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Úvod 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení šetření Mystery Client ve strukturách 

Úřadu MČ Praha 13. V  současné době je kontinuálně zvyšován tlak na efektivní řízení měst 

a  optimalizaci procesů vznikajících při výkonu lokální veřejné správy. Jednou z  klíčových 

aktivit pro nastavení efektivního systému řízení a  rozvoje lidských zdrojů je realizace 

klientského auditu, který umožní úřadu získat zpětnou vazbu komunikace s  uživateli služeb. 

Nástrojem k  prověření úrovně kvality kontaktu úředníka s  klienty je metoda Mystery Client. 

Metoda „Mystery Client“ představuje anonymní kvalitativní test dostupnosti a  kvality 

poskytovaných služeb z  pohledu zákazníka - občana a  odhaluje tak největší slabiny 

a  možnosti zlepšení komunikace a  služeb při jednání s  úřadem z  pohledu občana. 

Mystery Client se řídí standardní metodikou sociologických průzkumů a  spočívá v  provedení 

tzv. „tajných návštěv“ vyškolených hodnotitelů, kteří se při návštěvě chovají k  nerozeznání od 

běžných klientů. V  rámci vymezené situace se pak uskutečňuje kvazireálný rozhovor, který je 

následně zhodnocen. Metoda Mystery Client zjišťuje danou odbornost úředníka a  jeho 

odborný postup při řešení konkrétních otázek, zhodnocuje také orientační systém úřadu 

a  jeho srozumitelnost pro návštěvníky. Tato metoda umožní zaměstnavateli jaký je přístup 

jeho zaměstnanců ke klientům, kteří přicházejí na úřad. Výstupem této metody jsou návrhy na 

řešení zjištěných nedostatků a  nastavení dalších postupných kroků ke zlepšení stávající 

situace. 

Cílem šetření Mystery Client je zanalyzovat úroveň a  způsob komunikace zaměstnanců Úřadu 

městské části Praha 13 s klientem/zákazníkem úřadu, odhalit problematická místa 

v  komunikaci s  klienty a  navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení stávající situace. 

Předmětem hodnocení je zejména prověření komunikační kázně, znalostí a  dovedností 

v  komunikaci s  různými typy klientů při současném zachování profesionality zaměstnanců 

Úřadu MČ Praha 13. V  rámci průzkumu jsou využity tři typy kontaktů – osobní, telefonické a 

e-mailové. 

Výsledkem je tato „Komplexní zpráva z šetření Mystery Clienta“, která obsahuje 

vyhodnocení jednotlivých oblastí a bloků v  rámci všech tří typů kontaktů. Kromě grafů 

a  tabulek zobrazující kvantitativní výsledky hodnocení celého úřadu i  samotných odborů je 

zpracován textový popis. Všechny zjištěné informace jsou shrnuty v  kartách odborů a  ve 

SWOT analýze, v  rámci nichž byly identifikovány problémové okruhy. Rovněž byla provedena 

komparace s  šetřením Mystery clienta realizovaného v  roce 2014. A  následně jsou 

definovány návrhy a doporučení na řešení problémových okruhů. 
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1 Metodologie šetření Mystery Client 

Design šetření Mystery Client byl dohodnut a  schválen zadavatelem – ÚMČ Praha 13. 

V  přípravné fázi byly vytvořeny scénáře a  hodnotící archy, podle kterých probíhalo samotné 

kontaktování zaměstnanců úřadu dle jednotlivých typů šetření. V  průběhu realizace šetření 

Mystery Client byl dodržován etický kodex výzkumníka mezinárodní asociace ESOMAR 

a  byly respektovány zásady ochrany dat Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Výběr zaměstnanců pro kontaktování byl realizován v  součinnosti s  projektovým týmem 

zadavatele a  personálním odborem. Primárně byly voleny odbory, které mají největší počet 

kontaktů s  klienty, přičemž byly reflektovány výstupy z  předchozích výzkumů a  praktické 

poznatky z  běžné činnosti úřadu. V  přípravné fázi byly vytvořeny scénáře a  hodnotící archy, 

podle kterých probíhalo samotné kontaktování zaměstnanců úřadu. Scénáře kontaktů byly 

zaměřeny na získání obecných informací, které je možno od úředníka daného odboru získat  

a  kontrolu důsledného dodržování legislativně vymezených povinností vztahujících se  

k  informační činnosti (v  České republice např. dodržování zákona č. 106/1999 Sb.,  

o  svobodném přístupu k  informacím). 

Jednotlivé kontakty byly realizovány proškolenými hodnotiteli, kteří postupovali podle 

předem definované strategie (role a  scénář). Pro zajištění skutečné rozmanitosti klientů 

úřadu byli hodnotitelé tvořeni různorodou skupinou osob. Hodnotitelé zastávali role: 

1. Matka s  dětmi; 

2. Aktivní podnikatel, zástupce neziskového sektoru, OSVČ, fyzická osoba – začínající; 

3. Odborník na danou oblast z  akademické sféry; 

4. Občan v  hmotné nouzi a  sociální tísni; 

5. Osoba pečující o  osobu blízkou; 

6. Občan se sníženou soběstačností (senioři, fyzicky postižení); 

7. Osoba se zhoršenou schopností komunikovat; 

8. Běžný občan s  různým typem vzdělání; 

9. Mládež se zkreslenou znalostí reality; 

10. Agresivní klient. 

Šetření Mystery Client na Úřadě MČ Praha 13 probíhalo v období od 24. 6. 2019 

do 6. 11. 2019 a bylo provedeno celkem 411 kontaktů (z  toho 135 osobních návštěv, 

145 e-mailových a 131 telefonických kontaktů). Oproti původnímu harmonogramu, který 

předpokládal ukončení šetření Mystery Client do 30. 9. 2019, bylo šetření prováděno o měsíc 

déle, a to z  důvodu čerpání dovolených v  průběhu letních prázdnin, kdy bylo realizováno jen 

několik šetření.  

 

Prostřednictvím šetření bylo hodnoceno následující: 

1. Práce a  chování úředníka (vstřícnost, srozumitelnost, ochota, komunikace, flexibilita, 

asertivita, důvěryhodnost atp.). 

2. Úvodní přijetí klienta (orientační systém úřadu a  jeho srozumitelnost, vrátnice, 

podatelna, systém přijmu klientů a  optimalizace vzhledem k  počtu klientů - plynulost 

provozu a  obsluhy občanů a  klientů. 
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3. Komunikační dovednosti úředníka (srozumitelnost projevu, vhodně tempo řeči; soulad 

verbální a  neverbální komunikace;  kladení otázek, zjišťování potřeb, umění 

naslouchat; nabídka variant řešení, věrohodnost projevu). 

4. Odbornost úředníka a  jeho odborný postup při řešení konkrétních otázek (odborná 

zdatnost úředníka -› dle jednotlivých odborů; schopnost zodpovědět různě odborné 

dotazy). 

5. Jak se zaměstnanci chovají k sobě navzájem, jiné postřehy. 

6. Komunikace s  klientem v  neúředních hodinách. 

7. Rychlost řešení problému (kolik úředníků i  kanceláří musím navštívit, abych…), 

opakovaný dotaz. 

8. Prostředí (v případě osobní návštěvy - vzhled kanceláře i budovy, označení, čistota, 

nevhodné předměty atd.). 

U  všech typů kontaktů (osobní, telefonický, e-mailový) hodnotili Mystery Clienti jednotlivé 

oblasti formou textového popisu, přičemž celkový souhrn za jednotlivé bloky byl bodován na 

škále 1  - 5 , přičemž hodnota 5  = profesionální jednání, hodnota 1 = zcela nevyhovující. 

Následně proběhlo expertní hodnocení všech hodnocených oblastí, kterého se účastnil 

samotný hodnotitel a  minimálně jeden další expert společnosti PROCES – Centrum pro 

rozvoj obcí a  regionů, s.r.o. Výsledky z šetření byly vyhodnoceny pomocí statistického 

software IBM SPSS 20, který disponuje pokročilými matematicko-statistickými funkcemi 

včetně vhodných metod pro stanovení validity a  reliability jednotlivých průzkumů.  

Schéma 1.1: Zpracování dat v  SPSS 

 

Za účelem zpracování nestrukturovaných dat/textů bylo využito principu analýzy zakotvené 

teorie, v  rámci, které jsou zachyceny jevy a  jejich souvislostí. Analýza dat byla postavena na 

hledání pojmů, které se zkoumaným jevem souvisí a  dále byly odhalovány vztahy mezi nimi. 

Nástrojem při analýze získaných dat (textu) jsou jednotlivé typy kódování - otevřené, axiální 

a selektivní kódování.  

Výsledky za jednotlivé typy šetření jsou shrnuty v  následujících kapitolách. Textový popis je 

zaměřen na identifikaci nejdůležitějších (pozitivních a  negativních) informací a  jevů, které 
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byly zjištěny v  rámci celého úřadu i  za jednotlivé odbory. Zmíněny jsou nejčastější situace 

a  projevy úředníků při jednáních s  klienty. Nejedná se o  výčet všech zjištění, protože mnohé 

záležitosti a  hodnocené oblasti jsou vykonávány na standardní úrovni a  předmětem proto 

není jejich prostý výčet (bez přidané hodnoty pro účel a  cíl tohoto typu šetření). Kromě 

textového popisu jsou výsledky zobrazeny ve formě grafického vyjádření prostřednictvím 

tabulek a  grafů a  vyjadřují průměrný postoj hodnotitelů na hodnotící škále 0  až 100, 

přičemž: 

Škála Hodnocení 

81-100 Profesionální jednání (velice spokojen) – vynikající postup 

61-80 Velmi dobré (spokojen) – standardní postup 

41-60 Průměrné (ani spokojen, ani nespokojen) – drobná pochybení/zaváhání 

21-40 Nevyhovující (nespokojen) – několik hrubých pochybení 

0 -20 Zcela nevyhovující (zcela nespokojen) – zásadní chyby 
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2 Osobní šetření Mystery Client 

Kontakty byly jednotlivými hodnotiteli prováděny v  předem stanoveném časovém 

harmonogramu, termíny byly voleny v  průběhu celé pracovní doby, v rámci celého 

pracovního týdne, v úřední hodiny i  mimo ně. Hodnotitelé ve svém chování odráželi reálné 

typy klientů, s rozdílnou úrovní odbornosti a  obeznámenosti s řešeným problémem. Zpráva 

z návštěvy byla vypracována do hodnotícího archu bezprostředně po odchodu (mimo 

budovu úřadu), aby nedošlo z důvodu časové prodlevy ke zkreslení hodnocení. Do 24 hodin 

od uskutečnění kontaktu bylo hodnocení vyplněno (přepsáno) z  papírového archu do 

webové aplikace na počítači a  předáno ke kontrole věcné i  obsahové správnosti vyplnění 

záznamového a  hodnotícího archu, který seskupoval informace v  těchto oblastech: 

 BLOK A  - FORMÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI obsahující tyto hodnocené oblasti: 

A1. Způsob pozdravení, oslovení 

A2. Formální zájem o  problém/požadavek klienta 

A3. Informování o  průběhu řešení 

A4. Reakce na opakovaný dotaz – míra trpělivosti 

A5. Komunikační dovednosti obecné 

A6. Komunikační dovednosti verbální 

A7. Reakce zaměstnance v  případě zazvonění telefonu 

A8. Způsob rozloučení  

A9. Komplexní zhodnocení bloku A  

 BLOK B  – VĚCNÉ ZNALOSTI obsahující následující hodnotící oblasti: 

B1. Odborný postup při řešení konkrétních otázek 

B2. Vhodnost individuálního řešení 

B3. Rychlost řešení problému 

B4. Rozsah odpovědi 

B5. Užitečnost poskytnutých informací 

B6. Reakce a  postup zaměstnance v  případě problémové záležitosti/neznalosti 

problému  

B7. Poskytnutí dodatečných informací/ podkladů 

B8. Komplexní zhodnocení bloku B  

 BLOK C  – EMPATIE, LIDSKOST A  RESPEKT obsahující následující hodnotící oblasti: 

C1. Vlídnost a  vstřícnost úvodního přijetí 

C2. Vybídnutí k  sezení – pokud situace vyžadovala 

C3. Nabídnutí drobného občerstvení/nápoje 

C4. Snaha klientovi pomoci 

C5. Umění naslouchat 

C6. Reakce na neústupného/problémového/asertivního klienta 

C7. Chování pracovníka k  ostatním pracovníkům a  komunikace mezi nimi 

C8. Přiměřenost oblečení a  úpravy zevnějšku, viditelná jmenovka 

C9. Vlídnost rozloučení se 
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C10. Komplexní zhodnocení bloku C  

 BLOK D  – ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ KOMUNIKACI obsahující tyto hodnotící oblasti: 

D1. Prostředí kanceláře a  prostoru před kanceláří 

D2. Orientační systém úřadu a  srozumitelnost značení cesty ke kanceláři 

D3. Systém příjmu klientů 

D4. Identifikace pracovníka 

D5. Dostupnost pracovníka 

D6. Způsob oznamování a  řešení nepřítomnosti pracovníka v  kanceláři 

D7. Komplexní zhodnocení bloku D  

 BLOK E  – SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 

Výběr odborů a jmenný seznam kontaktů pro realizaci osobního šetření Mystery Client byl 

navržen a  odsouhlasen zadavatelem. Na každém odboru byla realizována minimálně jedna 

návštěva, celkem bylo realizováno 135 návštěv (kontaktů) na 15 odborech (viz Tabulka 2.1.)  

Tabulka 2.1: Struktura realizovaných kontaktů v rámci osobního šetření Mystery Client dle odborů. 

Odbor 
Realizované kontakty - osobní 

Počet Podíl (v  %) 

Odbor - kancelář starosty 21 15,6  

Odbor sociální péče 21 15,6  

Odbor hospodářské správy 14 10,4  

Odbor občansko-správní 13 9,6  

Odbor živnostenský 11 8,1  

Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 10 7,4  

Odbor stavební 9  6,7  

Odbor ekonomický 8  5,9  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 6  4,4  

Odbor životního prostředí 6  4,4  

Odbor - kancelář tajemníka 5  3,7  

Odbor kontroly 5  3,7  

Odbor legislativně-právní 3  2,2  

Odbor školství 2  1,5  

Odbor dopravy 1  0,7  

Celkem 135 100,0  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupci  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

Základní ukazatele osobních návštěv 

■ Průměrná délka čekací doby činila za všechny realizované návštěvy 1,66 minut. Z toho 

u 71,6 %návštěv nemuseli klienti (hodnotitelé) čekat vůbec – nejčastěji u návštěv 

úředníků v konkrétních kancelářích. Přibližně u  91,0 % návštěv činila čekací doba 

do 5 minut, což je doba, která je pro většinu klientů přijatelná. Pouze u 3,0 % návštěv 

museli hodnotitelé čekat na přijetí úředníkem více než 10 minut.  

■ Délka osobních jednání (kontaktů) s  úředníkem se pohybovala od půl minuty do 

35 minut a  průměrně trvala 7,33 minuty.  

■ U  více než poloviny realizovaných návštěv (58,2 % kontaktů) vyřizoval požadavek/dotaz 

pouze jeden pracovník, v  29,9 % případů byli do rozhovoru zapojeni 2 pracovníci, 

v 9,0 % případů komunikovali s klientem 3 pracovníci, v 3,0 % pak 4  pracovníci. 
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2.1 Vyhodnocení osobního šetření Mystery Client 

Mystery Clienti hodnotili celkový přístup pracovníků úřadů při realizaci osobních návštěv 

kladně. Hodnota průměrného postoje souhrnného hodnocení všech kontaktů 73,9  vypovídá 

o  velmi dobré kvalitě poskytovaných služeb v rámci osobní komunikace. Toto „souhrnné 

hodnocení“ není aritmetickým průměrem za jednotlivé bloky. Jedná se o  komplexní 

zhodnocení návštěvy jednotlivými Mystery Clienty – prostřednictvím tohoto parametru 

hodnotitelé vyjádřili svou celkovou spokojenost s  provedeným kontaktem, tj. do jaké míry 

návštěva úřadu splnila jejich očekávání, jaká byla úroveň jednání pracovníka, kvalita řešení 

problému a  jaký byl jejich celkový dojem z návštěvy. 

Pozitivně bylo hodnoceno celkem 97 osobních návštěv. Neutrálně (hodnotitelé nezaujali ani 

pozitivní ani negativní postoj) bylo hodnoceno 17 návštěv a negativně 21 návštěv, z toho 

7 kontaktů dostalo velmi negativní hodnocení. Negativní postoj úředníka ke klientovi vyplýval 

především z  role Mystery Clienta v situacích, kdy bylo úkolem být při jednání s  úředníkem 

neústupný, nechápavý či dokonce agresivní. Někteří úředníci na takovéto chování ze strany 

klietů často nebyli připraveni, jednali podrážděně a zpravidla míra jejich negace vůči klientovi 

narůstala úměrně se zvyšujícím se tlakem ze strany klienta. Podrobný popis jednotlivých 

případů je uveden v  kapitole „Výčet negativních hodnocení“ na konci každého hodnoceného 

bloku. 

 Negativní hodnocení (hodnota na škále 25,0): 3x Odbor – kancelář starosty, 

2x Odbor sociální péče, 2x Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel, 1x Odbor 

občansko-správní, 1x Odbor živnostenský, 1x Odbor hospodářské správy, 1x Odbor 

školství, 1x Odbor majetkový, bytový a  investiční, 1x Odbor stavební a  1x Odbor 

legislativně-právní. 

 Velmi negativní hodnocení (hodnota na škále 0,0): 3x Odbor hospodářské správy, 

1x Odbor – kancelář starosty, 1x Odbor – kancelář tajemníka, 1x Odbor občansko-

správní a  1x Odbor sociální péče. 

Mnozí pracovníci úřadu však reagovali na klienta neústupného, problémového či asertivního 

profesionálně. 

