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Předně je třeba předeslat, že posuzuji druhou verzi práce, přičemž první verzi (odevzdanou 

v květnu 2015) jsem nedoporučil k obhajobě (stejně jako oponentka). Nově předložená verze 

představuje kvalitativně jinou práci, a to jak po stránce formální, tak věcné. Argumentace i 

prezentované závěry jsou mnohem vyváženější a promyšlenější než v předchozí verzi práce.  

Autor si vybral pro svoji práci zajímavé téma, které doposud nikdo nezpracoval – možnosti a 

omezení metody mystery shoppingu ve veřejném sektoru. Příznivě vnímám fakt, že v této verzi 

práce se autor soustředil na metodologickou stránku, s tím, že věcná stránka je pojímána spíše 

ilustrativně. Tím se vyhnul věcným zjednodušením o fungování úřadů práce, kterých byla 

předchozí práce plna. 

Práce je v zásadě dobře strukturována. Obsahuje všechny části, které by měla dobrá odborná 

práce mít: vymezení cílů a výzkumných otázek, rozbor metodologie, teoretických východisek, 

rozbor problému i vlastní kritickou reflexi v závěru.  

Velký posun jsem zaznamenal zejména v části o teoretických východiscích, kde se věnuje všem 

hlavním pojmům důležitým pro svoji práci. Klíčovým je přitom pro něj zejména článek Behna 

(2003), který se snaží rozvést a aplikovat. Oceňuji, že diskutuje otázku možnosti standardizace 

veřejných služeb a důsledky, které to má pro možnost uplatnění metody mystery shoppingu. 

Argumentace zde ovšem není vždy zcela dotažená a přesvědčivá. Například na straně 34 tvrdí: 

„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.“  

Co ovšem autor přesně míní touto „štábní kulturou“? Že standardizovat jde jen formální stránky 

poskytování veřejných služeb? Pochopení otázky míry standardizace je přitom pro uplatnění 



 

 

 

metody MS naprosto zásadní a zasloužilo by si specifičtější rozbor a argumentaci. V mém vnímání 

může metoda MS dobře fungovat při analýze vnějších – a spíše povrchních – stránek poskytování 

veřejných služeb. Neumožňuje ovšem odhalit vnitřní fungování organizace, tedy alespoň to, které 

není popsáno v podobě směrnic, jak se chovat vůči klientovi. O tom, jak zaměstnanci veřejných 

úřadů komunikují spolu a jak ve své práci užívají dostupné zdroje, nám metoda MS nemůže říci nic, 

protože toto jsou procesy, které jsou ze značné části skryté mystery shopperům. 

V tomto ohledu považuji tabulku na straně 44 za sice velmi zajímavou a inspirativní, zároveň 

ovšem za značně diskutabilní. Zejména se domnívám, že metoda MS je jen velmi málo užitečná, 

pokud jde o kontrolu („podřízení dělají správné věci“). Extrémní názorný příklad: zaměstnanci se 

mohou vzorně chovat ke svým klientům (být zdvořilí, milí atd.) a zároveň své klienty pomlouvat, 

když se zavřou dveře a sledovat jen své vlastní, osobní cíle.  

Ostatně se domnívám, že tato tabulka měla být zařazena spíše až nakonec práce a být provedena 

na základě diskuse zjištění z provedeného exploračního výzkumu. Ten totiž také poukázal na 

některé aspekty, které nejsou v tabulce zahrnuté. Pokud jde o pozitiva (tj. kdy je možno MS vhodně 

uplatnit), jde například o možnost zjistit, nakolik některé informace z centra dorazí až k tzv. 

liniovým pracovníkům (street-level bureaucrats). Právě toto považuji za jedno z nejsilnějších 

zjištění exploračního výzkumu. 

Práce je po formální stránce na slušné úrovni. Oproti první verzi je zde zásadní posun k lepšímu. 

I tak zde ale zůstává poměrně dost překlepů a špatných formulací, které někdy i ztěžují pochopení 

textu. Například:  

- „řídící jednotkovou veřejné správy jsou úředníci .. „ (strana 24);  

- „Tato definice se odvozuje z psychologie zákazníka a velmi dobře ji ilustruje rámce 

Zeithamla, Parasuramana a Berryho (1990).(strana 28). 

- „běžný zákazníci“ (strana 38) 

- „přesto je podle mého názoru důležité podívat se na případnou „poptávkou“ po této metodě 

(strana 42) 

Kapitola o výsledcích výzkumu je graficky poměrně neupravená (velké mezery mezi odstavci, 

velké grafy atd.). Nicméně jinak je jazyk autora poměrně jasný a srozumitelný. 

 



 

 

 

Přes výše uvedené nedostatky, musím znovu zopakovat, že autor na nové verzi práce intenzivně 

pracoval, což se ve výsledku velmi pozitivně také projevilo. 

 

Práci doporučuji přijmout k obhajobě a v závislosti na jejím průběhu ji hodnotit známkou 

výborně nebo velmi dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Stručně shrňte pozitiva MS. Jak konkrétně by mohla být tato metoda aplikována v analýze 

veřejných služeb v oblasti školství nebo zdravotnictví? Existují nějaká rizika uplatnění MS 

v těchto sektorech? 
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