES SERVICE QUALITY 

MEASUREMENT 

 

4.1 Methodology description 

4.2 Ethical questions of the research 

 

5. RESEARCH FINDINGS 

 

6. CONCLUSION  
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Úvod 

 

Denně se dostáváme do styku s nejrůznějšími službami. Do práce cestujeme městským 

autobusem, v poledne obědváme v nejbližší restauraci a večer se v kině podíváme na nový 

film. Tyto tři služby si doplňme o další desítky, které máme sami problém vyjmenovat, 

jelikož je využíváme téměř automaticky. Pouštíme si teplou vodu, díváme se na televizi či se 

procházíme městským parkem. Služby, u kterých ale přicházíme do přímého kontaktu s jejich 

poskytovatelem, často neprohlédneme, o to tím spíš, využíváme-li je nepravidelně nebo 

výjimečně.  Živě si pamatuji na svůj jediný kontakt s velkým autobazarem, kde jsem prodával 

ojetý vůz. Byla to moje první a zatím poslední silná zkušenost se službou, která z mého 

pohledu splňovala veškeré parametry definice „služby“: financoval jsem ji (i když nepřímo, 

ziskem, který vznikne prodejem mého vozu) a byl jsem vystavený zážitku, jinými slovy, 

kvalitě této služby a jejím vnímání mnou, jakožto zákazníkem. I přes můj negativní zážitek, 

z pohledu poskytovatele služby byla interakce úspěšná (vůz jsem prodal), po čtyřech hodinách 

čekání, přerušovaného neochotou technika zvýšit výkupní cenu, věřím, že už autobazar nikdy 

nebudu muset navštívit. Provoz autobazaru je typickým příkladem služby soukromého 

sektoru. Je silně motivovaný ziskem, který výhodným nákupem a ještě výhodnějším prodejem 

ojetých vozů generuje. „Servis“ jako v pětihvězdičkovém hotelu by v něm asi nikdo nehledal 

– a zpravidla se ho nikomu nedostane.  

Jak je to ale se službami veřejnými? Zisk je ve veřejných službách obvykle méně 

důležitým motivátorem jejich poskytovatelů. Velká část veřejných služeb financovaných 

z veřejných nebo místních rozpočtů slouží primárně pro blaho veřejnosti, jinak řečeno, 

k veřejnému blahu. (Slavík, 2014: 50) Opomeneme-li veřejné služby poskytované 

soukromými subjekty, případně služby poskytované v rámci veřejně-soukromých partnerství 

(Slavík, 2014: 51), dá se předpokládat, že měřit „výkon“ těchto služeb měřením zisku je  

většinou nemožné. Měřit a hodnotit, neboli evaluovat veřejné služby je ale stejně (nebo 

dokonce tím, že jsou zpravidla financované z veřejných prostředků) ještě důležitější, než 

měřit služby soukromé. Jak ale lze služby měřit? Dle jakých kritérií? A kdo má (a měl by mít) 

na měření veřejných služeb zájem? Už v úvodních kapitolách tohoto textu se pokusím na tyto 

otázky odpovědět a následně diskutovat možnosti samotného měření veřejných služeb. Jak lze 

veřejné služby měřit, jakou metodu vybrat a jaké místo v tom může zastávat mystery 

shopping.  
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Ze svých dosavadních studií a praxe vím, že veřejné služby jsou v mnohém odlišné od 

služeb soukromých. Charakter veřejného sektoru a jeho specifika ve srovnání se sektorem 

soukromým se bude v práci objevovat pravidelně. I přesto se pokusím neustále zdůrazňovat 

mé přesvědčení a premisu, že každá služba (veřejná či soukromá), by měla dosahovat určité 

úrovně kvality, aby mohla být vyhodnocena jako úspěšná. Co ale tyto pojmy znamenají a jak 

se na ně nahlíží ve veřejném sektoru, jsou další témata, které se v práci objeví. Téma kvality 

veřejných služeb zasadím do širšího kontextu cílů veřejných služeb, způsobu jejich řízení a 

evaluace. Vycházet budu z teorií řízení, manažerských přístupů k veřejným službám a metod 

jejich měření, které se v české praxi používají, nebo se alespoň objevují v textech různých 

autorů či ve strategických dokumentech. Nazřeme i do metod měření využívaných v sektoru 

soukromém. Ostatně, tento postup není v praxi neobvyklý, jak píše i Růžena Lukášová: 

„Výzkumní pracovníci zabývající se veřejným sektorem navazují na poznatky získané 

v sektoru tržním a hledají možnosti a limity jejich aplikace v oblasti veřejných služeb.“ 

(2009: 5)  

Mystery shopping je metoda, která je v soukromém sektoru významně rozšířená a 

motivy její využití, ale i způsoby aplikace jsou různé. Ve veřejném sektoru se tato metoda 

využívá minimálně a literatura týkající se témat kvality, či měření kvality ve veřejném sektoru 

tuto metodu popisuje, či spíš zmiňuje jen okrajově. Cílem této práce je proto představit 

možnosti aplikace mystery shoppingu ve veřejném sektoru prostřednictvím diskuze o možné 

poptávce veřejného sektoru po měření vnějších efektů svých služeb pohledem jejich 

uživatelů, ale také její aplikací v praxi – v našem případě při měření kvality služeb 

poskytovaných Úřadem práce České republiky a Call centra služeb zaměstnanosti. I přesto, že 

mystery shopping je v posledních více než třech letech mou hlavní profesní specializací        

(v době tvorby této práce zastávám pozici Account Directora v oddělení „Customer 

Experience Management“ v agentuře pro výzkum trhu Ipsos), věřím, že se mi podaří k tématu 

přistoupit otevřeně a s nadhledem a že se mi podaří zohlednit a reflektovat specifika, které 

veřejný sektor má. I proto věřím, že práce přinese inspiraci pro další zkoumání možností 

využití této metody i v případě jiných typů veřejných služeb.  
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1. Uvedení do problému a teoretická východiska 
 

1.1 Čemu se budeme v této části věnovat 

 

Abych mohl v této práci představit metodu, která se ve veřejných službách využívá 

minimálně, nebo takřka vůbec, podívám se blíž na pojmy veřejná správa a veřejná služba. 

Veřejné služby se od soukromých liší svým primárním cílem (uspokojovat veřejný zájem 

proti generování zisku), ale také způsobem jejich řízení. Na specifika veřejných služeb a 

akademické přístupy k veřejné správě se proto podíváme hned v úvodu této kapitoly. 

Abychom se mohli zamyslet nad tím, zda mystery shopping, jakožto výzkumná metoda, nebo 

manažerský nástroj (představíme si blíž v popisu metody v dalších kapitolách), má ve 

veřejném sektoru své místo, podíváme se na způsoby řízení veřejné správy a potřeby řídících 

pracovníků, vycházejíc z odborné literatury, zejména ty současné, která podchycuje současné 

trendy v řízení veřejné správy (primárně v oblasti evaluace a manažerské zpětné vazby).        

A nakonec se pokusíme primárně pomocí strategických dokumentů Evropské unie a České 

republiky zodpovědět dotaz, jakým způsobem tito aktéři na kvalitu ve veřejné správě nahlíží.  

 

1.2 Veřejná správa a veřejná služba 

 

Několikrát jsem v úvodu zmínil pojem „veřejná služba“. Na první pohled je zřejmé, že 

se jedná o podmnožinu pojmu služba. V učebnici marketingu se lze setkat s definicí služby 

jako „jakýmkoliv aktem nebo výkonem, který může jedna strana poskytnout jiné“. (Kotler, 

2007: 464) V roce 2014 pracovalo dle Statistického úřadu České republiky v České republice 

v sektoru služeb téměř 60% obyvatel ve věku od 15 let (Petráňová, Mejstřík 2014) Veřejné 

služby jsou specifické tím, že jsou součástí veřejné správy, které se nejčastěji chápe jako 

„činnost (spravování věci veřejných) – materiální pojetí veřejné správy“, nebo jako 

„institucionalizace této činnosti v ustálených procedurách a organizačních formách (veřejné 

úřady) – formální pojetí veřejné správy.“ (Potůček, 2005: 133) Formální pojetí veřejné správy 

nás bude při úvaze o veřejných službách zajímat nejvíc, jelikož organizace veřejné správy, její 

východiska a specifika jsou při snaze pochopit veřejné služby klíčové.  Veřejná správa se 

historicky vyvíjí a rysy její různých typů lze najít i v její dnešní podobě v České republice. 

Máme-li si udělat rychlý exkurz do historie teorií veřejné správy, začneme u Maxe Webera a 

jeho pojetí „ideální byrokracie“. Pod pojmem byrokracie se schovává „efektivnost 
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dosahována díky organizovanosti“. (Potůček, 2005: 135) Organizovanost se projevuje 

zejména v standardizaci postupů a služeb. Byrokratické organizace by měly fungovat na 

základě „standardizovaných a veřejně známých postupů“ (Potůček, 2005: 138). Kritika 

byrokratických organizací ale poukazuje na fakt, že často chybí „adekvátní měřítka 

produktivity či kvality.“ (Potůček, 2005: 140) Novější přístup k veřejné správě – New Public 

Management – zase zjednodušeně řečeno, přesouvá odpovědnost na manažery veřejných 

služeb. Veřejný sektor nemusí být nutně zabezpečovaný, řízený, a kontrolovaný vládou, ale 

víc se privatizuje. (Potůček, 2005: 146) Veřejná správa a veřejné služby v ČR i dnes obsahují 

prvky různých teorií řízení veřejné správy. Při jejich zkoumání je důležité uvědomovat si tyto 

odlišnosti a co nejlíp se zorientovat v kontextu daného předmětu zkoumání.  

Veřejné služby, ale přes své specifika mají společné parametry, kterými je lze vymezit 

vůči službám soukromým. Jedním z těchto parametrů je způsob jejich financování. Tím, že 

jejich cílem je „sloužit nejen individuálním zákazníkům, ale i společnosti či jiné komunitě 

jakožto celku, jsou financovány či spolufinancovány z veřejných prostředků.“ (Slavík, 2014: 

50) charakterizuje je minimální nebo žádná orientace na zisk. V některých sektorech (školství, 

sociální péče), ale významnou část veřejných služeb poskytují soukromí provozovatelé, nebo 

jsou provozovány v rámci veřejně soukromých partnerství. (Slavík, 2014: 51) I tyto ne „čistě 

veřejné služby“ jsou oproti čistě soukromým službám charakteristické kromě jiného tím, že 

jejich dodavatelé:  

 

 „Mají mnohem méně rozhodovací autonomie, ale také méně motivace k samostatnému 

rozhodování a zodpovědnosti za výsledky 

 Jsou mnohem více vystaveni politickým a společenským tlakům  

 Fungují v podmínkách omezených finančních zdrojů 

 V některých případech mají povahu monopolu nebo výrazně dominantního postavení 

na trhu s omezeným počtem dodavatelů.“ (Slavík, 2014: 51) 

 

Veřejné služby, jakožto nástroj k uspokojování potřeb veřejnosti jsou silným 

politickým nástrojem. Jejich poskytovatelé a manažeři odpovědní za jejich chod jsou 

orientováni primárně na poskytování služeb, které jsou definované zákonem. Obsah služby je 

tedy často jasně definovaný. Otázkou je, jaká je jejich forma, ale hlavně kvalita, která je 

„zákazníkům“ poskytována. Uživatelé neboli zákazníci veřejných služeb jsou ve zvláštním 

vztahu k jejich poskytovatelům. Mluvíme-li o zákaznících, pomůžeme si termínem „veřejnost 

jako zákazník“. Veřejné služby mají uspokojovat veřejný zájem, potřeby občanů, kteří je 
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(spolu)financují. I tak by ale měly fungovat co nejefektivněji a být zacílené na řešení užší 

skupiny lidi – zákazníků, kteří danou službu skutečně využívají. V soukromém sektoru je 

zacílení, neboli segmentace zákazníků běžně využívaným postupem, který pomáhá definovat 

uživatele služby a pomáhá pak službu nastavit a poskytovat v souladu s jejich potřebami a 

očekáváními. Také vztah poskytovatele a zákazníka je „jednoznačný s jasně vymezenou 

odpovědností“. (Slavík, 2014: 55) Veřejné služby jsou, naopak, v mnoha případech určené 

k uspokojování toho, co člověk potřebuje, resp. toho, na co má právo, které je zakotvené 

v legislativě, či vychází z oblasti lidských práv (například zdravotní péče). (Slavík, 2014: 55) 

Nicméně i ve veřejných službách je potřebné uvažovat nad očekáváními zákazníků a snažit se 

je naplnit. Při časté absenci parametru ziskovosti je nemožné změřit finanční výsledky služby 

(jako v soukromém sektoru), a proto je motivace na její zlepšování a zkvalitňování nižší. 

Kontrolní mechanizmus zákazníků, čili občanů se může projevit ve volbách, kde projeví 

nesouhlas s řízením veřejné správy aktuálním vládním aparátem, nicméně, efekt tohoto 

mechanizmu a jeho zacílení je nesrovnatelně nižší než kontrolní mechanizmy trhu v případě 

soukromých služeb. Úřady totiž nedisponují podobným kvantitativním ukazatelem, jako je 

čistý zisk v případě soukromých společností, ani neprodukují „jednoduše kvantifikovatelné 

výkony, které by se daly využít při výpočtu nákladů na jednotku.“ (Potůček, 2005: 142) Jak 

Martin Potůček konstatuje, „chybějící index pevně daných výkonů dává manažerům ve 

veřejném sektoru mnohem větší prostor k přehlížení nedostatků v efektivitě fungování,…, než 

jaký mají jejich protějšky v tržním sektoru.“ (2005: 142) 

Shrneme-li hlavní charakteristiky veřejných služeb, jsou to orientace na veřejný zájem, 

veřejné financování, častá absence parametru ziskovosti a horší kontrolovatelnost kvality 

výstupů jejími koncovými uživateli, nicméně každá organizace poskytující veřejné služby je 

unikátní způsobem vlastní organizace, řízení a mechanizmy kontroly, jak konstatují Pollitt a 

Bouckaert (2000 in Potůček, 2005: 148), „neexistuje jeden typ veřejné správy, ale mnoho 

různých typů“. Na veřejnou správu nemůžeme nahlížet černobíle jako na „zastaralý režim 

veřejné správy“ a na druhé straně „manažerský typ reformované správy“. (Potůček, 2005: 

148) 
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1.3 Řízení veřejné správy a veřejných služeb 

 

Mluvíme-li o řízení veřejné správy a veřejných služeb, měli bychom si definovat, kdo 

jsou naší aktéři. Jak jsem již předeslal výše, řídící jednotkovou veřejné správy jsou úředníci 

nebo manažeři, nicméně, toto černobílé dělení není zcela správné. Veřejná správa v České 

republice si v letech 2000 - 2002 prošla zatím nejzásadnější reformou, která zasáhla jak její 

strukturu, tak organizaci řízení. Základním pilířem reformy byla decentralizace a posílení 

samosprávy obcí. (víc např. Vostrá, Grospič, 2004) Cílem reformy bylo zejména zefektivnění 

veřejné správy a její přiblížení občanovi. Samotné řízení veřejné správy, které Ochrana 

definuje jako „záměrnou regulační činnost subjektů veřejné správy“, dnes proto probíhá na 

různých úrovních a to jak při vertikálním, tak horizontálním členění. (2011, 15) Řízení 

některých veřejných služeb proto mají víc rysů manažerského řízení, než řízení jiných. 

Máme-li shrnout „řízení veřejných služeb“ jednou větou, využijme definici Ochrany, 

který říká, že „prostřednictvím zpětné vazby, která poskytuje informace o průběhu 

realizovaných procesů, řídící subjekt porovnává výsledky se stanovenými cíli, přičemž 

v případě zjištěných odchylek realizuje nápravu.“ Podle této definice, dvě základní fáze řízení 

jsou „stanovení cílů“ a „sledování výsledků“. Abychom mohli hovořit o efektivním řízení, 

prostředky využívané k dosažení cílů musí být využity hospodárně a efektivně. Veřejná 

správa, resp. služby, však nejsou umístněné ve vzduchoprázdnu a k jejich řízení je potřebné 

uvažovat o vnějších a vnitřních rámcových podmínkách. Vnější rámcové podmínky 

představují legislativní rámec, „ve kterém se můžou řídící subjekty rozhodovat tak, aby 

dosažené výsledky odpovídaly stanoveným cílům.“ Vnitřní rámcové podmínky jsou postavené 

na základě „institucionální kultury a sdílených hodnot, které motivují a orientují řídící 

a výkonný personál k přijetí idey efektivního řízení.“ (Ochrana, 2011: 15) Cíle jsou 

charakterizované jejich orientací na „společenský užitek“ a zároveň svojí měřitelností 

zvolenými indikátory. Právě indikátory, resp. informace, které manažerům poskytují cenou 

zpětnou vazbu potřebnou k správním rozhodnutím, jsou klíčovou části efektivního řízení 

veřejné správy. Dle Ochrany je „potřebné mít k dispozici aktuální informace a zároveň 

potřebnou korekci učinit včas.“ (Ochrana, 2011: 15)  

Efektivní řízení veřejné správy tedy vyžaduje mít řádně stanovené cíle, pomocí 

různých indikátorů sledovat jejich plnění, ale zároveň sledovat procesy a s nimi spojené 

vynaložené prostředky. Je také potřebné, aby nastavené procesy měly jednoznačnou podporu 

a „herní plán“ ukotvený v legislativě. Sledování zpětné vazby je dle Ochrany klíčové 

k realizaci správných rozhodnutí. Mají ale vedoucí pracovníci veřejné správy motivaci řídit jí 
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efektivně a využívat k tomu všechny dostupné prostředky (případně inovativně přinášet 

nové)? Když Martin Potůček píše o Weberové ideální byrokracii, dotýká se hlavní motivace 

úředníka, kterou je maximalizovat rozpočet svého úřadu i za cenu jeho neefektivnosti. 

(Potůček, 2005: 142-143) Efektivnost je ale jenom jedním ze standardů, které můžeme 

považovat za komplexní zhodnocení úrovně administrativních výkonů (Potůček, 2005: 145), 

resp. za jakýsi hodnotící rámec veřejné správy.   

 

2. Cíle práce 
 

V první části práce jsme si představili, co je veřejná správa a veřejné služby a jakým 

způsobem se dá nahlížet na jejich řízení. Po úvodní orientaci v tématu se proto vraťme 

k hlavnímu tématu této práce a to zda a jakým způsobem lze v současné veřejné správě využít 

metodu mystery shoppingu? Hlavní cíl této práce je proto: 

 

Představit metodu mystery shoppingu a zhodnotit možnosti a meze její využití, jakožto 

nástroje pro měření kvality veřejných služeb.  

 

Metodu mystery shoppingu si představíme pomocí její aplikace v současných českých 

podmínkách při měření úrovně dodržování připravovaných standardů obsluhy klienta 

pracovníky call centra – poradenské linky a kontaktních pracovišť Úřadu práce České 

republiky. Mystery shopping je metoda se širokými možnostmi použití, která může přinést jak 

poznatky v rámci ex post evaluace implementovaných nástrojů, strategii, priorit, či pokynů, 

ale také může sloužit jako manažerský nástroj umožňující flexibilně reagovat na postupy a 

chování front pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty.  

Ve spojení s pojmem mystery shopping se často objevuje pojem kvalita. Mystery 

shopping je metoda, která měří kvalitu (z pohledu dodržování procesů, z pohledu zákazníka, 

či jiného aktéra). Nedílnou součástí této práce proto bude diskuze o tom, jak se na pojem 

kvality nahlíží v oblasti veřejné správy a veřejných služeb. S měřením kvality veřejných 

služeb je dnes spojována řada metod. Mystery shopping není nástrojem, který dokáže jiné 

metody měření kvality služeb nahradit. Její potenciál se budu snažit představit s ohledem na 

existenci dalším metod evaluace, vedle kterých by si mystery shopping měl najít své místo 

v rámci komplexního sledování kvality veřejných služeb. Výzkumné otázky této práce jsou: 
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 Na jaké otázky manažerů veřejné správy může mystery shopping přinést 

odpovědi? 

 

 Je mystery shopping metodou, kterou lze smysluplně aplikovat na měření kvality 

veřejných služeb a jaká jsou případně s její aplikací spojena omezení? 

 

 K zodpovězení těchto otázek se podíváme na možnosti měření kvality veřejných 

služeb, ale také na aktuální strategie v oblasti organizace veřejné správy, zejména strategii 

realizace Smart administration a na základě představení metody mystery shoppingu 

zhodnotím, zda má při měření kvality veřejných služeb místo. Přesvědčivěji budu schopný 

své tvrzení podpořit zaměřením se na konkrétní organizaci veřejné správy, poskytující služby, 

které se týkají velké části populace a to Úřad práce České republiky. Nemám ambici 

komplexně zhodnotit evaluační procesy a metody, které Úřad práce využívá. Naopak, bez 

jejich hlubší znalosti, ale naopak, se znalostí historie, současné organizace a deklarovaných 

strategických cílů vedení Úřadu práce, mystery shopping aplikuji. Výstupem by měly být 

informace, které budu v rámci nastaveného designu zjišťovat, ale také zhodnocení 

metodologického nastavení samotného designu, zejména z pohledu praktické využitelnosti 

zjištěných informací. Na základě tohoto kritického zhodnocení bych rád přinesl doporučení 

možností aplikace, případně aplikaci mystery shoppingu ve veřejných službách nedoporučil. 

 

3. Kvalita veřejných služeb 
 

3.1. Evaluace veřejné správy/veřejných služeb 

 

Evaluaci veřejné správy bychom si z pohledu její využitelnosti mohli rozdělit na dva 

základní přístupy. Evaluace realizované politiky, nástroje nebo opatření v rámci vědeckého 

přístupu policy analysis a evaluace neboli zpětná vazba manažerská, která je důležitá pro 

samotného realizátora, manažera veřejné správy, případně veřejných služeb a slouží k její 

nebo jejich operativnímu řízení. Arnošt Veselý, vycházející z Trochima, konstatuje, že „právě 

propojení s praktickou politikou odlišuje evaluaci od tradičního sociálně vědního výzkumu. 

Ačkoli využívá stejnou metodologii, evaluace probíhá v konkrétním politickém a organizačním 

kontextu a vyžaduje schopnosti, které nejsou v tradičním výzkumu nezbytné – politickou 
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obratnost, citlivost k četným zájmům a aktérům, schopnost koordinace a řízení apod.“ 

(Trochim 2006 in Veselý, Nekola, 2007: 79) I proto je při úvaze o využitelnosti nové metody 

důležité zvažovat specifika konkrétních úřadů a služeb a zdržet se generalizací výstupů. Na 

druhou stranu, metody na pomezí metod výzkumných a manažerských zde můžou najít své 

místo. Co si tedy pod evaluací můžeme představit?  

„Nejobecnější funkcí monitoringu a evaluace je poskytnout ‚užitečnou zpětnou 

vazbu‘(Trochim 2006 in Veselý, Nekola, 2007: 339) různým příjemcům. Evaluace by měla 

být užitečná, čili prakticky využitelná při rozhodování, ale také přinášet „aktuální, 

důvěryhodné a objektivní závěry o výkonnosti veřejně politických programů“. (Veselý, 

Nekola, 2007: 339) Výkonnosti veřejně politických programů jsme se již dotkli v předchozí 

části, když jsme si řekli, že za jeden z její parametrů, nebo-li standardů lze považovat 

efektivitu. Martin Potůček ale kromě efektivity považuje za další měřítka administrativních 

výkonů princip legality, ekonomičnosti a reprezentativnosti vůči potřebám, problémům a 

preferencím občanů. (Potůček, 2005: 145) Právě čtvrtý standard se podle Potůčka projevuje 

stále s větším důrazem v popředí (pozn. autor: práce je 10 let stará). „Vnímavosti ke starostem 

občanů je možné dosáhnout pouze za podmínky, že bude brán dostatečný ohled na požadavky 

veřejnosti“ (Potůček, 2005: 146) Předmětem a současně nástrojem evaluace by proto mělo 

být i naslouchání veřejnost (již jsme použili výraz „veřejnost jako zákazník“). Jak vidíme, 

nelze jednoduše definovat „kvalitu veřejné správy, nebo kvalitu veřejné služby. OECD, 

Ministerstvo vnitra ČR a Governance International v publikaci z roku 2007 s názvem 

„Zlepšování orientace zákazníků prostřednictvím chart služeb, příručka pro zlepšování kvality 

služeb veřejného sektoru“ s pomocí přístupů jiných autorů nicméně definovali 4 přístupy 

k definici kvality veřejných služeb a to: 

 

1. Kvalita jako ‚shoda se specifikací‘ – výrobek či služba jsou kvalitní, pokud splňují 

specifikované technické normy a standardy. Z tohoto pohledu je kvalita souborem 

technických znaků (Crosby, 1979 in OECD, 2007: 29), které musí být splněny“. 