V rámci šetření byl nejlépe hodnocen blok B  – Věcné znalosti (průměrný postoj 78,5). 

Požadavky klientů byly ve většině případů řešeny vhodným způsobem, rychle, poskytnuté 

informace byly pro klienta užitečné a mnohdy byly klientovi poskytnuty také dodatečné 

informace/podklady. Jako druhý nejlepší byl hodnocen blok A - Formální přístup ke 

klientovi (průměrný postoj 75,9). Nejlépe byly hodnoceny komunikační dovednosti 

zaměstnanců (verbální i obecné), vysoká byla míra trpělivosti při opakování dotazu a klient 

byl většinou informován o  průběhu řešení problému. V  rámci bloku C  - Empatie, lidskost 

a respekt (průměrný postoj 74,8) byly zjištěny nedostatky v  absenci nabídnutí židle k sezení. 

Výborně je hodnocena schopnost klientům naslouchat (průměrný postoj 90,3), pozitivní bylo 

také chování a komunikace mezi pracovníky. Ve dvou případech bylo Mystery Clientům 

dokonce nabídnuto občerstvení/nápoj. 

Nejnižšího hodnocení, ale přesto stále pozitivního dosáhl blok D  - Aspekty ovlivňující 

komunikaci (průměrný postoj 71,3 bodů), ovlivněný zejména nedostatečnou identifikací 

pracovníků (chybí jmenovky, představení) a  mnohdy nepořádkem na pracovišti. Přestože je 

orientační systém komplexně popsán pomocí informačních tabulí v každém patře, někteří 
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Mystery Clienti měli problém se zorientovat, problémem byl především netradiční kruhový 

tvar budovy a  tmavé chodby. Velmi dobře je však v rámci bloku D  hodnocen systém příjmu 

klientů.  

Při srovnání mezi jednotlivými odbory bylo zjištěno, že nejvíce spokojeni byli hodnotitelé 

s  návštěvou a  jednáním úředníků na Odboru dopravy, Odboru ekonomickém, Odboru 

životního prostředí a  Odboru školství (průměrný postoj vyšší než 81,0). Relativně kvalitní 

služby byly také poskytovány u dalších 8 odborů (hodnocení alespoň 70,0). Celkem 3 odbory 

byly hodnoceny průměrným postojem menším než 70,0. Nejhorší výsledky měl Odbor 

majetkový, bytový a  investiční (průměrný postoj 57,1), Odbor stavební (průměrný postoj 

62,5) a  Odbor – kancelář starosty (průměrný postoj 66,7). Více viz tabulka 2.2. 

Tabulka 2.2: Hodnocení osobního šetření Mystery Client ÚMČ Praha 13 

ODBOR 

Počet 

uskutečněných 

rozhovorů 

Průměrný postoj na škále 

Souhrnné 

hodnocení 

Blok A  - 

Formální 

přístup ke 

klientovi 

Blok B  - 

Věcné 

znalosti 

Blok C  - 

Empatie, 

lidskost, 

respekt 

Blok D  - 

Aspekty 

ovlivňující 

komunikaci 

Odbor - kancelář starosty 21 66,7  73,8  69,0  76,2  76,2  

Odbor - kancelář tajemníka 5  71,2  70,0  70,0  80,0  65,0  

Odbor dopravy 1  100,0  100,0  100,0  100,0  75,0  

Odbor ekonomický 8  84,4  93,8  81,3  87,5  90,6  

Odbor hospodářské správy 14 75,0  57,1  64,3  58,9  66,1  

Odbor kontroly 5  79,5  90,0  85,0  90,0  50,0  

Odbor legislativně-právní 3  70,0  58,3  75,0  66,7  66,7  

Odbor majetkový, bytový 

a  investiční 
6  57,1  70,8  79,2  66,7  62,5  

Odbor občansko-správní 13 72,5  73,1  82,7  71,2  73,1  

Odbor osobních dokladů 

a  evidence obyvatel 
10 73,8  75,0  77,5  72,5  72,5  

Odbor sociální péče 21 76,2  77,4  81,0  76,2  73,8  

Odbor stavební 9  62,5  77,8  88,9  83,3  72,2  

Odbor školství 2  80,6  75,0  75,0  75,0  50,0  

Odbor živnostenský 11 75,0  84,1  88,6  70,5  65,9  

Odbor životního prostředí 6  83,3  91,7  91,7  83,3  75,0  

Průměr ÚMČ Praha 13 135 73,9  75,9  78,5  74,8  71,3  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupci  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

2.1.1 Blok A  - Formální přístup ke klientovi 

V  rámci formálního přístupu ke klientovi byl u  všech realizovaných návštěv hodnocen 

způsob pozdravení a rozloučení, formální zájem pracovníka o problém/požadavek klienta, 

informování klienta o průběhu řešení jeho požadavku/problému a  komunikační dovednosti 

pracovníka (jak obecné, tak verbální). Nepovinným hodnotícím kritériem (oblastí) byla reakce 

pracovníka na opakovaný dotaz klienta. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno 

u 62 kontaktů, a  proto není zahrnuto v tabulce 2.3, aby nedocházelo ke zkreslení 

vyhodnocení. Hodnota průměrného postoje u  této oblasti je 92,7, to znamená, že Mystery 

Clienti byli s mírou trpělivosti pracovníků na opakovaný již zodpovězený dotaz velmi 

spokojeni. 47 kontaktů bylo v tomto ohledu hodnoceno jako naprosto vyhovující (postoj na 
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škále 100,0). U 15 kontaktů, u kterých pracovníci reagovali na opakovaný dotaz nejistě 

a působili nervózně, bylo hodnocení nižší. Konkrétně se jednalo o čtyři kontakty na Odboru 

hospodářské správy, tři kontakty na Odboru sociální práce, dva kontakty na Odboru - 

kancelář starosty a  Odboru životního prostředí a  po jednom kontaktu u  Odboru - 

kancelář tajemníka, Odboru osobních dokladů a  evidence obyvatel, Odboru 

živnostenského a  Odboru majetkového, bytového a  investičního. 

Dalším nepovinným hodnotícím kritériem byla oblast reakce zaměstnance v případě 

zazvonění telefonu, která byla posuzována u pěti kontaktů. U tří kontaktů byla reakce 

pracovníka v případě zazvonění telefonu naprosto profesionální (postoj na škále 100,0). 

U zbylých dvou kontaktů bylo hodnocení nižší. Důvodem sníženého hodnocení byla situace, 

kdy pracovnice Odboru občansko-správního zvedla telefon a se slovy "promiňte" si hovor 

vyřídila. V dalším případě pracovnice Odboru – kancelář starosty v přítomnosti klienta 

telefonicky řešila osobní záležitosti. Při jedné návštěvě Odboru živnostenského kanceláři 

hrálo hlasitěji rádio (důležité je podotknout, že jej pracovnice v  průběhu rozhovoru ztišila).  

Při uvítání a  rozloučení nebylo u  pracovníků úřadu samozřejmostí podat klientovi ruku, ani 

se při uvítání představit. Pokud byla klientovi ruka podána, byla tato skutečnost hodnocena 

velmi pozitivně.  

V rámci formálního přístupu ke klientovi dosáhly 3 odbory průměrného postoje alespoň 

90,0 – Odbor dopravy (vstřícnost, ochota, zájem požadavek vyřešit), Odbor ekonomický 

(srozumitelné, spisovné vyjadřování, dobrý dojem z  návštěvy), Odbor životního prostředí 

(velmi dobré vyjadřování, ochota a  zájem pomoci) a  Odbor kontroly (zájem o  požadavek 

klienta, ochota pomoci).  

Nejhorší hodnocení ze všech odborů dosáhly v této oblasti Odbor hospodářské správy 

(v několika případech chybělo rozloučení, chyběl zájem o klientův požadavek) a Odbor 

legislativně-právní (v několika případech nedostatečná hlasitost mluvy, nepříjemný pocit 

z návštěvy). 
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Tabulka 2.3: Výsledky hodnocení BLOKU A  osobního šetření Mystery Client dle jednotlivých oblastí a  odborů 

Odbor 
Počet 

uskutečněnýc
h rozhovorů 

Průměrný postoj na škále 
Blok A  - Formální 

přístup ke 
klientovi 

Způsob 
pozdravení, 

oslovení 

Formální zájem 
o  problém/požadavek 

klienta 

Informování 
o  průběhu 

řešení 

Komunikační 
dovednosti 

obecné 

Komunikační 
dovednosti 

verbální 

Způsob 
rozloučení 

Odbor - kancelář starosty 21 73,8  73,8  73,8  83,3  90,5  95,2  78,6  

Odbor - kancelář tajemníka 5  70,0  65,0  80,0  75,0  100,0  100,0  93,8  

Odbor dopravy 1  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor ekonomický 8  93,8  90,6  93,8  95,0  93,8  100,0  87,5  

Odbor hospodářské správy 14 57,1  63,5  69,6  65,0  89,3  86,5  66,1  

Odbor kontroly 5  90,0  90,0  100,0  87,5  90,0  100,0  90,0  

Odbor legislativně-právní 3  58,3  75,0  58,3    75,0  83,3  83,3  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 

6  70,8  75,0  79,2  83,3  87,5  80,0  70,8  

Odbor občansko-správní 13 73,1  67,3  73,1  88,6  95,8  89,6  73,1  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 

10 75,0  75,0  55,0  83,3  87,5  92,5  75,0  

Odbor sociální péče 21 77,4  75,0  84,5  81,3  96,4  98,8  83,3  

Odbor stavební 9  77,8  69,4  72,2  83,3  94,4  94,4  69,4  

Odbor školství 2  75,0  37,5  50,0  0,0  75,0  75,0  62,5  

Odbor živnostenský 11 84,1  77,3  75,0  85,7  97,7  95,5  88,6  

Odbor životního prostředí 6  91,7  95,8  100,0  80,0  100,0  95,8  79,2  

Průměr ÚMČ Praha 13 135 75,9  74,4  76,9  81,5  92,7  93,7  78,5  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce (tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší 

hodnota). 
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2.1.1.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s hodnotou 5  bloku A  – Formální přístup ke klientovi: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Živnostenský 
Informace pro OSVČ – co je 
nutno zařídit při stěhování 
provozovny. 

5  -  Součástí pozdravu také nabídka k  sezení a  dotaz, co 
by klient rád. Velký zájem pomoci. Pracovník průběžně 
informoval klienta o  tom, co právě vyhledává, ukázal 
obrazovku k  nahlédnutí. Vhodný slovník, srozumitelné 
vyjadřování. Součástí rozloučení také přání hezkého dne. 

Kancelář starosty 

Dotaz, zda klient jako občan 
Prahy 13 může napsat 
článek do zpravodaje 
STOP. 

5  - Přivítání vřelé, včetně podání ruky, představení, 
úsměv. Pracovník ověřil, co klient potřebuje, poté se snažil 
co nejlépe pomoci. Veškeré návazné dotazy byly 
vysvětleny, trpělivost i  po dvou opakovaných dotazech. 
Mluva srozumitelná, přiměřená rychlost i  hlasitost, 
spisovná čeština. Při rozloučení podání ruky, přání 
brzkého shledání s  návrhem článku. 

Hospodářské 
správy 

Kontakt s  pracovníkem 
ostrahy: klient má 
domluvenou schůzku, chtěl 
by počkat před kanceláří už 
před otevírací dobou. 

5  - Vstřícné přivítání, bez podání ruky. Zájem zjevný, 
pracovnice okamžitě reagovala, ověřovala informace. 
Komunikace na profesionální úrovni, zároveň „lidská“. Při 
rozloučení přání příjemného dne. 

Legislativně-právní 
Klient má zájem o  práci 
v  odboru, jde se informovat 

5  - Vřelé přivítání s  podáním ruky, byl nabídnut bonbón. 
Projeven velký zájem, kladeny doplňující otázky na 
klientovu „specializaci“. Trpělivost při opakovaném dotazu. 
Dobré komunikační schopnosti. Rozloučení s  podáním 
ruky a  přáním hodně štěstí. 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Vyzvednutí občanského 
průkazu s  čipem 

5  - Kontakt probíhal u  přepážky. Přání dobrého dne, 
zájem byl adekvátní k  úkonu, kllient byl postupně 
informován o  všech krocích, které provádí, a  také důvod. 
Trpělivost při opakovaných dotazech. Hlasitější mluva 
vhodná pro komunikaci přes přepážku. Při rozloučení přání 
hezkého dne.  

2.1.1.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1 nebo 2 bloku A – Formální přístup ke klientovi:  

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty 
Informování o  možnosti 
pracovat v  odboru. 

1 - Neprofesionální přístup, žoviální slovník. Zájem 
o  klientův požadavek nebyl projeven, spíše bylo znát 
překvapení, proč klient nezašel na personální oddělení. 

Kancelář starosty 

Podnikatel chce 
prezentovat svůj projekt 
starostovi, zjišťuje možnosti 
schůzky. 

1 - Komunikace s  plnými ústy, vyřizování osobních 
záležitostí po telefonu, dotaz nebyl celý vyslechnut, byl 
předán dále. 

Kancelář starosty 
Dotaz, jak podat žádost 
o  poskytnutí informace 
(zák. 106/1999). 

1 - Přístup zcela bez zájmu o  klientův požadavek, horší 
schopnosti verbální komunikace – pomalejší, slovní vata, 
žargon. Neprofesionální komentáře. 

Kancelář starosty 
Žádost o  poskytnutí 
informací ohledně 
diplomové práce dcery. 

2 - Při přivítání poznámka: „Přišla jste neohlášena, měla 
jste předem zavolat.“ Také poznámka, proč si to dcera 
nevyřídí sama. Nervozita při opakovaném dotazu. 

Hospodářské 
správy 

Klient přijde v  18 hodin do 
budovy úřadu na toaletu. 

1 - Pracovník ostrahy si klienta nejprve vůbec nevšimnull, 
poté byl ze strany klienta osloven. Při krátkém kontaktu 
nedošlo k  pozdravu ani k  rozloučení. Toto jednání je ze 
strany ostrahy velmi neprofesionální. 

Hospodářské 
správy 

Nervózní osoba hledá 
toalety. 

1 - Nezájem o  klienta, nedostatek trpělivosti při 
opakovaném dotazu (pracovník zabrán do rozhovoru na 
recepci). Komunikace strohá, bez přivítání a  především 
bez reakce či rozloučení, když mu klient poděkoval za 
informaci. 

Hospodářské 
správy 

Klient chce nahlédnout do 
zápisu schůze 

1 - Bez oslovení a  rozloučení, příliš tichá mluva, klient byl 
poslán na informace. 
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Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

zastupitelstva. 

Hospodářské 
správy 

Informace o  možnosti 
zaměstnání na úřadě 
(úklid). 

2  - Slabé komunikační schopnosti (hlasitá, velmi rychlá 
mluva, neprofesionální přístup), při opakování dotazu 
mimo kompetenci pracovníka reaguje s  rozčílením až 
arogancí. 

Legislativně-právní 

Informace o  možnosti 
využití plné moci pro zástup 
statutára při účasti ve 
veřejných zakázkách. 

2  - Velmi tichá mluva, chyběl zájem o  klientův 
požadavek, nesrozumitelnost při loučení. 

Majetkový, bytový 
a  investiční 

Dotaz na možnosti 
renovace v  obecním bytě. 

2  - Malý zájem o  požadavek klienta (pokračování 
vzájemné diskuze mezi zaměstnanci i  za přítomnosti 
klienta). Žargon, tichá, nesrozumitelná mluva. 

Občansko-správní 
Informace o  možnosti 
zaměstnání. 

2  - Strohé, odměřené jednání. Bez velkého zájmu. 

Občansko-správní 
Informace o  datech pro 
bakalářskou práci. 

2  - Bez pozdravení či rozloučení, pracovník pouze oslovil 
kolegu, aby se dále klientem zabýval. 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Dotaz: kdy bude občanský 
průkaz s  otiskem prstů. 

1  - Pracovník neměl snahu nějakým způsobem zjistit, kdy 
občanský průkaz bude. Spíše žoviální slovník. Nevhodná 
poznámka při loučení. Klient necítil formalitu v  přístupu 
ke klientovi. 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Informace o  poplatku za 
vyřízení občanského 
průkazu. 

2  - Žoviální, neformální mluva, která byla na klientku příliš 
rychlá.   

Sociální péče 
Informace o  možnostech 
pomoci ohledně 
nemocného bratra. 

2  - Pracovnice byla na odchodu, spěchala kvůli vlaku. 
U  pracovnice proto byla znát neochota se problémem 
zabývat, chyběl větší zájem o  záležitost. Toto v   klientovi, 
vzhledem k  povaze dotazu, zanechalo velmi negativní 
dojem. Problém měl být v  tomto případě lépe řešen 
předáním klienta, návrhem schůzky v  jiné době apod.   

Sociální péče 
Rodič s  podezřením, že 
dítě bere drogy. 

2  - Dotazování na začátku rozhovoru (ve vstupu do dveří), 
strohé jednání, zcela chyběly informace o  způsobu 
řešení. 

Stavební 
Informace ohledně 
podnikatelského záměru. 

1  - Pracovnice neměla zájem požadavek vyřešit, protože 
potřebovala zajít k  lékaři. Na umíněnost klienta reagovala 
slovy: „Nechodíte k  lékaři? Nemám na vás čas.“ Toto 
v  klientovi zanechalo velmi negativní dojem, protože 
pracovník by měl i  v  časovém presu reagovat jinak, např. 
pověřit jiného pracovníka, aby se záležitostí zabýval.  

Živnostenský 
Informace o  možnosti 
podnikání (alternativní 
medicína). 

2  - Pozdrav pouze slovem: „No“, což byla odpověď na 
slova: „Dobrý den, hledám paní ...“. Velmi stručné 
vyjadřování. 

