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Tuto diplomovou práci hodnotím již po druhé (v prvním případě jsem ji doporučila 

k přepracování) a musím konstatovat, že přístup autora ke zpracování je mnohem odbornější, 

preciznější a kvalitnější, práce má dle mého vysokou přidanou hodnotu. Velice kladně ji hodnotím 

také pro její inovativnost - autor aplikuje neotřelý přístup k hodnocení procesů kvality veřejných 

služeb na příkladu Úřadu práce ČR. A to vše i přesto, že osobně nevnímám standardizaci služeb 

Úřadu práce ČR za zcela vhodnou (autor ze standardizace vychází), sjednocená metodika dle mého 

nemůže postihnout různá specifika krajů a může se tak omezit pouze na základní (formální) 

pravidla přístupu ke klientům. Standardizovat jakékoliv veřejné služby a očekávat stejnou úroveň 

jako očekáváme od hamburgerů v McDonald´s, dle mého nelze. Zejména s ohledem na dlouhodobý 

proces. Autor se však postavil k měření kvality procesu služeb Úřadu práce ČR dobře a výsledky 

s tím spojené stojí určitě za zamyšlení.  

Strukturu práce vnímám jako neotřelou, přesahuje dle mého rámec „běžné“ diplomové 

práce. Nicméně trochu nerozumím sjednocení kapitoly číslo 1 Uvedení do problému a teoretická 

východiska. Ona teoretická východiska dle mého působí spíše jako vysvětlení základních pojmů (a 

to ještě na základě převážně českých pramenů), přičemž autor v dalších částech také teoreticky 

vysvětluje např. způsoby měření kvality veřejných služeb apod., ze kterých v práci vychází a které 

jsou dle mého stěžejní.  

Cíl práce a výzkumné otázky si student stanovil dobře a také na ně v průběhu práce 

odpověděl. Osobně bych však omezení metody mystery shopping uvedla přehledněji v jedné části. 

Doporučila bych jí uvést do struktury práce jako kapitolu pojednávající o zjištěných limitech této 

metody. 

Zpracování metodologické části je ve srovnání s předchozí odevzdanou diplomovou prací, 

jež byla doporučena k přepracování, mnohem lepší. Student zohlednil všechny připomínky, jež 

zohlednit mohl (vzhledem k již získaným datům), podrobněji popsal design výzkumu a uvedl např. 



 

 

 

zdůvodnění, proč využil neimplementovanou metodiku z projektu MIKOP, jakým způsobem došel 

k výběru kontaktních poboček či jak probíhal sběr informací, včetně časového harmonogramu. 

Trochu negativně vnímám nevyužití široké škály zahraničních pramenů, jež se jistě také 

zabývají kvalitou, řízením a hodnocením veřejné správy. Dále se v práci občas objevují překlepy a 

chyby, v některých případech dokonce nedokončená souvětí či myšlenky (např. str. 31). Co se ještě 

formální úpravy týká, zkrátila bych některé názvy kapitol (např. kapitola 3.3, 4.5 či 5). 

Na závěr je třeba říci, že veškeré výše uvedené připomínky nesnižují výrazným způsobem 

kvalitu a přínos práce. Je třeba vyzdvihnout, že se jedná o neotřelý způsob hodnocení kvality 

veřejných služeb a způsob práce považuji taktéž za jedinečný. 

 

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

výborně nebo velmi dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaká omezení jsou spojena s aplikací metody mystery shopping při měření procesu kvality 

veřejných služeb? 
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