„Taková je dle autorů logika přístupu dle norem ISO 9001 a ISO 14001.“ (OECD, 

2007: 29) Tento přístup přirovnává Lukášová k počátkům vnímání kvality 

v soukromém sektoru, tj. jako „soulad s technickými specifikacemi produktů.“ (2009: 

21)  

 

2. Kvalita jako ‚účelnost či použitelnost‘ (Juran, 1988 in OECD, 2007: 29) – služba je 

považovaná za kvalitní, pokud splňuje podnikové či společenské cíle.“ (OECD, 2007: 
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29) Lukášová tento přístup označuje jako „kvalitu ve smyslu účinnosti“ (Lukášová, 

2009: 21). Jak lze dále najít v publikaci OECD, „i když výrobek či služba splňují 

technické požadavky (např. bezpečnosti), může je zákazník považovat za nekvalitní, 

protože nesplňují účel, který měl na mysli – například v případě dodavatele, který seká 

trávu podél vozovky, ale protože nejdříve neodstraní veškeré odpadky, kousky se 

rozletí všude – došlo k naplnění smlouvy, ale výsledek není takový, jaký by místní úřad 

zamýšlel.“ (Juran, 1988 in OECD, 2007: 29)  

 

3. Kvalita jako ‚splnění či překonání očekávání zákazníka‘. Tato definice se odvozuje 

z psychologie zákazníka a velmi dobře ji ilustruje rámce Zeithamla, Parasuramana a 

Berryho (1990).“ (OECD, 2007: 29) Jak konstatují autoři příručky, „je samozřejmé, že 

očekávání rostou postupem času, zejména, jsou-li splněna, takže z toho 

pravděpodobně vyplývá potřeba postupného zvyšování standardů.“ (OECD, 2007: 29)  

Společnost Genesys (součást technologického koncernu Alcatel-Lucen) v roce 2009 

sečetla „finanční ztráty“, které generují firmy v důsledku poskytování služeb v nízké 

kvalitě. Do této analýzy vstoupila i Česká republika, a to i se sektorem vládních 

organizací, resp. státní správy. Analýzu představil ve své knize „Skvělé služby“ Adam 

Hazdra (2013: 24-25) jako argumentaci k potřebě dbát na kvalitu služeb, jelikož je 

v soukromém sektoru úzce spojena s výší zisku. Jedním ze závěru průzkumu je, že 

„globálně nejhůře vnímanými subjekty z pohledu péče o zákazníka jsou státní instituce 

a telekomunikační společnosti“ (EPROFIL, 2010) Tato studie blíže nespecifikuje 

metody, které přinesly dané závěry, proto ji využívám spíše k ilustraci stavu z období 

před několika lety. Nespokojenost veřejnosti – zákazníků s úrovní kvality veřejných 

služeb se může projevit ve volbách, kde projeví svou nespokojenost. I když, jak píše 

Martin Potůček, tato role má jistá omezení a nelze je zaměnit za efektivní veřejnou 

kontrolu výkonu byrokracie (2005: 146). Jelikož je kontrola a možnost vyjádřit 

nespokojenost veřejnosti s kvalitou veřejných služeb relativně nízká, mezinárodní 

organizace i národní vlády důležitost dodržování kvalitativních standardů deklarují 

v strategických dokumentech, které tyto cíle legitimují. 

 

4. Kvalita jako ‚vznik nadšené emocionální angažovanosti zákazníka v poskytování 

služby’ – definice vychází ze sociální psychologie a lze ji najít v práci Pirsiga (1974). 

Zákazník je v tomto případě tak přesvědčen o kvalitě služby, že se s ní silně identifikuje 

– např. může být připraven pracovat jako dobrovolník, aby v poskytování služby 
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pomohl, nebo může pomoci získávat finanční prostředky nebo se zapojit do práce 

„Přátel“ organizace.“ (OECD, 2007: 30) 

 

3.2 Kvalita versus výkonnost veřejné správy 

 

V předchozí části jsem zmínil pojem výkonnosti veřejné správy. Už když jsem 

vymezoval veřejné služby (zejména vůči službám soukromým), implicitně jsem se tohoto 

tématu několikrát dotknul. Kvalitu lze chápat jako jeden z parametrů výkonnosti, zejména 

kvalitu definovanou jako „shodu se specifikací“. Proč právě tento parametr? Jaroslav Wagner, 

autor publikace „měření výkonnosti“, definuje výkonnost jako „charakteristiku, která 

popisuje způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na 

základě podobnosti s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti…“ (2009: 17) 

Právě „definovaný standard“, lze za referenční způsob vykonání činnosti považovat. Pojmy 

výkonnost a kvalita se nám proto v jedné ze svých mnoha definic značně překrývají. 

V manažerské literatuře velice známé zjednodušení výkonnosti výroky „dělat správné věci“ a 

„dělat věci správně“, které poukazují na potřebu správného nastavení standardu a měření jeho 

dodržování, je v soukromém sektoru často výchozím bodem nastavování parametrů konkrétní 

služby a měření její výkonnosti. (2009: 18) Klíčovou otázkou je, jak by měla být služba 

nastavena. Co je její cíl a čeho má být dosaženo? Nebo-li jinak řečeno, „pro koho a z pohledu 

koho výkonnost organizace měříme a interpretujeme?“. (2009: 23) Tuto otázku jsme si kladli 

i při definici kvality výše. Při definici veřejných služeb jsme si ukázali, v čem se od 

soukromých služeb liší a to primárně tím, že jsou v mnoha případech financované z veřejných 

zdrojů a jejich cílem je naplňovat veřejný zájem. Otázkou tedy je, kdo by měl definovat, jak 

má veřejná služba vypadat a podle čeho by měla být měřena její výkonnost? Na měření 

výkonnosti organizace, či poskytovatele služby nelze využít jeden nástroj. Při uvažování o 

tom, zda mystery shopping využít nebo ne, je důležité podívat se, co je pro jakékoliv měření 

výkonnosti, nebo kvality společné. Tím sjednocujícím prvkem je právě výše zmíněný 

standard. Jak má tedy služba vypadat? Co je ten kýžený stav, který lze ohodnotit jako 

výborný/splněný/ve shodě? V soukromém sektoru je tento stav definovaný zákazníkem a jeho 

očekáváním, interními očekáváními, finančními očekáváním majitele, představenstva 

společnosti, či úrovní nastavenou konkurencí. Robert D. Behn tyto 4 perspektivy, které 

vycházejí z nástroje balanced scorecard (BSC), známého i v českém prostředí, srovnává 

s perspektivami, které se prolínají měřením výkonnosti ve veřejném sektoru. (2003: 599)  
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Kdo tedy ve veřejném sektoru říká, co je standard, jaké perspektivy nutno při měření 

výkonnosti zvažovat a dle čeho lze vybírat vhodné metody? Behn ve svém příspěvku 

s názvem „Why Mearure Performance? Different Purposes Require Different Measures“ 

otevírá mnoho témat, která se budou prolínat explorační části této práce. Veřejný sektor je, jak 

už jsem v první části práce nastínil, odlišný než sektor soukromý. Vyznačuje se také tím, že se 

v něm pohybuje daleko víc aktérů s různými zájmy, než v sektoru soukromém. Kdo z těchto 

aktérů definuje, co je standard. Zákazníci? Politici? Manažeři veřejného sektoru? Podle Behna 

je to kdokoliv z výše uvedených aktérů. (2003: 599) Na výkonnost totiž nahlíží skrz 8 

perspektiv, respektive motivů aktérů k měření výkonnosti.  

 

Důvody, proč se ve veřejném sektoru měří výkonnost, podle Behna: 

 

Důvod Otázka, na kterou by měření mělo přinést odpověď 

Evaluovat Jak dobře můj úřad funguje? 

Kontrolovat Jak můžu zabezpečit, že moji podřízení dělají věci správně? 

Rozpočtovat Do jakých programů, lidi, či projektů by měl můj úřad investovat veřejné 

prostředky?  

Motivovat Jak můžu motivovat řadové zaměstnance, střední management, 

spolupracovníky, další zúčastněné strany a občany k tomu, aby dělali věci, 

potřebné pro zlepšení výkonnosti? 

Povyšovat Jak můžu přesvědčit politické nadřízené, legislativce, novináře či občany, 

že můj úřad funguje dobře? 

Slavit Které úspěchy stojí za to, aby se v organizaci slavili, či jinak ocenili? 

Učit se Proč něco funguje, případně nefunguje? 

Zlepšovat se Co přesně bychom měli dělat, abychom zlepšili naši výkonnost? 

  

 (Behn, 2003: 588) Přeložené autorem 

 

Behn komplexně představuje motivy a otázky, resp. poptávku po informacích, které by 

mělo měření manažerům veřejných služeb přinést. Tato klasifikace má za cíl kategorizovat a 

pomoct manažerům při výběru vhodné metody, resp. sady metod/nástrojů pro získání 

relevantních informací. Co ale v případě, že získám informace, které mi poskytnou odpovědi 

na moje otázky. Znamená to, že se výkonnost organizace, nebo kvality služby zlepší? Je 
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možné díky správným informacím a její správné interpretaci změřit a zlepšit výkonnost 

veřejné správy? Robert D. Behn i Sandra Van Thiel a Frand L. Leeuw (2002) poukazují na 

rizika spojené s redukcí, či nesprávné interpretaci dat. Komplexita veřejné správy, kterou jsme 

již několikrát zmínili a tendence k přebírání manažerských nástrojů, či metod měření ze 

soukromého sektoru formou „copy, paste“, může vést k negativním efektům, které popsali 

nizozemští autoři v práci s názvem „The Performance Paradox in the Public Sector“.  

Při uvažování o měření výkonnosti, či kvality veřejných služeb je podle Behna klíčové 

uvědomit si, kdo zvolí důvod měření, kdo zvolí nástroj a standard, nebo-li úroveň očekávání, 

se kterou bude měřené data srovnávat. (2003: 599) Měření, nicméně, může přinést řadu 

komplikací a motivovat měřené aktéry k nekorektnímu jednání, jak to popisuje Van Thiel a 

Leeuw. Zvýšení měření výkonu veřejného sektoru v 80tých a 90tých letech přineslo 

prokazatelné negativní důsledky měření i samotného výkonu organizací (dezinterpretace, 

zatajování, či přímou manipulaci s výsledky). (2002: 278) Behn i nizozemští autoři jsou ve 

shodě s tím, že při měření výkonnosti veřejného sektoru 

S měřením výkonnosti jsme několikrát zmínili pojem standard a jeho definování. Co 

by mělo být standardem? Kdo ho definuje? Na tyto otázky neexistuje univerzální odpověď. I 

z toho důvodu se v dalších částech podíváme na to, jaký standard, respektive dle jakých 

parametrů definuje kvalitu několik důležitých aktérů a to Organizace spojených národů ve 

svém strategickém dokumentu, ale hlavně Česká republika. 

 

3.3 Jaké parametry kvality se objevují v souvislosti s veřejným 

sektorem v strategických dokumentech relevantních aktérů? 

 

3.3.1 Vnímání důležitosti kvality veřejných služeb mezinárodním aktérem - OSN 

 

 Paradigma kvality veřejných služeb se významně rozvinulo prostřednictvím přístupu 

OSN vydaného v roce 2000 s názvem „good governance“, nebo česky „dobré vládnutí“. Podle 

Milana Půčka lze tento přístup v českém prostředí uplatnit jako „dělat správné věci správně“. 

(2005: 48) Tento koncept využívá k argumentaci potřeby orientace evaluace kvality veřejných 

služeb prostřednictvím měření spokojenosti zákazníků, když představuje model řízení 

veřejných služeb. V této souvislosti vyjadřuje, že „bez získávání zpětné vazby od občanů/ 

zákazníků je nemožné tento model efektivně uplatnit.“ (2005: 48) Přístup „good governance“ 

si zde představíme jako jeden ze zásadních výchozích obratů směrem k atmosféře zlepšování 
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kvality veřejných služeb (nejen) v České republice. Jak jej definuje Organizace spojených 

národů (OSN), „good governance“ má 8 základních charakteristik, a to participaci, orientaci 

na konsenzus, odpovědnost, transparentnost, citlivost, efektivitu a účinnost, spravedlnost a 

inkluzivitu, jakož i dodržování zákonů. (UNESCAP: 1) Přístup good governance se začal 

využívat i jako báze pro kvalitu veřejných služeb. Nezávislá komise pro dobré vládnutí ve 

veřejných službách
1
 založená v roce 2004 ve Velké Británii si klade za cíl i dosažení stavu, 

kdy uživateli služby bude poskytnuta vysoce kvalitní obsluha. (OPM, CIPFA , 2004: 5)  

Uživatelé veřejných služeb nemají na rozdíl od zákazníků v soukromém sektoru možnost 

změnit dodavatele služby nebo si vyžádat zpět svoje peníze. Poskytovatelé veřejných služeb 

mají míň finančních motivací než soukromé firmy, aby zvýšili spokojenost svých zákazníků. 

Organizace, které veřejné služby poskytují, musí proto zvolit jiné způsoby k ujištění se, že 

poskytují služby vysoké kvality. (OPM, CIPFA , 2004: 8) Přístup „good governance“ se 

objevuje i v české praxi. Podle Kamila Papeže se z „abstraktního pojmu“, který byl vnímán 

hlavně na nadnárodní a národní úrovní myšlenky „dobrého vládnutí“ přesouvají na úroveň 

samospráv, krajských i obecných. (2015)  Česká republika kvalitě veřejných služeb věnuje 

minimálně v deklarativní rovině značnou pozornost, což si představíme na základě několika 

strategických dokumentů.  

 

3.3.2 Strategie národní politiky kvality v České republice 

 

 Aktuálně platným dokumentem je „Strategie národní politiky kvality v České 

republice na období let 2011 až 2015“, který navazuje na Národní politiku podpory jakosti 

„usnesením vlády č. 458/2000 definovanou jako souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů k 

ovlivňování kvality výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy 

pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích.“ (NPK, 2010: 

2) Minimálně od roku 2000 se tedy Česká republika koncepčně věnuje zvyšování kvality 

(nejen) veřejných služeb, přičemž od roku 2000 do roku 2011 se v této oblasti podařilo 

„prakticky zahájit v ČR realizaci programů zvyšování kvality ve veřejné správě (ISO 9001, 

model CAF).“ (NPK, 2010: 2) 

Pro období 2011 – 2015 obsahuje dokument „Strategie národní politiky kvality v 

České republice na období let 2011 až 2015“, následující cíle pro veřejnou správu: 

 

                                                 
1
 The Independent Commission for Good Governance in Public Services 
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Cíle pro veřejnou správu 

1. Kvalita výkonu správy (efektivní stát, inteligentní stát, e-Government) 

2. Snižování administrativní a regulatorní zátěže    

3. Ověřování kvality (CAF, ISO, EFQM apod.)  

4. Využívání akreditace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 

765/2008  

5. Dobrá praxe (benchmarking, benchlearning) 

6. Podpora dobrovolných aktivit ve zvyšování kvality veřejné správy (Zdravé město, 

místní Agenda 21 atd.)    

7. Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy 

 (NPK, 2010: 7) 

 

Při pohledu na cíle strategického dokumentu jsem v rozpacích zejména kvůli mixu 

cílů, prostředků, a nástrojů, které jsou v seznamu obecně definovány jako „cíle strategie“. 

Nástroje, které se zde objevují, se pojí s rozvojem zaměstnanců (vzdělávání) a evaluaci 

kvality služeb (ověřování kvality). Níže představené zamýšlené přínosy pro stát a veřejnou 

správu poukazují primárně na finanční přínosy strategie, nicméně, zdůrazňuje zvýšení 

spokojenosti občanů a to díky zkvalitnění i veřejných služeb.  

 

Zamýšlené přínosy pro stát a veřejnou správu 

1. Zvýšení schopnosti firem exportovat i do vyspělých zemí, zlepšení platební bilance, 

růst HDP (zvýšení konkurenceschopnosti např. prostřednictvím získání mezinárodně 

uznávaných certifikátů kvality) 

2. Vyšší výkony firem - vyšší výběr daní    

3. Úspora nákladů prostřednictvím zefektivňování činností úřadů zaváděním systémů 

řízení kvality, včetně systémů environmentálního řízení, nástrojů e-Government a 

principů tzv. zeleného úřadování   

4. Zvýšení spokojenosti občanů - kvalitnější služby včetně těch veřejných   

5. Snižování nezaměstnanosti díky zvyšování úrovně řízení firem (větší 

konkurenceschopnost), nové pracovní příležitosti (výroba i služby)    

6. Zlepšení spolupráce ústředních správních orgánů s nevládními organizacemi (na 

platformě Rady kvality ČR)    

7. Lépe připravená mladá generace pro působení v globálním světě    
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8. Zlepšený vztah zvláště mladé generace k životnímu prostředí, udržitelnému rozvoji, 

kvalitě, multikulturní společnosti a globálnímu charakteru ekonomiky 

 (NPK, 2010: 14) 

 

Jak jsem popisoval výše, jedna ze základních dichotomií v teorii řízení veřejné správy 

je standardizace versus individuální přístup úředníků. Mezi výhody byrokratických organizací 

řadí Martin Potůček to, že „klienti byrokratických organizací mohou očekávat rovné 

zacházení v souladu se standardními operativními postupy, které jsou veřejně známé“ (2005: 

138) I Slavík podotýká, že „ve veřejných službách je snaha vytvářet standardy kvality jako 

základ pro řízení organizací a posouzení, nakolik byla daná služba provedena kvalitně nebo 

nekvalitně.“ (2014: 57) Jak píše Lukášová, „stejná služba může být poskytnuta odlišným 

způsobem, a to v závislosti na lidech, čase, využívaných technologiích apod. Ne všechny 

aspekty poskytování služby mohou být standardizovány, což klade nároky na kontrolu a 

měření kvality služeb.“ (2009: 6)  I ve veřejných službách proto není neznámý přístup, který 

lze nazvat „systémem řízení kvality“ (Slavík, 2014: 57) Konkrétně hovoříme o přijímání, 

dodržování a s tím spojeným měřením standardů kvality, které „pokrývají činnost dané 

organizace z pohledu vnitřních procesů i z pohledu zákazníka.“ (Slavík, 2014: 57) Jak je 

trefně definuje Slavík, „cílem standardů je možnost opakovaně vytvářet produkty či služby o 

stejných vlastnostech, které v co největší míře uspokojí zákazníka“ (2014: 57) Standardizace 

se ve veřejných službách projevuje v různých oblastech – ve zdravotnictví, školství či státní 

správě. Jak moc se mají služby standardizovat (což není to samé jako centralizovat), nechci 

hodnotit a v této práci k tomu ani není prostor. Jsem ale přesvědčený, že i v případě služeb, 

které je potřeba poskytovat individuálně a s ohledem na specifikum daného případu je nutná 

jistá „štábní kultura“, i nad rámec zákona a nařízení, kterými se veřejné služby standardně 

řídí.  

V současné české praxi se ke standardizaci a měření kvality veřejných služeb 

nejčastěji používají následující metody: CAF (Common Assessment Framework), ISO, 

Benchmarking či BSC (balanced scorecard). Tyto metody jsou využívané v různých oblastech 

a na různých úrovních veřejných služeb. V oblasti obcí a regionů se na stránkách Ministerstva 

vnitra dočteme i o nástroji k řízení kvality s názvem „místní Agenda 21“ či „Charta občana“. 

(Šutoriková, 2011) Všechny tyto metody reagují na některou z výše popsaných chápání 

kvality. Metod standardizace, měření či řízení kvality veřejných služeb je samozřejmě víc – 

zmíním zde například model excelence EFQM (European Foundation for Quality 

Management), či EMAS (Eco-management and Audit scheme). (Lukášová, 2009: 27)  
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3.4 Aktuální strategie podoby veřejné správy v České republice a její 

kvality - Smart administration 

 

Vývoj a podoba české veřejné správy je v současnosti zarámovaná ve Strategii 

realizace „Smart administration“ v období 2007-2015 s podtitulem „efektivní veřejná správa a 

přátelské veřejné služby“. „Smart administration“ je nástroj k realizaci kvalitativních změn ve 

veřejné správě. (Ochrana, 2011: 23) Ke sledování jednotlivých změn se nejčastěji využívají 

následující hodnotící měřítka: 

 

Hodnotící měřítka kvalitativních změn ve veřejné správě 

1. Změna kvality pro zákazníka – včetně dostupnosti poskytovaných služeb 

2. Změny výkonnosti veřejné služby 

3. Změna vynaložených nákladů 

4. Spokojenost zákazníků, kteří danou službu využívají (případně také spokojenost 

zaměstnanců) 

 

 (Ochrana, 2011: 24-25) 

 

Rizika, které Ochrana vnímá v souvislosti s plněním cílů strategie, jsou zejména: 

 

Rizika při snaze o plnění strategie Smart administration 

1. Neměří se výkonnost procesů a výkony jednotlivých pracovníků 

2. Nejsou stanovené cílové hodnoty výkonnosti a nejsou propojené s odměňováním 

3. Kvalita je často ‚prohlížená‘. Nejsou vymezené kvalitativní znaky jednotlivých služeb 

4. Při měření nákladů, výkonu a kvality se nesleduje spokojenost zákazníků/občanů 

 (Ochrana, 2011: 27) 

 

Rizika, která Ochrana představuje při zavedení řízení pomocí „Smart administration“ 

poukazují na silnou orientaci konceptu na měření a vyhodnocování kvality veřejných služeb. 

Veřejná správa v České republice by podle strategie „Smart administration“ Ministerstva 

vnitra měla v roce 2015 dosáhnout těchto cílů:  

 

Cíle strategie Smart administration podle Ministerstva vnitra 
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1. Veřejná správa v České republice je primárně pojatá jako služba občanovi, naplňuje 

principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. 

2. Veřejné služby jsou klientsky orientované, naplňují očekávání občanů, flexibilně 

reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. 

3. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české 

ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatelů České republiky. 

(MVČRa: 2) 

 

4. Představení metod měření 
 

4.1 Metody měření kvality veřejných služeb a mystery shopping 

 

V předchozí kapitole jsme si ukázali, jak lze nahlížet na kvalitu veřejných služeb a její 

měření. I přes specifika veřejného sektoru je měření kvality důležité. Pojem kvality ve 

veřejném sektoru je tématem na samostatnou práci. Měření výkonu a kvality veřejných služeb 

na další. Hlavní informací, kterou si do další části práce přenášíme je, že veřejný sektor je 

v mnoha ohledech složitější, než sektor soukromý. Zájmy občanů, politiků, jeho přímých 

zákazníků, manažerů či úředníků se prolínají, stejně tak jako jejich představy o správném 

fungování. V této kapitole budeme mluvit víc o metodách měření výkonu a kvality ve 

veřejných službách a představíme si metodu mystery shoppingu. Abychom mohli uvažovat o 

tom, zda má smysl uvažovat o mystery shoppingu, jako metodě, která přinese přidanou 

hodnotu do oblasti měření kvality veřejných služeb, popíšeme si v současnosti využívané 

metody evaluace, ale také, jakým způsobem vlastně kvalitu měří. Jakékoliv měření výkonu 

nebo kvality vychází se srovnání naměřených hodnot a zvoleného standardu. Na jaký standard 

současné metody reagují a jaké informace může přinést metoda mystery shoppingu? 

Jedním dílčích z cílů strategie smart administration je „přiblížit veřejné služby 

občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.“ (MVČRa: 58), přičemž jeho 

specifické podcíle jsou „zavedení kontinuálního sledování kvality veřejných služeb, včetně 

zjišťování klientské spokojenosti a prosazování principu konkurence ve veřejných službách při 

garanci minimálních standardů.“ (MVČRa 58) Zjišťování klientské spokojenosti je 

specifická forma zpětné vazby, která se dnes dle Lukášové aplikuje nejčastěji. „Většina 

nástrojů zlepšování kvality požaduje, aby organizace prováděly pravidelné měření 

spokojenosti zákazníků se službami, které poskytují.“ (Lukášová, 2009: 33) Její cílem je 
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sledovat výkon služby ve srovnání s očekáváním zákazníka. Jakými dalšími způsoby se ale 

sleduje, nebo plánuje sledovat kvalita veřejných služeb, tak jak je to uvedena v specifickém 

podcíli strategie realizace Smart administration? Milan Půček, bývalý náměstek ministra 

místního rozvoje a autor několika prací z oblasti zvyšování výkonnosti orgánů veřejné správy 

přehledně a chronologicky představuje postupné zavádění metod řízení kvality veřejných 

služeb do české praxe. 

Milan Půček. Upravené autorem. 

 

24.5.2013 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila konference 

s názvem "Měření nákladů, výkonnosti a kvality služeb veřejné správy“, organizovaná 

Českou společnosti pro systémovou integraci. Cílem konference bylo diskutovat jak měřit 

výkon a kvalitu služeb veřejné správy s cílem efektivního řízení a financování těchto služeb. 

Jedním z nosných témat byly právě ukazatele výkonu, jejich aplikace v praxi a zkušenosti 

s jejich využitím v současné české, či zahraniční praxi. Většina představených metod měří 

shodu s nastaveným standardem, k měření se využívají KPI (key performance indicators), 

případně se měří výstupy samotné služby. Většina těchto metod zároveň předpokládá, že se 

služba standardizuje, chod úřadu se optimalizuje a najde se efektivní a řiditelný způsob, jak 

přetavit vynaložené zdroje v plánované výstupy.
4
 V případě standardizace služeb je důležité 

„umožnit občanům, aby jejich zájmy byly zahrnuty do politického systému, a efektivní 

kontrolní mechanismy, které zajišťují, že se tyto zájmy neztratí v různých stadiích politického 

                                                 
4
 Příspěvky z konference lze najít zde: http://www.cssi.cz/cssi/mereni-nakladu-vykonnosti-kvality-sluzeb-

verejne-spravy 

Metody řízení kvality veřejné služby – chronologické řazení dle výskytu v české praxi 

Klasická řízení města, úřadu  

+ Místní agenda 21 od 1999 

+ Místní agenda 21 dle projektu Zdravé město (zapojení úřadu) od 2001 

+ Řízení úřadu dle ISO 9001 + 14001 od 2001 

+ Partnerství a projektová řízení od 2002 

+ Sebehodnocení dle modelu CAF od 2003 

+ Indikátory (Evropská sada TUR + místní) od 2003 

+ Hodnocení výkonu a motivační programy od 2003 

+ Benchmarking od 2003 

+ Balanced Scorecard od 2004 
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a administrativního procesu“ (Potůček, 2005: 146) Standardizace procesů je přístup, který se 

v současnosti aplikuje i na Úřadu práce České republiky, takže se k tomuto přístupu a jeho 

specifikum dostaneme v dalších částech detailněji. Naopak, decentralizovaný přístup, kde 

mají jednotlivé úřady či pobočky prostor k vytvoření vlastních procesů, vycházet z příkladů 

dobré praxe nebo zkušeností svých pracovníků a nebýt nutně svázaný detailním 

standardizovaným procesem, případně mají možnost ho lokalizovat a implementovat dle 

místních specifik, přináší další možnosti využití mystery shoppingu. Tento přístup, který se 

nazývá „design služeb“ si představíme jako jednu z forem využití mystery shoppingu hned po 

jeho představení.  