2.1.2 Blok B - Věcné znalosti 

V bloku B – Věcné znalosti byli zaměstnanci většinou hodnoceni pozitivně. Za negativní 

nebylo považováno odkázání klienta na jiného zaměstnance, pokud při odkázání byly sděleny 

také informace, jak zaměstnance najít, nebo pokud byl klient za kompetentní osobou přímo 

doprovozen, což bylo hodnoceno velmi pozitivně.  

Za nevhodné jednání byly považovány situace, kdy bylo sděleno pouze oddělení bez bližších 

informací (např. slovy: „Tím se my nezabýváme, to je věc personálního.“). Velmi vhodné bylo, 

když pracovník přímo zavolal a  domluvil schůzku s  pověřeným zaměstnancem nebo sdělil 

klientovi instrukce, jak se do dané kanceláře dostane (jméno zaměstnance, číslo dveří, patro 

apod.). Necelá třetina zaměstnanců (29,9  %) poskytla při řešení problému také dodatečné 

informace (vizitka, materiál, kontakt, webové stránky, organizace, adresa apod.), což bylo 

hodnoceno velmi pozitivně, neposkytnutí těchto materiálů však celkovou známku hodnocení 

nesnižovalo. 
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V  rámci bloku B  se zaměřením na věcné znalosti se u  všech osobních šetření hodnotil 

odborný postup pracovníků při řešení konkrétních otázek, vhodnost individuálního řešení, 

rychlost řešení problému, rozsah a užitečnost poskytnutých informací. U  některých kontaktů 

byly hodnoceny také nepovinná hodnotící kritéria (oblasti). Jelikož nebyla tato kritéria 

hodnocena u  všech realizovaných kontaktů, nejsou zobrazeny v tabulce 2.4, aby nedocházelo 

ke zkreslení výsledků. Nepovinným hodnotícím kritériem je reakce a  postup zaměstnance 

v  případě problémové záležitosti/neznalosti problému. Tato oblast byla posuzována u 76 

kontaktů, Mystery Clienti ji hodnotili pozitivně (hodnota průměrného postoje 75,7). Ve 45 

případech byl postup pracovníků naprosto vyhovující/profesionální (postoj na škále 100,0). Ve 

12 případech bylo hodnocení negativní (3x Odbor – kancelář starosty, 3x Odbor sociální péče, 

2x Odbor hospodářské správy, 2x Odbor občansko-správní, 1x Odbor školství a  1x Odbor 

majetkový, bytový a  investiční). Jednalo se o  situace, kdy pracovníci odkázali klienta bez 

většího zájmu za jinou kompetentní osobou, neposkytli však žádné doplňující informace, kde 

pracovníka najít. Anebo došlo k situaci, kdy chtěla pracovnice řešit neznalost tím, že zavolá 

kolegyni, poté si to však rozmyslela a  sdělila, že bude jednodušší, když si klient vyhledá 

informace na internetu sám. V několika případech bylo klientovi doporučeno, aby poslal na 

úřad e-mail. 

Další nepovinnou hodnotící oblastí v rámci tohoto bloku je poskytnutí dodatečných 

informací/podkladů. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno u 36 kontaktů. Hodnota 

průměrného postoje u  této oblasti je 97,2. To znamená, že proaktivní přístup pracovníků při 

poskytnutí dodatečných informací na úkor odkázání na jiný zdroj byl Mystery Clienty 

hodnocen velmi pozitivně. Cílem tohoto kritéria bylo zhodnotit, zda zaměstnanec poskytnul 

informace nebo podklady na úkor odkázání klienta na jiný zdroj, resp. zda pracovník 

informace sám vyhledal a  předal klientovi.  

Nejlepší odborné znalosti prokazovali pracovníci Odboru dopravy (průměrný postoj 100,01) 

a  Odboru životního prostředí (průměrný postoj 91,7). Úředníci těchto odborů projevovali 

odbornou zdatnost v řešené záležitosti, problémy byly řešeny komplexně, výstižně 

s  dostatečným rozsahem a k  úplné spokojenosti klienta. Dobré znalosti mají také úředníci na 

dalších 6 odborech, které dosáhly průměrného postoje 80,0  a  více. Více viz tabulka 2.4. 

Největší mezery v  rámci bloku B  byly zjištěny na Odboru hospodářské správy (několikrát 

poskytnutí nedostatečných informací, v  případě odkázání na jiného kolegu/kolegyni 

neschopnost toto formulovat tak, aby klient odcházel spokojen) a  Odboru – kancelář 

starosty (v  několika případech nedostatečný zájem situaci řešit, což ovlivnilo celkové 

hodnocení - např. návrh, ať Mystery Client napíše ohledně problému e-mail, neposkytnutí 

veškerých informací). Přestože průměrné hodnocení těchto odborů nepřesahovalo hodnotu 

70,0, stále je považována odborná znalost úředníků za standardní s individuálními nedostatky. 

 

 

 

  

                                                 
1
 Dle domluvy s ÚMČ Praha 13 hodnoceno pouze jedním Mystery Clientem. 
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Tabulka 2.4: Výsledky hodnocení BLOKU B  osobního šetření Mystery Client dle jednotlivých oblastí a  odborů 

Odbor 
Počet 

uskutečněných 
rozhovorů 

Průměrný postoj na škále 

Blok B  - 
věcné znalosti 

Odborný postup 
při řešení 

konkrétních 
otázek 

Vhodnost 
individuálního 

řešení 

Rychlost 
řešení 

problému 

Rozsah 
odpovědi 

Užitečnost 
poskytnutých 

informací 

Reakce a  postup 
zaměstnance 

v  případě problémové 
záležitosti/neznalosti 

problému 

Odbor - kancelář starosty 21 69,0  73,8  77,5  77,5  73,8  73,8  76,5  

Odbor - kancelář tajemníka 5  70,0  93,8  100,0  100,0  81,3  100,0  100,0  

Odbor dopravy 1  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  -  

Odbor ekonomický 8  81,3  85,7  96,4  96,9  90,6  92,9  83,3  

Odbor hospodářské správy 14 64,3  41,7  70,8  61,5  53,8  63,5  65,6  

Odbor kontroly 5  85,0  85,0  100,0  100,0  100,0  90,0  100,0  

Odbor legislativně-právní 3  75,0  75,0  75,0  83,3  75,0  75,0  -  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 

6  79,2  81,3  75,0  100,0  70,8  80,0  50,0  

Odbor občansko-správní 13 82,7  87,5  91,7  93,2  83,3  90,9  75,0  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 

10 77,5  80,0  85,0  72,5  75,0  85,0  91,7  

Odbor sociální péče 21 81,0  81,6  76,2  77,4  77,5  75,0  65,4  

Odbor stavební 9  88,9  91,7  94,4  91,7  88,9  88,9  75,0  

Odbor školství 2  75,0  62,5  100,0  62,5  75,0  62,5  0,0  

Odbor živnostenský 11 88,6  90,9  97,7  86,4  93,2  100,0  87,5  

Odbor životního prostředí 6  91,7  100,0  77,0  100,0  91,7  79,2  100,0  

Průměr ÚMČ Praha 13 135 78,5  79,5  84,3  83,1  79,2  81,6  75,7  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce (tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší 

hodnota). 
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2.1.2.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku B  - Věcné znalosti: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty 
Dotaz vnučky ohledně 
možnosti přednášek 
dědečka pamětníka 

5  - Pracovnice sama nevyřešila problém, ale okamžitě 
zajistila příslušnou osobu k  řešení. Řešení bylo vhodné 
a  rychlé, klientka byla k  příslušné osobě přímo zavedena. 
Naprosto profesionální jednání. 

Občansko-správní 
Mladý muž zjišťuje, co 
obnáší vyplnění rodného 
listu dítěte při porodu doma. 

5  - Všechny pracovnice působily erudovaně, podaly 
veškeré potřebné informace, podložily argumenty, proč 
potřebují konkrétní dokument, navzájem se doplňovaly, 
ale ne kvůli neznalosti, spíše pro komplexnější řešení 
problematiky. 

Sociální péče 
Informace o  možnosti 
umístění babičky do 
domova pro seniory  

5  - Poskytnuty komplexní informace včetně okolností, 
které s  problémem souvisely. Pracovník doporučil také 
vhodný časový postup.  

Sociální péče Informace o  dobrovolnictní 

5  - Odborný přístup (vč. stávající koncepce dobrovolnictví 
a  vizí), vysoká úroveň znalostí. Odpovědi založené na 
praxi. Kontakty na další osoby na úřadě, které mohou 
pomoci. 

Stavební 
Otázky na možnosti 
rekonstrukce u  staršího 
domu v  Praze 13 

5  - Po zjištění polohy domu bylo nabídnuto telefonické 
spojení s  kolegyni, která má příslušné katastrální území 
na starosti. Řešení adekvátní, okamžité. Obsahem 
odpovědi bylo jméno kolegyně. 

2.1.2.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku B  - Věcné znalosti: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty 
Informování o  možnosti 
pracovat v  odboru 
 

1  – Klient získal informaci, že záležitost je řešena na 
personálním odboru. Klient ale nebyl nasměrován, ani 
odkázán na konkrétního zaměstnance, zároveň byly při 
sdělování informace používány nevhodné, neprofesionální 
argumenty. 

Kancelář starosty 

Podnikatel chce 
prezentovat svůj projekt 
starostovi, zjišťuje možnosti 
schůzky. 

2  – Problém řešen předáním klienta, ale samotné řešení 
nebylo vhodné, bylo vágní, chyběla konkrétnější domluva, 
navrženo, ať klient pošle email. 

Kancelář starosty 
Dotaz, jak podat žádost 
o  poskytnutí informace 
(zák. 106/1999). 

2  – Chyběl zájem o  problém, klient byl odkázán pouze na 
informace na webových stránkách. 

Kancelář starosty 

Žádost o  poskytnutí 
informací (vývoj počtu 
obyvatel MČ) pro 
diplomovou práci dcery 
 

1  – Pracovník si nedokázal s  problémem poradit, 
přistupoval k  němu neprofesionálně, chyběla snaha 
problém řešit. Doporučeno, ať klient problém řeší e-
mailovým kontaktováním odboru v  následujícím 
kalendářním měsíci.  

Kancelář starosty 

Dotaz, zda klient jako občan 
Prahy 13 může napsat 
článek do zpravodaje STOP 
 

2  – Pracovník nedokázal problém vyřešit (zaměstnán 
krátce), chtěl jej řešit předáním klienta, ale kompetentní 
pracovník nebyl k  zastižení. 

Hospodářské 
správy 

Klient chce nahlédnout do 
zápisu schůze 
zastupitelstva 
 

2  – Pracovník nebyl schopen nic řešit, pouze odkázal na 
informace. 

Hospodářské 
správy 

Informace o  možnosti 
zaměstnání na úřadě (úklid) 
 

1  – Nulová snaha, ignorace, po opakovaném naléhání 
zavolala pracovnice na personální oddělení. 

Legislativně-právní 
Informace o  možnosti 
využití plné moci pro zástup 
statutára při účasti ve 

2  – Neochota zabývat se dotazem a  přáním klienta. 
Řešení nekonkrétní, pomalé, klient měl pocit, že vážně 
obtěžuje. 
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Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

veřejných zakázkách 
 

Majetkový, bytový 
a  investiční 

Dotaz na možnosti 
renovace v  obecním bytě 
 

2  – Bez ochoty zabývat se dotazem, pracovníci se bavili 
hlavně mezi sebou, nicméně poté zjistili, že byt na 
Běhounkově ulici patří hlavnímu městu a  poslali klienta na 
Magistrát. 

Občansko-správní 
Dotaz na možnost získat 
zaměstnání 
 

2  – Dotaz řešen odkázáním na kolegyni, nicméně bez 
jakéhokoli zájmu či alespoň pohledu na klienta. 

Občansko-správní 

Student zjišťuje informace 
ohledně dat pro 
bakalářskou práci 
 

2  – Informace poskytla klientovi pracovnice, která seděla 
u vedlejšího stolu. Ze strany hodnocené pracovnice 
o klienta nebyl projeven zájem, výrazně sníženo je 
hodnocení, protože kolegyně, kterou kontaktoval, se na 
něj po dobu kontaktu ani nepodívala.  

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Dotaz, kdy bude občanský 
průkaz s  otiskem prstů 
 

2  – Pracovník odkázal klientku na případné změny 
v legislativě, přitom zvolil, v  reakci na její neodbytnost, 
arogantní tón a  používal nevhodné poznámky typu : „Na 
co vám bude občanský průkaz s  otiskem prstu?“ 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Informace o  poplatku za 
vyřízení občanského 
průkazu 
 

1 – Pracovnice nedokázala klientovi poskytnout 
požadované infromace. Odpovědět se snažila, ale 
odpovídala zmateně a  ve svých odpovědích se ztratila. 

Sociální péče 

Informace o  možnostech 
pomoci ohledně 
nemocného bratra 
 

2  – Pracovnice řešila problém tím, že instruovala 
kolegyni, aby klientovi předala katalog poskytovatelů 
sociálních služeb a  kontakt na sociálního kurátora. 
Zároveň upozornila, že ani on nebude schopen dotaz 
v  celé šíři zodpovědět. Z  kontaktu vyplynulo, že 
pracovník, který by se záležitostí měl zabývat, není 
dostupný, a  zastupující pracovnice (hodnocená) již 
nemůže poradit, neboť odchází. Záporně je tedy 
hodnoceno, že chybí pracovník, kterému by bylo možno 
klienta předat a  záležitost vyřešit. Nebyla nabídnuta ani 
možnost dohodnout si schůzku na jiný den. 

Sociální péče 
Rodič s  podezřením, že 
dítě bere drogy 
 

2  – Pracovnice řešila problém komplexně, nicméně klient 
cítil, že řešení vůbec neodpovídá jeho potřebám a  spíše 
se cítil pod nátlakem. Dojem klienta byl, že získal velké 
množství informací, které mohou být zcela nepotřebné. 

Sociální péče 

Informace o  parkovacím 
průkazu pro tělesně 
postiženou osobu 
 

2  – Oslovený pracovník se v  problematice nevyznal, 
protože se nejednalo o  jeho agendu, proto chtěl klienta 
předat kolegyni. Kolegyně nicméně, dle jeho sdělení, 
nebyla v  kanceláři. Teprve po odchodu klienta 
zaměstnanec zjistil, že kolegyně v  kanceláři je, a  zavolal 
klienta zpět. 

Stavební 
Informace ohledně 
podnikatelského záměru 
 

2  – Neochota odpovídat na podrobnější dotazy klienta, 
záměrná demotivace klienta. Vzhledem k  nutnosti 
pracovníka rychle odejít je pochopitelná neochota 
poskytnout další informace, nicméně situace měla být 
řešena jinak, chyběl zástupný pracovník, případně 
prosba/návrh, aby se klient dostavil jindy. 

 

2.1.3 Blok C  - Empatie, lidskost a  respekt 

U  hodnocení bloku C – Empatie, lidskost a respekt, je důležitý dojem, který pracovník 

v klientovi vyvolal.  

Ve většině případů nechyběla snaha klientovi pomoci, klient byl trpělivě vyslechnut bez 

přerušování. V  několika případech došlo však k  přerušení klienta, obvykle když oslovený 

úředník neměl čas či kapacitu se problému věnovat a  chtěl klienta předat jinému 

pracovníkovi. Dalším běžným případem, kdy docházelo k přerušení klienta, byla situace, kdy 
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klient se svým problémem (dle scénáře záměrně) přišel na nevhodný odbor či za nevhodnou 

osobou, což nebylo hodnoceno negativně. 

V  rámci BLOKU C  byla u  všech kontaktů hodnocena vlídnost a  vstřícnost úvodního přijetí 

a rozloučení se, snaha klientovi pomoci, umění naslouchat, přiměřenost oblečení a  úpravy 

zevnějšku vč. viditelnosti jmenovky. Nepovinným hodnotícím kritériem byla oblast vybídnutí 

k  sezení (v  případě, že to bylo možné – jednání v kanceláři). Úředníci nemají zažité 

nabídnout místo k sezení, případně odložení kabátu (v případě, že jednání trvalo déle než 

5 minut, v případě jednání se seniory, apod.). Místo k sezení bylo nabídnuto klientům 

v 37,0 % případů (50 kontaktů). Z výsledku šetření lze konstatovat, že pro vedoucí úředníky 

jednotlivých oddělení a odborů je nabídnutí místa k  sezení klientovi přirozené, zatímco 

řadoví pracovníci to nemají zažité.  

V  rámci nepovinného údaje nabídka drobného občerstvení byly hodnoceny dva kontakty, 

klientovi byla nabídnuta voda a  bonbon.  

Hodnotící kritérium reakce na neústupného/problémového/asertivního klienta bylo 

hodnoceno pouze v případě, kdy Mystery Client hrál roli neústupného/problémového/ 

asertivního klienta, a  proto není zahrnuto v tabulce 2.5, aby nedocházelo ke zkreslení při 

celkovém vyhodnocení. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno u 83 kontaktů, Hodnota 

průměrného postoje u této oblasti je 85,5, to znamená, že Mystery Clienti hodnotili 

přiměřenost reakce pracovníka a udržení jeho profesionality kladně. Reakce pracovníků 

u  63 kontaktů byla v  tomto ohledu hodnocena jako naprosto profesionální (postoj na škále 

100,0). Negativně bylo hodnoceno 7 kontaktů (1x Odbor sociální péče, 1x Odbor 

hospodářské správy, 1x Odbor stavební, 1x Odbor občansko-správní, 1x Odbor legislativně-

právní, 1x Odbor – kancelář starosty a  1x Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel). 

V těchto případech se jako reakce na nestandardní chování klienta vyskytovala nervozita 

a netrpělivost. Další negativní hodnocení se vztahovalo k situaci, kdy (Odbor osobních 

dokladů a  evidence obyvatel) byl vyvolán nežádoucí konflikt/slovní dohadování, které 

pracovník nedovedl uklidnit. 

Nepovinným hodnotícím kritériem byla také oblast chování pracovníka k ostatním 

pracovníkům a komunikace mezi nimi, které bylo hodnoceno u  37 kontaktů (průměrný 

postoj na škále je 87,1, z  čehož vyplývá profesionální přístup pracovníků). Zcela profesionální 

přístup (hodnota na škále 100,0) byl zaznamenán u 24 pracovníků. Jeden kontakt byl v tomto 

ohledu vyhodnocen jako zcela nevyhovující (Odbor živnostenský), kdy pracovnice oslovila 

vedoucí odboru, která ji i Mystery Clienta vykázala z místnosti.  

V rámci bloku C – Empatie, lidskost a respekt byly nejlépe hodnoceny Odbor dopravy 

(přátelské chování mezi pracovníky, snaha pomoci, upravená vizáž, vlídné rozloučení) 

a  Odbor kontroly (vlídné přijetí s úsměvem i vlídné rozloučení, velká vstřícnost, snaha najít 

řešení, trpělivé vyslechnutí problému). Průměrný postoj hodnotitelů 85,0 a více získaly také 

Odbor ekonomický, Odbor stavební, Odbor životního prostředí a  Odbor - kancelář 

tajemníka.  

Průměrný postoj nižší než 70,0 dosáhly celkem tři odbory – nejméně Odbor hospodářské 

správy (ve 35,7  % kontaktů pouze minimální ochota pomoci, u  krátkých kontaktů chybělo 

rozloučení), Odbor majetkový, bytový a  investiční (v  jednom případě nezájem o  klienta – 

rozhovor mezi zaměstnanci, letmé rozloučení) a  Odbor legislativně-právní (3 hodnocení, 

jednou profesionální, u  dalších pocit odměřenosti při rozloučení/letmé rozloučení, jednou 

měl klient pocit, že je přehlížen a o jeho problém se nikdo nezajímá). 
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Tabulka 2.5: Výsledky hodnocení BLOKU C  osobního šetření Mystery Client dle jednotlivých oblastí a  odborů 

Odbor 
Počet 

uskutečněných 
rozhovorů 

Průměrný postoj na škále 

Blok C  - empatie, 
lidskost a  respekt 

Vlídnost 
a  vstřícnost 

úvodního přijetí 

Snaha klientovi 
pomoci 

Umění 
naslouchat 

Přiměřenost oblečení 
a  úpravy zevnějšku, 
viditelná jmenovka 

Vlídnost 
rozloučení se 

Odbor - kancelář starosty 21 76,2  70,2  78,6  96,4  70,2  67,9  

Odbor - kancelář tajemníka 5  80,0  81,3  100,0  100,0  50,0  68,8  

Odbor dopravy 1  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor ekonomický 8  87,5  81,3  100,0  100,0  81,3  68,8  

Odbor hospodářské správy 14 58,9  51,8  64,3  67,3  60,7  57,1  

Odbor kontroly 5  90,0  75,0  90,0  90,0  60,0  75,0  

Odbor legislativně-právní 3  66,7  83,3  75,0  75,0  66,7  66,7  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 

6  66,7  62,5  75,0  91,7  58,3  58,3  

Odbor občansko-správní 13 71,2  63,5  79,2  95,8  71,2  65,4  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 

10 72,5  55,0  75,0  87,5  87,5  55,0  

Odbor sociální péče 21 76,2  70,2  81,0  89,3  69,0  72,6  

Odbor stavební 9  83,3  66,7  83,3  94,4  65,6  66,7  

Odbor školství 2  75,0  50,0  50,0  100,0  25,0  75,0  

Odbor živnostenský 11 70,5  54,5  86,4  93,2  68,2  72,7  

Odbor životního prostředí 6  83,3  70,8  100,0  87,5  50,0  75,0  

Průměr ÚMČ Praha 13 135 74,8  66,0  81,0  90,3  67,9  67,2  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce (tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší 

hodnota). 
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2.1.3.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku C  - Empatie, lidskost a  respekt: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty 
Dotaz na nahlédnutí do 
zápisu z  poslední schůze 
zastupitelstva 

5  - Pracovnice milá, po celou dobu kontaktu se usmívala. 
K  sezení nevybídla, velmi se snažila pomoci, klienta 
nepřerušovala, u  dalšího klientova vyptávání udržela 
profesionalitu. Jmenovku měla viditelně umístěnou na 
oděvu, rozloučila se bez podání ruky. 

Hospodářské 
správy 

Snaha dostat se do budovy 
v  7 :45 kvůli ověření 
dokumentů 

5  - Vřelé přivítání s  pohledem do očí, ochota pomoci, 
trpělivé vyslechnutí požadavku, při opakovaném naléhání, 
zda není možné se do budovy dostat, reagoval přiměřeně. 
Upravený, bez jmenovky, přání pěkného dne. 

Občansko-správní Zájem o  zaměstnání 
5  - Vlídnost přijetí i  rozloučení v  pořádku, bez podání 
ruky. Vhodný oděv, jmenovka, chápavý přístup, dále 
přesměrování na kolegyni. 

Sociální péče 
Informování o  existenci 
koncepce rodinné politiky 
v  Praze – studijní důvody 

5  - Pracovník působil vlídně, navázal oční kontakt, 
klientovi se věnoval. Vše vyslechl, poskytl informace, tedy 
se snažil pomoci. Byl vhodně oděn, se jmenovkou 
a  vlídně se rozloučil. 

Živnostenský 

Žena (podnikatelka) 
s  dotazem na možnost 
zapsat se během letních 
prázdnin na Úřad práce 

5  - Nepřiměřené horko, přesto vstřícný přístup, 
profesionální vystupování. Ihned po příchodu nabídnuto 
sezení. Zjevná snaha pomoci, pracovnice se nenechala 
vyvést z  míry nestandardním chováním klienta. Příjemný 
zevnějšek, přátelské rozloučení (úsměv, několik 
neformálních vět o  počasí). 

2.1.3.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku C  - Empatie, lidskost a  respekt: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty 

Podnikatel chce 
prezentovat svůj projekt 
starostovi, zjišťuje možnosti 
schůzky. 

1  – Klientka měla velmi nepříjemný pocit: pracovnice 
svačila, když vešla do kanceláře, zároveň měla osobní 
telefonát. Probém byl ze strany zaměstnankyně vyřešen 
odkázáním na kolegyně a  poskytnutím vizitky pana 
starosty. Oblečení vhodné, ale bez jmenovky, při 
rozloučení nevhodná poznámka. 

Kancelář starosty 
Informování o  možnosti 
pracovat v  odboru. 

2  – Přivítání i  rozloučení letmé, zaměstnankyně se bavila 
s  kolegyní. Emaptie nebyla pozorována, ale oblečení bylo 
vhodné, se jmenovkou. Pracovnice působila dojmem, že je 
ráda, že klientka odchází. 

Kancelář starosty 
Dotaz, jak podat žádost 
o  poskytnutí informace 
(zák. 106/1999). 

2  – Přijetí nucené, formální. Pracovnice klient překvapil, 
co po nich chce, nicméně požadavek vyslechly. Nutnost 
dotázání na jméno, chyběla jmenovka. 

Kancelář starosty 

Žádost o  poskytnutí 
informací (vývoj počtu 
obyvatel MČ) pro 
diplomovou práci dcery. 

2  - Přijetí netrpělivé s  tím, že v  čase oběda klient nic 
nevyřídí. Byla nabídnuta židle. Snaha pomoci pouze 
povrchní, problém si vyslechla. Při neznalosti problému se 
telefonicky obrátila na kolegy, poté klientovi doporučila 
domluvit si ohlášenou návštěvu. Vzhled v  pořádku, 
rozloučení rychlé, povrchní. 

Hospodářské 
správy 

Nervózní osoba hledá 
toalety. 

1  – Pracovník se o  poblém vůbec nezajímal, u  přivítání 
měl klient pocit, že obtěžuje, rozloučení vůbec neproběhlo. 
Požadavek byl vyslechnut s  nepřítomným výrazem, navíc 
oděv nepůsobil reprezentativně (pomenší košile). 

Hospodářské 
správy 

Klient chce nahlédnout do 
zápisu schůze 
zastupitelstva. 

1  – Pracovnice v  klientovi vyvolala dojem, že není vítán, 
chyběla jmenovka, kontakt zcela bez rozloučení. 

Hospodářské 
správy 

Návštěva toalet v  18:00h. 
2  – Snaha pomoci chyběla, bez přivítání či vyslechnutí 
problému. Oblečen byl do černého trička s  krátkým 
rukávem a  kalhot, chyběla jmenovka..  
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Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Hospodářské 
správy 

Informace o  možnosti 
zaměstnání na úřadě (úklid) 

2  – Chyběl zájem o  klienta přestože byl klient jediný, bez 
fronty. Chyběla ochota pomoci, ačkoliv na naléhání 
zavolala pracovnice na personální oddělení. Oblečení na 
hraně mezi formálním a  volnočasovým (design halenky), 
jednání u  dveří kanceláře. 

Hospodářské 
správy 

Zoufalá osoba shání práci 
(např. uklízení).  

2  – Pracovnice projevila pouze minimální snahu pomoci, 
oznámila, že toto zde neřeší a  že je potřeba se obrátit na 
personální oddělení. Chyběla vlídnost u  přivítání 
i  rozloučení. Jmenovku chyběla. 

Legislativně-právní 

Informace o  možnosti 
využití plné moci pro zástup 
statutára při účasti ve 
veřejných zakázkách 

2  – Neochota pomoci, přehlížení, neprofesionalita. Na 
dotazy bylo reagováno netrpělivě, chyběly jmenovky. 
Rozloučení letmé, bez zájmu.  

Majetkový, bytový 
a  investiční 

Dotaz na možnosti 
renovace v  obecním bytě 

2  – Nezájem o  požadavek, pracovnice se bavily mezi 
sebou. Problém si vyslechly, ale dál zájem neprojevovaly. 
Spěšné rozloučení, bylo vidět, že jsou rády, že klient 
odchází.  

Občansko-správní 
Dotaz na možnost získat 
zaměstnání 

1  – Klient byl odkázán jinam, přístup ke klientovi při 
odkazování byl však zcela nepatřičný (dotazy: „Kdo jste, 
co tady chcete?“), bez trpělivosti. Chování povýšené, 
chybělo vlídné rozloučení. Nevhodný oděv, navíc byla 
pracovnice bosa. 

Občansko-správní 
Informace o  datech pro 
bakalářskou práci 

2  – Body v  oblasti empatie sraženy kvůli neprofesionalitě 
při předávání klienta (chyběl kontakt, pracovnice se na 
klienta ani nepodívala), oděv přiměřený, bez rozloučení. 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Dotaz: kdy bude občanský 
průkaz s  otiskem prstů 

2  – Oslovení formální, při reakcích na neodbytného 
klienta arogance, stejně jako u  rozloučení. Přiměřené 
oblečení, viditelná jmenovka. 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Informace o  poplatku za 
vyřízení občanského 
průkazu 

2  – Pracovnice velmi neochotná. Letmé přivítání, 
rozhovor ve dveřích kanceláře. Vzbudila v  klientovi dojem, 
že odpovídá z  povinnosti, nikoliv ze zájmu. 

Sociální péče 
Dotaz na možnost pomoci 
bezdomovci zdržujícímu se 
u  domu klienta 

1  – Bez pozdravu, oslovení i  rozloučení. Pouze minimální 
snaha pomoci, nedostatečné umění naslouchat. 
Pracovnice se nedokázala přizpůsobit neodbytnému 
klientovi, ponechala ho v  péči druhého pracovníka 
a  sama odešla.  

Sociální péče 
Rodič s  podezřením, že 
dítě bere drogy 

1  – Klientka měla pocit, že ruší či obtěžuje. Nevlídné 
přijetí v  oděvu, který působil jako volnočasový. Byl 
projeven zájem vše vyřešit, avšak pracovnice 
neakceptovala přání klientky nesdělovat jméno dítěte. 
Vyvolala dojem povyšování se nad klientku.  

Sociální péče 
Informace o  možnostech 
pomoci ohledně 
nemocného bratra 

2  – Pracovnice velmi spěchala, proto bylo celý kontakt 
rychlý a  nebyly zodpovězeny veškeré otázky. Klient byl 
sice instruován, aby se obrátil na sociální kurátorku, 
zároveň však upozorněn, že ani ona s  ním vše nevyřeší. 
Žluto-hnědé šaty, které dle klientky nebyly vhodným 
oděvem. 

Sociální péče 
Informace ohledně 
podnikatelského záměru 

2  – Řešeno ve spěchu, pracovnice vše vyslechla, 
částečně zodpověděla, ale nebylo jisté, zda vše vnímá. 
Projevovala netrpělivost a  nebyla příliš příjemná, zvláště 
u  přivítání. Vhodnější by v  tuto chvíli bylo předat klientku 
jinému zaměstnanci, otázkou poté je, zda je zástupný 
zaměstnanec kvalifikovný dotaz vyřešit. 

Živnostenský 

Podnikatel chce 
prezentovat svůj projekt 
starostovi, jde se informovat 
o  možnosti schůzky 

1  – Dle klientky působila pracovnice znuděným dojmem. 
Byla nedostatečně upravená (tričko s  velkým potiskem 
přes celou hruď, vlasy působily mastně, rozcuchaně). 
Jmenovka chyběla. Velmi nevhodná řeč těla – klientku 
přijala se zkříženýma rukama a  při tom se celým tělem 
bokem opírala o  zárubeň dveří. Jednání velmi formální, 
stejně tak rozloučení. 
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2.1.4 Blok D  - Aspekty ovlivňující komunikaci 

U  hodnocení bloku D  – Aspekty ovlivňující komunikaci byla u  mnoha zaměstnanců zjištěna 

chybějící jmenovka, hodnocen byl však celý systém identifikace zaměstnance.  

Systém přijetí klienta je ve většině případů svižný, nad 5 minut čekali klienti na kontakt ve 

dvou případech na Odboru živnostenském (7 a 12 minut; vyvolávací systém), ve dvou 

případech na Odboru občansko-správním (8 a 10 minut; vyvolávací systém), v  jednom 

případě na Odboru sociální péče (15 minut; klient čekal po zaklepání na dveře, kdy si nebyl 

jist, zda je volno) a  nejdelší čekání bylo u  vyzvedávání občanských průkazů s  čipem na 

Odboru osobních dokladů a  evidence obyvatel (45 a  50 minut; vyvolávací systém). 

V rámci BLOKU D  bylo u  všech kontaktů hodnoceno prostředí kanceláře a prostor před 

kanceláří, orientační systém úřadu a  srozumitelnost značení cesty ke kanceláři, systém příjmu 

klientů a  identifikace a  dostupnost pracovníka. Nepovinným hodnotícím kritériem je způsob 

oznamování a řešení nepřítomnosti pracovníka v  kanceláři, které bylo hodnoceno 

u 15 kontaktů (průměrný postoj 46,4). Zcela profesionální jednání bylo zaznamenáno 

u 6 kontaktů, negativně pak byl hodnoceno 8 kontaktů (1x Odbor kontroly, 1x Odbor 

občansko-správní, 1x Odbor majetkový, bytový a  investiční, 1x Odbor – kancelář tajemníka, 

1x Odbor hospodářské správy a  3x  Odbor sociální péče). Všechny tyto kontakty byly 

realizovány v  úředních hodinách. Nejčastějším důvodem negativního hodnocení byly 

zamčené dveře kanceláře bez uvedení kontaktu na jiné místo/pracovníka, v jednom případě 

byl klient vyzván, ať počká, ale že čekací doba bude dlouhá. I v případech, kdy daný pracovník 

nebyl k  zastižení ve své kanceláři (byl na poradě, na jednání, u  lékaře, na obědě apod.) 

a  nebylo zajištěno ani oznámení o  zastupující osobě, byly všechny kontakty nakonec 

realizovány s jiným kompetentním pracovníkem úřadu.  

Mezi důležité aspekty ovlivňující osobní komunikaci s klientem patří orientační systém úřadu, 

prostředí kaceláře, identifikace a  dostupnost pracovníka. Tyto kritéria nejlépe splňuje Odbor 

ekonomický (příjemné prostředí, klidná, příjemná atmosféra, prostředí působilo upraveně, 

pořádek a  čistota), přestože u  něj několik Mystery Clientů uvádí problémy s  orientací. 

V tomto ohledu je velkým pozitivem ochota pracovníků s orientací na úřadě pomoci (viz 

výběr komentářů níže). S orientací měli klienti problém u delších chodeb, kde kladně 

hodnotili, byla-li kancelář značena více šipkami, takže se klient mohl přesvědčit, že jde stále 

správně. Také je hůře k  nalezení přepážka č. 4 na Živnostenském odboru, i  když je značená 

šipkou, neboť tato přepážka je kancelář umístěná v boční chodbě.  

Bez výraznějších nedostatků (nad 70 bodů) byly hodnoceny také Odbor - kancelář starosty, 

Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Odbor sociální péče, Odbor občansko-

správní, Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel a Odbor stavební.  