 

4.2 Mystery Shopping a jeho aplikace v soukromém i veřejném 

sektoru 

 

„Krása mystery shoppingu spočívá v tom, že se umí dokonale přizpůsobit každé 

situaci, a pokud je proveden opravdu profesionálně, dodá zajímavá a velmi prospěšná data“.  

 

(Barbara Hrabalová, výkonná ředitelka divize měření spokojenosti zákazníků a zákaznické 

zkušenosti české pobočky mezinárodní výzkumné agentury Ipsos) 

 

Dr. R. Angayarkanni definuje mystery shopping jednou větou jako metodu průzkumu 

trhu, která je postavená na nezávislých hodnotitelích, čili mystery shopperech, kteří jsou 

placeni za navštívení poboček společnosti jako běžný zákazníci a reportováni z různých 

aspektů jejich zkušenosti. (Angayarkanni, 2015)  Mystery shopping existuje již od začátku 20. 

století a nejčastěji se v různých zdrojích uvádí, že první „mystery shoppeři“ byli soukromí 

detektivové, kteří měli tímto způsobem odhalit nepoctivé zaměstnance a působit jako 

prevence krádeží. (Hrabalová, 2015) Potenciál metody se v soukromém sektoru rychle 

rozšířil, i když dodnes je mystery shopping nejvíce využívaný při měření kvality služeb 

v retailu, z vlastní praxe vím, že se dnes v Čechách využívá téměř ve všech odvětvích služeb a 

ve všech možných formách. Dle Barbary Hrabalové se dnes mystery shopping využívá 

„převážně pro kontinuální monitoring a vyhodnocování kvality poskytovaných služeb směrem 

k zákazníkům. Velmi často se na něj napojují rozvojové, vzdělávací a motivační programy pro 

prodejní personál a management.“ (Hrabalová, 2015) 
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Mystery shopping se v současné praxi využívá primárně k měření dodržování 

prodejních standardů neboli standardů obsluhy. Důraz je přitom často kladen na dodržování 

jednotné firemní filozofie sítí poboček, respektive snaha o standardizaci úrovně služeb na 

všech pobočkách firmy. Stejně jako dnes dostanete úplně stejný, nebo velmi podobný 

hamburger v mezinárodních sítích rychlého občerstvení, v New Yorku i na dálnici mezi 

Prahou a Brnem, tak byste tam měli dostat i stejnou kvalitu obsluhy. Dodržování 

standardizovaných procesů ale není jediným praktickým využitím mystery shoppingu. 

Mystery shopping dokáže pomoct i při tvorbě nových standardů obsluhy, či ke kritickému 

zhodnocení těch stávajících. V případě, že tuto ambici má, je důležité podívat se i na 

očekávání zákazníků/mystery shopperů, jejich pocity a emoce z daného zážitku. Právě tento 

přístup lze využít hlavně v případě decentralizované veřejné správy, případně při řízení služeb 

poskytovaných samosprávou. 

 Mystery shopping ale nemusí být nutně jen o osobních návštěvách, interakcích 

mystery shoppera se službou. Často se využívá i ve formě tajných telefonátů či e-mailů. 

Hovoříme pak o mystery callingu nebo mystery e-mailingu. „Často se sleduje proces 

objednání zboží nebo služeb přes internet, kde je cílem zjistit nejenom fungování procesů na 

straně společnosti, ale také kurýrních služeb (mystery delivery).“ (Hrabalová, 2015) Tyto 

formy mystery shoppingu měří jiné prodejní nebo obslužné kanály (call centra, kurýry, ale i 

online prodej). Jejich využití proto neustále roste. Obecně lze říct, že mystery shopping se 

neustále přizpůsobuje a vyvíjí s formami interakcí mezi poskytovateli služeb a zákazníky, co 

značně determinuje jeho budoucí vývoj.  

 Klíčovou postavou mystery shoppingu je jeho realizátor, čili mystery shopper. Stejně 

tak jako bychom mohli říct, že každý je sociologem amatérem, každý z nás je i mystery 

shopperem amatérem. Jak jsem psal v úvodu této práce, služeb, se kterými se potkáváme, si 

vědomě, nebo podvědomě všímáme, hodnotíme jejich kvalitu a často se o svoje hodnocení 

podělíme s kamarády či známými. Mystery shopper tohle všechno dělá vědomě a na základě 

určitých pravidel. Z principu se jedná o externího spolupracovníka agentury, který má dobré 

pozorovací schopnosti a je schopný své zážitky srozumitelně popsat. Tento člověk je po 

základním zaškolení nasměrován na pobočku. Následně je formou instrukcí nebo scénáře pro 

mystery shoppery detailně seznámen s postupem interakce. Je mu vysvětlený profil 

zákazníka, kterého hraje, informace které má sdělit a které naopak ne, jak má odpovídat na 

konkrétní dotazy pracovníka a kdy už interakci ukončit.  Kvalitní mystery shoppeři jsou 

prvním předpokladem získání užitečných informací. I ten nejlépe provedený mystery 

shopping ale nemusí mít žádnou vypovídací hodnotu v případě, že jeho výsledky skončí „v 



   

 

40 

  

šuplíku“. Dle Barbary Hrabalové je ideální, „pokud jsou výsledky mystery shoppingu 

napojené na celkový systém zvyšování kvality společnosti, vzdělávání a motivační programy.“ 

(Hrabalová, 2015)  

Mystery shopping se okrajově využívá i ve veřejném sektoru, přičemž si klade 

podobné výzkumné otázky, jako firmy ze sektoru soukromého. Příkladem je využití tajných 

zákazníků při měření úrovně dodržování standardů a snaze o zlepšení procesů obsluhy 

v knihovnách na Novém Zélandu (Calvert, 2005), případně jeho využití při měření průchodu 

zákazníka službami Úřadu práce v Polsku, která popíšu níže (CIDES, 2014). Aplikace této 

metody se objevila i v českém akademickém prostředí (např. Nunvářová, 2014), která 

demonstrovala možnosti využití mystery shoppingu při měření interakcí zákazníků se 

službami městského úřadu.  

  

4.3 Design služeb jako komplexnější přístup ke zvyšování kvality 

služeb 

 

Mluvíme-li o komplexním přístupu ke zvyšování kvality služeb, představme si jeden z 

„alternativních“ přístupů k řízení kvality, který se ve veřejném sektoru již objevuje, a to jak 

v zahraničí, tak v české praxi. Je jím přístup nazvaný „design služeb“, který se dá definovat 

jako „soubor metod, které se snaží systematicky zlepšovat službu z pohledu zákazníka.“ 

„Design služeb je také způsob myšlení, který vidí službu jako cestu. Jeho cílem je zajistit, že 

interakce na této cestě jsou použitelné, srozumitelné a zákazníci si z nich odnášejí pozitivní 

dojem.“ (designsluzeb.cz) Design služeb je soubor metod, které mají manažerům pomoci 

zacílit služby na potřeby zákazníků. Veřejné služby s tímto problémem většinou nebojují – 

jak jsme si již ukázali, veřejné služby reagují na potřeby veřejnosti s cílem uspokojit veřejný 

zájem. I tak se ale tento přístup úspěšně využívá i v praxi veřejných služeb. Její cíle jsou 

přitom víceméně shodné s přístupem „good governance“ i strategického směrování řízení 

veřejných služeb ukotvených ve výše popsaných strategických dokumentech. CIDES, 

Centrum pro inovace a design služeb, pětičlenná pracovní skupina při Kabinetu informačních 

studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vydaly v roce 

2014 soubor deseti případových studií využití designu služeb v oblasti veřejných služeb. 

Jednotlivé případy, ze kterých jeden vyberu a popíši, ukazují, že tento přístup musí být nutně 

v rozporu se standardizací služeb, naopak, dokáže centrální postupy, metodické pokyny či 
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standardy pomoci lokalizovat a efektivně implementovat. Na druhé straně dokáže být 

efektivním řešením „zlepšení“ služby, která standardizovaná není.  

 Design služeb využívá různé pomocné nástroje, nicméně, postup „designování“ bývá 

obvykle podobný. Samotné designování služby probíhá v několika základních krocích. Tento 

postup popisuje v knize „Skvělé služby“ Adam Hazdra. Pro účely ilustrace využití designu 

služeb ve veřejné sféře jsem postup přizpůsobil potřebám veřejných služeb: 

 

Možný postup designu služeb ve veřejné správě 

Cíl: Je služba v souladu se strategií, zákonem? Jsou k jejímu 

poskytování dostupné dostatečné zdroje? 

Klienti: Kdo bude službu využívat? Jaká má klient očekávání? 

Cesta službou: Služba jako proces. Jaké interakce zákazníka při 

přechodu službou čekají? Co by měl očekávat? Návrh 

ideálního přechodu službou. 

Spuštění služby a její evaluace: Měření výkonu pracovníků a její kontinuální ladění. 

(Hazdra, 2013: 69) Upravené autorem. 

  

 Jedním z příkladů využití designu služeb v zahraničí je nastavení procesu obsluhy 

klienta na Úřadu práce v Polsku, který popisují autoři souboru případových studií. (CIDES, 

2014) Cílem designu služeb bylo zlepšení image úřadu v očích veřejnosti. Na základě 

získaných názorů pracovníků úřadu, klientů a obyvatel města identifikoval úřad několik 

zásadních problémů negativního image úřadu: 

 

Nedostatky zjištěné na pobočce Úřadu práce v Polsku 

1. Při příchodu klienta do budovy tu není nikdo, kdo by ho pozdravil a případně mu 

poradil. 

2. Úřad se skládá z malých kanceláří a dlouhých chodeb bez jakéhokoliv nasměrování, 

kam jít. 

3. Úřad nechal nedávno postavit nový registrační pult. Nicméně, místo uvítacího místa 

působil jako bariéra. 

4. Registrační systém je matoucí a klienti často čekají dlouhou dobu na registraci, jen 

aby se dozvěděli, že potřebují další dokumenty. 

5. Většina materiálů je psaná nesrozumitelně. 
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6. Pro klienty s malými dětmi byl problém využívat služby úřadu. 

7. Obyvatelé, včetně potenciálních zaměstnavatelů, toho o všech službách, které úřad 

nabízí, obecně moc nevěděli. 

(CIDES, 2014: 15-16) 

 

 Úřad následně přijal opatření, která tyto problémy řešila. Případová studie je 

konkrétně nepopisuje. Kamil Papež, konzultant, který v časopise „Moderní obec“ popisuje 

aplikaci přístupu „good governance“ při aplikaci a implementaci „metodiky zlepšování 

úřadu“ (která je v podstatě formou designu služeb) zmiňuje vlastní zkušenosti příprav a 

implementace metodiky na městských úřadech v Třebíči a Břeclavi, přičemž za jednu 

z klíčových fází designu považuje nastavení metrik a motivačního systému. Součástí designu 

služeb by měla být i aplikace metod měření výkonu pracovníků či prostředí úřadu, a to 

například formou mystery shoppingu. (Papež, 2015) 

 

4.4 Má mystery shopping místo při měření veřejných služeb v České 

republice?  

  

Jakým způsobem by měly být veřejné služby řízené, jaké nástroje by k tomu měly být 

využívané a zda je proto „správné“ mystery shopping využívat je tématem, které není mou 

ambicí vyřešit, ani ho detailněji rozebírat. Mým cílem, zejména cílem této části je podívat se 

detailněji na současné strategické směřování českých veřejných služeb, v kontextu kterého se 

budu pohybovat. I tak jsme si ale na příkladu využití přístupu designu služeb ve veřejné 

správě (případová studie z Polska) ukázali, že mystery shopping není metodou úzce 

zaměřenou pouze na měření úrovně kvality služeb, které jsou standardizované a nepřináší 

pouze informace o „výkonu“ pracovníků. Přesto je podle mého názoru důležité podívat se na 

případnou „poptávkou“ po této metodě a také na to, jaká forma mystery shoppingu by tuto 

poptávku mohla naplnit. Kam se teda česká veřejná správa chce dostat a jak by měla 

v budoucnu vypadat? Jaké informace hledají manažeři veřejné správy. Jaké informace jim 

může přinést mystery shopping? 

Jak jsme si ukázali výše, jedním z cílů strategie realizace Smart administration je 

zavést kontinuální sledování kvality veřejných služeb. Výše jsme si představili mystery 

shopping jako metodu výzkumu i manažerský nástroj včetně jeho využití při designu služeb. 

Případová studie z Úřadu práce z Polska poukazuje na to, že metoda, které součástí je i 
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mystery shopping již byla ve veřejných službách zdárně využitá. V hexagonu „Smart 

administration“ lze nalézt prostor pro mystery shopping v části „organizace, která vždy hledá 

rovnováhu mezi přiblížením VS občanovi a efektivní vynakládáním veřejných prostředků. 

Zahrnuje v sobě úroveň řízení, metody řízení kvality, sledování výkonnosti a efektivnosti 

vynakládaných prostředků a sledování spokojenosti občanů jako zákazníků veřejných služeb“ 

(MVČRb) Aby byla organizace schopná pracovat s výsledky měření kvality mystery 

shoppingem, měla by se na to předem připravit, co vyžaduje spolupráci několika jejich složek. 

Součástí „dobrého“ mystery shoppingového programu je kromě jiného precizní nastavení 

systému reportingu výsledků, jejich komunikace a implementace v operativním i strategickém 

řízení. Mystery shopping lze využít jako zdroj informací v rámci evaluace kvality služeb, ale i 

jako manažerský nástroj pro operativní řízení služby.  

Co tedy mystery shopping umí a co neumí? Mystery shopping ze své podstaty měří 

realitu, jinak řečeno to, co zákazník ve skutečnosti zažívá při využívání služby či jiném 

kontaktu s pracovníky společnosti. Mystery shopping simuluje reálného zákazníka, ale i zde 

lze hovořit o široké škále možností využití. Představíme si tedy možnosti a meze metody krok 

po kroku. O mystery shoppingu se často hovoří jako o „pohledu zákazníka“, nebo o „zrcadle 

společnosti/organizace“. Druhé pojmenování je z mého pohledu přesnější. Mystery shopping 

skutečně dokáže společnosti nastavit zrcadlo ve formě změření výkonů pracovníků, kteří 

jednají se zákazníky. Pohled zákazníka nás ale může zavádět k ambici změřit mystery 

shoppingem jejich spokojenost.  Spokojenost zákazníka často s kvalitou samotné služby úzce 

souvisí. Když se podíváme na definici kvality obsaženou v normě ISO9001, zjistíme, že jde o 

„stupeň splnění požadavků souborem obsažených znaků“. Přičemž požadavky jsou dle normy 

očekávané (např. zákazníky) nebo závazné (např. dle normy). (Management media, 2013). Na 

základě výše uvedené definice lze roli mystery shoppingu jasně definovat. Mystery shopping 

měří stupeň plnění požadavků na službu, které jsou závazné dle norem, metodických pokynů 

či procesů obsluhy. V případě, že jsou procesy nastavené v souladu s očekáváním zákazníků, 

lze často předpokládat pozitivní korelaci výsledků mystery shoppingu a výsledků zákaznické 

spokojenosti, která se v tomto případě měří odlišnými nástroji. Očekávání na základě norem a 

jejich korelace se zákaznickou spokojeností jsou v případě veřejných služeb tématem více či 

méně odlišným než u služeb soukromých.  Cílem soukromých služeb je vždy generace a 

maximalizace zisku. Samotné procesy, které mystery shopping mají za cíl zvyšovat, prodeje a 

zisk. V případě veřejných služeb často chybí parametr ziskovosti a nastavené procesy mají 

jiné cíle. Jedním z cílů je poskytovat službu ve veřejném zájmu.  Jakýkoliv je cíl nastavených 

procesů, mystery shopping je dokáže měřit a tím poskytovat objektivní informace o výkonu 
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měřených pracovníků. Jak jsme si ukázali výše v kapitolách 3.3. a 3.4 (Strategie národní 

politiky kvality v České republice, Smart administration) na deklarativní úrovni je Česká 

republika ve shodě s přesvědčením, že kvalita veřejných služeb je důležitá a to i kvalita jako 

shoda a naplnění očekávání zákazníka služby. 

Na jaké otázky ale může mystery shopping poskytnout odpovědi? Vraťme se k již 

představené kategorizaci Roberta D. Behna, který popisuje hlavní motivy měření výkonnosti 

veřejných organizací, a podívejme se na to, kde lze najít využití mystery shoppingu? 

Vycházejíc z této kategorizace představím úroveň možnosti využití mystery shoppingu 

vzhledem k otázkám, které daný důvod podle Behna přináší. Podíváme se také, jaký standard 

je potřeba měřit, jaké informace manažer potřebuje a jestli je mystery shopping metoda, která 

má v této oblasti své místo. Úroveň možnosti využití hodnotím zcela subjektivně a výběr 

konkrétní známky (jako ve škole) zdůvodním níže.  

 

Důvod Otázka, na kterou 

by měření mělo 

přinést odpověď 

Jaký 

standard 

měříme? 

Jaké informace 

hledám? 

Možnost využití 

mystery 

shoppingu? 

Úroveň 

možnosti 

využití 

mystery 

shoppingu 

(1-5,  jako 

ve škole) 

Evaluovat Jak dobře můj úřad 

funguje? 

Cíle úřadu Srovnání 

deklarovaných cílů 

organizace, nebo 

služby s průběhem 

a výsledkem 

interakce se 

zákazníkem. 

Měření úrovně 

uspokojení 

potřeby 

zákazníka. 

Analýza 

konkrétních 

řešení.  

2 

Kontrolovat Jak můžu 

zabezpečit, že moji 

podřízení dělají věci 

správně? 

Vnitřní 

procesy 

Úroveň dodržování 

vnitřních procesů 

zaměstnanci. 

Měření vnějších 

efektů 

dodržování 

interních procesů 

viditelných 

zákazníkem 

1 

Rozpočtovat Do jakých 

programů, lidi, či 

projektů by měl můj 

úřad investovat 

Nelze určit 

obecně 

Vztahy příčin a 

následků a výkon 

jednotlivců 

Adresný 

feedback 

z pohledu 

zákazníka na 

4 
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veřejné prostředky?  výkon 

jednotlivce 

v rámci simulace 

konkrétní 

situace.  

Motivovat Jak můžu motivovat 

řadové zaměstnance, 

střední management, 

spolupracovníky, 

další zúčastněné 

strany a občany 

k tomu, aby dělali 

věci, potřebné pro 

zlepšení výkonnosti? 

Nelze určit 

obecně 

Jaké informace jsou 

pro cílovou skupinu 

zajímavé a 

motivující. Jak 

dosáhnout toho, aby 

měření vyvolalo 

reálnou změnu 

chování.  

Vytvoření 

atmosféry 

měření/ kontroly 

a jasná 

komunikace 

měřených 

parametrů.  

Vysvětlení 

adresnosti 

mystery 

shoppingu.  

3 

Povyšovat Jak můžu přesvědčit 

politické nadřízené, 

legislativce, 

novináře či občany, 

že můj úřad funguje 

dobře? 

Nelze určit 

obecně 

Jednoduché, 

pochopitelné a 

atraktivní 

informace.   

Využití 

atraktivity a 

pochopitelnosti 

mystery 

shoppingu jako 

„zrcadla 

organizace“.  

3 

Slavit Které úspěchy stojí 

za to, aby se 

v organizaci slavili, 

či jinak ocenili? 

Nelze určit 

obecně 

Odhalení vztahu 

mezi chováním či 

aktivitami 

pracovníka a 

důležitosti 

důsledků, které 

vyvolají.  

Měření emocí 

zákazníků 

vyvolané 

interakcí 

s pracovníkem a 

identifikace 

důležitosti 

konkrétních 

kroků s ohledem 

na vyvolanou 

emoci.  

4 

Učit se Proč něco funguje, 

případně nefunguje? 

Benchmark Nalezení důvodů, 

odpovědí na otázky 

„proč“? Odhalení 

„černé skříňky“, tj. 

mechanizmu jak 

jsou vstupy/zdroje 

Měření, 

komparace a 

detailní analýza 

více poboček 

jedné organizace, 

případně měření 

1 
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přetransformované 

na výstupy.  

stejných 

parametrů 

v podobných 

organizacích.  

Zlepšovat se Co přesně bychom 

měli dělat, abychom 

zlepšili naši 

výkonnost? 

Nelze určit 

obecně 

Co bychom měli 

zlepšit na 

strategické úrovni a 

jaké konkrétní 

kroky učinit, 

abychom 

operativně zlepšili 

výkon konkrétní 

pobočky, 

pracovníka apod. 

Analýza 

konkrétních 

interakcí 

pracovníka a 

zákazníka a 

jejich korelace 

s úspěšností 

řešení daného 

případu.  

2 

  

 (Behn, 2003: 588) Přeložené a doplněné autorem 

 

Kontrolovat a učit, to jsou důvody, které vyvolávají otázky, na které mystery shopping 

dokáže přinést odpovědi. Mystery shopping měří dodržování interních procesů pracovníky 

z pohledu zákazníka a to přináší velmi detailní a adresnou zpětnou vazbu, kterou lze využít 

k zhodnocení dodržování nastaveného standardu (kontrolovat), nebo zanalyzovat kvalitativně 

a zhodnotit, jak dané chování přispívá k naplňování cílů organizace a jak využívá dostupné 

zdroje. Při doplnění skládačky – zdroje > „black box“ > výstupy (Behn. 2003: 592), pomocí 

jiných zdrojů dat dokáže identifikovat příklady dobré praxe, nebo naopak, vyhodnotit, že 

nastavený standard je kontraproduktivní, a jeho dodržování nevede ke kýženým výsledkům. 

Evaluovat a zlepšovat. Mystery shopping lze využít i k detailnější analýze vztahu 

chování pracovníků a cílů organizace. Není vhodné interpretovat výstupy mystery shoppingu 

jako jediné měřítko/ evaluaci výkonu organizace. V těchto oblastech má mystery shopping 

důležitou roli, zejména díky tomu, že přináší detailnější a uchopitelnější zpětnou vazbu 

z pohledu zákazníka, než jiné metody zjišťování zákaznického feedbacku a spokojenosti.    

Motivovat a povyšovat. K těmto motivacím lze mystery shopping využít zejména díky 

jeho jednoduchosti. Mystery shopping se dá interpretovat jako „zrcadlo organizace“. Pokud je 

nastavený přehledně a jasně měří jasně definované parametry a přináší uchopitelné výstupy, 

lze ho využít jako způsob motivace (pozitivní i negativní). Právě fakt, že měřený pracovník 

neví, že je měřený, může vyvolat větší tlak na dodržování vybraných parametrů. Ze stejných, 

výše uvedených důvodů, je mystery shopping velmi zajímavou metodou k propagaci a 
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demonstraci kvality. Jeho výsledky jsou jednoduše interpretovatelné, zejména proto, že na 

individuální úrovni jde o detailní popis a zhodnocení jedné interakce z pohledu zákazníka. 

V roce 2012 jsme v agentuře Ipsos spolupracovali s agenturou CzechTourism, přičemž 

výsledky mystery shoppingu použilo město Žácléř právě k tomuto účelu. Tiskovou zprávu 

z 28.8.2012, kde město Žácléř sděluje informaci, že „v minulých dnech bylo na jejich 

informačním centru provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism hodnocení kvality 

služeb pomocí metody mystery shopping“ a svůj pozitivní výsledek zveřejňuje, lze najít zde.
5
  

 Na základě informací, které jsem již představil, a zhodnotil, si dovolím tvrdit, že 

prostor pro využití mystery shoppingu při zhodnocení strategie orientace české veřejné 

správy, ale i možností jeho využití existuje. K čemu konkrétně mystery shopping využít lze a 

k čemu ne si ukážeme hned v další části pomocí detailnějšího představení samotné metody.  

 Rozpočtovat a slavit. Tyto důvody na strategické úrovni vyžadují zejména prioritizaci 

výdajů, případně důležitosti úspěchů. Mystery shopping nenahradí metody, které můžou být 

prioritizaci nápomocné. U obou dvou důvodů shledám možnosti využití mystery shoppingu 

zejména jako nástroje, který dokáže přinést velice konkrétní zpětnou vazbu na konkrétního 

pracovníka (rozpočtovat). Výhodou této zpětné vazby je, že mystery shopper se může cílené 

zaměřit na zjištění informací, které jsou pro tento účel užitečné. Tato metoda ale nepřinese 

komplexní zhodnocení práce pracovníka. U identifikace důležitosti parametrů, které je 

vhodné oceňovat, nebo slavit, nicméně mystery shopping nápomocný být může a to zejména 

v případě, že nás zajímá, jaké aktivity, nebo chování pracovníka je důležité z hlediska 

emočního vnímání mystery shoppera. O emocích a možnostech jejich měření budu mluvit víc 

v další kapitole.  