Dva odbory byly v tomto bloku hodnoceny pouze hodnotou 50 bodů: Odbor kontroly 

(nepořádek, kancelář působila spíše jako sklad, esteticky není prostředí příjemné) a  Odbor 

školství (malá kancelář, starší potraviny). V některých případech byly kanceláře zaměstnanců 

neuspořádané, na stolech byly zbytečné či nevhodné předměty. Časté byly neuspořádané 

papíry/šanony, případně krabice. Prostory před kancelářemi byly většinou vhodně upravené, 

často s možností se posadit a  nabídkou četby (katalogy, letáčky). Výborně je klienty 

hodnocen dětský koutek.   
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Tabulka 2.6 : Výsledky hodnocení BLOKU D  osobního šetření Mystery Client dle jednotlivých oblastí a  odborů 

Odbor 
Počet 

uskutečněnýc
h rozhovorů 

Průměrný postoj na škále 

Blok D  - aspekty 
ovlivňující 

komunikaci 

Prostředí kanceláře 
a  prostoru před 

kanceláří 

Orientační systém úřadu 
a  srozumitelnost značení 

cesty ke kanceláři 

Systém příjmu 
klientů 

Identifikace 
pracovníka 

Dostupnost 
pracovníka 

Odbor - kancelář starosty 21 76,2  69,0  88,1  100,0  61,9  94,0  

Odbor - kancelář tajemníka 5  65,0  75,0  95,0  80,0  75,0  60,0  

Odbor dopravy 1  75,0  100,0  100,0  25,0  50,0  100,0  

Odbor ekonomický 8  90,6  96,9  68,8  79,2  68,8  87,5  

Odbor hospodářské správy 14 66,1  77,3  81,3  77,3  29,2  88,5  

Odbor kontroly 5  50,0  55,0  95,0  100,0  70,0  80,0  

Odbor legislativně-právní 3  66,7  75,0  83,3  100,0  58,3  66,7  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 

6  62,5  65,0  79,2  100,0  37,5  80,0  

Odbor občansko-správní 13 73,1  95,5  86,5  87,5  53,8  88,5  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 

10 72,5  90,6  85,0  77,5  55,6  100,0  

Odbor sociální péče 21 73,8  86,1  77,4  92,1  58,3  76,3  

Odbor stavební 9  72,2  65,6  83,3  77,8  37,5  87,5  

Odbor školství 2  50,0  25,0  25,0  -  -  50,0  

Odbor živnostenský 11 65,9  70,0  79,5  97,5  52,3  90,9  

Odbor životního prostředí 6  75,0  87,5  75,0  100,0  54,2  100,0  

Průměr ÚMČ Praha 13 135 71,3  78,3  82,2  88,7  54,1  86,2  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce (tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší 

hodnota) 
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2.1.4.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku D  - Aspekty ovlivňující komunikaci: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty 
Klient potřebuje poradit, jak 
se dostat na úřad práce. 

5  - Vše profesionální. Pěkná kancelář i  prostředí před 
kanceláří. Dobrý orientační systém (informace naproti 
vchodu do úřadu), svižný vyvolávací systém,  

Sociální péče 
Informace o  možnostech 
péče o  babičku 
s  Alzheimerovou nemocí 

5  - Kancelář byla dobře označena, uklizena (světlá, 
s  příjemnou amosférou). Před kanceláří se nacházel velký 
hrací koutek pro děti. Při nezastižení hledaného 
zaměstnance byl k  dispozici jiný, se kterým byla záležitost 
vyřešena. 

Ekonomický 
Informování o  poplatcích 
a  odvodech 

5  - Kancelář byla dobře označena a  byl v  ní pořádek, 
pracovnice měla jmenovku. 

Občansko-správní 
Otázka na volné místo, 
možnost práce na odboru 

5  - Uklizeno, pouze pár interních materiálů u  pracovníka 
na stole, šanony v  knihovně srovnané. Transparentní 
orientační systém. Pracovník měl na oděvu jmenovku. 

Sociální péče 
Matka získává informace 
o  sociálních službách pro 
matky s  dětmi 

5  - Trochu zhoršená orientace v  prostorách chodeb 
úřadu, kancelář dobře označená, uklizená (harmonicky 
působící kancelář). Jmenovka byla na dveřích a  na stole 
čipová visačka. 

2.1.4.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku D  - Aspekty ovlivňující 

komunikaci: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty 

Podnikatel chce 
prezentovat svůj projekt 
starostovi, jde se informovat 
o  možnosti schůzky 

2  – Kancelář neuklizená kvůli právě se chystající oslavě 
(na stole dorty, sladkosti). Pracovníci nebyli jednoduše 
k  sehnání, problém byl dále s  identifikací pracovníků (bez 
visaček). Cesta ke kanceláři je dobře značená. 

Kancelář starosty 
Dotaz, jak podat žádost 
o  poskytnutí informace 
(zák. 106/1999). 

2  – Osobní předměty na stole, na nástěnce A4 barevné 
fotografie (večírky, portréty). Složitější orientace, problém 
s  identifikací pracovníků (bez visaček).  

Kancelář starosty 

Žádost o  poskytnutí 
informací (vývoj počtu 
obyvatel MČ) pro 
diplomovou práci dcery 

2  – Nepořádek v  kanceláři (staré papírové krabice na 
zemi, rozjezené jídlo mezi papíry na stole). Při orientaci 
nutnost několikrát se ptát na cestu, poté bylo třeba projít 
třemi prázdnými kancelářemi, které měly otevřené dveře. 
Identifikace pracovníka v  pořádku. 

Hospodářské 
správy 

Návštěva toalet v  18:00 
1  – Pracovník ostrahy zabrán v  18:00 vevnitř budovy 
u  druhých dveří do rozhovoru s  paní recepční, neměl 
jmenovku.  

Hospodářské 
správy 

Nervózní osoba hledá 
toalety 

2  – Volný prostor u  recepce, velmi nepříjemná atmosféra. 
Pracovník opřený o  lokty ve stoje. Malá visačka na oděvu. 
Recepce snadno k  nalezení. 

Hospodářské 
správy 

Informace o  možnosti 
zaměstnání na úřadě (úklid) 

2  – Nevhodné předměty na stole (bonboniera, balení 
kávy, osobní věci), velmi špatná orientace, nutnost 
požádat o  pomoc recepční službu. Zastupování nebylo 
oznámeno a  pracovnice neměla jmenovku – špatná 
identifikace, nutný dotaz.  

Kontroly 
Informování o  možnosti 
podat stížnost na sousedy 

2  – V  kanceláři pořádek, jen stůl byl přeplněn (květiny, 
dekorační předměty...). Problém s  identifikací pracovníka 
(bez jmenovky), orientace v  rámci úřadu mírně složitá. 

Kontroly 
Dotaz na možnost získat 
data pro bakalářskou práci 

2  – Stoly přeplněné stohy papírů, prostředí esteticky 
nepříjemné. Snadná orientace. Z  asi šesti osob byl 
v  kanceláři pouze jeden člověk, obtížná identifikace (bej 
jmenovek) 

Legislativně-právní 
Informace o  možnosti 
využití plné moci pro zástup 
statutára při účasti ve 

2  – Hromady šanonů, stohy neuspořádaných papírů. 
Velmi dobré označení (kancelář hned u  výtahu). Problém 
identifikovat zaměstnance (absence jmenovek).  
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Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

veřejných zakázkách 

Majetkový, bytový 
a  investiční 

Dotaz na možnosti 
renovace v  obecním bytě 

2  – Na stole osobní věci, svačina. Špatné osvětlení. 
Složitější orientace. Problém s  identifikací 
zaměstnanců.díky chybějícím jmenovkám na stole či 
oděvu. 

Občansko-správní 
Dotaz na možnost získat 
zaměstnání 

1  – Do kanceláře nebyl umožněn přístup, pracovník vyšel 
až po delším klepání. Chybělo oznámení v  nepřítomnosti. 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Informace o  poplatku za 
vyřízení občanského 
průkazu 

2  – Jednání proběhlo na chodbě, chyběla informace 
o  zastupující osobě. Orientace pomocí dotazu na recepci.  

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Vyzvednutí občanského 
průkazu s  čipem 

2  – Neúnosně dlouhá čekací doba (50 minut), ostatní 
aspekty v  pořádku (uklizeno, čistý stůl, dobrá orientace, 
identifikace i  dostupnost) 

Sociální péče 
Rodič s  podezřením, že 
dítě bere drogy 

1  – Místnost jednání nevyvětraná, staré hračky, 
nezapojené PC, mnoho papírů. Problém s  identifikací 
pracovníka. Nepřítomnost řešena zástupnou pracovnicí. 

Sociální péče 
Informace o  možnostech 
pomoci ohledně 
nemocného bratra 

1  – Kancelář uzamčena (rozhovor na chodbě), velký 
problém s  orientací. Dále problém s  identifikací 
pracovníka.  

Sociální péče 
Dotaz na možnost pomoci 
bezdomovci zdržujícímu se 
u  domu klienta 

2  – Jednání na chodbě, velký problém s  nalezením 
pracovny. Identifikace pracovníka v  pořádku. 

Stavební 
Informace ohledně 
podnikatelského záměru 

2  – Tmavá, neuspořádaná kancelář s  velkým množstvím 
krabic a  šanonů. Dobrá orientace. Identifikace po dotazu 
na jméno pracovníka (bez jmenovky). Pracovník na 
odchodu bez zastupitelnosti. 

Živnostenský 
Informace o  záležitostech 
spojených se změnou sídla 
firmy 

2  – Možnost usazení před kanceláří. Na stole a  okolo 
stolu velké množství věcí (složky, hrnek,šanony...). 
Problém s  orientací dle systému příjmu klientů (lístečky 
s  číslem). Problém s  identifikací pracovníka. 

Živnostenský 
 

Podnikatelka zjišťuje 
informace ohledně 
přerušení živnosti 

2  – Na stole krabice plné složek, pod stolem prázdná 
krabice, kancelář neuspořádaná, chaotická, bez 
klimatizace. Problém s  orientací dle systému příjmu 
klientů (přepážka č. 4 ). 
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2.2 Srovnání výsledků osobního šetření Mystery Client s  výsledky z  roku 2014 

Ačkoli bylo osobní šetření Mystery Client hodnoceno kladně i v roce 2014, došlo při 

současném šetření v této oblasti ke zlepšení, hodnota průměrného postoje vzrostla ze 

72,4  na 73,9. Mírný nárůst spokojenosti byl zaznamenán ve všech hodnocených blocích 

vyjma BLOKU D, kde došlo k  velmi nepatrnému snížení hodnocení (pokles hodnoty 

průměrného postoje o  0,1), více viz graf 2.1. 

Graf: 2.1: Výsledky osobní šetření Mystery Client dle hodnocených bloků v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

 

Na první pohled je viditelné největší zlepšení od roku 2014 u  Odboru dopravy, kde bylo 

ovšem provedeno dle domluvy pouze jedno hodnocení a  dále u  Odboru školství. Výrazné 

zhoršení v hodnocení je patrné u  Odboru majetkového, bytového a  investičního. Více viz 

tabulka 2.7. 

Tabulka 2.6: Vyhodnocení osobního šetření Mystery Client dle odborů – Souhrnné hodnocení 

ODBOR 
Souhrnné hodnocení  

2014 2019 Rozdíl 

Odbor dopravy 85,0  100,0  15,0  

Odbor ekonomický 85,0  84,4  -0,6  

Odbor životního prostředí 87,5  83,3  -4,2  

Odbor školství 65,6  80,6  15,0  

Odbor kontroly - 79,5  - 

Odbor sociální péče 80,0  76,2  -3,8  

Odbor živnostenský 72,2  75,0  2,8  

Odbor hospodářské správy 67,9  75,0  7,1  

Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 67,3  73,8  6,5  

Odbor občansko-správní 66,1  72,5  6,4  

Odbor - kancelář tajemníka 66,7  71,2  4,5  

Odbor legislativně-právní 75,0  70,0  -5,0  

Odbor - kancelář starosty 70,5  66,7  -3,8  

Odbor stavební 62,5  62,5  0,0  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 73,4  57,1  -16,3  

Průměr ÚMČ Praha 13 72,4  73,9  1,5  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019  

Pozn.: Průměrný postoj na škále 0  – 100, kde 0  = zcela nevyhovující, 100 = profesionální  
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Zlepšení dosáhla také většina dílčích oblastí jednotlivých bloků. BLOK A, kde byl hodnocen 

formální přístup pracovníků ke klientovi, dosáhl zlepšení ve všech dílčích oblastech vyjma 

hodnotícího kritéria způsob pozdravení, oslovení (pokles hodnoty průměrného postoje o 0,6) 

a formální zájem o problém/požadavek klienta (pokles hodnoty průměrného postoje o  4,4). 

Zlepšení v  hodnocení bylo dosaženo zejména v reakci zaměstnance v případě zazvonění 

telefonu  (nárůst průměrného postoje o 9,7), reakci na opakovaný dotaz (nárůst průměrného 

postoje o 7,5) a ve verbálních komunikačních dovednostech (nárůst průměrného postoje 

o 6,1). Více viz graf 2.2. 

Graf: 2.2: Výsledky hodnocení BLOKU A  osobního šetření dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

Při porovnání hodnocení věcných znalostí pracovníků (BLOK B) je patrný největší nárůst 

kladného hodnocení v oblasti poskytnutí dodatečných informací/podkladů (nárůst 

průměrného postoje o 12,7). Zlepšení hodnocení dosáhly všechny dílčí oblasti bloku vyjma 

hodnotícího kritéria odborný postup při řešení konkrétních otázek (pokles průměrného 

postoje o 2,6) a rychlost řešení problému (pokles průměrného postoje o 3,4). Více viz graf 2.3. 
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Graf: 2.3: Výsledky hodnocení BLOKU B  osobního šetření dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

V  rámci BLOKU C  byla hodnocena empatie, lidskost a  respekt pracovníků ÚMČ Prahy 

13 směrem ke klientovi. Oproti předchozímu šetření došlo ke snížení hodnocení oblasti 

přiměřenost oblečení a úpravy zevnějšku, viditelná jmenovka (pokles průměrného postoje 

o 17,0) a vlídnost rozloučení se (pokles průměrného postoje o 10,0). Naopak reakce na 

neústupného/problémového/asertivního klienta se od roku 2014 výrazně zlepšila (nárůst 

hodnoty průměrného postoje o 13,6). Viz graf 2.4. 
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Graf: 2.4: Výsledky hodnocení BLOKU C  osobního šetření dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

V  rámci BLOKU D, kde se hodnotily aspekty ovlivňující komunikaci, došlo ve srovnání 

s předchozím šetřením ke snížení hodnocení v oblasti identifikace pracovníka (pokles 

průměrného postoje o 3,1), dostupnost pracovníka (pokles průměrného postoje o 1,7), 

způsob oznamování a  řešení nepřítomnosti pracovníka v  kanceláři (pokles průměrného 

postoje o 2,5). Více viz graf 2.5. 
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Graf: 2.5: Výsledky hodnocení BLOKU D  osobní šetření dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 
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3 Mystery Calling 

Telefonické šetření neboli Mystery Calling probíhalo souběžně s  osobním a  e-mailovým 

šetřením. Telefonické kontaktování probíhalo v  různé dny v  týdnu a  v  různý čas (v i mimo 

úřední hodiny). Hodnotitelé postupovali podle předem sestaveného scénáře a  definovaných 

rolí schválených zadavatelem. Z  důvodu zamezení možného prozrazení hodnotitele (Mystery 

Clienta), byla pro tento typ kontaktování využívána různá telefonní čísla. Okamžitě po 

ukončení telefonického hovoru byly hodnoceny jednotlivé oblasti rozhovoru s  úředníkem 

podle předem stanoveného hodnotícího archu zpracovaného do webového prostředí. 

Hodnotící arch obsahoval různé hodnocené oblasti, které zjišťovaly informace v  těchto 

blocích: 

 BLOK A  – FORMÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI obsahující tyto hodnotící oblasti: 

A1. Způsob pozdravení, oslovení 

A2. Formální zájem o  problém/požadavek klienta 

A3. Informování o  průběhu řešení 

A4. Reakce na opakovaný dotaz – míra trpělivosti 

A5. Komunikační dovednosti obecné 

A6. Komunikační dovednosti verbální 

A7. Způsob rozloučení 

A8. Komplexní zhodnocení bloku A  

 BLOK B  – VĚCNÉ ZNALOSTI obsahující následující hodnotící oblasti: 

B1. Odborný postup při řešení konkrétních otázek 

B2. Vhodnost individuálního řešení 

B3. Rozsah odpovědi 

B4. Užitečnost poskytnutých informací 

B5. Reakce a  postup zaměstnance v  případě problémové záležitosti/neznalosti 

problému  

B6. Poskytnutí dodatečných informací/ podkladů 

B7. Komplexní zhodnocení bloku B  

 BLOK C  – EMPATIE, LIDSKOST A  RESPEKT obsahující následující hodnotící oblasti: 

C1. Umění naslouchat 

C2. Reakce na neústupného/problémového/asertivního klienta 

C3. Vlídnost rozloučení se 

C4. Komplexní zhodnocení bloku C  

 BLOK D  – ASPEKTY OVLIVŇUJÍCÍ KOMUNIKACI obsahující tyto hodnotící oblasti: 

D1. Dostupnost pracovníka 

D2. způsob oznamování a  řešení nepřítomnosti pracovníka v  kanceláři 

D3. Komplexní zhodnocení bloku D  

 BLOK E  – SOUHRNNÉ HODNOCENÍ 
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Výběr odborů a  jmenný seznam kontaktů pro realizaci šetření Mystery Calling byl navržen 

a  odsouhlasen zadavatelem. Na každém odboru byl realizován minimálně jeden telefonický 

kontakt, celkem bylo realizováno 131 telefonických rozhovorů na 15 odborech. Pouze 

jeden telefonický kontakt (v  rámci Odboru ekonomického) nebyl úspěšný, tzn., že v  jednom 

případě telefon nikdo nezvednul2. Více viz Tabulka 3.1. 

Tabulka 3.1: Struktura realizovaných kontaktů v  rámci Mystery Callingu dle odborů. 