 

4.5 Na co si dát při rozhodování se o správném designu vždy pozor – 

základní metodologické předpoklady, rizika a omezení  

 

Ať už je primární motiv využití mystery shoppingu jakýkoliv, je důležité poznat 

metodu detailně a vždy vyhodnotit její vhodnost využití. Když mluvím o vhodnosti, nemyslím 

tím pouze zhodnocení, zda metoda může přinést odpovědi na otázky, které si manažér nebo 

jiný objednávatel služby zvolí. Mystery shopping je metodou náročnou na organizaci, ale i 

metodou, která se potýká s etickými a legálními omezeními. Na to všechno se v další části 

podíváme detailněji. 

                                                 
5
 http://www.zacler.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=145:vysledek-mystery-shoppingu-
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Alfou a omegou nástroje je využití mystery shopperů, nebo česky „tajných 

zákazníků“, kteří v utajení hrají svoji roli. To, o jakou roli se bude jednat, pak značně 

diferencuje možnosti využití metody. Mystery shoppeři můžou být lidé vybraní na základě 

přísných rekrutačaních podmínek, čili reální zákazníci, využivatelé dané služby, nebo alespoň 

lidé s profilem, který značně odpovídá profilu skutečných zákazníků. Tento typ mystery 

shoppingu se dá využít v případě, že existuje relevantní potřeba, aby byl mystery shopper 

autentický, nebo pokud existuje riziko, že bez této autenticity se do situace, kterou je potřeba 

změřit ani nedostane, nebo je to kombinací obou důvodů. V každém případě musí být 

vzhledem ke své náročnosti mystery shopping prováděný proškolenými hodnotiteli – 

rekrutace z řad zákazníků, kteří nemají s mystery shoppingem zkušenosti často není tím 

nejlepším řešením.  

Dalším extrémem je využití jakýchkoliv mystery shopperů, kteří „hrají svou 

přiřazenou roli“. Jsou jasně instruováni „scénářem“, ve kterém si nastudují, jak reagovat na 

různé situace či dotazy měřeného pracovníka. Tato forma mystery shoppingu je vhodná 

v případě, že do měřené situace se může běžně dostat téměř kdokoliv a mystery shopper, i 

když tuto službu nikdy v minulosti nevyužil, zde nebude působit nápadně. Jedním z pilířů 

úspěšného mystery shoppingu je jeho utajení od začátku do konce, což je spojené 

s autenticitou, věrohodností a nenápadností mystery shopperů.  

To, zda jsou mystery shoppeři zároveň i skutečnými nebo alespoň potencionálními 

zákazníky dané služby, nás může limitovat v povaze dat a informací, které lze tímto nástrojem 

zjistit. Kromě měření samotného procesu lze využít fakt, že mystery shoppeři jsou přímo 

externí spolupracovníci realizátora měření, čili jsou povinní odpovědět na všechny otázky 

v dotazníku. Tento fakt mystery shopping odlišuje od jiné formy dotazování zákazníků. 

Mystery shopperů, kteří jsou zároveň zákazníky služby, se lze zeptat na jejich vnímání služby 

před samotným mystery shoppingem, na jejich očekávání, či na představu ideálního průběhu 

služby. Tyto informace můžou být velmi cenné při triangulaci výsledků měření procesu (čili 

očekávání normou) a očekávání samotných zákazníků, přičemž zde není potřebný samostatný 

výzkum.  

Jakkoliv jsou mystery shoppeři pro konkrétní měření vybráni, jejich instruktáž je plně 

v rukou zadavatele, případně manažera projektu. Možnosti míry instruování mystery shopperů 

jsou obrovské. Máme-li si znovu představit krajní extrémy, instrukce pro mystery shoppery 

můžou obsahovat pouze pokyn, kdy a kde danou pobočku navštívit, či využít danou službu 

                                                                                                                                                         
tic&catid=7. 
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nebo detailní scénář povinných dotazů a pokynů k umělému vyvolání určité situace. Nazvěme 

si tuto míru mírou angažovanosti mystery shopperů. Míra angažovanosti mystery shopperů ve 

finále úzce souvisí i se samotnými etickými otázkami nástroje, které budeme diskutovat 

v další části práce.  

Vysoká míra angažovanosti může být reprezentovaná designem, který mystery 

shopperovi přikazuje vyvolat konfliktní situaci, případně navést pracovníka k nesprávnému 

jednání. Podobné nastavení může často odhalit nepoctivé pracovníky či takové pracovníky, 

kteří neumí jednat pod tlakem V této části práce jsme si zatím stručně představili, jaké existují 

možnosti při výběru či rekrutaci vhodných mystery shopperů a že lze nastavit míru 

angažovanosti mystery shoppera. Co a jak lze ale mystery shoppingem kromě základních 

informací o průběhu procesu služby měřit? 

Mystery shopping jako metoda na pomezí kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

využívá jako nástroj svého měření instrukce pro mystery shoppery a dotazník. Dotazník se 

standardně skládá z uzavřených, polootevřených a otevřených otázek, přičemž jak jsem již 

výše zmiňoval, výhodou je, že mystery shopper je povinný vyplnit všechny otázky. Mystery 

shopping tedy přináší jak kvantitativní grafy a tabulky, tak kvalitativní insighty, které ilustrují 

a doplní obrázek o kvalitě hodnocení služby. Otázky, které lze mystery shopperům pokládat, 

se dají rozdělit do dvou základních kategorií, a to: „objektivní, faktické parametry samotného 

procesu“ a „subjektivní vnímání procesu nebo jeho částí mystery shopperem“. Trendem 

poslední doby a zároveň další oblastí pozornosti mystery shoppingu je měření emocí.  

 

4.5.1 Měření emocí 

 

Jak jsem již zmiňoval výše, mystery shopping vznikl s účelem měřit dodržování 

procesů. Emoce, s jakou zákazník po využití služby odchází, ale značně determinuje jeho 

spokojenost, loajalitu či pravděpodobnost, že službu doporučí dál. Ve veřejných službách 

často není cílem maximalizovat počet zákazníků, dojem s jakým zákazník službu opouští je 

ale klíčový ve službách, kde se veřejný sektor potkává s konkurencí ze sektoru soukromého. 

Emoce měřené mystery shoppingem jsou jakýmsi mezistupněm této metody a metod 

měření zákaznické spokojenosti. Při položení správných otázek lze identifikovat, zda mystery 

shopper odcházel z úřadu (služby) zklamaný nebo naopak nadšený. Přednosti mystery 

shoppingu je fakt, že školený mystery shopper umí svou emoci detailně popsat a kriticky se 

zamyslet nad jejími příčinami. Výstupem měření emocí jsou proto často konkrétní, 
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inspirativní připomínky k danému zážitku. Příklad využití emocí v mystery shoppingu lze 

nalézt v knize Jitky Vysekalové s názvem „Emoce v marketingu: Jak oslovit srdce 

zákazníka“. Barbara Hrabalová a Vladimír Hrabal zde popisují „přístup k řízení zákaznické 

zkušenosti, kde je cílem budovat silný emoční vztah mezi firmou a zákazníkem, který je 

základem dlouhodobého vztahu a zákaznické loajality“ (Vysekalová, 2014: 191) Měření 

emocí lze využít i při měření kvality veřejných služeb zejména při snaze o poskytování 

zákaznicky orientovaných služeb, které ve svých klientech vyvolají pozitivní zážitky a dojmy.  

 

4.5.2 Technické možnosti – přílohy, fotografie, audia, videa 

 

Mystery shopping je i dnes tak trochu detektivní práce.  Jejím primárním cílem je 

odhalit realitu. K tomu, abychom mohli výstupy mystery shoppingu manažersky uchopit a 

přetavit do dobrého řízení veřejných služeb, potřebujeme konkrétní fakta a často i důkazy, 

nebo jen materiál k další analýze. Fotky a později audia se využívají především ke kontrole 

práce mystery shopperů, potažmo ke kontrole správnosti vyplnění dotazníku. Jejich největší 

přidanou hodnotou je, že manažera přenesou až před koncového pracovníka, který danou 

službu poskytuje a objektivně mu ukáže, jak je daná služba v praxi poskytovaná.  

Letáky, kopie formulářů, či jakékoliv jiné písemnosti, které si běžný zákazník může 

odnést domů, je možné naskenovat a poskytnout k další analýze. Tímto způsobem lze 

například prověřit způsob vyplňování formulářů na jednotlivých pracovištích. Běžnou praxí 

bývá uchovávání e-mailové komunikace jako objektu zkoumání při mystery e-mailingu.  

Pokud je  mystery shopper vybavený fotoaparátem nebo chytrým telefonem, může pořídit z 

„terénu“ fotografie, které odhalují nebo dokumentují cokoliv, co zadavatele zajímá – zda a 

jakým způsobem jsou vystavené informační brožury, jestli je před vchodem do budovy 

posekaná tráva, či zda jsou toalety čisté. Stejným způsobem jako fotografie lze z mystery 

telefonátů nebo osobních návštěv pořídit audio nebo video záznam. Kromě multifunkčního 

chytrého telefonu lze pro tento účel využít digitální diktafon, potažmo skrytou minikameru. 

Audio i video záznam jsou skvělými důkazovými materiály, ale hlavně „dávají manažerům 

uši nebo i oči jejich zákazníka“. Dalším využitím těchto audio nebo audiovizuálních 

dokumentů může být koučink nebo trénink pracovníků obsluhujících zákazníka nebo 

poskytujících měřenou službu. Veškeré možnosti sběru podkladů k dodatečné analýze jsou již 

dnes technologicky málo náročné (nemluvě o video mystery shoppingu, který vyžaduje 

skrytou minikameru). Omezení, které je s nimi spojené, je legislativa a etika výzkumu. 
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4.5.3 Legislativa a etika výzkumu 

 

Jak jsme si ukázali výše, mystery shopping je nástroj, který na etiku výzkumu a 

legislativu naráží často. Agentury, které mystery shopping poskytují, jsou proto sloučené 

v organizacích, které kromě dohlížení nad kvalitou průzkumu dohlížejí i na dodržování 

legislativy a etiky výzkumu. První Kodex pravidel marketingového a sociálního výzkumu byl 

publikován v roce 1948 mezinárodní organizací ESOMAR. Po dekádách vývoje byla sepsána 

současně platná verze Kodexu z roku 1994, která vznikla spojením kodexů dvou 

mezinárodních organizací ESOMAR A ICC (Mezinárodní obchodní komora). (Simar, 2007) 

 

Hlavní cíle Kodexu ESOMAR a ICC 

1. Stanovit etická pravidla, jimiž se budou výzkumníci trhu řídit. 

2. Zvýšit důvěru veřejnosti k výzkumu trhu zdůrazňováním práv a záruk, ke kterým ji 

tento Kodex opravňuje. 

3. Zdůraznit potřebu zvláštní odpovědnosti při získávání názorů dětí a mladých lidí. 

4. Zaručit svobodu výzkumníkům trhu při vyhledávání, přijímání a předávání informací 

(což je obsaženo v článku 19 Mezinárodní listiny občanských a politických práv 

Spojených národů). 

5. Minimalizovat potřebu vládní a/nebo mezivládní legislativy nebo regulace. 

 (Simar, 2007) 

 

Na základě Kodexu ESOMAR/ICC vznikly Etické zásady Simaru – organizace, která 

sdružuje nejvýznamnější agentury výzkumu trhu v České republice. Tyto zásady se týkají 

„jednání SIMAR jako celku, jakož i jeho jednotlivých členů mezi sebou navzájem i vůči 

jejich zadavatelům, uživatelům výzkumu a třetím osobám.“ (Simar, 2001) Z oblasti mystery 

shoppingu jsou ale asi nejzásadnější etické standardy organizace MSPA
6
, která sdružuje 

poskytovatele služeb mystery shoppingu po celém světě. Tyto zásady jsou rozdělené na etické 

jednání členů MSPA, tj. agentur a poskytovatelů služeb mystery shoppingu a samotných 

mystery shopperů. Zde si ukážeme jednotlivé principy etiky, které jsou závazné pro všechny 

členy organizace MSPA a dle mého názoru nejvíce relevantní:  

 

 

                                                 
6
 The Mystery Shopping Providers Association 
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Vybrané principy etiky MSPA 

Na straně realizátora projektu Na straně mystery shoppera 

Budu zvyšovat důvěru v mystery 

shopping a podpořit veřejnou 

spolupráci 

Budu vykonávat mystery shopping upřímně a eticky 

Budu zvyšovat důvěru v 

komunitu, která mystery shopping 

provádí profesionálním a 

korektním způsobem 

Budu vykonávat mystery shopping dle postupů tohoto 

odvětví regulací MSPA 

 

Budu respektovat klienty, jejich 

zaměstnance, vlastní 

zaměstnance, kolegy z MSPA a 

širokou veřejnost 

Budu respektovat členy MSPA, klienty a veřejnost 

 

Nebudu falšovat a zkreslovat 

zprávy 

Veškeré výstupy odevzdám před nebo přesně v termínu 

 Budu ctít veškeré dohody o důvěrnosti 

 Své agentuře oznámím okamžitě případnou neschopnost 

provést mystery shopping 

 Na navazující telefonáty nebo e-maily budu včas 

reagovat 

 Jakékoliv podklady nebo poznámky z mystery 

shoppingu budu uchovávat minimálně po dobu 60 dnů 

 Nebudu provádět mystery shopping, než si detailně 

přečtu dotazník a pokyny 

 Nebudu falšovat nebo upravovat výstupy 

 Nebudu žádat nebo podporovat nikoho v tom, aby 

porušil dohodu o důvěrnosti s jinými společnostmi, pro 

které realizují mystery shopping 

 Nebudu využívat žádné MSPA médium ke zveřejnění 

stížností proti prodejcům, klientům, mystery shopperům 

nebo agenturám 

 Nebudu jiným sdělovat jména klientů mé agentury 

 Nebudu sdílet informace o výši odměn na jednotlivých 

projektech 

 Nebudu sdílet výstupy návštěvy s jinými, abych chránil 
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důvěrnost klienta 

 Nebudu realizovat mystery shopping pod vlivem 

ilegálních drog nebo léků, které by mohly ovlivnit moje 

schopnosti 

 Nebudu provádět mystery shopping pod vlivem alkoholu 

nebo provádět jinou činnost, která by ohrozila mě nebo 

mé okolí 

 Nebudu přímo kontaktovat klienta bez svolení agentury 

 Nebudu narušovat běžný chod provozovny, ve které 

provádím mystery shopping (nebudu vyvolávat scény) 

 Neodhalím svou identitu mystery shoppera firmě, kterou 

měřím, pokud tak nebudu jasně instruovaný agenturou 

 Nepřijmu mystery shopping v oboru, ve kterém já, moje 

rodina nebo přátelé působí 

 Nebudu uvádět agenturu jako svého zaměstnavatele i 

v případě, že působím jako její externí spolupracovník 

 (MSPAa, 2011), (MSPAb, 2011) 

 

 Jak lze vidět ze značně vyčerpávajícího výčtu etických zásad spojených s realizací 

mystery shoppingu, tento nástroj se pohybuje na hraně etiky, což je důležité vědět a při jeho 

realizaci tyto standardy striktně dodržovat. Profesionální agentury specializované na 

poskytování těchto služeb jsou těmito standardy vázány.  

 

5. Aplikace představené metody v praxi - kvalita služeb 

zaměstnanosti poskytovaných Úřadem práce České 

republiky 
 

Ve spolupráci s agenturou Ipsos s.r.o. ve které vedu tým zaměřený na manažment 

zákaznické zkušenosti jsem pro účely této diplomové práce aplikoval metodu mystery 

shoppingu při měření vybraných veřejných služeb poskytovaných Úřadem práce České 

republiky. Úřad práce jsem pro tuto aplikaci metody zvolil zejména proto, že se v rámci svého 

studia věnuji primárně tématu aktivní politiky zaměstnanosti. Úřad práce je organizace, která 

poskytuje široké portfolio veřejných služeb, přičemž mnohé z nich sledují cíl, kterým je 

snižování nezaměstnanosti. V úvodu této kapitoly si představíme Úřad práce jako organizaci, 
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jeho historii, cíle, organizační strukturu a strategické směřování. Na základě výše uvedeného 

si přiblížíme možnosti aplikace mystery shoppingu a zdůvodníme zvolený design, který 

následně aplikujeme v praxi.   

 

5.1 Úřad práce 

 

„Úřad práce ČR je správním úřadem s celostátní působností a je účetní jednotkou. 

Úřad práce České republiky řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je jeho 

nadřízeným správním úřadem.“ (MPSVc, 2014) Úřad práce plní několik úloh, přičemž jednou 

z nich je „plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti“.  Úřad práce ve své současné podobě vznikl 

v roce 2011, kdy vznikla jeho současná organizačná struktura. Úřad práce se v roce 2011 

centralizoval tím, že značná část agenda se přesunula na nově vzniklé Generální ředitelství 

Úřadu práce. Kromě jiných úkolů, generální ředitelství „řídí a kontroluje činnost krajských 

poboček Úřadu práce ČR, metodicky usměrňuje a koordinuje výkon krajských poboček s 

příslušnými útvary v jednotlivých oblastech činnosti Úřadu práce ČR a zabezpečuje 

koordinaci, metodické řízení a financování opatření a nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti.“ (MPSVd) Role generálního ředitelství je řídící a koordinační, přičemž v jeho 

úkolech se několikrát zmiňuje pojem „metodicky usměrňuje, či metodicky řídí“. Centralizace 

Úřadu práce je trendem posledních let. O Úřadu práce (v jednotném čísle) jsme totiž před 

rokem 2011 hovořit nemohli. Tradice Úřadu práce, nebo úřadů práce je spojena spíše 

s decentralizovaným způsobem řízení.  

V 90. letech minulého století existovalo v České republice 76, resp. 77 (od roku 1996) 

úřadů práce (jeden v každém okresu a v hlavním městě Praze). Teprve v roce 2003 bylo 14 

úřadů přetransformováno na krajské koordinátory státní politiky zaměstnanosti. Zhruba 20 let 

se tedy úřady práce vyvíjeli bez jednotné metodické koordinace. Centralizace v roce 2011 a 

další změny spojené s tzv. Drábkovou sociální reformou přinesly změny, část kterých je 

kritizována vícero zainteresovanými aktéry (část odborné veřejnosti, pracovníci Úřadu práce 

ČR). Není cílem této práce popisovat, či kriticky hodnotit efekty sociální reformy. Je ale 

faktem, že obsahuje změny, které formují dnešní organizaci, kompetence, či agendu a 

povinnosti pracovníků Úřadu práce. Jednou z těchto změn je sjednocení vyplácení všech 

dávek, příspěvků a podpor na pracovištích Úřadu práce, ale i zrušení povinnosti firem hlásit 

Úřadu práce všechna volná pracovní místa.  
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Největší kritika pracovníků Úřadu práce vůči Drábkové sociální reformě je spojena 

právě se zvýšením agendy pracovníků nedoprovázeného zvýšením personální kapacity Úřadu. 

Víc o postojích pracovníků Úřadu práce v období rané fáze implementace reformy lze najít ve 

studii Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí z roku 2013 s názvem „Raná fáze 

implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi“. (Musil, 2013) Další 

studie VÚPSV s názvem „Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé 

perspektivě a v průběhu krize“ ze stejného roku představuje trend subkontraktace a následné 

decentralizace politiky zaměstnanosti. Proto je podle autorů v „řadě zemí sledován současný 

trend k recentralizaci ve strategickém řízení a snaha o eliminaci tržních selhání…“ 

(Sirovátka, Šimíková, 2013: 53) 

Jednou z oblastí plnění státní politiky zaměstnanosti je koordinace a realizace nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti. Tyto služby jsou poskytované výhradně státem 

prostřednictvím Úřadu práce a současně jsou při plnění cílů politiky zaměstnanosti zcela 

zásadní. Jedna z prioritních os operačního programu lidské zdroje zaměstnanost z období 

2007-2013 a oblasti podpory „Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb 

zaměstnanosti a jejich rozvoj“ si definovala cíle „zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných 

osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití 

nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti a zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality 

služeb poskytovaných institucemi služeb zaměstnanosti“ (ESF) Cíle ESF deklarují orientaci 

operačního programu na kvalitu poskytovaných služeb, přičemž poskytují i detailnější 

podcíle, kterými jsou zejména: 

 

Specifické cíle operačního programu lidské zdroje zaměstnanosti z období 2007-2013 

1. Zavedení systému kvality služeb a jejich rozvoj, tj. vyvolání atmosféry vevnitř 

organizace a image navenek, že Úřadu práce na kvalitě svých služeb, které jsou 

financované z veřejných rozpočtů, záleží. 

2. Efektivní a cílené využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, tj. 

využívání těch správních nástrojů, individuální přístup ke klientovi. 

3. Zvýšení kapacity, jinými slovy dostupnosti služeb zaměstnanosti.“ 

 (ESF) 

Generální ředitelství Úřadu práce zahájilo v lednu 2013 projekt, který se snaží 

reagovat na potřebu zvyšování kvality služeb zaměstnanosti a to formou vytvoření a 

implementace centrální metodiky obsluhy klienta. Úřad tedy po svých organizačních změnách 
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a centralizací řízení pokračuje v standardizaci poskytovaných služeb prostřednictvím přípravy 

a implementace standardů obsluhy klienta. Cestou k realizaci výše uvedených aktivit je 

projekt MIKOP „Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR“, který trvá „od 

ledna 2013 a potrvá do června 2015. S rozpočtem přesahujícím 320 mil. korun (320 647 538 

Kč, pozn. autor) a s realizačním týmem čítajícím 256 pracovníků jde o největší projekt v 

oblasti modernizace služeb zaměstnanosti financovaný z Evropským sociálním fondem 

(ESF)“. (portál MPSVa, 2014) Cílem projektu je „zkvalitnění a sjednocení služeb 

zaměstnanosti, abychom je poskytovali ve stejné kvalitě a rozsahu v celé ČR. Jednoduše 

řečeno – všem našim klientům od Ostravy až po Aš musíme nabídnout stejné postupy a 

služby.“ (portál MPSVa, 2014)   

Výše uvedené informace jsou důležité při zvažování designu mystery shoppingu, který 

bychom mohli smysluplně aplikovat a současně při zvažování motivů, které by manažery této 

organizace mohli vést k využití této metody. Před aplikací jakéhokoliv měření je klíčové 

zvážit, k čemu chceme měření použít, jakou zvolit metodu a co se bude s výsledky dít po 

jejich sběru a intepretaci. 

 

5.2 Cíle mystery shoppingu 

 

 Úřad práce České republiky se od roku 2011 centralizoval a projekt MIKOP jasně 

ukazuje i trend standardizace poskytovaných služeb. Ukázali jsme si, že mystery shopping lze 

využít jak při řízení jednotlivých poboček, případně designování či implementaci standardů 

obsluhy na konkrétní pobočce (decentralizovaný přístup), nebo jako měření dodržování 

standardizovaných procesů na všech pobočkách/ pracovištích organizace. Dle Behnove 

kategorizace motivů jsme si ukázali, k jaké motivy můžou manažery veřejného sektoru vést 

k využití tohoto měření, případně jaké otázky dokáže zodpovědět. V kontextu snahy vedení  

Úřadu práce o standardizaci služeb zaměstnanosti bych rád mystery shopping aplikoval jako 

metodu zpětné vazby na dodržování metodických pokynů pracovníky. Cílem průzkumu je 

proto kvantifikovat a pochopit aktuální úroveň služeb zaměstnanosti kontaktních pracovišť 

ÚP v ČR formou testování nově připravených standardů obsluhy klienta ještě před jejich 

implementací. Jelikož je v období finalizace této diplomové práce, v druhé polovině roku 

2015, metodika pravděpodobně v procesu implementace, měření aktuální kvality formou 

tohoto pilotu vnímám jako unikátní, neopakovatelnou příležitost k získání dat o úrovni 

obsluhy před implementací metodiky práce s klientem. Měření neimplementované metodiky 
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by nám mělo pomoct odhalit, do jaké míry je současná běžná praxe poskytování služeb 

zaměstnanosti odlišná od požadavků metodiky, což by mi mělo pomoct při formulaci 

doporučení, jak co nejefektivněji metodiku zavést do praxe – na co se soustředit při školení 

pracovníků, případně jak přímo reagovat na zjištěné odchylky. Měření dodržování 

neimplementované metodiky by mělo být výrazně efektivnější ve chvíli, kdyby na něj 

navazovalo kontrolní měření po implementaci metodiky, které by mělo ukázat, ve kterých 

oblastech metodika změnila běžné postupy pracovníků. Tyto cíle je možné dosáhnout jasnou 

definicí měřených parametrů, čili srovnáváním reálného procesu s očekávaným.  

 Měření neimplementované metodiky (a znovu musím upozornit na potřebu dalšího 

měření) ale může přinést další hodnotné informace v oblasti subjektivního vnímání služeb 

Úřadu práce a Úřadu práce jako organizace samotnými mystery shoppery. Srovnání změny 

imageu Úřadu práce před a po návštěvě před implementací metodiky MIKOP a stejné 

informace získané po její implementaci, stejně jako srovnání emočního zážitku mystery 

shopperů před a po implementaci metodiky, může poukázat na pozitivní, nebo negativní vliv 

metodiky na zkušenost, kterou zákazníci na Úřadě zažívají. 