Odbor Počet volaných kontaktů Podíl kontaktů (%) 

Odbor - kancelář starosty 19 14,5  
Odbor - kancelář tajemníka 5  3,8  
Odbor dopravy 2  1,5  
Odbor ekonomický 8  6,1  
Odbor hospodářské správy 6  4,6  
Odbor kontroly 4  3,1  
Odbor legislativně-právní 1  0,8  
Odbor majetkový, bytový a  investiční 7  5,3  
Odbor občansko-správní 16 12,2  
Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 11 8,4  
Odbor sociální péče 25 19,1  
Odbor stavební 5  3,8  
Odbor školství 2  1,5  
Odbor živnostenský 10 7,6  
Odbor životního prostředí 10 7,6  
Celkem ÚMČ Praha 13 131 100,0  
Z  toho úspěšné telefonní kontakty 130 99,2  

Z  toho neúspěšné telefonní kontakty 1  0,8  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupci  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

Základní ukazatele telefonického šetření: 

 Šetření prokázalo velice rychlou reakci úředníků v  případě zazvonění telefonu - 

průměrná doba činí 2–3   vyzvánění, než je hovor přijat. 

 Délka trvání telefonického kontaktu se pohybovala v  řádech několika vteřin až 17 minut, 

průměrný hovor trval cca 4,5  minuty. Více než tři čtvrtiny (76,2 %) realizovaných 

hovorů proběhlo do 5  minut. Delších než 10 minut bylo 6,9 % rozhovorů. 

 Méně než tři čtvrtiny rozhovorů (72,3 %) byly provedeny s  jedním úředníkem. V  rámci 

ostatních telefonických kontaktů byli zapojeni dva nebo tři úředníci. 

3.1 Vyhodnocení Mystery Calling 

Mystery Clienti hodnotili celkový přístup pracovníků úřadů prostřednictvím telefonických 

rozhovorů jako profesionální. Hodnota průměrného postoje souhrnného hodnocení všech 

kontaktů 91,6  vypovídá o  velké míře jejich spokojenosti. Pozitivně bylo hodnoceno celkem 

120 kontaktů. Neutrálně (hodnotitelé nezaujali ani pozitivní ani negetivní postoj) bylo 

hodnoceno 8  kontaktů. Negativně hodnoceny byly 2  telefonické rozhovory, jeden kontakt 

s  pracovníkem Odboru majetkového, bytového a  investičního a  jeden kontakt 

s  pracovníkem Odboru kontroly. Důvodem negativního hodnocení byly podrážděné či 

                                                 
2
 Součástí šetření Mystery Callingu nebylo hodnocení důvodu neúspěšnosti realizovaného rozhovoru. Tento kontakt není dále 

vyhodnocován a nezkresluje tak výsledky šetření. 
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odmítavé reakce oslovených úředníků a  také neposkytnutí kontaktních informací na 

úředníka, na kterého chtěl následně pracovník klienta přepojit, ale spojení se nezdařilo – viz 

tabulky výčtu negativních hodnocení níže za každý hodnocený blok.  

V  rámci zkoumaných bloků byly napříč všemi odbory nejlépe hodnoceny aspekty ovlivňující 

komunikaci (BLOK D; hodnota průměrného postoje souhrnného hodnocení 97,5), kde byla 

posuzována dostupnost pracovníka a  řešení jeho nepřítomnosti v  kanceláři. Nejnižšího 

hodnocení dosáhly pracovníci v  rámci celého úřadu v  oblasti věcných znalostí (BLOK B; 

hodnota průměrného postoje souhrnného hodnocení 88,7), kde byly hodnoceny dílčí oblasti 

jako odborný přístup při řešení konkrétních otázek, vhodnost řešení, rozsah a  užitečnost 

odpovědi a  také reakce a  postup zaměstnance v  případě problémové záležitosti/neznalosti 

problému nebo poskytnutí dodatečných informací/podkladů. I  když bylo hodnocení tohoto 

bloku nejnižší, bylo hodnocení pozitivní a  stále nadprůměrné. Většina oslovených pracovníků 

poskytla dostatečně odborné a  věcně správné odpovědi, které klientům pomohly vyřešit 

jejich požadavek. Více viz Tabulka 3.2. 

Výborných výsledků v  souhrnném hodnocení s  průměrným postojem nad 81,0 dosáhly 

všechny hodnocené odbory mimo Odbor kontroly. Odbor kontroly dosáhl ve srovnání 

s  ostatními odbory nejnižšího hodnocení (hodnota průměrného postoje souhrnného 

hodnocení 75,0), přesto stále pozitivního. V  rámci odboru byly realizovány 4  kontakty, 

z  nichž jeden dostal negativní (nevyhovující) hodnocení. Dle hodnocení Mystery Clienta 

působila pracovnice v  telefonu velmi nervózně, dle zvukových ohlasů, které byly v  telefonu 

slyšitelné, pravděpodobně řešila v  kanceláři nějaký jiný problém a  nebyla tak schopna 

v  danou chvíli poradit klientovi po telefonu.  

Nejlepšího souhrnného hodnocení dosáhly Odbor životního prostředí, Odbor osobních 

dokladů a  evidence obyvatel, Odbor legislativně-právní, Odbor dopravy a  Odbor 

školství, kde telefonické rozhovory všech kontaktovaných pracovníků byly hodnoceny jako 

nadstandartní (průměrný postoj 100,0). Více viz Tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2: Hodnocení telefonických kontaktů ÚMČ Praha 13 

Odbor 
Počet 

uskutečněných 
kontaktů 

Průměrný postoj na škále 

Souhrnné 
hodnocení 

BLOK A  - 
Formální 

přístup ke 
klientovi 

BLOK B  - 
Věcné 

znalosti 

BLOK C  - 
Empatie, 
lidskost, 
respekt 

BLOK D  - 
Aspekty 

ovlivňující 
komunikaci 

Odbor - kancelář starosty 19 89,5  89,5  86,8  93,4  93,4  

Odbor - kancelář tajemníka 5  90,0  95,0  90,0  95,0  100,0  

Odbor dopravy 2  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor ekonomický 7  81,3  81,3  75,0  84,4  87,5  

Odbor hospodářské správy 6  87,5  91,7  75,0  95,8  100,0  

Odbor kontroly 4  75,0  62,5  75,0  68,8  100,0  

Odbor legislativně-právní 1  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 

7  82,1  82,1  78,6  85,7  100,0  

Odbor občansko-správní 16 95,3  92,2  95,3  96,9  100,0  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 

11 100,0  97,7  97,7  97,7  97,7  

Odbor sociální péče 25 93,0  94,0  89,0  94,0  98,0  

Odbor stavební 5  90,0  90,0  85,0  100,0  100,0  

Odbor školství 2  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor živnostenský 10 90,0  90,0  90,0  87,5  97,5  

Odbor životního prostředí 10 100,0  97,5  97,5  97,5  100,0  

Průměr ÚMČ Praha 13 130 91,6  91,0  88,7  93,1  97,5  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 
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Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupci  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

3.1.1 Blok A  - Formální přístup ke klientovi 

Úředníci jednotlivých odborů přistupují ke klientovi profesionálně s  maximální snahou 

pomoci mu i  v  případech, kdy dotaz klienta nespadá do jejich kompetence. Ve většině 

případů ochotně vyhledali kontakt na úředníka, do jehož kompetence požadavek spadá, 

sdělili jeho jméno, telefonní číslo a  přepojili na něj s  upozorněním, že se může stát, že se 

přepojení nezdaří.  

V  39 případech se pracovníci úřadu představili nejen svým jménem, ale také názvem svého 

odboru nebo alespoň názvem úřadu. Ostatní se pak po pozdravu představili svým jménem. 

 V  několika málo případech se stalo, že pracovníci úřadu reagovali podrážděně a  neochotně 

a  dokonce se ani nerozloučili. 

V  rámci formálního přístupu se u  všech telefonických kontaktů hodnotil způsob pozdravení 

a  rozloučení, formální zájem pracovníka o  problém/požadavek klienta, informování klienta 

o  průběhu řešení jeho požadavku/problému a  komunikační dovednosti pracovníka (jak 

obecné, tak verbální). Nepovinným hodnotícím kritériem (oblastí) byla reakce pracovníka na 

opakovaný dotaz klienta. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno u  39 kontaktů, a  proto 

není zahrnuto v  tabulce 3.3, aby nedocházelo ke zkreslení vyhodnocení. Hodnota 

průměrného postoje u  této oblasti je 91,7, to znamená, že Mystery Clienti byli s  mírou 

trpělivosti pracovníků na opakovaný již zodpovězený dotaz velmi spokojeni. 34 kontaktů bylo 

v  tomto ohledu hodnoceno jako naprosto vyhovujících (postoj na škále 100,0). U  pěti 

kontaktů, u  kterých pracovníci reagovali na opakovaný dotaz nejistě a  působili nervózně, 

bylo hodnocení nižší. Konkrétně se jednalo o  2  kontakty na Odboru živnostenském a  po 

jednom kontaktu na Odboru sociálním, Odboru ekonomickém a  Odboru kontroly. 

Nejlépe byl celkový formální přístup ke klientům vyhodnocen u  pracovníků Odboru školství, 

Odboru dopravy a  Odboru legislativně-právního (hodnota průměrného postoje 

100,0  znamená, že všechny realizované kontakty na daných odborech získaly maximální 

hodnocení 100,0). Pracovníci se formálně zajímali o  problém/požadavek klienta 

a  informovali jej o  průběhu řešení. Komunikační dovednosti (verbální i  obecné) pracovníků 

daných odborů jsou na velmi vysoké úrovni. Pouze v  jednom případě v  rámci Odboru 

dopravy bylo hodnocení obecných komunikačních dovedností nižší (průměrný postoj 87,5), 

a  to z  důvodu nižšího hodnocení jednoho kontaktu, kdy pracovník použil několikrát 

slangový výraz „vono“, jinak byl slovník úředníka hodnocen jako srozumitelný. 

Nejnižšího hodnocení dostál Odbor kontroly, přesto je hodnocení formálního přístupu 

pracovníků tohoto odboru ještě kladné (hodnota průměrného postoje 62,5). Nižší 

spokojenost je ovlivněna zejména negativním hodnocením jednoho telefonického kontaktu, 

který byl v  celém rozsahu hodnocen jako nevyhovující. Více viz výčet negativního hodnocení 

v  kapitole 3.2.1.2. U dalšího kontaktu zaujal Mystery Client při hodnocení neutrální postoj 

(pracovník formálně vyřídil problém, podal adekvátní informace, ale neposkytl informace 

o  tom, jaký bude další postup a  neměl zájem o  bližší informace k  řešenému problému, na 

podrobnosti se musel klient dotazovat sám). Zbylé dva kontakty s  pracovníky Odboru 



38 

 

kontroly byly hodnoceny kladně. Ostatní odbory byly ve formálním přístupu ke klientovi 

hodnoceny jako profesionální (průměrný postoj byl vyšší než 81,0).  

Úředníci až na výjimky projevovali opravdový zájem o klienta. Výraznější mezery v  přístupu 

ke klientovi byly zjištěny zejména při úvodním představení. Nejčastěji se jednalo o  chybějící 

představení osoby a /nebo odboru, příp. úřadu nebo místo pozdravu se pracovník pouze 

představil. V  jednom případě (Odbor – kancelář starosty) pracovnice místo pozdravu uvedla 

„Prosím?“. Nejvýrazněji se nedostatky při úvodním pozdravení projevovaly u  Odboru 

školství, Odboru dopravy a  Odboru stavebním (hodnota průměrného postoje 50,0). 

Naopak rozloučení bylo hodnoceno velmi pozitivně, zejména u  Odboru osobních dokladů 

a  evidence obyvatel, Odboru legislativně-právního, Odboru ekonomického, Odboru - 

kancelář tajemníka, Odboru dopravy a  Odboru školství (u  všech průměrný postoj 100,0). 

Nejčastěji používanou frází je „Na shledanou“. V  několika případech bylo použito hovorové 

„Nashle“ příp. „Přepojím Vás“ bez rozloučení. Ve čtyřech případech se pracovník nerozloučil 

vůbec (2x Odbor sociální péče, 1x Odbor majetkový, bytový a  investiční a  1x Odbor 

kontroly).  

 



39 

 

Tabulka 3.3: Výsledky hodnocení BLOKU A  Mystery Calling ÚMČ Praha 13 dle jednotlivých oblastí a  odborů 

Odbor 
Počet 

realizovaných 
rozhovorů 

Průměrný postoj na škále 

BLOK A  - 
Formální přístup 

ke klientovi 

Způsob 
pozdravení, 

oslovení 

Formální zájem 
o  problém/požadavek 

klienta 

Informování 
o  průběhu 

řešení 

Komunikační 
dovednosti 

obecné 

Komunikační 
dovednosti 

verbální 

Způsob 
rozloučení 

Odbor - kancelář starosty 19 89,5  76,4  93,1  95,0  92,2  98,6  97,2  

Odbor - kancelář tajemníka 5  95 65,0  95,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor dopravy 2  100 50,0  100,0  100,0  87,5  100,0  100,0  

Odbor ekonomický 7  81,3  71,4  92,9  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor hospodářské správy 6  91,7  91,7  95,8  100,0  100,0  87,5  87,5  

Odbor kontroly 4  62,5  68,8  50,0  50,0  81,3  75,0  62,5  

Odbor legislativně-právní 1  100 75,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 

7  82,1  71,4  78,6  87,5  100,0  75,0  85,7  

Odbor občansko-správní 16 92,2  84,4  100,0  95,3  98,4  95,3  95,3  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 

11 97,7  90,9  100,0  97,5  95,5  97,7  100,0  

Odbor sociální péče 25 94 79,0  92,0  91,7  99,0  94,0  92,0  

Odbor stavební 5  90 50,0  100,0  100,0  100,0  100,0  95,0  

Odbor školství 2  100 50,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor živnostenský 10 90 70,0  90,0  77,5  90,0  90,0  92,5  

Odbor životního prostředí 10 97,5  72,5  100,0  95,0  100,0  100,0  95,0  

Celkem 130 91 76,0  93,2  92,3  96,6  94,4  93,8  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce (tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší 

hodnota). 
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3.1.1.1 Příklady pozitivního hodnocení  

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku A  – Formální přístup ke klientovi:  

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Školství 

Dotaz na úroveň základních 
škol v  MČ Praha 13 a  zda 
se v  MČ nachází škola se 
sportovním zaměřením. 

5  - Přístup pracovníka k  řešení problému byl vysoce 
profesionální. Velmi přátelský a  vstřícný přístup. Příjemný 
tón, vstřícný postoj, srozumitelný kultivovaný projev. 
Pracovník velmi ochotně zjišťoval podrobnosti a  snažil se 
najít vhodné řešení. Zanechal dokonalý dojem, i  když se 
představil běžně „Dobrý den“. Rozloučil se slovy: „Na 
shledanou, hezký den a  ať to dobře dopadne.“ 

OSPOD Dotaz na pěstounskou péči. 

5  - Vstřícný přístup ke klientovi, ochota najít řešení 
a  upřímná snaha vyjít vstříc. Pozdrav „Dobrý den“, 
představení příjmením. Přiměřená rychlost mluvy, ráznější 
ale příjemný tón hlasu. Pracovnice zjišťovala postupně 
podrobnosti a  navrhovala možnosti řešení. 

Sekretariát 
místostarosty 

Dotaz na možnosti kam 
věnovat použité hračky. 

5  - I  když pracovnice nebyla kompetentní z  vyřešení 
dotazu, poradila, na koho se obrátit a  jak eventuálně 
situaci vyřešit dle svých osobních zkušeností. Příjemný 
hlas, dobré komunikační schopnosti. Po pozdravu se 
představila celým názvem odboru a  svým 
příjmením.Rozloučila se slovy: „Na shledanou, ať se vám 
daří a  všechno vyjde.“ 

Živnostenský Dotaz na přerušení živnosti 
5  – Formálně vše v  pořádku, pracovnice vysvětlila vše 
potřebné. Obecná spisovná čeština. Po pozdravu 
představení jménem; rozloučení „Na shledanou“:  

Odbor majetkový, 
bytový a  investiční 

Dotaz na seznam 
nebytových prostor 
k  pronájmu. 

5  - Pracovnice si vyslechla požadavek, upřesnila si 
o  které nebytové prostory má klient zájem. Popsala 
způsoby, jak úřad pronajímá, či prodává své nebytové 
prostory a  kde se klient na webu může podívat na 
aktuální nabídku. Představila se příjmením, následoval 
pozdrav. Rozloučila se „Na shledanou“.  

3.1.1.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku A  – Formální přístup ke 

klientovi: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kontroly 
Žádost o  pomoc se 
sepsáním petice. 

2  – Velmi nepříjemné jednání, rychlá mluva, odmítavá, 
podrážděná až vzteklá reakce, pracovnice se 
neobtěžovala klienta vyslechnout až do konce se slovy: 
„S  tím nemám nic společného, to je stížnost.“  

Odbor majetkový, 
bytový a  investiční 

Dotaz, zda je plánována 
nějaká dražba majetku 
v  rámci exekuce. 

2  – Po několika úvodních slovech klienta pracovnice řekla: 
„O  tom nic nevím, přepojím na kolegyni.“, spojení se však 
nezdařilo. Rychlá, málo srozumitelná mluva. Úsečné 
vyjadřování. Nesdělila kontakt na pracovnici, na kterou 
přepojovala. 

3.1.2 Blok B  - Věcné znalosti 

V  průběhu šetření prokázali pracovníci úřadu obecně velmi dobrou úroveň znalostí. Pozitivní 

také bylo, že díky své praxi vhodně zjišťovali u  klienta podrobnosti řešeného problému, aby 

klienta ušetřili případným komplikacím při řešení problému. Často poskytovali užitečné 

informace nad rámec dotazu a  rovněž nebylo výjimkou, že nabízeli různé možnosti řešení 
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tak, aby pomohli klientovi zvážit všechny okolnosti. Pokud si nebyli jisti odpovědí, okamžitě si 

informaci ověřili u  kompetentních kolegů anebo klienta na příslušného pracovníka přímo 

přepojovali. Někdy se stávalo, že v  případě své nekompetentnosti si úředník nebyl zcela jistý, 

kdo by mohl s  vyřešením daného problému pomoci. Nakonec dotazy zodpovězeny byly. 