 

 Průzkum v této fázi má teda následující cíle, které by nám měly zodpovědět 

následující otázky: 

 

 

Důvod Otázka, na kterou 

by měření mělo 

přinést odpověď 

Jaký 

standard 

měříme? 

Jaké informace 

hledám? 

Co nám tyto informace 

řeknou s ohledem na 

měření kvality veřejné 

služby? 

Kontrolovat Jak můžu 

zabezpečit, že moji 

podřízení dělají věci 

správně? 

Metodika 

MIKOP 

Zjistit, jaká je 

úroveň odlišnosti 

současného postupu 

pracovníků Úřadu 

práce a procesu 

v připravované 

metodice. 

Je služba poskytovaná 

v souladu s očekáváními 

vedení Úřadu? 

Učit se Proč něco funguje, 

případně nefunguje? 

Benchmark Zjistit, jak 

pracovníci reagují 

na dotaz mystery 

shoppera.  

Jaké konkrétní řešení 

pracovníci nabízejí na 

různých pracovištích? Lze 

identifikovat příklady dobré 

praxe? 
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Evaluovat Jak dobře můj úřad 

funguje? 

Cíle úřadu Srovnání 

deklarovaných cílů 

organizace, nebo 

služby s průběhem 

a výsledkem 

interakce se 

zákazníkem. 

Podporuje způsob 

poskytování služby 

zlepšování jejího vnímání 

zákazníky? 

Je služba v poskytovaná 

v souladu s očekáváními 

zákazníků? 

  

Kombinace těchto výzkumných cílů nám může pomoct poodhalit, zda i případná 

nekonzistence procesů jednotlivých pracovníků působí na mystery shoppery negativně, nebo 

naopak. Primárním cílem výzkumu není zhodnotit, zda je metodika nastavena správně, nebo 

nikoliv. Nicméně, kombinace měření emocí mystery shopperů, vlivu reálné zkušenosti na 

změnu vnímání organizace a samotných „hard parametrů“ nastaveného, standardizovaného 

procesu často z mé profesní zkušenosti, vyvolá otázky, zda je proces nastavený v souladu 

s očekáváním zákazníků, případně, zda je vůbec pracovníky realizovatelný (mají dostatek 

zdrojů, motivace)? 

Šíře výzkumných otázek je zvolena s ohledem na snahu o poukázání rozmanitosti 

využití metody. Nicméně, v praxi soukromých společností mystery shopping často obsahuje 

sadu výzkumných otázek, na které hledá odpovědí a design, který níže popíšu, není nezvykle 

rozsáhlý. Naopak, v případě zapojení více aktérů (oddělení výzkumu, top management, 

zástupci poboček, oddělení prodeje, marketingu apod.) často produkuje ještě víc otázek, které 

má mystery shopping zodpovědět. V případě jeho aplikace ve veřejném sektoru a zapojení 

více aktérů, očekávám podobnou zkušenost i ve sféře veřejné správy.  

 

5.3 Design průzkumu 

 

Rozšířením průzkumu, ve snaze simulovat cestu klienta hledajícího zaměstnání, bylo 

měření úrovně obsluhy klienta operátory call centra služeb zaměstnanosti. Mojí snahou je 

průzkum nastavit tak, aby výstupy byly využitelné v praxi a zároveň představit návrh dalších 

kroků a možností, které by usnadnily implementaci metodiky a nastavily systém 

kontinuálního monitoringu úrovně kvality služeb zaměstnanosti, případně vylepšení 

metodiky. Průzkum mystery shoppingu a mystery callingu bude probíhat formou testování 

obsluhy studujícího neklienta ÚP, který se nebrání možnosti registrace jako zájemce o 

zaměstnání, a to srovnáním zjištěných skutečností z praxe s očekáváným procesem 
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definovaným metodikou MIKOP. U mystery callingu na call centru služeb zaměstnanosti 

budeme sledovat hlavně plnění jejího primárního cíle, a to schopnosti poskytnout informace 

z oblasti služeb zaměstnanosti. (MPSV, 2014) 

 

5.3.1 Velikost vzorku 

 

Úroveň služeb bude testovat 14 mystery shopperů, kteří navštíví kontaktní pracoviště 

ÚP ve všech krajích ČR včetně Hl. města Prahy. Návštěvy kontaktních pracovišť Úřadu práce 

budou probíhat jak ve velkých, tak malých městech. Ideálním vzorkem by bylo měření všech 

kontaktních pracovišť, nicméně, vzhledem k cílům práce a průzkumu, tj. představení metody 

v praxi a získání informací o úrovně obsluhy a finančním omezením, je nutné měřit pouze 

část kontaktních pracovišť. Rozhodnutím o velikosti vzorku je proto plošné změření ČR 

formou jednoho „zastupitele“ za každý kraj. Konkrétní obce byly vybrány dle bydliště 

vhodných mystery shopperů, které jsme v rámci průzkumu měli k dispozici. Výběr vzorku 

měření souvisí s potřebou zadavatele průzkumu, zejména s rozhodnutím o způsobu využití 

výsledků. V případě, že má mystery shopping sloužit jako plošné zmapování stavu 

organizace, jedna, nebo dvě návštěvy každé pobočky by bylo dostatečné. Naopak, v případě 

potřeby práce s individuálními výsledky na úrovni jednotlivých pracovišť a pracovníků 

doporučuji realizaci vzorku, který je efektivně zpracovatelný v rámci kapacit jednotlivých 

pracovníků.  

 

5.3.2 Scénář pro mystery shoppery a záminka 

 

Mystery shopping bude simulovat situaci budoucího absolventa vysoké školy nebo 

studenta posledního ročníku Vysoké školy, který zatím nemá konkrétní představu o 

možnostech svého uplatnění po úspěšném ukončení studia. Je mu méně než 25 let, není 

zaměstnanec na plný ani zkrácený úvazek, není v současné chvíli registrovaným uchazečem 

ani zájemcem o zaměstnání, v rámci mystery shoppingu navštíví kontaktní pracoviště úřadu 

práce v místě svého trvalého bydliště a souhlasí s tím, že se zaregistruje na úřadu práce jako 

zájemce o zaměstnání. Proč právě absolventi Vysokých škol?  

Nezaměstnanost této skupiny trápí nejen českou odbornou veřejnost. I když se o toto 

téma odborná veřejnost zajímá a aktivity v rámci vzdělávací politiky a politiky zaměstnanosti 

si její řešení kladou za cíl (zvyšování úrovně vzdělávání, reforma vysokých škol, speciální 
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programy APZ pro mladé), některé kroky jednotlivých sektorových politik její řešení 

komplikují (např. odstranění explicitní definice mladých lidi jako rizikové skupiny na trhu 

práce ze zákona o zaměstnanosti). (ČMKOS, 2012) 

Zúžení tématu na specifickou skupinu – absolventy vysokých škol, jsem zvolil 

zejména z důvodu negativní statistiky zaměstnanosti této skupiny, dále také kvůli důsledkům, 

které nezaměstnanost absolventů VŠ může mít nejen na ně samotné, ale i na celou společnost.  

Míra nezaměstnanosti absolventů VŠ je dostupná z databáze „Střediska vzdělávací politiky 

UK“, která ji pro rok 2013 stanovila na úroveň 11,8%. (Středisko vzdělávací politiky) 

V posledních letech se nicméně objevují zajímavé celorepublikové programy zaměřené na 

plošnou pomoc mladým lidem v oblasti zaměstnanosti, jako například stáže ve firmách nebo 

stáže pro mladé (oba programy podporované Evropským sociálním fondem ESF a 

koordinované Fondem dalšího vzdělávání FDV).
7 

Za nejvýznamnější aktivitu podpory zaměstnanosti mladých lidi bych ale označil 

iniciativu „záruky pro mladé“, kterou Evropská komise představila v roce 2013, přičemž při 

její koncepci vycházela především z příkladu dobré praxe z Finska, kde „v roce 2011 získalo 

během 3 měsíců od registrace na pracovním úřadě zajímavou nabídku 83,5 % mladých 

žadatelů o práci“ (EK) Doporučení Rady Evropské Unie z 22. 4. 2013 členské země vyzývá, 

„aby zajistily, že všichni mladí lidé mladší 25 let obdrží ve lhůtě čtyř měsíců od okamžiku, kdy 

se stali nezaměstnanými nebo ukončili formální vzdělávání, kvalitní nabídku zaměstnání, 

dalšího vzdělávání, učňovského programu nebo stáže“ (Rada Evropské unie, 2013) Česká 

republika doporučení přijala a v realizačním plánu programu Záruky pro mládež České 

republiky z dubna 2014 se již uvádí: 

 „Programem Záruky pro mládež (dále jen Program), na základě doporučení Evropské 

rady ze dne 22. dubna 2013, vláda České republiky garantuje, že každý mladý člověk do 25 let 

dostane kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, odborné přípravy nebo stáže, a to 

do čtyř měsíců poté, co se stal nezaměstnaným, ukončil formální vzdělávání nebo odešel ze 

systému formálního vzdělávání. Nabídka dalšího vzdělávání se rovněž týká kvalitních 

programů odborné přípravy, které vedou k uznávané odborné kvalifikaci.“  

(Portál MPSVb, 2014) 

 

Mystery shoppeři jsou dle výše popsaného profilu osoby spadající do programu záruk 

pro mladé. Jejich záminka proto zní:  

                                                 
7
 http://www.stazepromlade.cz/ 
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„V létě ukončím VŠ a nemám perspektivu konkrétního pracovního uplatnění. Jak mi dokážete 

pomoct, případně jak mám postupovat? Slyšel jsem, že jsou nějaké záruky pro mladé lidi.“ 

 

Mystery shoppeři jsou instruování, aby si o programu pro mladé našli informace na 

internetu. Následně telefonují na call centrum služeb zaměstnanosti, kde sdělují svou 

záminku. V případě, že jsou odkázaní na kontaktní pracoviště ÚP, navštíví ho. Kontaktní 

pracoviště ale navštíví, i když je k tomu operátor nevyzve a záminku pak sdělí znovu při 

osobní návštěvě. Mystery shoppeři jsou instruování detailněji pomocí dokumentu s pokyny 

s názvem „scénář pro mystery shoppery“, který naleznete v přílohách.
8
 V případě dotazů 

pracovníků má mystery shopper připravené odpovědi (výběr ze scénáře): 

 

1. Dozvěděli jste se, že nezaměstnaní do 25 let mají garantovanou práci (sdělte, kde jste 

se o tom dozvěděli).  

2. Na úřad práce se obracíte, protože nevíte, jak Vám může po ukončení studia pomoct. 

Hledáte hlavně informace o Vašich možnostech.  

3. Nemáte za sebou relevantní praxi v oboru, který studujete.  

4. Nemáte perspektivu zaměstnání – sledujete nabídky na internetu, ale vždy požadují 

min. 2 letou praxi a tu vy nemáte.  

 

5.3.3 Sledované oblasti - dotazník 

 

Hlavním výzkumným nástrojem mystery shoppingu je dotazník. Dotazník připravený 

pro tento průzkum se skládá z několika typů otázek: 

 

 Identifikačních (jméno mystery shoppera, navštívené pracoviště, čas návštěvy) 

 Informativních (Jak byste hledal práci v reálném životě?) 

 Subjektivních (měření emocí, subjektivních dojmů) 

 Objektivních (jako jediné jsou součástí indexu kvality obsluhy, vycházejí primárně 

přímo z požadavků metodiky MIKOP)  

 

                                                 
8
 Příloha 2: Scénář pro mystery shoppery 
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Dotazník je členěný do kapitol/sekcí, které si v této části stručně popíšeme. Kompletní 

dotazník naleznete v přílohách.
9
 

 

Sekce/podsekce dotazníku Stručný popis zaměření dané sekce/podsekce 

Očekávání Cílem této sekce je zjistit, jaké mají participující 

mystery shoppeři zkušenosti s ÚP, co od kontaktu 

z ÚP očekávají a jak by tuto situaci řešili 

v případě, že by nerealizovali mystery shopping.  

Získání informací V této sekci nás zajímá, jak mystery shoppeři 

hledali informace o programu záruk pro mladé, tj. 

jak jsou informace dostupné a zda jsou 

srozumitelné.  

Call centrum služeb zaměstnanosti - 

poradenská linka 

V této části hodnotíme tzv. hygienické parametry 

rozhovoru s operátorem, tj. zda se pozdravil, jak se 

představil apod., ale také jeho znalost 

problematiky a schopnost nabídnout volajícímu 

řešení.  

Kontaktní pracoviště/krajská 

pobočka úřadu práce 

Tato sekce je členěná na podsekce. 

 Exteriér a interiér pracoviště Zde hodnotíme hlavně parametry vycházející z 

nové metodiky, jako je dostupnost letáku a 

propagačních materiálů, tabule s pracovními 

nabídkami, televize, či systém automatické fronty.  

 První kontakt - INFO 

centrum 

Zde sledujeme první kontakt s pracovníkem ÚP, či 

už je to přímo pracovník INFO centra, nebo jiný 

pracovník.  

 Pracovník evidence a podpor Hlavním bodem této části (ať už se jedná o 

stejného nebo jiného pracovníka jako v předchozí 

části) je evidování a kontrola žádosti o registraci 

zájemce o zaměstnání a nabídka schůzky 

s poradcem pro zprostředkování.  

                                                 
9
 Příloha 1: Dotazník 
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 Poradce pro zprostředkování V této části očekáváme primárně informace o 

zárukách pro mladé.  

Etika pracovníků úřadu práce Část Etika pracovníků ÚP je také definovaná 

v metodice. Sledujeme zde upravenost pracovníků, 

diskrétnost jednání, empatii a další parametry.  

Hodnocení kontaktů a splnění 

očekávání 

Zde sledujeme dojmy mystery shoppera z celého 

procesem na ÚP, jeho emoce, ale ptáme se ho i na 

doporučení pracovníkům či úřadu.  

 

5.3.4 Co s využitými informacemi? 

 

Informace, které poměrné komplexním dotazníkem získáme, budou analyzované jak 

kvantitativně pomocí indexu kvality obsluhy (detail bodování jednotlivých otázek lze nalézt 

v dotazníku v příloze), tak kvalitativně formou analýzy otevřených odpovědí a emocí. 

Jednotlivé požadavky standardizovaných procesů byly ve formě objektivních otázek 

obodované. Index kvality obsluhy se standardně tvoří ve spolupráci se zadavatelem služby, 

který dokáže určit priority jednotlivých měřených parametrů a tím i jejich váhu v celkovém 

hodnocení. Pro účely kvantifikace plnění procesu jsem index sestrojil dle subjektivního 

vnímání důležitosti jednotlivých parametrů, vycházejíc ze své odborné praxe. Při případném 

opakování měření je důležité konstrukci indexu zachovat, aby byl srovnatelný. Výstupem 

tohoto průzkumu bude závěrečná zpráva, která bude součástí této diplomové práce. 

 

5.3.5 Technika – nahrávky, fotografie, video 

 

Všichni mystery shoppeři byli instruování, aby vyfotili exteriér pracoviště, veškeré 

kontakty byly nahrávané digitálním diktafonem pro účely kontroly práce mystery shopperů 

(dodržování instrukcí). Každá nahrávka byla analyzována autorem a neposkytnuta žádné třetí 

straně.  

 

5.3.6 Jednotlivé kroky přípravy a postup vč. časového harmonogramu 

 

1. Průzkum byl realizovaný v prvním čtvrtletí roku 2015 ve spolupráci s agenturou Ipsos 

s.r.o. V této části představím proces vedení projektu včetně časového harmonogramu.  
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2. Na základě metodiky obsluhy MIKOP jsem v první polovině března 2015 připravil 

dotazník a scénáře pro mystery shoppery, které tvoří přílohy této práce. 

3. V druhé polovině března 2015 proběhla rekrutace participujících mystery shopperů, 

kteří byli telefonicky proškoleni. Výběr probíhal v rámci panelu mystery shopperů 

registrovaných v panelu společnosti Ipsos s.r.o. dle výše popsaného profilu. Mystery 

shoppeři byli finančně odměněni.  

4. Samotné kontakty proběhly od 4. 3. do 16. 4. 2015.  

5. Do konce dubna 2015 proběhla kontrola výstupů a analýza dat.  

 

5.4 Výstupy z průzkumu 

 

V této části si představíme výsledky průzkumu měření kvality obsluhy pracovníků call 

centra služeb zaměstnanosti a kontaktních pracovišť. V úvodu si ale připomeňme design 

průzkumu stručným schématem.  

 

Design průzkumu 

1. Cíl průzkumu Testování úrovně obsluhy pracovníků call centra služeb 

zaměstnanosti a kontaktních pracovišť ÚP 

2. Velikost vzorku 14 kontaktních pracovišť ÚP  

Prostějov, Vyškov, Jindřichův Hradec, Most, Frýdek-Místek, 

Kroměříž, Jablonec nad Nisou, Neratovice, Hradec Králové, 

Praha 2, Sokolov, Třemošnice, Jihlava, Plzeň 

3. Záminka a profil 

mystery shoppera 

Student posledního ročníku VŠ, chce se informovat o 

možnostech pracovního uplatnění po ukončení vzdělávání. 

Cíleně se doptává na program záruk pro mladé.  

 

3 ze 14 mystery shopperů již v minulosti ÚP navštívili, 12 z nich by si práci hledali 

primárně na internetu, nikdo by služeb Úřadu práce jako první volbu nevyužil. Nikdo z nich 

nikdy neslyšel o call centru služeb zaměstnanosti. O zárukách pro mladé se dozvěděli 

z internetu, a to webových stránek MPSV nebo Evropské Komise. Image ÚP hodnotí na škále 

1 až 10, kde 10 je nejlepší, průměrnou známkou 5,2. 
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5.4.1 Hlavní zjištění průzkumu 

  

Když se podíváme na samotné dodržování procesů dle metodiky MIKOP, tzv. index 

kvality obsluhy call centra i kontaktních pracovišť Úřadu práce je velmi nízký, a to 40,1% a 

49,2%. Image Úřadu práce je před proběhlými kontakty také nízký (v průměru 5,2 z 10 

možných kde 10 je nejlepší image). Kontakty s call centrem a ÚP image vylepšili přesně 

v polovině případů. S pozitivní emocí nicméně odcházeli pouze 4 mystery shoppeři.  

Hlavním problémem call centra služeb zaměstnanosti  je schopnost poradit. Předchází 

tomu téměř nulová snaha operátorů o zjištění informací o volajícím. Linka nepůsobí 

profesionálně ani z důvodu absence slušného a úplného představení, či rozloučení se 

operátorů. Operátoři nedokázali volajícím poradit ohledně programu záruk pro mladé. 

V několika případech informovali o programech ESF „Stáže pro mladé“ nebo „Stáže ve 

firmách“. Na první pohled pozitivním výsledkem je schopnost operátora nabídnout další 

kroky. Jelikož ale operátoři nejčastěji navrhnou osobní návštěvu kontaktního pracoviště bez 

schopnosti podat sami relevantní informace, hodnotil bych i tento parametr negativně. 

 Kontaktní pracoviště se vyznačují velkou variabilitou indexu kvality obsluhy, ale i 

samotného procesu, či nabízeného řešení. Je tedy vidět, že způsob obsluhy i podané informace 

jsou na většině pracovišť odlišné. Celkový index kvality obsluhy je také velmi nízký, a to 

49,2%. Navzdory obavám, zda se mystery shoppeři i bez registrace jako zájemce o 

zaměstnání dostanou až přímo k pracovníkům ÚP, mystery shoppeři byli ve všech případech 

schopní mluvit s pracovníkem pracoviště. Většina nabízených řešení vybízela mystery 

shoppera k čekání na ukončení Vysoké školy. O zárukách pro mladé se téměř nikdo 

z pracovníků nezmínil. Pozdrav, rozloučení, příjemný a individuální přístup také v mnohých 

případech chyběly.  

 

 

5.4.2 Plnění procesu obsluhy klienta – shoda s metodikou obsluhy MIKOP 

 

Index kvality obsluhy 

Call centrum služeb zaměstnanosti 

 

Index kvality obsluhy call centra je 40,1%. Největší slabinou z hlediska indexu kvality 

je aktivní zjišťování informací o volajícím a reakce na dotaz ohledně záruk pro mladé. 

V oblasti zjišťování informací dosáhli operátoři indexu pouze 15,7%. 8 operátorů ze 14 
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nezjišťovalo o volajícím žádné informace. 5 z nich se ptalo na místo bydliště a 3 na informace 

o studované VŠ či oboru. Na dotaz ohledně záruk pro mladé nikdo z operátorů nereagoval 

informací o 4 měsíční lhůtě Úřadu práce k nabídce zaměstnání, stáže nebo návratu do 

vzdělávacího procesu. Index této části dosáhl pouze 7,1%. Slabinou je také představení a 

rozloučení se operátorů, s indexy 52,4% a 53,6%. Až 6 ze 14 operátorů se nepředstavilo 

názvem linky. Jeden z nich se nepředstavil vůbec. Jen polovina operátorů byla schopná 

poradit volajícímu. Silnou stránkou je návrh dalších kroků, 14 operátorů tak učinilo. Podané 

informace byly srozumitelné pro 12 mystery shopperů.  

 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce 

 

Celkový index kvality obsluhy kontaktních pracovišť je 49,2%. I zde byly největší 

problémy v standardech přivítání a rozloučení se (35,7% – 66,7%) a poskytnutí informací o 

zárukách pro mladé (4,7%). Nejlepším parametrem byla srozumitelnost informací. Při 

srovnání jednotlivých kontaktních pracovišť vidíme, že výrazně nejlépe bylo hodnocené 

pracoviště Třemošnice, zatímco, také s velkým odstupem, nejhůře skórovalo pracoviště na 

Praze 2. 
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88%

32%
40% 53%

Exteriér a interiér

pracoviště

První kontakt -

INFO centrum

Pracovník

evidence a
podpor

Poradce pro

zprostředkování

Index kvality obsluhy - kontaktní pracoviště Úřadu práce

Tabulka 1: Index kvality obsluhy jednotlivých kontaktních pracovišť Úřadu práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Index kvality obsluhy jednotlivých měřených sekcí kontaktního pracoviště 

Úřadu práce 
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Exteriér a interiér pracoviště 

 

Problémem v exteriéru a interiéru byla hlavně orientace. Ani dojem čistoty a 

udržovanosti nebyl vždy perfektní. Výrazné nedostatky byly primárně v orientaci v interiéru 

jako například v Jindřichově Hradci: „Bohužel ne, abych se dostal za pracovníkem, co jsem 

potřeboval, musel jsem oslovit několik pracovníků a ani oni pořádně nevěděli, kde se 

nachází.“  

 

Graf 2: Exteriér a interiér pracoviště – souhlas s výrokem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V interiéru byly volně dostupné propagační materiály a letáky jen v 64%, tj. 9 ze 14 

případů. Ve stejném poměru zde byl k dispozici i systém automatické fronty. Tento parametr 

je jedním z předpokladů metodiky. Ve všech případech byla v interiéru k dispozici informační 

tabule s pracovními nabídkami, ale jen v jednom případě televize (konkrétně elektronická 

tabule: „Televize na úřadě jako taková nebyla, byl to spíš takový počítač, který se nazýval 

informační tabule.“ Plzeň, 27. 3. 2015). 
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Zda bylo na úřadu k dispozici INFO centrum, nevěděli 4 mystery shoppeři. Další 4 

byli přesvědčeni, že ne a 6 mystery shopperů naopak tvrdilo, že ano. Ani v těchto 6 případech 

však nebylo INFO centrum jasně označené tímto názvem.  

 

Co by mystery shoppeři vedoucím navštívených pracovišť doporučili?  

(autorem vybrané citace reprezentující opakující se témata) 

 

 „Přidala bych viditelnější označení na vnější dveře úřadu práce a srozumitelnější 

označení na dveře uvnitř budovy. Upravila bych přehlednost nástěnek s pracovními 

nabídkami, které byly nepřehledně namíchány s nabídkami stáží, kurzů apod., a s 

dalšími informacemi; například bych rozdělila nástěnky, aby se každá věnovala 

určitému tématu. Přidala bych kout s hračkami pro děti.“ (Neratovice, 2. 4. 2015) 

 

 „Dle mého názoru je interiér trochu zastaralý, po příchodu do interiéru to působí, jako 

když člověk vejde do jiné doby. Exteriér vypadá dobře a čistě.“ (Hradec Králové, 3. 4. 

2015) 

 

První kontakt – INFO centrum 

 

Všichni mystery shoppeři měli možnost mluvit s pracovníkem kontaktního pracoviště 

ÚP. Jen 6 pracovníků ale přivítalo klienta pozdravem a 1 se aktivně při pozdravu zeptal, jak 

může klientovi pomoct. V 11 případech byly informace poskytnuté pracovníkem 

srozumitelné. Jen v 2 případech pracovník nabídl mystery shopperovi možnost registrovat se 

jako zájemce o zaměstnání. „Zaměstnanec mi doporučil zaregistrovat se jako zájemce o 

zaměstnání až po ukončení vysokoškolského vzdělání, aby mi nebyly nabízeny práce, které by 

mému vzdělání neodpovídaly.“ (Neratovice, 2. 4. 2015 O zárukách pro mladé neinformoval 

mystery shoppery ani jeden pracovník. V jednom případě pracovník poslal mystery shoppera 

k pracovníkovi evidence a podpor, ve dvou případech s tímto pracovníkem mystery shopper 

už jednal, tj. kontakt s ním probíhal už od začátku, v jednom případě pracovník mystery 

shoppera poslal přímo za zprostředkovatelem, v 11 případech mystery shoppera poslali domů 

s tím, aby do doby, než ukončí VŠ nic nepodnikali. Celkem navrhlo další kroky 8 pracovníků. 