V  některých případech se však stalo, že pracovník úřadu neposkytl při přepojování na 

kompetentní osobu příslušný kontakt a  spojení se nezdařilo, což bylo hodnoceno negativně. 

V  rámci bloku se zaměřením na věcné znalosti se u  všech telefonických kontaktů hodnotil 

odborný postup pracovníků při řešení konfliktů, vhodnost individuálního řešení, rozsah 

odpovědi a  užitečnost poskytnutých informací. U  některých kontaktů byla hodnocena 

i  nepovinná hodnotící kritéria (oblasti). Jelikož nebyla tato kritéria hodnocena u  všech 

realizovaných kontaktů, nejsou zobrazeny v tabulce 3.4, aby nedocházelo ke zkreslení 

výsledků. Nepovinným hodnotícím kritériem je reakce a  postup zaměstnance v  případě 

problémové záležitosti/neznalosti problému. Tato oblast byla posuzována u  28 kontaktů 

a  Mystery Clienti ji hodnotili pozitivně (hodnota průměrného postoje 79,5). V 17 případech 

byl postup pracovníků naprosto vyhovující/profesionální (postoj na škále 100,0), to znamená, 

že klienti byli odkázání na jiného zaměstnance, na kterého jim byl předán kontakt, a  následně 

byli přepojeni, případně dotaz klienta pracovníci konzultovali s  jiným pracovníkem 

a  následně dokázali klientovi poskytnout adekvátní odpověď. U  dalších 11 kontaktů bylo 

hodnocení nižší zejména z  důvodu neznalosti pracovní agendy ostatních pracovníků/odborů, 

pracovníci museli dohledávat, kam klienta přepojit, případně nebyly poskytnuty kontaktní 

údaje na kompetentního pracovníka/organizaci nebo nebyl hovor automaticky přesměrován. 

Konkrétně se jednalo o  3  kontakty na Odboru sociálním, a  jeden kontakt na Odboru – 

kancelář tajemníka, Odboru – Kancelář starosty, Odboru ekonomickém, Odboru stavebním 

Odboru osobních dokladů a  evidence obyvatel, Odboru živnostenském, Odboru kontroly 

a  Odboru majetkovém, bytovém a  investičním. V  jednom případě byl klient omylem 

přepojen do kuchyňky. 

Dalším nepovinnou hodnotící oblastí v  rámci tohoto bloku je poskytnutí dodatečných 

informací/podkladů. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno u  27 kontaktů. Hodnota 

průměrného postoje u  této oblasti je 93,5. To znamená, že proaktivní přístup pracovníků při 

poskytnutí dodatečných informací na úkor odkázání na jiný zdroj byl Mystery Clienty 

hodnocen velmi pozitivně. Cílem tohoto kritéria bylo zhodnotit, zda zaměstnanec poskytnul 

informace nebo podklady na úkor odkázání klienta na jiný zdroj, resp. zda pracovník 

informace sám vyhledal a  předal klientovi. Pokud byly dodatečné informace klientovi 

poskytnuty formou odkazu na webový zdroj apod., dostal kontakt u  této oblasti nižší 

hodnocení (tj. 75 bodů ze 100). 

Ačkoli největší nedostatky byly u  pracovníků zjištěny právě v  rámci BLOKU B, jsou věcné 

znalosti pracovníků ÚMČ Praha 13 na velmi dobré úrovni a  byly hodnoceny pozitivně 

(hodnota průměrného postoje 88,7). Většina dotazů a  problémů byla vyřešena ke 

spokojenosti klientů, v  případě neznalosti byli hodnotitelé odkázání na jiné pracovníky 

případně jiné zdroje dat.  Nejlepší hodnocení (průměrný postoj 100,0) v  rámci BLOKU 

B  získal Odbor legislativně-správní, Odbor dopravy a  Odbor školství. Dostatečné 

a  užitečné poskytnutí informací, dobrá orientace a  podrobné řešení problematiky, 

individuální řešení, návrh alternativních variant řešení). Problémy a  nedostatky se projevily na 

jednotlivých odborech pouze v  individuálních případech, viz výčet negativních hodnocení 

v  kapitole 3.2.2.2. Nejhůře byl hodnocen Odbor ekonomický, Odbor kontroly, Odbor 
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hospodářské správy a  Odbor majetkový, bytový a  investiční (průměrný postoj byl 

v  rozmezí 75,0 – 78,6). Hodnocení vyplynulo z  nespokojenoti hodnotitelů s  profesionalitou 

a  odbornými a  věcnými znalostmi konkrétních úředníků, příp. jejich nedostatečným 

proaktivním přístupem při návrhu řešení při nekompetentnosti úředníka dotaz zodpovědět. 

Tabulka 3.4: Výsledky hodnocení BLOKU B  Mystery Calling ÚMČ Praha 13 dle jednotlivých oblastí 

a  odborů 

Odbor 
Realizované 
rozhovory 

Průměrný postoj na škále 

Blok B  - 
Věcné 

znalosti 

Odborný 
postup při 

řešení 
konkrétních 

otázek 

Vhodnost 
individuálního 

řešení 

Rozsah 
odpovědi 

Užitečnost 
poskytnutých 

informací  

Odbor - kancelář starosty 19 86,8  88,9  95,8  95,6  91,7  

Odbor - kancelář tajemníka 5  90,0  90,0  90,0  90,0  90,0  

Odbor dopravy 2  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor ekonomický 7  75,0  85,7  89,3  92,9  96,4  

Odbor hospodářské správy 6  75,0  80,0  95,8  70,8  79,2  

Odbor kontroly 4  75,0  75,0  68,8  68,8  75,0  

Odbor legislativně-právní 1  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 7  78,6  85,7  75,0  78,6  78,6  

Odbor občansko-správní 16 95,3  98,4  100,0  95,3  100,0  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 11 97,7  97,7  100,0  100,0  100,0  

Odbor sociální péče 25 89,0  93,8  96,7  93,8  93,8  

Odbor stavební 5  85,0  95,0  95,0  100,0  100,0  

Odbor školství 2  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor živnostenský 10 90,0  87,5  85,0  92,5  92,5  

Odbor životního prostředí 10 97,5  97,5  97,5  100,0  100,0  

Celkem 130 88,7  91,9  93,7  92,7  93,6  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 
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3.1.2.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku B  – Věcné znalosti:  

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Osobních dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Zjištění informací 
o  poplatku za vyřízení 
nového občanského 
průkazu po svatbě - změna 
jména a  bydliště. 

5  - Na dotaz, zda je nutné měnit si OP do 15 dnů po 
svatbě a  za 3  měsíce opět při změně trvalého bydliště mi 
bylo doporučeno, abych OP vyměnila až za ty 3  měsíce. 
Pracovník sám aktivně doporučil, abych si ale co nejdřívě 
vyměnila pas pro případ cest do zahraničí. Trvalé bydliště 
se v  pasu neuvádí. Poskytnuty informace nad rámec 
dotazu. 

Hospodářská 
správa - Podatelna 

Dotaz na možnost zaslání 
dopisu na úřad elektronicky. 

5  - Pracovnice věděla, jak postupovat. Z  povzdálí bylo 
slyšet její kolegyni, jak jí napovídá přesnou e-mailovou 
adresu na epodatelnu. Byly poskytnuty všechny potřebné 
informace. 

Životní prostředí Dotaz na sběrný dvůr. 
5  - Pracovník byl znalý a  ochotně zodpověděl mou 
otázku. Vyhledal telefonní číslo na sběrný dvůr pro ověření 
podrobností a  poradil mi, kde najdu další informace. 

Ekonomický 
Jak poslat žádost o  práci 
na ekonomickém odboru 

5  - Pracovník zjišťoval podrobněji záměry volající. 
Podrobně vysvětlil postup. Velmi dobré znalosti. 

Legislativně-právní 
Dotaz na sepsání závěti dle 
nového Občanského 
zákoníku. 

5  - Po vyslechnutí požadavku pracovník nabídl několik 
řešení problému. Řešení bylo dostatečně podrobné a  pro 
klienta užitečné. 

3.1.2.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku B  – Věcné znalosti: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Sociální péče 
Zjištění možnosti získat 
příspěvek na péči pro 
nepohyblivého strýce. 

2  – Hovor byl přepojen pracovnicí na jinou kolegyni, která 
po vyslechnutí problému zjistila, že jí toto nepřísluší 
a  odkázala na třetí pracovnici; hovor přepojila. Hovor se 
však vrátil, jelikož dotyčná pracovnice nebyla ve své 
kanceláři, kolegyně ji viděla odcházet na "nějaké" jednání 
a  doporučila přesunout dotaz na zítřek. Po „přepojovacím 
maratonu“ nebyl požadavek vyřešen a  doporučení zavolat 
následující den bylo nedostatečné. 

Sociální péče 
Dotaz na možnost umístění 
otce do domova pro 
seniory. 

2  – Nervózní přístup, oznámení, že nemá čas, protože 
čeká návštěvu, Pokud je pracovnice v  časovém tlaku, pak 
by měla dodržet alespoň základní pravidla vedení hovoru, 
chtěla sice přepojit na kolegu, ale přepojení se nepovedlo 
a  hovor se přerušil. Pracovnice neposkytla kontaktní 
informace. 

Sociální péče 
Otec odmítá platit výživné 
své 19leté dceři, která 
studuje. 

2  - Věcné znalosti pracovnice pro daný problém nebyly 
dostačující, nicméně klientku odkázala na OSPOD. 
Pracovnice neposkytla jméno ani žádné další kontaktní 
informace na kompetentního pracovníka. Dokonce klientku 
ani nepřepojila. 

Kontroly 
Žádost o  pomoc se 
sepsáním petice. 

2  – Pracovnice nechtěla nic řešit. Podrážděně předala 
klienta k  řešení svému kolegovi, který jeho dotaz 
zodpověděl pouze v  základní rovině. 

Odbor majetkový, 
bytový a  investiční 

Dotaz, zda je plánována 
nějaká dražba majetku 
v  rámci exekuce. 

1  - Pracovnice se chtěla klienta jednoznačně jen "zbavit", 
i  když požadavek nebyl v  její náplni práce, měla 
postupovat zcela jinak. Přepojila klienta na kolegyni, 
spojení se však přerušilo. Neposkytla žádné kontaktní 
informace na kompetentního pracovníka. 
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3.1.3 Blok C  - Empatie, lidskost, respekt 

V  rámci BLOKU C  bylo hodnoceno umění naslouchat klientovi a  vlídnost pracovníka při 

rozloučení. Nepovinným hodnotícím kritériem byla oblast reakce na neústupného/ 

problémového/asertivního klienta. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno 

u  16 kontaktů, a  proto není zahrnuto v  tabulce 3.5, aby nedocházelo ke zkreslení při 

celkovém vyhodnocení. Hodnota průměrného postoje u  této oblasti je 79,7, to znamená, že 

Mystery Clienti hodnotili přiměřenost reakce pracovníka a  udržení jeho profesionality 

s  cílem uklidnit situaci kladně. Reakce pracovníků u  13 kontaktů byla v  tomto ohledu 

hodnocena jako naprosto profesionální (postoj na škále 100,0). U tří kontaktů v  rámci celého 

bloku C  neproběhla reakce dle očekávání. V  jednom případě (Odbor živnostenský) byla 

pracovnice při jednání s  klientem znatelně nervózní a  u  dvou kontaktů (Odbor sociální 

a  Odbor kontroly) byla reakce nepřiměřená. V  obou případech se jednalo o  kontakty, které 

měly nižší hodnocení v  celém rozsahu šetření, viz výčet negativních hodnocení v  kapitole 

3.2.3.2. 

Souhrnné hodnocení výsledků za celý úřad vypovídá o  empatickém přístupu většiny 

pracovníků směrem ke klientovi a  velkému zájmu vyřešit jeho problémy a  poskytnout 

adekvátní informace. Celkem 14 odborů bylo hodnoceno průměrným postojem vyšším než 

81,0, což vypovídá o  profesionálním chování úředníků ke klientům. Hodnotitelé oceňovali 

zejména příjemné vystupování úředníků, jejich vcítění do problémů klienta, trpělivost při 

opakovaných dotazech a  viditelnou ochotu pomoci s  řešením. Nejlépe tyto aspekty 

prokazovali pracovníci na Odboru dopravy, Odboru legislativně-právním, Odboru 

školství a  Odboru stavebním (hodnota průměrného postoje byla vždy 100,0). Nedostatkem 

někteých realizovaných telefonátů byla znatelná nervozita nebo únava úředníka, což mělo vliv 

na celkový dojem z  rozhovoru. Nejnižší hodnocení v  bloku empatie, lidskosti a  respektu 

dostal Odbor kontroly (průměrný postoj 68,8), kdy v  jednom případě byl realizovaný 

rozhovor z  hlediska vlídnosti a  emptie vyhodnocen jako zcela nevyhovující (nepřiměřená 

reakce na neústupného klienta, nevlídný přístup, nevyslechnutí klienta). V  dalším případě byl 

přístup úředníká Odboru kontroly hodnocen spíše jako formální s  cílem záležitost rychle 

vyřídit, přesto byl pracovník trpělivý a  vyjadřoval se profesionálně. Chyběl osobní zájem 

o  problém. 

Tabulka 3.5: Výsledky hodnocení BLOKU C  Mystery Calling ÚMČ Praha 13 dle jednotlivých oblastí 

a  odborů 

Odbor 
Realizované 
rozhovory 

Průměrný postoj na škále 

Blok C  - Empatie, 
lidskost, respekt 

Umění naslouchat Vlídnost rozloučení se 

Odbor - kancelář starosty 19 93,4  97,2  90,8  

Odbor - kancelář tajemníka 5  95,0  100,0  95,0  

Odbor dopravy 2  100,0  100,0  100,0  

Odbor ekonomický 7  84,4  100,0  92,9  

Odbor hospodářské správy 6  95,8  100,0  100,0  

Odbor kontroly 4  68,8  75,0  68,8  

Odbor legislativně-právní 1  100,0  100,0  100,0  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 7  85,7  85,7  85,7  

Odbor občansko-správní 16 96,9  98,4  95,3  

Odbor osobních dokladů 
a  evidence obyvatel 11 97,7  100,0  100,0  

Odbor sociální péče 25 94,0  93,0  91,0  
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Odbor 
Realizované 
rozhovory 

Průměrný postoj na škále 

Blok C  - Empatie, 
lidskost, respekt 

Umění naslouchat Vlídnost rozloučení se 

Odbor stavební 5  100,0  100,0  95,0  

Odbor školství 2  100,0  100,0  100,0  

Odbor živnostenský 10 87,5  92,5  82,5  

Odbor životního prostředí 10 97,5  100,0  92,5  

Celkem 130 93,1  95,9  91,9  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

3.1.3.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku C  – Empatie, lidskost, respekt:  

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář tajemníka 
Nabídka pilotážních 
vzdělávacích programů. 

5  – Velmi příjemná a  milá pracovnice. Sama zavolala do 
5  minut zpět. 

Občansko-správní Dotaz na vítání občánků 
5  – Vstřícný a  ochotný přístup. Příjemné rozloučení. Vše 
v  pořádku. 

Živnostenský Dotaz na koncesi. 
5  – Milá a  empatická pracovnice. Trpělivý vstřícný 
přístup. Opakované otázky zodpovídala pracovnice klidně. 
Rozloučení „Na shledanou“. 

Stavební 
Dotaz na platný regulační 
plán či územní studii. 

5  - Pracovnice byla klidná, do telefonu příjemná, trpělivá, 
opakované otázky zvládala s  klidem. Standardní 
rozloučení „Na shledanou.“ 

Sociální péče 
Dotaz na vydání 
parkovacího průkazu pro 
osobu ZTP. 

5  - Trpělivá, přátelská, ochotná pracovnice. Vše vysvětlila, 
opravdu chtěla pomoci. Rozloučení vlídné a  upřímné. 
Příkladný přístup, jeden z  nejlepších na úřadě. 

3.1.3.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku C  – Empatie, lidskost, respekt: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kontroly 
Žádost o  pomoc se 
sepsáním petice. 

2  - Pracovnice nechtěla nic řešit. Podrážděně předala 
klienta k  řešení svému kolegovi, který jeho dotaz 
zodpověděl pouze v  základní rovině. Nevhodný přístup, 
naprosto nepřiměřená reakce, bez jakéhokoliv pozdravu, 
nevlídnost.  

Sociální péče 
Dotaz na možnost umístění 
otce do domova pro 
seniory. 

2  - Nervózní, nepříjemná osoba. Pracovnice se 
nerozloučila. Nedostatek trpělivosti. Absence lidského 
přístupu.  

Odbor majetkový, 
bytový a  investiční 

Dotaz, zda je plánována 
nějaká dražba majetku 
v  rámci exekuce. 

1  – Lidsky zcela nepřijatelné chování. Pracovnice se ani 
nerozloučila. Nevlídný přístup. Pracovnice se chtěla klienta 
jednoznačně jen "zbavit". Naprosto nedostačující.  

3.1.4 Blok D  - Aspekty ovlivňující komunikaci 

V  BLOKU D  byly hodnoceny aspekty ovlivňující komunikaci, resp. dostupnost pracovníka. 

Nepovinným hodnotícím kritériem byl způsob oznámení a  řešení nepřítomnosti 

pracovníka v  kanceláři. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno u  8  kontaktů, a  proto 

není zahrnuto v  tabulce 3.6, aby nedocházelo ke zkreslení při celkovém vyhodnocení. 

Hodnota průměrného postoje u  této oblasti je 75,0. U  čtyř kontaktů hodnotili Mystery 

Clienti reakci pracovníků na nepřítomnost volaného jako naprosto vyhovující (průměrný 
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postoj 100,0). Pracovníci oznámili, důvod nepřítomnosti volaného a  buď klientovi pomohli 

sami, nebo oznámili, kdy bude volaný dostupný. U 4 kontaktů byla odpověď na nepřítomnost 

pracovníka méně uspokojivá (3x Odbor sociální práce a  1x Obor – kancelář starosty).  