8 mystery shopperů dál jednalo s jiným pracovníkem.  
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Co by mystery shoppeři pracovníkům navštívených pracovišť doporučili? (vybrané 

autorem) 

 

 „Pracovník vůbec nevěděl nic o žádné Záruce pro mladé lidi, takže rozhodně by si měl 

zlepšit povědomí o produktech, které úřad práce nabízí a měl by také změnit přístup ke 

klientům, např. pozdravit po příchodu, nebo se rozloučit při odchodu.“ (Kroměříž, 31. 

3. 2015) 

 

 „Lidská stránka byla v pořádku, trpělivě vysvětlovali lidem, jak mají vyplňovat 

formuláře, sdělovali další informace na dotazy lidí, chovali se slušně. Radili s 

orientací na úřadu. Pracovníci by si však měli zjistit, jaké informace vůbec mají na 

nástěnce a že práci pro mladé lidi s možností získat praxi doopravdy nabízí.“ (Most, 1. 

4. 2015) 

 

Pracovník evidence a podpor 

 

S pracovníkem evidence a podpor dál jednali 4 mystery shoppeři. V této sekci také 

hodnotíme i pracovníka, u kterého mystery shopper neodhalil jeho pozici. Pozdravení 

proběhlo v pěti případech. K registraci zájemce o zaměstnání nedošlo a pouze 2 mystery 

shoppeři byli poslání k poradci pro zprostředkování. Ve všech případech se pracovník 

rozloučil.  

Co by mystery shoppeři pracovníkům navštívených pracovišť doporučili? (vybrané 

autorem) 

 

„Slečna, která se mě ujala prvně bych nic nevyčetl, ale pak za ní mluvila nějaká starší 

kolegyně a ta nemusela být taková lehce i agresivní při tom, když se vyjadřovala, ale dokázaly 

mi obě poradit, takže bych je za to pochválil.“ (Praha 2, 3. 4. 2015) 

„Nebyly mi poskytnuty žádné konkrétní informace, spíše takové obecné. Byla jsem také 

odkázána na webovou stránku místo sdělení informací o možných projektech. Ani se mě 

nezeptala na obor studia.“ (Frýdek – Místek, 30. 3. 2015) 
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Poradce pro zprostředkování 

 

V této sekci hodnotíme 5 pracovníků. Jeden z nich je pracovník pro podporu volby 

povolání, na dalších dvou návštěvách mystery shopper pozici pracovníka neidentifikoval a 

dva pracovníci byli přímo zprostředkovatelé. Všichni pracovníci jsou hodnoceni velmi 

pozitivně, pozdravení i rozloučení je vždy v pořádku. Všichni navrhli další kroky. V této fázi 

jednání nikdo z pracovníků neprovedl s mystery shopperem vstupní pohovor.  

 

Co by mystery shoppeři pracovníkům navštívených pracovišť doporučili? (vybrané 

autorem) 

 

 „Zvýšit informovanost pracovníků. Nepoužívat výrazy typu - taky nemůžu vědět všechno, 

mohla říct, já to sice nevím, ale zeptám se.“ (Sokolov, 1. 4. 2015) 

 „Pracovník působil tak, jako bych obtěžovala. Cítila jsem z chování nadřazenost.“ 

(Jihlava, 1. 4. 2015) 

 

Etika pracovníků Úřadu práce 

 

V rámci měření etiky pracovníků ÚP jsou negativní hodnocení pouze v části empatie, 

příjemnosti a diskrétnosti. Nejčastější výtkou mystery shopperů je „strojený“, neempatický 

přístup pracovníků. 
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Graf 3: Etika pracovníků Úřadu práce – souhlas s výroky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávání klienta 

 

Mystery shoppeři se před kontaktem s Úřadem práce nejvíc obávají neochoty, 

nekompetentnosti pracovníků či nedostupnosti služeb. Také nečekali, že jim bude jasné, na 

koho se mají na úřadu práce obrátit.  
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Graf 4: Očekávání klienta – souhlas s výroky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Bojím se toho, že to nebudou chtít řešit. Že mi řeknou, ať si hledám práci sama na 

internetu. Nebo že mě budou chtít úplně rekvalifikovat.“ 

 „Bojím se, že dostanu nějakého nepříjemného pracovníka, který se o mě bude starat, ale 

to se člověku může stát kdekoliv.“ 

 „Mám obavy, že se mě ujme pracovník, který nebude příjemný, nenabídne mi žádnou 

možnost řešení.“ 

 „Že pracovníci nebudou ochotni mi pomoci.“  
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 „Obávám se, že pracovníci nemusejí být příliš ochotní mi poradit, že mohou být 

nepříjemní a mít odmítavý postoj.“ 

 „Mám obavy z toho, že nebudu spokojena s nabídkou práce.“ 

 „Mám obavy, že v praxi nebudu moct získané informace uplatnit, protože budou 

neúplné nebo špatné.“ 

 „Mám obavy, že nikdo nebude mít pořádné informace o tomto projektu.“ 

 „Obávám se, že operátor call centra nebo pracovníci na úřadu práce nebudou vyvíjet 

dostatečnou aktivitu k vyřešení mojí situace. Dále se obávám, že by po mně pracovníci 

úřadu práce mohli chtít, abych přijala zaměstnání, se kterým nebudu spokojená.“ 

 „Že mi nedokážou najít nabídku, se kterou budu spokojená, nebo bude daleko od mého 

bydliště.“ 

 „Nedovolám se na infolinku nebo na pobočce bude mnoho uchazečů a nedostane se na 

mě řada.“ 

 „Pracovník na úřadu práce mě nepřijme ihned, nebude mít čas. V Ústeckém kraji je 

velká nezaměstnanost a na úřad se hlásí hodně lidí.“ 

 „Obávám se, že při osobním kontaktu s pracovištěm se budu muset nejprve registrovat 

či si sjednat schůzku na konkrétní termín, aby se se mnou někdo o dané problematice 

bavil.“ 

 

Od ÚP očekávají hlavně informace, jak co nejefektivněji hledat práci, případně pomoc 

při nalezení zaměstnání v jejich studovaném oboru. Většina z nich věří, že se s pracovníkem 

potkají osobně.  
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5.4.3 Celkové hodnocení po proběhlých kontaktech 

 

Graf 5: Vliv zákaznické zkušenosti na hodnocení imageu Úřadu práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesně polovina shopperů vnímá po proběhlých kontaktech Úřad práce pozitivněji než 

před kontakty. Image ÚP před kontakty byl velmi nízký. Po proběhlých kontaktech se nejvíce 

posunulo vnímání mystery shopperů v parametrech srozumitelnosti poskytnutých informací, 

orientaci na Úřadu práce a ujasnění si dalšího postupu. Poskytnuté informace byly jasnější, 

než mystery shoppeři před kontaktem očekávali, ve všech případech se jich také někdo ujal.  

Naopak výrazně hůř vnímali mystery shoppeři po proběhlých kontaktech schopnost 

call centra poradit. Pouze 4 ze 14 mystery shopperů mělo z kontaktu s Úřadem práce pozitivní 

emoci.  
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Graf 6: Hodnocení po proběhlých kontaktech – souhlas s výroky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové dojmy mystery shopperů po všech proběhlých kontaktech – jak 

interakce probíhaly z pohledu zákazníka 

 

Jaké jsou tedy subjektivní dojmy mystery shopperů po jednání s operátorem call centra 

služeb zaměstnanosti a pracovníkem Úřadu práce? Pozitivní nebo negativní dojem často 

vyvolal samotný pracovník svým jednáním. Mystery shoppeři narazili jak na příjemné 

„zaměstnanec call centra byl příjemný… Všichni pracovníci na mě působili příjemným 

dojmem… Pracovníci na call centru i na úřadu práce byli velmi milí a ochotní… 

Zaměstnanec call centra na mě působil velmi mile… Pracovník call centra na mě působil 
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slušným dojmem… Všichni působili příjemně a nápomocně… Komunikace na mě působila 

příjemně… Zaměstnanci byli příjemní, milí, komunikativní, empatičtí a ochotni pomoci a 

poradit..“, tak i nepříjemné pracovníky ´“Pracovník call centra na mě působit spíše 

nesympaticky… Pracovník na call centru byl spíše pasivní….U  pracovníka pobočky ÚP jsem 

měla pocit, že otravuji… nikdo nic neví a ještě nejsou 2x příjemní pracovníci…“. 

Pracovníci mystery shopperům často nepodali konkrétní informace, případně se 

poskytnuté informace lišili.  „Pracovník zjevně nebyl moc informovaný, nebo možná spíš ani 

nechtěl nějak extra po ránu něco řešit…Komunikace na mě působila dojmem, že zaměstnanci 

nebyli dostatečně proškolení, nebo informovaní natolik, aby mi dokázali v mé situaci pomoci. 

Měli naučené univerzální rady a informace, které vím sama a v podstatě jsem se nedozvěděla 

vůbec nic nového. Zaměstnanec call centra mi dokonce řekl, že v mém problému není 

kompetentní a mám sama hledat na internetu informace. Nevadilo mi, že zaměstnanci nemají 

dostatek informací, aby mi pomohli, vadilo mi, že nebyli ochotní nějaké informace dohledat, 

zjistit o tom něco, domluvit si se mnou další kontakt… Pracovníkovi chyběly informace o 

zaměstnání pro mladé…Na úřadu jsem dostal nějaké informace ale nedostačující a jednání 

nebylo moc profesionální, vzhledem k jejich informovanosti…Kromě dalších kontaktů a 

doporučení mi nenabídli žádné konkrétní řešení…Call centrum na mě působilo poměrně 

neprofesionálně. Informace se rozcházely v porovnání s kontaktním pracovištěm, ale 

dozvěděla jsem se možnosti, které pro mě přichází v úvahu. Pracovník na call centru byl spíše 

pasivní. Pozitivně hodnotím dobu, po kterou se na dané call centrum dá dovolat. Komunikace 

s pracovníky na kontaktním pracovišti úřadu práce bylo nad mé očekávání. Oba dva byli 

velmi milí, naslouchali mi a dokázali mi s danou situací poradit. Působili, že jsou na 

správném místě…Jednání na call centru bylo o něco příjemnější, ale také nikdo nic neví a 

dává mi jen telefonní číslo na někoho, kdo by teoreticky o tom něco měl vědět.“ 

Z výše uvedeného je vidět, že pracovníci často nepodali mystery shopperovi jasné 

informace, nebo nenavrhli jasné kroky, co mělo výrazný dopad na celkové vnímání kontaktů. 

I přesto byli pracovníci často vnímání pozitivně, zejména kvůli jejich ochotě, což například 

ilustruje následující tvrzení: „Na pobočce museli být oba pracovníci velice trpělivý při jednání 

s různými lidmi, měli můj obdiv. Nechovali se ani vůči mladému člověku, který se v této věci 

moc neorientuje nadřazeně.“ 

 

Následující tabulka přehledně zobrazuje všechny momenty, které na mystery shoppery 

působili pozitivně, či negativně. I tento přehled potvrzuje, že negativně byly vnímané hlavně 
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odborné znalosti, resp. neposkytnutí jasných informací, či jasného řešení. Naopak, pozitivní 

přístup a ochota pracovníků v mystery shopperech zanechaly pozitivní dojmy.  

 

Vyskytly se během kontaktu mezi Vámi 

a úřadem práce nějaké problémy, 

komplikace, nebo něco způsobilo Vaši 

negativní zkušenost? 

Vyskytlo se během kontaktu mezi Vámi 

a úřadem práce něco, co by ve Vás 

zanechalo pozitivní zkušenost? 

„Zaměstnanci nebyli dostatečně 

informovaní, nedokázali mi zjistit nějaké 

konkrétní informace, hovořili pouze 

obecně, že nějaké programy existují, ale 

dokud nebudu mít hotovou školu, tak je to 

pro mě vlastně zatím zbytečné.“ 

„Příjemné vystupování a ochota.“ 

„Jednání ze strany zprostředkovatele.“ „Příjemné prostředí úřadu, čistota.“ 

„Jednoduše, že mi řekli, že tento projekt 

neprovozují.“ 

„Po státnicích již vím, kdy a kde se na 

úřad zastavit, kde se mohu přihlásit a co 

mi bude nabídnuto.“ 

 „Operátorka call centra i pracovník na 

kontaktním pracovišti byli velmi ochotní a 

nesnažili se mě odbýt.“ 

 „Osobní komunikace s pracovníky na 

kontaktním pracovišti byla velmi milá, což 

mě více než dost překvapilo.“ 

 „Ochota na infocentru.“ 

 „Pozitivní zkušenost ve mě zanechalo 

vystupování pracovníků, rozhodně to není 

místo, kam bych chodila s obavami, ale 

místo, kde jsou usměvaví přátelští lidé, 

kteří se snaží pomoci.“ 
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 „Obrovská trpělivost pracovníků. 

 „I když sem se nedozvěděl, to pro co jsem 

přišel, dostala se mi alternativa.“ 

 „Příjemné vystupování pracovníků a 

doporučení dalších kroků a postupů.“ 

 

Další navrhované kroky 

 

Cílem call centra služeb zaměstnanosti je poskytovat informace, čímž poleví nápor 

návštěvníků Úřadu práce. Sonda 14 kontaktů ale ukázala, že call centrum tuto funkci v naší 

modelové situaci nesplnilo. Kromě toho, že neplnilo svoji primární úlohu, ani nepůsobilo na 

volající profesionálně, což zcela jistě negeneruje potenciální přidanou hodnotu ve formě 

zlepšování image organizace ÚP. Zajímavostí je, že ani jeden z mystery shopperů o existenci 

call centra služeb zaměstnanosti nikdy neslyšel.  

Na základě zjištěných informací doporučuji přehodnotit cíle call centra. V případě, že 

má call centrum plnit současně nastavené cíle, tj. mít „plně fungující Call centrum služeb 

zaměstnanosti, tj. poskytování služeb Call centra v rámci celého území České republiky a jeho 

začlenění do struktury MPSV, přičemž „pracovníci Call centra poskytují služby - odborné 

informace na telefonické a elektronické dotazy klientů. Okruh informací, který je poskytován 

již od zahájení projektu (tj. zprostředkování zaměstnání, podpory v nezaměstnanosti, 

poradenství a rekvalifikace, trh práce, insolvence, problematika EURES, agentury práce a 

agenturní zaměstnávání, volná pracovní místa, aktivní politika zaměstnanosti), bude následně 

po proškolení pracovníků Call centra rozšiřován o nové problematiky - zahraniční 

zaměstnanost, institut zelených karet, státní sociální podpora, ESF.“ (ESFČR, 2013), je nutné 

zapracovat na jeho slabých stránkách.  

 

   Pravidelně školit pracovníky ohledně aktuálních informací a služeb poskytovaných ÚP.  

   Školit pracovníky ke snaze pomoci volajícímu přímo po telefonu, ne ho odkazovat 

k návštěvě kontaktního pracoviště ÚP.  



   

 

80 

  

   Připravit standardy telefonické komunikace operátora call centra služeb zaměstnanosti 

obsahující jak základní standardy představení se, rozloučení, ale i zdůraznění potřeby 

aktivně zjišťovat o volajícím informace. Součástí standardů by měl být i seznam 

informací, které operátor musí o volajícím zjistit, aby provedl základní identifikaci 

jeho potřeb.  

   Pokud je to možné, propojit call centrum s registrem uchazečů a zájemců, aby mohli 

provést identifikaci volajícího i pomocí nalezení historie jeho kontaktů s ÚP.  

 

14 osobních návštěv kontaktních pracovišť ÚP indikuje, že přístup k zákazníkovi se 

stejným profilem je značně nejednotný. Je to tedy v pořádku? Na tuhle otázku musí najít 

odpověď jiní, nicméně, z pohledu vedení ÚP to pravděpodobně v pořádku není, respektive, je 

to stav, který chtějí změnit, podíváme-li se znovu na cíl projektu MIKOP, kterým je 

„zkvalitnění a sjednocení služeb zaměstnanosti, abychom je poskytovali ve stejné kvalitě a 

rozsahu v celé ČR. Jednoduše řečeno – všem našim klientům od Ostravy až po Aš musíme 

nabídnout stejné postupy a služby.“ (portál MPSVa, 2014) Z pohledu zákazníků není úplně 

v pořádku nejednotnost informací, které dostávají, naopak, osobní přístup a ochota 

pracovníků na ně působí velice pozitivně.  

V případě, že se vedení ÚP rozhodne metodiku implementovat a poskytované služby a 

přístup je klientům sjednotit a standardizovat, pak je důležité říct, že kontaktní pracoviště ÚP 

plní zatím neimplementovanou metodiku minimálně. Vybavení, atmosféra, ale hlavně procesy 

jednotlivých pracovišť se navzájem výrazně liší, na základě čeho můžeme předpokládat, že 

proces standardizace nebude jednoduchý.  Klíčovým doporučením je proto implementovat 

nový proces obsluhy klienta na všechny pracoviště se zaměřením na následující oblasti: 

 

 Příjemné uvítání klienta, jeho identifikace a nasměrování na kompetentního pracovníka. 

 Profesionalita, ale zároveň empatie pracovníků.  

 Schopnost odborně a transparentně podat informace. 

Také by se z pohledu zákazníků mělo zapracovat na orientaci v interiéru pomocí 

jasného označení a popisu postupu pro nejčastější požadavky. Na druhé straně, zákazníci 

oceňují příjemný a individuální přístup, doporučuji ho proto zachovat a nepotlačit přílišnou 

standardizací procesů obsluhy.  
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Jak pro call centrum, tak kontaktní pracoviště ÚP doporučuji podrobnější analýzu 

výstupů tohoto průzkumu včetně představení výstupů pracovní skupině projektu MIKOP a 

vedoucím/manažerům projektu Call centra.   

Po implementaci nové metodiky, případně realizaci opatření na call centru doporučují 

průzkum zopakovat a změřit, případně kontinuálně sledovat projevy nové metodiky na 

zákaznickou zkušenost. Pravidelné měření kvality je možné přepojit s implementačním a 

školícím procesem prostřednictvím poskytování této unikátní zpětné vazby nejen manažerům 

Generálního ředitelství ÚP, ale i vedoucím kontaktních pracovišť a pracovníkům samotným. 

Vzhledem k designu průzkumu (velikost vzorku, způsob konstrukce indexu kvality apod.) je 

důležité poukázat na jeho limity při interpretaci jeho výstupů. Tato sonda přináší zpětnou 

vazbu na konkrétní výkony 14 operátorů a 14 pracovníků Úřadu práce a jejich vnímání 14- ti 

potenciálními zákazníky. Veškeré výstupy a doporučení výše vycházejí zejména z pohledu 

zákazníka na vnější projevy procesů obsluhy. Mystery shopping samotný nikdy nepřináší 

analýzu back-office procesů, ani nezkoumá, proč procesy nejsou dodržované. Mystery 

shopping, jak už bylo řečeno, přináší velmi detailní zpětnou vazbu na vnější projevy procesů 

obsluhy. Tato zpětná vazba by měla být využita jako impulz k dalšímu zkoumání nebo 

zamyšlení. Mystery shopping také dokáže přinést velice kvalitní zpětnou vazbu při měření 

vnějších efektů konkrétních opatření (například v průběhu implementace metodiky obsluhy).  

 

5.5 Diskuse zjištění z exploračního výzkumu 

 

Mystery shopping je metoda, která přináší pohledem zákazníka informace o plnění 

nastavených procesů, případně o tom, jak obsluha ve skutečnosti vypadá a jak pracovníci 

k zákazníkům přistupují. Tato metoda je specifická tím, že se neorientuje na měření výstupů 

(results; performance evaluation), ale na získávání konkrétních a využitelných insightů 

pomocí měření procesů. I přes konstatování, že obecným upozorněním při měření výkonu 

organizací je „neměřte vstupy, procesy, ani výstupy…měře výsledky“, sám Robert D. Behn 

konstatuje, že měření výsledků „není nutně ta nejlepší metoda pro všechny účely“. (Behn, 

2003: 593) 

I proto by se měla věnovat značná pozornost samotnému rozhodování o využití 

metody a nastavit jí tak, aby přinesla výstupy, které potřebujeme. Důvod je prostý, metoda 

mystery shoppingu je velice variabilní a může měřit jak nastavené, standardizované procesy, 

tak srovnávat obsluhu s očekáváním zákazníků, nebo napomáhat tvorbě procesů obsluhy 
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v případě, že neexistují. K přehledu možností využití metody jsem využil kategorizaci motivů 

manažerů veřejné správy, kterou představil Robert D. Behn. I následná aplikace metody 

ukázala, že mystery shopping lze využít při kontrole dodržování nastaveného standardu, ale i 

při snaze o učení se z příkladů dobré praxe, které simulací jedné modelové situace na více 

pracovištích můžeme odhalit. Metodu lze také využít jako evaluaci organizace z pohledu 

zákazníka, který detailně dokáže popsat svou interakci se službou a dojmy a emoce, které 

v něm tato zkušenost vyvolala.  

Mystery shopping nastavuje procesům zrcadlo, nezkoumá je do hloubky, ani sám o 

sobě nehledá příčiny. I proto jsme v této práci narazili na otázku, kterou ale mystery shopping 

nevyřeší, a to je, zda je současné nastavení fungování Úřadu práce špatné a budou nové 

standardy přinášet víc kvality a napomáhat hlavnímu cíli a to je snižování nezaměstnanosti? 

Tuto otázku je potřeba položit už ve fázi rozhodování o podobě procesů veřejných služeb a 

věřím, že tvůrci metodiky MIKOP si ji položili. Nechci se proto na nové procesy koukat bez 

jakýchkoliv obav a s vírou, že jejich dodržování přinese kýžené výsledky v podobě snížení 

nezaměstnanosti díky efektivnějšímu fungování organizace. V této práci ale nemám ambici na 

tuto otázku odpovídat.  

Co nám tedy tento průzkum ukázal v rovině metodologické? Tento průzkum ukázal, že 

mystery shopping je metoda, kterou lze využít i při měření veřejných služeb, které jsou 

standardizované jednotnou/centrální metodikou obsluhy. Metodika umožňuje měřit úroveň 

dodržování procesu prostřednictvím sledování plnění hard parametrů obsluhy pohledem 

zákazníka. Jednou z možností využití je tedy měření shody nebo-li úrovně dodržování 

nastavených centrálních procesů. K tomuto účelu lze také použít jiné metody, jako například 

náslechy vedoucích pracovníků, nebo plošné nahrávání rozhovorů s následnou analýzou. 

Výhodou mystery shoppingu oproti náslechům je ale nemožnost pracovníka identifikovat, kdy 

se jedná o „kontrolní návštěvu“, díky čemu je měření provedené bez jeho možnosti chovat se 

jinak než obvykle. Centrální nahrávání rozhovorů (např. formou umístnění nahrávacího 

zařízení na stůl pracovníka) je legislativně velice náročné (pracovník i zákazník musí 

s nahráváním souhlasit) a zároveň generuje obrovské množství dat a informací, které je 

potřeba zanalyzovat. Výhodou mystery shoppingu je, že pracuje s trénovanými mystery 

shoppery, které lze instruovat k vyvolání stejné modelové situaci na různých kontaktních 

pracovištích/pobočkách a detailně sledovat reakce pracovníků. Předmětem výzkumu je 

samotný pracovník a jeho chování, zatímco zákazník je nástrojem, který lze ovládat. Vrátíme-

li se k provedenému průzkumu, možnost měření stavu před implementací metodiky vnímám 

velmi pozitivně, jelikož prostor pro podobný průzkum již nebude k dispozici (metodika se již 
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implementuje). Průzkum ukázal výraznou roztříštěnost procesů na pracovištích, což zhoršuje 

interpretaci indexu kvality obsluhy a téměř zcela eliminuje možnost zobecňovat získané 

výsledky. Naopak, o to víc se ukazuje důležitost kvalitativního vhledu prostřednictvím 

analýzy otevřených odpovědí pro pochopení úrovně kvality obsluhy.  

Dostáváme se k druhé oblasti možnosti využití této metody a to jako nástroje 

k implementaci centrální metodiky obsluhy. Změření aktuálního stavu z pohledu dodržování 

procesů nám, jak píšu výše, moc informací nepřineslo. Hlavním závěrem je, že variabilita 

výsledků poukazuje na to, že každé pracoviště (možná dokonce každý pracovník) k danému 

modelovému případu přistupuje jinak. Využití mystery shoppingu nám proto řekne, které 

oblasti již pracovníci dle metodiky „přirozeně splňují“ a naopak, kde bude potřeba zapracovat 

při její implementaci nejvíc. Druhé využití je, že měření emocí a subjektivního vnímání 

mystery shopperů nám umožní porovnat úroveň kvality z hlediska dodržování procesů (realita 

vs očekávání vedení) a úroveň kvality z hlediska naplnění, či předčení očekávání zákazníků. 

K tomuto účelu je, nicméně, lepší oslovit skutečné zákazníky Úřadu práce a to metodami 

měření jejich spokojenosti, případně skupinovými diskuzemi, či individuálními rozhovory, 

které nám umožní nadesignovat jejich „ideální cestu službou“. Ta by měla reprezentovat 

ideální nastavení služby z pohledu zákazníka. Tyto metody, spolu s metodou mystery 

shoppingu, můžou i v implementační fázi zavádění centrální, standardizované metodiky 

obsluhy klienta pomoct „vyladit“ některé její části tak, aby byly víc v souladu s představami 

zákazníků.  

Poslední možností využití mystery shoppingu je zkoumání průchodu zákazníka 

službou a její srovnání s představou zákazníka i vedení daného pracoviště, či pobočky. 

Kombinace mystery shoppingu a hloubkových rozhovorů s mystery shoppery je velice 

zajímavý přístup, který se dá využít při designování samotné služby ve fázi před vytvořením 

jakýchkoliv standardů obsluhy, nebo naopak, při uvažování, jak moc standardy 

implementovat a naopak, do jaké míry tolerovat flexibilitu přístupů pracovníků.  V případě, že 

by se Úřad práce rozhodl mystery shopping v jakékoliv formě využívat, doporučil bych držet 

se několika následujících zásad.  

 

1.   Roztříštěnost přístupu obsluhy značně ztížila postihnutí jednotlivých bodů 

standardizovaným dotazníkem. V případě využití mystery shoppingu pro další měření 

bych doporučil simulovat nejčastější situace, které na kontaktních pracovištích 

probíhají, čímž se otestuje širší portfolio interakcí pracovníků a klientů. Zároveň se 

sníží riziko odhalení mystery shopperů na základě příliš unifikovaného scénáře.  
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2.   Dalším bodem je nutnost spolupráce realizátora mystery shoppingu se zadavatelem, 

kterým by měl být Úřad práce (na různých úrovních). Důvodem je sladění očekávání 

kladených na pracovníky a znalosti praxe při nastavení vhodného designu měření. 

Vedení Generálního ředitelství Úřadu práce, případně vedení jednotlivých pracovišť 

by měli být u příprav metodiky měření, které by jim přineslo informace, které aktuálně 

potřebují.  

 

3.   Na základě definice designu bych doporučil využití adekvátního vzorku mystery 

shopperů (pokrytí všech pracovišť, případně zaměření na vybrané).  

 

4.   Uživatelé výsledků průzkumu by měli být seznámení s jeho detailním pozadím a 

metodikou, přičemž by si měli uvědomovat jeho limity, kterými je zejména omezenost 

na měření pouze vnějšího efektu procesů viditelných pro zákazníka. 

 

Mystery shopping je tedy metodou, která by neměla být přeceňovaná. V praxi se často 

využívá jako metoda, která dodá jen střípek informace do manažerského rozhodování a bez 

její zasazení do kontextu dalších studií a nástrojů většinou nepřináší výrazné efekty. Naopak, 

hrozí její nepochopení. Na základě provedeného výzkumu bych proto doporučoval přistoupit 

k mystery shoppingu ve veřejných službách následovně: 

 

1.   Definovat výzkumný problém/ důvod použití. Potřebujeme se na službu podívat 

pohledem zákazníka? Potřebujeme zjistit, zda je zákazník spokojený, nebo detailnější 

feedback na vnímání služby, výkon pracovník, vnější efekty procesu? 

Pokud vyloučíme metody měření spokojenosti zákazníka a potvrdíme si, že existuje 

potřeba získat detailnější feedback na službu zvenčí, můžeme postoupit ke kroku 2. 

 

2.   Ve chvíli, kdy si interně potvrdíme, že potřebujeme tento typ zpětné vazby, měli 

bychom se zamyslet nad tím, jak chceme, aby služba působila na zákazníka. Zde bych 

doporučoval realizaci workshopu vedoucích pracovníků poboček a pracovníků, kteří 

standard definují, případně odborníků na danou problematiku. Workshop by měl 

generovat zejména oblasti, které mají být měřeny a situace, které by měl mystery 

shopper simulovat. V této fázi tedy jde o shodě na kýženém efektu veřejné služby 

z pohledu zákazníka.  
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3.   V této fázi se definuje nejvhodnější design měření. V této fázi doporučuji podívat se na 

to, jak mají front office pracovníci definované standardy. Jsou centralizované, nebo 

mají v realizaci a poskytování služby určitou volnost? Jaké jsou v organizaci 

nastavené nástroje zpětné vazby? Jaké data o výsledcích a výstupech služby máme 

k dispozici? Mystery shopping by měl být nastavený tak, aby jeho výsledky 

komplementovali informace, které už k dispozici jsou.  

 

4.   Mystery shopping bývá ve velké části společností vnímán negativně. Pracovníci mají 

dojem, že jsou kontrolování, vedoucí pracovníci zas, že nejvyšší vedení je obchází a 

pomocí „špionů“ je chce nachytat při nedůsledném plnění svých povinností. I přes 

nejlepší úmysl můžou tyto pocity mystery shopping zcela zdiskreditovat. Mystery 

shopping je přitom účinný zejména ve chvíli, kdy je celá organizace ochotná s jeho 

výsledky pracovat. K pozitivnímu vnímání programu doporučuji zapojit do jeho 

nastavení všechny relevantní aktéry v organizaci. Na příkladu Úřadu práce by to byli 

například vedoucí kontaktních pracovišť, kteří by tímto způsobem získali cennou 

zpětnou vazbu na to, jak jejich pracovníci přistoupí například k budoucímu 

absolventovi VŠ, co mu navrhnou, kolik času s ním stráví apod. Jelikož mystery 

shopping přináší konkrétní zpětnou vazbu na výkon konkrétního pracovníka, práce 

s výsledky by neměla probíhat příliš pozdě po získání samotných informací. Z toho 

důvodu doporučuji předem si nastavit systém práce s výsledky v organizaci. 

 

5.    Klíčová část je samotná práce s výsledky a jejich intepretace. Mystery shopping sám o 

sobě neřekne, zda organizace funguje dobře, nebo ne. Proto je potřeba, aby program 

zastřešoval „garant“, který bude udržovat nastavené cíle a zabezpečí, aby se výsledky 

neinterpretovali jiným způsobem.  

 

Věřím, že mystery shopping může být v oblasti veřejných služeb využitý jak na 

kontrolu dodržování stanovených standardů, tak na designování služeb s ohledem na vnímání 

zákazníka, ale i jako podpora implementace a lokalizace centrálně stanovených standardů. 

Využívání této metody a komunikace tohoto faktu veřejnosti může pomoct vytvořit image 

organizace, které záleží na kvalitě poskytovaných služeb. 
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6. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo „představit metodu mystery shoppingu a zhodnotit 

možnosti a meze její využití, jakožto nástroje pro měření kvality veřejných služeb.“ 

Konkrétněji, odhalit, „na jaké otázky manažerů veřejné správy může mystery shopping přinést 

odpovědi“ a „zda je mystery shopping metodou, kterou lze smysluplně aplikovat na měření 

kvality veřejných služeb a jaká jsou případně s její aplikací spojena omezení.“ Na tyto otázky 

jsem hledal odpovědi pomocí diskuze přístupů k řízení veřejné správy a specifik veřejných 

služeb, ale také diskuzí pojmu kvalita a výkonnost ve veřejné správě a jejich měření. Mnozí 

autoři se shodují na tom, že je potřeba kvalitu ve veřejném sektoru zvyšovat a měřit. 

Zjednodušeně, ale velice trefně se k tomuto tématu vyjadřuje Robert D. Behn, který říká 

„proč měřit výkonnost?“, „protože měření výkonnosti je dobré…soukromý sektor výkonnost 

měří a všichni víme, že je řízený líp, než veřejný sektor“. (Behn, 2003: 587-588) Tohle velice 

zjednodušené shrnutí nás přivedlo k přehledu různých přístupů ke kvalitě a k měření 

výkonnosti a kvality ve veřejném sektoru. Častá absence ziskovosti a spleť aktérů dělají 

z definice kvality a její měření ve veřejném sektoru náročný úkol. I proto se na toto téma 

v aktuální české praxi diskutuje a hledají se způsoby, jak zlepšit výkonnost veřejné správy a 

jaké k tomu využít metody měření. Jak píše Behn „nehledáme jednu zázračnou metodu“. 

(Behn, 2003: 600) Proto jsme se v práci podívali na řadu metod, které se využívají a hledali, 

zda je pro mystery shopping ve veřejném sektoru prostor z hlediska strategického (jaké cíle a 

principy deklaruje Česká republika v strategických dokumentech týkajících se podoby veřejné 

správy), ale také metodologického (dokáže mystery shopping přinést odpovědi na otázky, 

které si manažeři veřejné správy pokládají?). Následnou aplikací mystery shoppingu při 

měření dodržování zatím neimplementované metodiky obsluhy klienta na kontaktním 

pracovišti Úřadu práce jsme zjišťovali, zda mystery shopping skutečně přinese odpovědi na 

otázky, které jsme zvolili, a které by mohli zajímat i manažery veřejného sektoru. Aplikace 

nám měla pomoct identifikovat případná omezení při aplikaci této metody vzhledem ke 

specifické povaze veřejných služeb a jejich odlišnostem oproti službám soukromým. Nebylo 

ambicí této práce posuzovat, zda je lepší služby standardizovat, nebo nikoliv, čili přinést 

odpovědi k tomu, zda je úřad řízen správně vzhledem k jeho cílům a poslání, které má 

naplňovat. 

Jeden z cílů strategie Smart administration je: Zavést kontinuální sledování kvality 

veřejných služeb, včetně zjišťování klientské spokojenosti. V práci jsme si ukázali, že při 

snaze o aplikaci metody mystery shoppingu ve veřejném sektoru si musíme být vědomi 
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specifik veřejných služeb a důvodu, proč chceme využít právě tuto metodu. Z důvodu absenci 

parametru ziskovosti se na výkon veřejné správy a kvalitu poskytovaných služeb musí 

nahlížet optikou mnoha kritérií. K měření těchto kritérií lze mystery shopping více, či méně 

účinně využít. Hovoříme-li o kvalitě, máme na mysli jednu nebo kombinaci definic, a to 

kvalitu ve smyslu shody se specifikací, tj. poskytování služby dle předem zadaných kritérií, 

účelnosti či použitelnosti, shody či překonání očekávání zákazníků, nebo vyvolání 

emocionální angažovanosti. Mystery shopping, jak jsme si dále ukázali, je metoda, která 

dokáže měřit všechny tyto úrovně kvality. Česká veřejná správa využívá k standardizaci, 

měření a řízení kvality veřejných služeb řadu metod, které se postupně od roku 1999 

objevovaly ve víceméně běžné praxi. Několik z nich se na „názor“ na kvalitu služeb tážou i 

zákazníků formou měření jejich spokojenosti. Žádná z nich však není schopná podat 

manažerům veřejných služeb tak detailní pohled na chod organizace „pohledem zákazníka“, 

resp. uživatele služby, jako mystery shopping. Mystery shopping ze své vlastní podstaty měří 

vnější efekty procesů, zážitek zákazníka z interakce se službou se dá využít ke kontrole 

dodržování nastavených procesů prostřednictvím měření indexu kvality obsluhy. 

Také se dá využít k měření splnění očekávání zákazníků či povaze jejich emocionálního 

zážitku a zároveň jako zdroj cenných materiálů pro hlubší analýzu, jako jsou audio či video 

nahrávky nebo obrazové materiály. Mystery shopping se dá dobře využít ke kontrole, učení 

se, evaluaci z pohledu zákazníka, ale také snaze o zlepšení. Okrajově může sloužit jako 

pomocná metoda při propagaci kvality úřadu či definici důležitosti jednotlivých parametrů 

obsluhy.  

Metodu mystery shopping jsem se rozhodl aplikovat k měření kvality služeb Call 

centra služeb zaměstnanosti a kontaktních pracovišť Úřadu práce. Kvalitu kontaktních 

pracovišť jsem měřil jako shodu se specifikací, tj. dodržování standardizované, centrální 

metodiky obsluhy klienta vyvinuté v rámci projektu MIKOP. Do měření jsem přidal i rozměr 

kvality jako účelnosti a splnění očekávání zákazníků, jelikož všichni mystery shoppeři 

odpovídali profilu potenciálního klienta ÚP, který by ho mohl oslovit s definovaným 

dotazem. Kvalitu obsluhy call centra jsem měřil prismatem účelnosti (vzhledem k cílům a 

poslání služby) a splnění očekávání zákazníků. Průzkum ukázal, že call centrum neplní svoje 

primární úkoly, tj. většinou bez podání konkrétních informací odkáže volajícího k návštěvě 

kontaktního pracoviště, zatímco pracovníci ÚP reagují na požadavek různě. Výstupem 

průzkumu jsou konkrétní doporučení na zapracování, primárně v rámci procesu implementace 

nové metodiky obsluhy. Aplikace metody ukázala, že mystery shopping lze využívat k měření 
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nastavených standardů i v oblasti veřejných služeb. Zjištění poukazují na odchylky v 

dodržování procesu, které můžou být v rámci další práce s výsledky odstraněny.  

Mystery shopping lze využít ke kontrole dodržování procesů a současně k identifikaci 

příkladů dobré praxe, ale i konkrétních pochybení. Na námi definované cíle této aplikace jsme 

odpovědi našli. Mystery shopping je, jak jsme si v práci ukázali, velmi flexibilní metoda, 

která se používá prakticky ve všech oborech v rámci soukromých služeb. Ve veřejných 

službách ho lze aplikovat jako nástroj kontinuálního měření kvality služeb nebo jako užitečný 

zdroj dodatečných informací v rámci kombinace s jinými metodami měření kvality služeb. 

Mystery shoppingem nelze nahradit komplexnější metody řízení kvality veřejných služeb, zdá 

se ale, že jako komplementární metoda k již existujícím přístupům může být využitý téměř 

bez omezení a to jako metoda měření dodržování nastavených procesů, případně jako metoda, 

která pomůže nedesignovat podobu veřejné služby, či pomoci implementovat centrální 

metodiku na konkrétní pobočce. Metoda má mnoho možností využití, ale také mnoho 

omezení. Klíčové je, uvědomit si tato omezení při její aplikaci a důkladně její aplikaci a 

způsob využití zvážit. Věřím, že detailní informace o vnějších efektech veřejných služeb mají 

své místo takřka ve všech oblastech služeb financovaných z veřejných zdrojů. Věřím, že tato 

práce, která měla za cíl metodu představit, přispěje do akademického a veřejného diskurzu a 

přinese manažerům veřejných služeb další nástroj, který pomůže zlepšovat kvalitu veřejných 

služeb v České republice.  

 

7. Summary 
 

The objective of the thesis was to "introduce the method of Mystery Shopping and to 

asess the possibilities and limits for measuring the quality of public services." More 

specifically, to reveal "what questions of public managers can mystery shopping provide 

answers to" and "whether the mystery shopping is a method which can be meaningfully 

applied to the quality of public services measurement and what are the possible limitations." 

To these questions I sought answers through discussion of approaches to public management 

and specifics of public services, but also through discussion of the concept of quality and 

performance in public administration and their measurement. Many authors agree that there is 

need in the public sector to increase and measure the quality. Robert D. Behn says, "Why 

measure performance?" "Because measuring performance is good ... business firms all 

measure their performance, and everyone knows that the private sector is manager better than 
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the public sector." (Behn, 2003: 587-588) This is a very simplified summary which brought us 

to an overview of the different approaches to quality, and performance and quality 

measurement in the public sector. Frequent lack of profit and a tangle of stakeholders make 

the definition of quality and its measurement in the public sector challenging. That is also 

why current Czech practice is discussing and searching for ways to improve the efficiency of 

public administration and how to use the methods of its measurement. Behn writes, "we are 

not looking for one magic performance measure". (Behn, 2003: 600) Therefore, in my thesis, 

I looked at a number of methods that are used in the practice and discussed, what is a possible 

space for mystery shopping in the public sector from a strategic point of view (what 

objectives and principles declares the Czech Republic in strategic documents relating to the 

form of public management), but also methodological (can mystery shopping provide answers 

to questions that managers of public administration ask?). Followed by the application of 

mystery shopping in measuring the compliance with yet unimplemented customer service 

standard on the Labour Offices, I was looking whether the mystery shopping really brings 

answers to the questions that we have chosen and which might also be interesting to the 

public sector managers. Application was supposed to help us to identify any limitations of this 

method, given the specific nature of public services and their differences compared to private 

ones. It was not the ambition of this thesis to assess whether it is better to standardize public 

services or not, or to evaluate whether the office is managed properly in relation to its 

objectives. 

One of the objectives of Smart Administration strategy is: To introduce the continuous 

monitoring of the quality of public services, including the measurement of customer 

satisfaction. In this thesis, I showed that when considering the use of the method of mystery 

shopping in the public sector we must be aware of the specifics of public services and have a 

clear reason why we want to use this method. Due to the lack of profit parameter, public 

administration performance and quality must be evaluated through the lens of many criteria. 

The measurement of these criteria can be done by mystery shopping more or less effectively. 

When we talk about quality, we mean one or a combination of its definitions in terms of 

compliance with specification, i.e. the provision of services by pre-specified criteria, 

efficiency and usability, consistency or overcoming the expectations of customers, or invoke 

emotional involvement. Mystery shopping, as we have also shown is a method that can 

measure all of these levels of quality. Czech public administration uses a variety of methods 

to standardize and measure, and control the quality of public services, which were gradually 

appearing in a common practice since 1999.  
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Several of them are interested in the "view" of the customer through measuring their 

satisfaction with a quality of the service. None of them, however, is able to provide the public 

services managers with as detailed look at the operation of the organization from "customer 

perspective", as mystery shopping can. Mystery shopping by its very nature measures the 

external effects of processes that customer experiences when interacting with the service. It 

can be used to monitor compliance with the standards using the service quality index. It can 

also be used to measure the fulfillment of customer expectations or the nature of their 

emotional experience as well as a source of valuable material for deeper analysis, such as 

audio or video recordings. Mystery shopping can be used to control, learn and evaluate, from 

a customer perspective, but also to try to improve. Marginally it can be used as an auxiliary 

method in the promotion of the quality and definition of the importance of individual 

operating parameters. I decided to apply mystery shopping to measure service quality of call 

center of employment services and contact offices of the Labour Office. The quality of 

contact centers was measured as compliance with the specification, i.e. compliance with 

standardized customer service standards developed under the project MIKOP. I have added 

measurements of quality as efficiency and meeting of the customer expectations, as all 

Mystery Shoppers were real potential clients of the Labour Office. Call center service quality 

was measured through the prism of effectiveness (with respect to its objectives and mission) 

and meeting of customer expectations. The survey showed that the call center does not fulfill 

its primary tasks, i.e. mostly without providing specific information, refer the caller to visit 

the Labour office. At the Labour Office contact places, provided information varied. The 

outcome of the survey is a set of specific recommendations for incorporation, primarily in the 

process of  the new customer service standards implementation. Method application showed 

that mystery shopping can be used to measure compliance with the standards in public 

services. The findings point to the variations in the process fulfillment, which can be removed 

during the further work with the results. 

Mystery shopping can be used to monitor compliance with the standards and to 

identify examples of good practice, but also of specific mistakes. We found the answers to the 

objectives that we have set. Mystery shopping is how we showed in the thesis a very flexible 

method that is used in virtually all areas within the private sector. In the public services it may 

be applied as a tool for continuous measurement of the quality of service or as a useful source 

of additional information within a combination with other methods of the service quality 

measurement. Mystery shopping cannot replace more complex methods of quality 

management of public services, but it seems that it can be utilized almost without limitations 



   

 

91 

  

as complementary method to existing approaches or as a method of the compliance with 

standard measurement or as a method to help to design a service, or help to implement the 

central standards to a particular branch. The method has plenty of possibilities, but also many 

limitations. The key is to recognize these limitations when prior to its application to consider 

its usage carefully. I believe that detailed information about the external effects of public 

services have its place in almost all areas of services financed from public funds. I believe that 

this work, which was intended to introduce the method, will contribute to the academic and 

public discourse and will provide the public service managers another tool to help improve 

the quality of public services in the Czech Republic. 
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Příloha č. 1: Dotazník 
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Příloha č. 2: Scénář pro mystery shoppery 

 

 



č.otázky

1:

2:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

3:

4:

1:

2:

Rozhodně 

souhlasím

Spíše 

souhlasím

Ani souhlasím 

ani 

nesouhlasím

Spíše 

nesouhlasím

Rozhodně 

nesouhlasím

a. Na call centru služeb zaměstnanosti se dozvím, jak mám ve své situaci postupovat 1 2 3 4 5

b. Při návštěvě kontaktního pracoviště se mě někdo ujme a poradí mi, jak mám ve své situaci postupovat 1 2 3 4 5

c. Na kontaktním pracovišti budu vědět, na koho se obrátit 1 2 3 4 5

d. Informace, které z kontaktu s call centrem i kontaktním pracovištím získám mi budu jasné 1 2 3 4 5

e. Na kontaktním pracovišti se budu muset registrovat 1 2 3 4 5

f: Pracovníci mi nabídnou konkrétní řešení mého dalšího pracovního uplatnění 1 2 3 4 5

1:

2:

3:

4:

M
o

žn
o

st
 v

o
lb

y 
ví

ce
 

o
d

p
o

vě
d

í

Jakým způsobem jste získal informace ohledně záruky pro mladé lidi? (možnost více odpovědí)

Na webových stránkách MPSV

Na jiných webových stránkách

Z tištěných materiálů

Slovně popište, jak si myslíte, že by Vám úřad práce mohl pomoct ve Vaší současné situaci? 

Vypište:

i5

Co očekáváte od  kontaktu s úřadem práce? Jak Vám ve Vaší situaci může pomoct? 

Vypište:

Jak podle Vás bude samotná interakce s úřadem práce probíhat? (jakým způsobem budete komunikovat, jakou aktivitu od pracovníků očekávate, sejdete se osobně, nebo vše vyřešíte po 

Vypište:

i7f1 if i7f <> 1

i7

Vyjádřete míru Vašeho souhlasu s následujícími výroky, které se týkají služeb úřadu práce

Při hodnocení horší známkou než 1 své hodnocení zdůvodněte.

Úřad práce

Jinou

i3

Zdůvodněte Váš výběr

i71

Kde může podle Vás nastat problém kontaktu s úřadem práce (call centrem i kontaktním pracovištěm)? Z čeho máte obavy?

Vypište:

i6

Očekávaní

if i2=1

Pokud skutečně hledáte práci, nebo byste ji jako čerstvý absolvent hledali, jakou byste zvolil/a cestu?

Inzeráty na internetu

Agentury práce

Použijte prosím 10-ti bodovou škálu, kde 1 znamená velmi špatný image a 10 znamená naopak velmi dobrý image. Čísla mezi použijte k odstupňování Vašeho názoru.

( ) 1   ( ) 2   ( ) 3   ( ) 4   ( ) 5   ( ) 6   ( ) 7   ( ) 8   ( ) 9   ( ) 10  

Ne

Pokud ano, popište kdy, v jakém jste (byl/a) pracovním poměru a jakou práci děláte (dělal/a jste)

Jste studentem posledního ročníku vysoké školy

Q1 Denního studia

Externího/kombinovaného studia

i2

Navštívil jste už někdy v minulosti úřad práce? 

Q2

Pracujete/pracoval/a jste už?

Ano

Ne

Jak hodnotíte image úřadu práce, tzn. jakou má podle Vás pověst?

i1

Jméno Mystery Shoppera 

Tel. Mystery Shoppera
Vysoká škola a obor studia Mystery 

Shoppera

Navštívený úřad práce

Datum volání

Záznamový arch Mystery Shoppingu - 153 bodů

Znění otázky        

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky i7f

Získání informací

Z1

Vypište:

i7e1 if i7e <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky i7e

Vypište:

i7d1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky i7d

Vypište:if i7d <> 1

if i7c <> 1

i7a1 if i7a <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky i7a

Vypište:

Na webových stránkách Evropské komise

Vypište:

i7b1 if i7b <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky i7b

i7c1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky i7c

Vypište:

Čas volání - začátek

Čas volání - konec

Datum osobní návštěvy

Čas návštěvy - začátek

Čas návštěvy - konec

Ano

Pokud ano, popište kdy a v jaké věci

i4

Slyšel/a jste už někdy o call centrum služeb zaměstnanosti - poradenské lince?

Pokud ano, co o ní víte?

Pokud ne, využili by jste jí jako kanál prvního kontaktu s úřadem práce?

Ano

Ne

i2a

Slovně popište, jakou jste měl s úřadem práce zkušenosti, tj. jakým způsobem jste komunikovali, jak a zda Vám ve Vaší situaci pomohl

Vypište:

i2b if i2=2



5:

6:

7:

Vypište:

1:

2: Názvem linky (call centrum služeb zaměstnanosti, MPSV, poradenská linka..) (1)

3:

4:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

3:

4:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

3:

Popište:

Rozhodně 

souhlasím

Spíše 

souhlasím

Ani souhlasím 

ani 

nesouhlasím

Spíše 

nesouhlasím

Rozhodně 

nesouhlasím

a. Exteriér úřadu práce na mě působil čistě a udržovaně 1 2 3 4 5

b. V exteriéru jsem se dobře orientoval/a (bylo mi jasné, kam mám jít) 1 2 3 4 5

c. Interiér úřadu práce na mě působil čistě a udržovaně 1 2 3 4 5

d. V interiéru jsem se dobře orientoval/a (bylo mi jasné, kam mám jít) 1 2 3 4 5

1:

2:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

Popište:

K4 Ano

Ne

K1c1 if K1c <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky K2c

Vypište:

K1d1 if K1d <> 1

K1

Byly v interiéru viditelné a volně dostupné propagačné materiály a letáky? 

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky K2d

Vypište:

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky K2a

Vypište:

K1b1 if K1b <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky K2b

Vypište:

C2

K6

Co byste na exteriéru a/nebo interiéru vylepšili?

K1a1

V případě, že ano, popište jaké

K2

Co byste na výkonu operátora zlepšili? 

Pracovní místo (3)

Odborná praxe nebo stáž (3)

V případě, že Vás informoval, popište, co přesně řekl

Návrat do sytému vzdělávání (3)

Operátor mě o výše uvedeném neinformoval

Ano (5)

Po odborné i lidské stránce

Vyjádřete míru Vašeho souhlasu s následujícími výroky, které se týkají služeb úřadu práce

Nabídl Vám operátor možnost zaregistrovat se jako zájemce o zaměstnání?

Ano (5)

Ne

V případě, že ano, popište jak Vám to nabídl.

K3

C7

M
o

žn
o

st
 v

o
lb

y 

ví
ce

 o
d

p
o

vě
d

í Informoval Vás operátor, že do 4 měsíců po registraci jako uchazeč o zaměstnání Vám bude nabídnuté (možnost volby více odpovědí)

Operátor nic z výše uvedeného nezjišťoval

C8

Navrhl operátor další kroky? 

Rozloučil se operátor call centra (možnost volby více odpovědí)

Poděkováním za zavolání (1)

Pozdravem (na slyšenou, na shledanou) (1)

Ne

C6

Operátor se nerozloučil

M
o

žn
o

st
 

vo
lb

y 
ví

ce
 

o
d

p
o

vě
d

í

C10

Byly poskytnuté informace srozumitelné?

Ano (5)

Ne

V případě, že nebyly vypište:

Vybídl Vás operátor k návštěvě kontaktního pracoviště/krajské pobočky úřadu práce?

Ano (5)

Vaše bydliště (1)

Váš věk (1)

C4

Byl operátor schopný pomoct Vám s Vašim dotazem?

Ano (5)

Ne

V případě, že ano, popište navrhované řešení, pokud ne, vysvětlete proč.

C3

Vaše jméno a příjmení (1)

Obor Vašeho studia (1)

Exteriér a interiér pracoviště - 15 bodů

C11

Byla v interiéru viditelná tabule s pracovními nabídkami? 

Ano (5)

Ne

Ne

Představil se Vám operátor call centra

Jménem (1)

Dotazem "co pro Vás mohu udělat?" (1)

C5

M
o

žn
o

st
 v

o
lb

y 
ví

ce
 

o
d

p
o

vě
d

í

if K1a <> 1

C9

Z2

Detailně popište postup zjišťování informací.

Když jste hledal informace na internetu, popište která klíčová slova jste použil. Které stránky jste navštívil? Kde jste se proklikal?

Byl zde systém tzv. automatické fronty? 

C1

Kolikrát jste se pokoušel/a dovolat, než jste byl/a úspěšně spojený/a s operátorem? 

Vypište. Pokud víc než jednou, uveďte data a časy pokusů. Položte po minimálně 10ti zazvoněních. 

Zjišťoval operátor následující informace? 

M
o

žn
o

st
 v

o
lb

y 

ví
ce

 o
d

p
o

vě
d

í

Operátor se nepředstavil

V případě, že ano, popište co přesně řekl, případně zda nabídl i konkrétní termín návštěvy

Název vaší vysoké školy (1)

M
o

žn
o

st
 v

o
lb

y 
ví

ce
 

o
d

p
o

vě
d

í

Z telefonátu na call centrum služeb zaměstnanosti

V případě jiné vypište

Návštěvou kontaktního pracoviště nebo krajské pobočky úřadu práce

Ano (5)

Ne

Pokud ano, popište jaké.

Call centrum služeb zaměstnanosti - poradenská linka (41 bodů)

Kontaktní pracoviště/krajská pobočka úřadu práce - 112 bodů

Z1

Jiné

K5

Byla zde televize na které běželi informace o činnostech a službách úřadu práce?

Ano

Ne
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2:

3:

1:

2:

1:
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3:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

3:

1:

2:

3:

4:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

3:

Popište:

1:

2:

3: Ano, jednal jsem s poradcem pro zprostředkování

4:

5:

1:

2:

3:

1:

2:

1:

2:

1:

2: Ano - nabídl mi schůzku s poradcem pro zprostředkování, ale nenabídl konkrétní termín (5)

3: Ano - navrhl další kroky (prosím popište jaké) (5)

4: Ne - další kroky pracovník nenabídl (0)

1:

2:

3:

Popište:

1:

2:

3:

4:

1:

2:

K6

První kontakt - INFO centrum - 43 bodů

Pracovník mě nepřivítal (0)

P3

V případě, že ano, popište navrhované řešení, pokud ne, vysvětlete proč.

P5

Byly poskytnuté informace srozumitelné?

Zeptal se, jak mi může pomoci (1)

K7

Bylo na kontatním pracovišti k dispozici INFO centrum?

Ano

Ne

V případě, že ano nebo nevim, popište nebo vysvětlete.

Nevim, nepoznal/a jsem to

K8

Byl na úřadu kdokoliv s kým jste mohl/a mluvit?

Ano (5)

Ne

Jakým způsobem Vás pracovník přivítal?

Pozdravil mě (např. dobrý den) (1)

P4

Byl pracovník schopný pomoct Vám s Vašim dotazem?

Ano (5)

Ne

Ano (5)

Ne

V případě, že nebyly vypište:

P6

Nabídl Vám pracovník možnost zaregistrovat se jako zájemce o zaměstnání?

Ano (5)

Ne

V případě, že ano, popište jak Vám to nabídl a co k tomu sdělil

P9

M
o

žn
o

st
 v

o
lb

y 

ví
ce

 o
d

p
o

vě
d

í Informoval Vás pracovník, že do 4 měsíců po registraci jako uchazeč o zaměstnání Vám bude nabídnuté (možnost volby více odpovědí)

Pracovní místo (3)

Odborná praxe nebo stáž (3)

Návrat do sytému vzdělávání (3)

Operátor mě o výše uvedeném neinformoval

V případě, že Vás informoval, popište, co přesně řekl

P10

Přidelil a odeslal Vás pracovník k pracovníkovi evidence a podpor?

Ano

Ne

P11

V případě, že ano, popište co Vám k tomu sdělil

Navrhl a vysvětlil pracovník další kroky? V případě, že Vás poslal k pracovníkovi evidence a podpor - vysvětlil co bude probíhat? V případě, že ne, navrhl jiný postup?

Ano (5)

Ne

Pokud ano, popište jaké.

P12

M
o

žn
o

st
 

vo
lb

y 
ví

ce
 

o
d

p
o

vě
d

í Rozloučil se pracovník (možnost volby více odpovědí)

Poděkováním (1)

Pozdravem (na shledanou) (1)

Pracovník se nerozloučil (0)

P7 if P6 = 1

Nabídl Vám pracovník pomoc při vyplnění žádosti o registraci?

Ano (5)

Ne

Zkontroloval po vyplnění žádosti pracovník Vaše základni údaje? Např. jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště..

Ano (5)

Ne

Nevim

P8 if P6 = 1

Pracovník evidence a podpor - 24 bodů

P13

Co byste na výkonu pracovníka zlepšili? 

Po odborné i lidské stránce

P14

Jednal jste ještě s dalším pracovníkem?

Ano, dál jsem jednal se stejným pracovníkem

Ano, jednal jsem s pracovníkem evidence a podpor 

Ano, jednal jsem s dalším pracovníkem, ale nevim jakou funkci zastával

L1

Jak dlouho jste čekal na setkání s pracovníkem evidence a podpor?

L2

Jakým způsobem Vás pracovník přivítal?

Pozdravil mě (např. dobrý den) (1)

Zeptal se, jak mi může pomoci (1)

Pracovník mě nepřivítal (0)

L3

Zkontroloval po vyplnění žádosti pracovník Vaše osobní údaje na základě Vašeho dokladu totožnosti? 

Ano (5)

Ne

L4

Požádal Vás pracovník o podepsání žádosti? 

Ano (5)

Ne

V případě, že nebyly vypište:

Pozdravem (na shledanou) (1)

Pracovník se nerozloučil

L5

Navrhl a vysvětlil pracovník další kroky? V případě, že  poslal k pracovníkovi evidence a podpor - vysvětlil co bude probíhat? V případě, že ne, navrhl jiný postup?

Ano - nabídl mi konkrétní termín schůzky s poradcem pro zprostředkování (5)

Ne, dál jsem s nikým nejednal

Poradce pro zprostředkování - 30 bodů

Ano, jednal jsem s dalším pracovníkem, ale nevim jakou funkci zastával

Ne, dál jsem s nikým nejednal

Ano, jednal jsem s poradcem pro zprostředkování

Popište:

L6

M
o

žn
o

st
 

vo
lb

y 
ví

ce
 

o
d

p
o

vě
d

í Rozloučil se pracovník (možnost volby více odpovědí)

Poděkováním (1)

Pozdravil mě (např. dobrý den) (1)

Zeptal se, jak mi může pomoci (1)

L7

Co byste na výkonu pracovníka zlepšili? 

Po odborné i lidské stránce

Y1

Jakým způsobem Vás pracovník přivítal?

Vypište (hh:mm)

L8

Jednal jste ještě s dalším pracovníkem?

Ano, dál jsem jednal se stejným pracovníkem
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1:

2:

1:

2:

1:

2:

1:

2:

3:

4:

1:

2:

1:

2:

3:

Popište:

Rozhodně 

souhlasím

Spíše 

souhlasím

Ani souhlasím 

ani 

nesouhlasím

Spíše 

nesouhlasím

Rozhodně 

nesouhlasím

a. Pracovníci respektovai mé důvěrné informace, tj. bylo s nimi nakladané diskrétně 1 2 3 4 5

b. Pracovníci mi v průběhu jednání věnovali plnou pozornost 1 2 3 4 5

c.

Pracovníci se nevyjádřovali negativně na adresu úřadu práce, kolegů, ministerstva práce a sociálních 

věcí či vlády ČR 1 2 3 4 5

d. Pracovníci měli upravený a čistý vzhled 1 2 3 4 5

e. Pracovníci vystupovali profesionálně, ale příjemně 1 2 3 4 5

f: Pracovníci empaticky naslouchali mým potřebám 1 2 3 4 5

Rozhodně 

souhlasím

Spíše 

souhlasím

Ani souhlasím 

ani 

nesouhlasím

Spíše 

nesouhlasím

Rozhodně 

nesouhlasím

a. Na call centru služeb zaměstnanosti se dozvím, jak mám ve své situaci postupovat 1 2 3 4 5

b. Při návštěvě kontaktního pracoviště se mě někdo ujme a poradí mi, jak mám ve své situaci postupovat 1 2 3 4 5

c. Na kontaktním pracovišti budu vědět, na koho se obrátit 1 2 3 4 5

d. Informace, které z kontaktu s call centrem i kontaktním pracovištím získám mi budu jasné 1 2 3 4 5

e. Na kontaktním pracovišti se budu muset registrovat 1 2 3 4 5

f: Pracovníci mi nabídnou konkrétní řešení mého dalšího pracovního uplatnění 1 2 3 4 5

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky H1f

Vypište:

H1b1 if H1b <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky H1c

Vypište:

H1f1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky H1e

Vypište:

H1d1 if H1d <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky H1d

Vypište:

if H1e <> 1

if H1f <> 1

Hodnocení kontaktů a splnění očekávání

H1e1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky H1b

Vypište:

H1c1 if H1c <> 1

Při hodnocení horší známkou než 1 své hodnocení zdůvodněte.

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky H1a

Vypište:H1a1 if H1a <> 1

Vyjádřete míru Vašeho souhlasu s následujícími výroky, které se týkají služeb úřadu práce

H1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky X1a

Vypište:

X1d1

Pracovník mě nepřivítal (0)

Y2

Byl pracovník schopný pomoct Vám s Vašim dotazem?

Ano (5)

Ne

V případě, že ano, popište navrhované řešení, pokud ne, vysvětlete proč.

Y1

V případě, že ano, popište jak to probíhalo.

Y3

Byly poskytnuté informace srozumitelné?

Ano (5)

Ne

V případě, že nebyly vypište:

Pracovní místo (3)

Odborná praxe nebo stáž (3)

Návrat do sytému vzdělávání (3)

Operátor mě o výše uvedeném neinformoval

V případě, že Vás informoval, popište, co přesně řekl

Y4

Provedl s Vámi pracovník vstupní rozhovor?

Ano (5)

Ne

Pokud ano, popište jaké.

Y7

M
o

žn
o

st
 

vo
lb

y 
ví

ce
 

o
d

p
o

vě
d

í Rozloučil se pracovník (možnost volby více odpovědí)

Poděkováním (1)

Pozdravem (na shledanou) (1)

Pracovník se nerozloučil (0)

Y6

Navrhl a vysvětlil pracovník další kroky?

Ne

Ano (5)

Y5

M
o

žn
o

st
 v

o
lb

y 

ví
ce

 o
d

p
o

vě
d

í Informoval Vás pracovník, že do 4 měsíců po registraci jako uchazeč o zaměstnání Vám bude nabídnuté (možnost volby více odpovědí)

Vypište:

X1c1 if X1c <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky X1c

Vypište:

Y8

Co byste na výkonu pracovníka zlepšili? 

Po odborné i lidské stránce

Etika pracovníků úřadu práce

Vypište:

X1

Vyjádřete míru Vašeho souhlasu s následujícími výroky, které se týkají všech pracovníků úřadu práce

Při hodnocení horší známkou než 1 své hodnocení zdůvodněte.

X1a1 if X1a <> 1

X1b1 if X1b <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky X1b

if X1d <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky X1d

Vypište:

X1f1 if X1f <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky X1f

Vypište:

X1e1 if X1e <> 1

Zdůvodněte Vaše hodnocení otázky X1e
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O3

O5

Jaké případné změny byste uvítal/a?

Tady je prostor pro Vás, abyste uvedl/a, co byste navrhoval/a změnit, upravit, zjednodušit...

Bylo to lepší, než jsem očekával/a

Bylo to přesně takové, jaké jsem očekával/a

O4

Výrazně zhoršil

O1a

Zdůvodněte Vaše hodnocení:

Vypište:

Mírně zlepšil

Nezměnil

V čem se celý kontakt odlišoval (resp. v čem byl stejný) od Vašich očekávání? Jak byste ho zhodnotil/a?

Vypište:

Jak byste ohodnotil kontakty s úřad práce?

Bylo to horší, než jsem očekával/a

O1. Jaký z níže uvedených obrázků vyjadřujících pocity nejlépe vystihuje Vaše pocity po kontaktech s úřadem práce? 

O2

Jak ve vás proběhle kontakty změnily vnímání imagu úřadu práce?

Výrazně zlepšil

Mírně zhoršil

k3

Vyskytlo se během kontaktu mezi Vámi a úřadem práce něco, co by ve Vás zanechalo pozitivní zkušenost? 

Ano

Ne

k3a if k3=1

Vypište o co se jednalo:

Vypište:

k2
Vyskytly se během kontaktu mezi Vámi a úřadem práce nějaké problémy, komplikace, nebo něco způsobilo Vaši negativní zkušenost?

Ano

Ne

k2a if k2=1

Vypište o co se jednalo:

Vypište:

k1

Jak byste ohodnotil úroveň komunikace s úřadem práce? Jak probíhala? Jak na Vás působili zaměstnanci call centra, kontaktního pracoviště/krajské pobočky?

Vypište:



Úřad práce České republiky 
Call centrum služeb zaměstnanosti, 
kontaktní pracoviště 

Scénář: Student posledního ročníku  

HARMONOGRAM  
Termín MS:  XXXX 
Dotazník vyplňujte průběžně – termín finálního odevzdání včetně všech příloh je 24h 
po návštěvě. 
 
 
 
 

PŘÍLOHY 
K dotazníku v systému Shopmetrics přiložte následující přílohy: 
• scan/foto všech materiálů, které získáte  
• foto exteriéru pracoviště (pokud bylo možné pořídit) 
Všechny přiložené materiály v projektu pojmenujte BEZ DIAKRITIKY: 
 Projekt_adresa pobocky_datum (cele) _druh prilohy 
 např:  MS_Praha_Strakonicka 5_ 25032015_brozura 
 Všechny přílohy musí být skenovány zvlášť – tzn. nikoliv přes sebe v jednom obrázku.  
 
 

FOTOGRAFIE PROSTŘEDÍ/EXTERIÉRU 
Před vstupem do budovy úřadu práce vyfoťte prostředí EXTERIÉRU. Dávejte si pozor, 
aby Vás přitom neviděli pracovníci.  
 
 
 
 
 
 

AUDIO NAHRÁVKY 
Ze všech kontaktů pořizujete audionahrávku.  

Základní info o projektu: 
Cílem je zhodnotit kvalitu obsluhy a poradenství na call centru služeb zaměstnanosti 
a na kontaktních pracovištích úřadu práce.  



má 

Váš profil 
Budoucí absolvent VŠ 

V rámci všech kontaktů se chovejte přirozeně – jako byste danou situaci skutečně řešili.  

PROFIL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nejste zaměstnanec na plný ani zkrácený úvazek. 
• Nejste v současné chvíli registrovaným uchazečem ani zájemcem o zaměstnání. 
• V rámci mystery shoppingu navštívíte kontaktní pracoviště úřadu práce v místě Vašeho trvalého 

bydliště. 
• Souhlasíte s tím, že se zaregistrujete na úřadu práce jako zájemce o zaměstnání. 

 
 
 
 
 

• Dozvěděli jste se, že nezaměstnaní do 25 let mají garantovanou práci (sdělte kde jste se o tom 
dozvěděli). 

• Na úřad práce se obracíte, protože nevíte, jak Vám může po ukončení studia pomoct. Hledáte 
hlavně informace o Vašich možnostech. 

• Nemáte za sebou relevantní praxi v oboru, který studujete. 
• Nemáte perspektivu zaměstnání – sledujete nabídky na internetu, ale vždy požadují min. 2 letou 

praxi a tu vy nemáte. 
 
 
 
 
 
 

KOHO PŘEDSTAVUJETE 
Studenta posledního ročníku Vysoké školy bez vyhlídky konkrétní pracovní příležitosti.  

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO REALIZACI PROJEKTU 

CHARAKTERISTIKA PRO PŘÍPADNÉ ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POTŘEB  (sdělujete až po dotazu) 

Věk do 25 let (musí odpovídat osobnímu dokladu). 
Jste student posledního ročníku – v létě 2015 byste 
měl/a úspěšně studium ukončit. 



má 

Vaše záminka a průběh 
Záruky pro mladé lidi 

ZÁMINKA 
 
• Dozvěděli jste se, že nezaměstnaní do 25 let mají garantovanou práci (sdělte kde jste se o tom 

dozvěděli). 
• Na úřad práce se obracíte, protože nevíte, jak Vám může po ukončení studia pomoct. Hledáte 

teda hlavně informace o Vašich možnostech. 
• V případě, že Vám to jakkoliv pomůže, rádi se zaregistrujete jako zájemce o zaměstnání.  

 
 

POSTUP MYSTERY CALLINGU A SHOPPINGU 
 
 Promyslete si Vaší situaci, co od úřadu očekáváte apod. a vyplňte  v dotazníku sekci 

OČEKÁVÁNÍ 

Na internetu si vyhledejte základní informace o zárukách pro mladé lidi. Pokud už o 
tomto tématu něco víte, v dotazníku nám zaznačte zdroj těchto informací. I kdybyste se 
o programu dozvěděli hodně informací, v dalším procesu to nepřiznáváte a hrajrte málo 
informovaného člověka. V dotazníku vyplňte sekci ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ  

Z PEVNÉ LINKY VE VAŠEM KRAJI zavolejte na call centrum služeb zaměstnanosti.  
Kontakt naleznete zde: http://www.mpsv.cz/cs/2848 
Tel číslo je: +420 844 844 803 
V případě volání z mobilního telefonu byste byli pravděpodobně spojeni s centrálním 
operátorem čím bychom zvýšili šanci prozrazení celého mystery callingu.  
 
Operátorovi sdělte svojí záminku: „v létě ukončím VŠ a nemám perspektivu konkrétního 
pracovního uplatnění. Jak mi dokážete pomoct, případně jak mám postupovat? Slyšel 
jsem, že jsou nějaké záruky pro mladé lidi.“ 
 
Na dotazy odpovídejte dle předem připraveného profilu. V případě nabídky návštěvy 
kontaktního pracoviště určitě souhlaste.  
Hlavně vystupujte přirozeně – pokud Vás něco zajímá, ptejte se, ale nechte operátorovi 
prostor aby Vám aktivně vysvětlil Vaše možnosti a další kroky.  
 
Po ukončení telefonátu vyplňte v dotazníku sekci CALL CENTRUM SLUŽEB 
ZAMĚSTNANOSTI – PORADENSKÁ LINKA 
 
 

http://www.mpsv.cz/cs/2848
http://www.mpsv.cz/cs/2848
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POSTUP MYSTERY CALLINGU A SHOPPINGU 

Bez ohledu na výsledek mystery callingu – doporučené další kroky – navštívíte kontaktní 
pracoviště úřadu práce v místě Vašeho trvalého bydliště. Adresa je uvedena v 
Shopmetricsu – pokud se liší, upozorněte nás na to ještě před realizaci návštěvy! 
 

NÁVŠTĚVA KONTAKTNÍHO PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE 
EXTERIÉR A INTERIÉR 

Ještě před vstupem si prohlédněte exteriér pracoviště, pořiďte fotografii (zejména se 
zaměřte na nedostatky, které případně zaregistrujete).  
Všímejte si čistotu, značení a navigaci.  
V interiéru si taky všímejte  čistotu, navigaci, ALE ZAMĚŘTE SE I NA:  
 
1. Dostupnost letáků a propagačních materiálů 
2. Dostupnost informační tabule s pracovními nabídkami 
3. Zda je zde systém tzv. automatické fronty (pokud ne, v jakém pořadí se obsluhují 

klienti) 
4. Zda je v prostoru televize s informacemi o činnosti a službách ÚP 
5. Zda je  v prostoru vyznačené INFO centrum (INFO centrum není IPS – informační 

a poradenské středisko). 
 

OSLOVENÍ PRACOVNÍKA 

Pokud se dostanete na řadu prostřednictvím systému automatické fronty nebo jiného 
„vyvolávacího“ systému , sdělíte svou záminku /stejnou jako u Mystery Callingu. 
 
Pokud budete muset někoho aktivně oslovit – oslovte jakéhokoliv pracovníka a 
sdělte Vaší záminku.   



má 

Vaše záminka a průběh 
– pokračování 3/3 

JEDNÁNÍ S PRACOVNÍKEM 

Pokud budete jednat s pracovníkem na tzv. INFO centru, výsledkem by mělo být sdělení 
Vašich možností pracovníkem a nabídka registrace jako zájemce o zaměstnání.  
Pokud se tak nestane, zeptejte se aktivně na možnosti dalších kroků, tj. jak máte dál 
postupovat. Na možnost registrace se ve chvíli, kdy Vám nebyla nabídnuta zeptejte. 
Pokud Vám bude sděleno, že to není správný postup, neregistrujete se.  
 
 
Po vyplnění žádosti byste měl/a být postoupen/á na dalšího pracovníka, případně by se 
Vám měl pracovník se kterým jednáte věnovat dál. Výsledkem jednání by mělo být 
přijetí Vaší žádosti.  
 
 
Pokud budete předán/a přímo na poradce pro zprostředkování, rádi ho navštívíte.  
Pokud Vám bude nabídnutý konkrétní termín jednání, přijmete ho.  
 
 
 
Návštěvu ukončíte, až ve chvíli, kdy je jasné, že se Vám nikdo dál věnovat nebude, 
případně jste si s pracovníkem jasně domluvili další kroky.  
 
 
Návštěvu v dalším termínu neopakujete, tj. v případě domluvy konkrétního termínu 
schůzky ji následně zrušíte (telefonicky).  
 
 
 
 
Pokud jednáte pouze s jedním pracovníkem, ale řešíte body, které jsou obsažené v 
částech „pracovník evidence a podpor“, případně „poradce pro zprostředkování“, 
uvedete to do dotazníku a dané sekce vyplníte.  
 
Pokud Vám nebude cokoliv jasné, hned nás kontaktujte a se správným vyplněním 
dotazníku Vám pomůžeme. 

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 
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Nezapomeňte ! 

Jakub Hankovský 
GSM: +420 725 196 932 

Jakub.hankovsky@ipsos.com  

Kontakty 

1. VŽDY VYSTUPUJETE POD SVÝM REÁLNÝM JMÉNEM. Sdělujete pravdivé informace. 
(budete pravděpodobně požádáni o předložení osobního dokladu) 

 
2. DOTAZNÍK VYPLŇUJETE PRŮBĚŽNĚ – nejdřív část „očekávání“, pak „získání 

informací“, hned po telefonátu s callcentrem část „call centrum služeb 
zaměstnanosti“ a pak zbytek dotazníku.  
 

3. VŠÍMÁTE SI EXTERIÉR A INTERIÉR POBOČKY  a pobočku vyfotíte 
 
 

4. VŽDY AKTIVNĚ  SDĚLUJETE POUZE SVOU ZÁMINKU „víte, že existuje nějaké záruka, 
ale nevíte jak to funguje, jak se Vás to týká a co to pro Vás znamená“. O zárukách nic 
víc nevíte. Jste ochotní spolupracovat s ÚP, tj přijímáte další kroky, které jsou Vám 
nabízeny a ochotně se zaregistrujete jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ.  
 

5. Když Vám nebude cokoliv jasné, PRACOVNÍKŮ SE KLIDNĚ DOPTÁVEJTE.  
 

6. NEVÁHEJTE NÁS KDYKOLIV KONTAKTOVAT.  
 

mailto:jana.hastikova@ipsos.com
mailto:jana.hastikova@ipsos.com