Společným znakem všech odborů byla vysoká míra dostupnosti úředníků na telefonu. Ve 

většině případů (99,2 %) byl pracovník dostupný v  kanceláři, případně byl jednoduše 

k  sehnání. Celkem 23 telefonátů (17,7 % kontaktů) bylo realizováno mimo pracovní 

dobu. V  případě nedostupnosti daného pracovníka, nebyl problém se zdůvodněním jeho 

nepřítomnosti, klientovi byla nabídnuta možnost řešení jeho požadavku, nejčastěji odkázáním 

na jiného kolegu, který má danou záležitost také na starosti.  

Tabulka 3.6: Výsledky hodnocení BLOKU D  Mystery Calling ÚMČ Praha 13 dle jednotlivých oblastí 

a  odborů 

Odbor 
Realizované 
rozhovory 

Průměrný postoj na škále 

Blok D  - Aspekty 
ovlivňující komunikaci 

Dostupnost pracovníka 

Odbor - kancelář starosty 19 93,4  94,7  

Odbor - kancelář tajemníka 5  100,0  100,0  

Odbor dopravy 2  100,0  100,0  

Odbor ekonomický 7  100,0  100,0  

Odbor hospodářské správy 6  100,0  100,0  

Odbor kontroly 4  100,0  100,0  

Odbor legislativně-právní 1  100,0  100,0  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 7  100,0  100,0  

Odbor občansko-správní 16 100,0  100,0  

Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 11 97,7  100,0  

Odbor sociální péče 25 98,0  100,0  

Odbor stavební 5  100,0  100,0  

Odbor školství 2  100,0  100,0  

Odbor živnostenský 10 97,5  100,0  

Odbor životního prostředí 10 100,0  100,0  

Celkem 130 97,5  99,2  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

Velkým pozitivem úřadu je, že pracovníci v  době své nepřítomnosti v  kanceláři ve většině 

případů mají svůj telefon přepojený na zastupujícího pracovníka, takže se jen v  několika málo 

případech stalo, že se telefonát přepojil na ústřednu a  v  jednom případě se stalo, že telefon 

nezvedl nikdo ani po 20 minutách vyzvánění.  

V  situacích, kdy byly telefonní hovory přesměrovány na ústřednu úřadu anebo se po několika 

vyzváněních automaticky na ústřednu přepojily, nepůsobilo jednání pracovníka ústředny už 

tolik profesionálně a  vstřícně jak tomu bylo v  případě úředníků. I  když se pracovník 

představil názvem úřadu, nesdělil, že se jedná o  ústřednu či vrátnici, takže volající mohl být 

poněkud zmatený, způsob vyjadřování byl často familiární či znuzený a  chybělo nabídnutí 

možnosti přepojení na jinou osobu daného odboru. 
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3.1.4.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku D  – Aspekty ovlivňující komunikaci: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Sekretariát 
místostarosty 

Dotaz, zda je k  dispozici 
tištěná mapa cyklotrast 
v  MČ Praha 13. 

5  – Pracovnice byla ve své kanceláři, telefón zvedla téměř 
okamžitě. Po neúspěšném přepojení na jiného pracovníka 
se pracovnice omluvila a  podala mi informace, jak 
pracovníka kontaktovat. Velmi dobře zapůsobilo, že 
pracovnice zůstala na lince a  zjišťovala, zda jsem byla 
v  pořádku přepojena. 

Občansko-správní 

Dotaz na vítání občánků. 5  - Pracovnice, které jsem volala, byla v  kanceláři. Její 
kolegyně, na kterou mě chtěla přepojit, byla právě na 
obědě. Pracovnice mě poprosila, abych zavolala za půl 
hodiny a  poskytla mi na kolegyni kontaktní informace. 

Odbor osobních 
dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Dotaz, co mám dělat, když 
mi na dovolené spadl pas 
do vody a  zdeformoval se. 

5  - Nemluvil jsem s  pracovnicí, které jsem původně volal. 
Telefon zvedla její kolegyně, se kterou jsem problém 
vyřešil a  která dokázala svou kolegyni plně 
a  profesionálně zastoupit. 

Odbor osobních 
dokladů 
a  evidence 
obyvatel 

Získání základních 
informací ohledně vyřízení 
cestovních dokladů. 

5  – Pracovnice zvedla telefon téměř ihned i  mimo úřední 
hodiny, byla profesionální, vše zodpověděla.  

Odbor kontroly 
Stížnost na pracovníka 
ostrahy MěÚ 

5  - Dobrá dostupnost všech pracovníků zapojených do 
řešení problému. 

3.1.4.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku D  – Aspekty ovlivňující 

komunikaci: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kancelář starosty Dotaz na Místní agendu 21. 

1  - Pracovnice nezvedla telefon a  neměla jej přepojený 
na kompetentního pracovníka. Hovor se přepojil na 
ústřednu, kde mi pracovník neochotně sdělil, že budu 
muset „nejspíš“ zavolat znova později. Slovník ne příliš 
profesionální s  nádechem ironie.   

Ekonomický 

Dotaz, zda je možné 
zaplatit blokovou pokutu 
kartou či bankovním 
převodem. 

(-1 ) – Nehodnoceno. Telefon nikdo nezvedl a  hovor se 
nepřepojil ani po 20 minutách vyzvánění na ústřednu. 
Telefonát uskutečněn 18.7 .2019 ve 12:57h. Případ nebyl 
zahrnut do hodnocení. 

3.2 Srovnání výsledků šetření Mystery Calling s výsledky z roku 2014 

Celková úroveň ÚMČ Praha 13 poskytovaných služeb klientům prostřednictvím telefonického 

kontaktu je na profesionální úrovni. Ačkoli bylo šetření Mystery Calling hodnoceno kladně 

i v roce 2014, došlo při současném šetření v  této oblasti k  zlepšení, hodnota průměrného 

postoje vzrostla z  82,1 na 91,6. Nárůst spokojenosti byl zaznamenán ve všech hodnocených 

blocích, zejména u  BLOKU A, v  rámci něhož byl hodnocen formální přístup pracovníků ke 

klientovi, a  u BLOKU C, kde byla hodnocena empatie, lidskost a  respekt pracovníků ÚMČ 

Praha 13. Více viz graf 3.1. 
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Graf: 3.1: Výsledky šetření Mystery Calling dle hodnocených bloků v  letech 2014 a 2019 

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

Ve srovnání s  předchozím šetřením došlo v  roce 2019 v  přístupu ke klientovi 

prostřednictvím telefonického rozhovoru k  zlepšení u  všech odborů mimo Odbor kontroly 

(pokles hodnoty průměrného postoje o  10,0) a  Odbor majetkový, bytový a  investiční 

(pokles hodnoty průměrného postoje o  0,4). Další výjimku tvoří Odbor školství, který si 

udržel vysokou profesionalitu (průměrný postoj 100,0) v  přístupu ke klientovi v  rámci 

telefonické komunikace v  předchozím i  současném hodnocení. Více viz tabulka 3.7. 

Tabulka 3.7: Vyhodnocení šetření Mystery Calling dle odborů -  Souhrnné hodnocení 

ODBOR 
Souhrnné hodnocení 

2014 2019 Rozdíl 

Odbor stavební 66,2  90,0  23,8  

Odbor životního prostředí 85,0  100,0  15,0  

Odbor - kancelář tajemníka 75,0  90,0  15,0  

Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 86,4  100,0  13,6  

Odbor legislativně-právní 87,5  100,0  12,5  

Odbor ekonomický 72,5  81,3  8,8  

Odbor živnostenský 81,3  90,0  8,7  

Odbor dopravy 93,8  100,0  6,2  

Odbor občansko-správní 90,0  95,3  5,3  

Odbor - kancelář starosty 84,7  89,5  4,8  

Odbor hospodářské správy 83,3  87,5  4,2  

Odbor sociální péče 90,4  93,0  2,6  

Odbor školství 100,0  100,0  0,0  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 82,5  82,1  -0,4  

Odbor kontroly 85,0  75,0  -10,0  

Celkem 82,1  91,6  9,5  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

Pozn.: Průměrný postoj na škále 0  – 100, kde 0  = zcela nevyhovující, 100 = profesionální 

Zlepšení dosáhla také většina dílčích oblastí jednotlivých bloků v  rámci Mystery Callingu. 

BLOK A, kde byl hodnocen formální přístup pracovníků ke klientovi, dosáhl zlepšení ve všech 

dílčích oblastech, zejména ve způsobu rozloučení (nárůst průměrného postoje o 9,8) 

a  verbálních komunikačních dovednostech (nárůst průměrného postoje o  7,5). Podrobněji 

viz graf 3.2. 
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Graf: 3.2: Výsledky hodnocení BLOKU A  Mystery Calling dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

Při porovnání hodnocení věcných znalostí pracovníků (BLOK B), je vidět zlepšení ve všech 

dílčích oblastech, zlepšila se zejména úroveň poskytnutých informací, resp. jejich užitečnost 

(nárůst průměrného postoje o  8,0) a  proaktivní přístup pracovníků ve smyslu poskytování 

dodatečných informací a  podkladů (nárůst průměrného postoje o  5,4). Nižšího, ale stále 

pozitivního hodnocení oproti předchozímu šetření dosáhli pracovníci v  oblasti „Reakce 

a  postup zaměstnance v  případě problémové záležitosti/neznalosti problému“ (pokles 

hodnoty průměrného postoje o  1,8). Více viz graf 3.3. 

Graf: 3.3: Výsledky hodnocení BLOKU B  Mystery Calling dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 
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V rámci BLOKU C  byla hodnocena empatie, lidskost a  respekt pracovníků ÚMČ Prahy 13 

směrem ke klientovi. Oproti předchozímu šetření se snížila spokojenost s  reakcí pracovníků 

na neústupného/problémového/asertivního klienta, pokles hodnocení je ale minimální 

(hodnota průměrného postoje klesla o 0,9). Naopak vlídnost pracovníků při rozloučení se 

s  klientem se výrazně zlepšila (nárůst hodnoty průměrného postoje o 9,6), podobně 

trpělivost pracovníků (umění naslouchat; nárůst hodnoty průměrného postoje o  6,7). Viz graf 

3.4. 

Graf: 3.4: Výsledky hodnocení BLOKU C  Mystery Calling dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

V  rámci BLOKU D, kde se hodnotily aspekty ovlivňující komunikaci, došlo ve srovnání 

s  předchozím šetřením k  výraznému snížení spokojenosti Mystery Clientů se způsobem 

oznamování a  řešení nepřítomnosti pracovníka v  kanceláři (pokles hodnoty průměrného 

postoje o  18,8). I  přesto je však tento aspekt hodnocen v  současném šetření kladně. Více viz 

graf 3.5. 

Graf: 3.5: Výsledky hodnocení BLOKU D  Mystery Calling dle jednotlivých oblastí: v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 
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4 Mystery Mailing 

Šetření Mystery Mailing bylo zaměřené na hodnocení e-mailové komunikace úředníků ÚMČ 

Praha 13 s  občany. A  probíhalo souběžně s  osobním a  telefonickým šetřením. Na začátku 

šetření byly vytvořeny fiktivní e-mailové adresy různých e-mailových klientů, ze kterých byly 

rozesílány určeným zaměstnancům předem dohodnuté typy zpráv (dotazů/požadavků). 

Následně po obdržení zprávy od úředníka, byla tato odpověď vyhodnocena do hodnotícího 

archu, který byl ve formě online dotazníku umístěn na bezplatném webovém prostředí. 

V  rámci šetření Mystery Mailing byly zjišťovány informace zařazené do následujících bloků: 

 BLOK A  – FORMÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI obsahující tyto hodnotící oblasti: 

A1. Způsob pozdravení, oslovení 

A2. Informování o  průběhu řešení 

A3. Komunikační dovednosti obecné - stylistika 

A4. Komunikační dovednosti písemné – gramatika 

A5. Způsob oznamování nepřítomnosti pracovníka v  zaměstnání 

A6. Způsob rozloučení  

A7. Formát kontaktní informace 

A8. Komplexní zhodnocení bloku A  

A9. BLOK B  - VĚCNÉ ZNALOSTI obsahující následující hodnotící oblasti: 

A10. Vhodnost individuálního řešení 

A11. Rozsah odpovědi 

A12. Užitečnost poskytnutých informací 

A13. Reakce a  postup zaměstnance v  případě problémové záležitosti/neznalosti 

problému  

A14. Poskytnutí dodatečných informací/ podkladů 

A15. Komplexní zhodnocení bloku B  

 BLOK C  – SOUHRNNÉ HODNOCENÍ. 

Výběr odborů a  jmenný seznam kontaktů pro realizaci šetření Mystery Mailing byl nastaven 

zadavatelem. Na každý odbor byl zaslán minimálně jeden e-mail (resp. byl realizován 

minimálně jeden kontakt). Celkem bylo realizováno 145 e-mailových kontaktů na 

15 odborech. Více viz tabulka 4.1. 

Tabulka 4.1: Počet a  podíl realizovaných kontaktů v  rámci šetření Mystery Mailing dle odborů. 

Odbor 
Realizované e-maily 

Počet Podíl 

Odbor - kancelář starosty 15 10,3  

Odbor - kancelář tajemníka 5  3,4  

Odbor dopravy 3  2,1  

Odbor ekonomický 9  6,2  

Odbor hospodářské správy 4  2,8  

Odbor kontroly 5  3,4  

Odbor legislativně-právní 1  0,7  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 6  4,1  

Odbor občansko-správní 17 11,7  
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Odbor 
Realizované e-maily 

Počet Podíl 

Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 12 8,3  

Odbor sociální péče 37 25,5  

Odbor stavební 11 7,6  

Odbor školství 1  0,7  

Odbor živnostenský 10 6,9  

Odbor životního prostředí 9  6,2  

Celkem 145 100,0  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupci  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

Ze 145 realizovaných kontaktů zůstalo 18 e-mailů bez odpovědi (tj. 12,4 % neúspěšných 

kontaktů). U Odboru legislativně-právního byl realizován jeden kontakt, na který nedošla 

žádná odpověď. Proto není Odbor legislativně-právní zařazen do dalšího hodnocení. Naopak 

u  Odboru živnostenského, Odboru životního prostředí, Odboru - Kancelář tajemníka, 

Odboru dopravy a  Odboru školství byla úspěšnost kontaktů 100% (tj. všechny e-maily byly 

vyřízeny), více viz tabulka 4.2. Během šetření bylo prokázáno, že některé kontakty nebyly 

s  největší pravděpodobností realizovány z  důvodu technických problémů při přechodu 

úřadu na nový systém komunikačních služeb, což se mohlo projevit např. „ztrátou“ e-mailů 

nebo jejich zařazením do složky spamu, kde si jich pracovník nemusel všimnout. 

Tabulka 4.2: Struktura realizovaných kontaktů v  rámci šetření Mystery Mailing dle odborů 

Odbor 
Počet 

realizovaných 
e-mailů 

Z  toho: 

Zodpovězené Nezodpovězené 

Počet Podíl Počet Podíl 

Odbor - kancelář starosty 15 12 80,0  3  20,0  

Odbor - kancelář tajemníka 5  5  100,0  0  0,0  

Odbor dopravy 3  3  100,0  0  0,0  

Odbor ekonomický 9  6  66,7  3  33,3  

Odbor hospodářské správy 4  3  75,0  1  25,0  

Odbor kontroly 5  4  80,0  1  20,0  

Odbor legislativně-právní 1  0  0,0  1  100,0  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 6  5  83,3  1  16,7  

Odbor občansko-správní 17 16 94,1  1  5,9  

Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 12 9  75,0  3  25,0  

Odbor sociální péče 37 35 94,6  2  5,4  

Odbor stavební 11 8  72,7  3  27,3  

Odbor školství 1  1  100,0  0  0,0  

Odbor živnostenský 10 10 100,0  0  0,0  

Odbor životního prostředí 9  9  100,0  0  0,0  

Celkem 145 127 87,6  18 12,4  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 
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Základní ukazatele šetření e-mailové komunikace 

Z celkových 145 realizovaných e-mailových kontaktů přišla odpověď na 127 z  nich 

(tj. návratnost 87,6 %), z toho: 

 Průměrná doba čekání na odpověď byla 1  až 2  dny (statisticky přesnější 1,7 dnů). 

V  předchozím šetření v  roce 2014 byla průměrná doba čekání necelé 3  dny, tj. čekání 

na odpověď se zkrátilo. 

 Většina odpovědí (91,3 %) přišla do 3  pracovních dní od data odeslání e-mailu, jak 

stanovují vnitřní směrnice ÚMČ Prahy 13. Zákonem stanovená lhůta 30 dnů byla 

dodržena u  všech zodpovězených e-mailů.  

 Z  celkového počtu zaslaných odpovědí bylo 75,6 % e-mailů řešeno konkrétním 

pracovníkem, kterému byl e-mail zaslán.  U  dalších odpovědí (23,6 % kontaktů) byli do 

jejich řešení zainteresováni 2  až 3  pracovníci, jedna odpověď byla systémem 

vygenerována automaticky (automatická odpověď v  nepřítomnosti pracovníka), tj. 

kontakt byl realizován bez zapojení jakéhokoliv pracovníka. Podobně tomu bylo 

i v předešlém šetření. 

4.1 Vyhodnocení Mystery Mailing 

Úroveň e-mailových služeb ÚMČ Praha 13 je hodnocena jako nadstandardní (průměrný 

postoj souhrnného hodnocení je 87,2). V hodnocení nejsou zahrnuty e-maily, na které nebylo 

odpovězeno, z  toho důvodů nelze vyhodnotit tento typ komunikace úředníků jako 

jednoznačně bezproblémový. Kladné hodnocení získalo celkem 109 kontaktů. Neutrálně 

(hodnotitelé nezaujali ani pozitivní ani negetivní postoj) bylo hodnoceno 12 kontaktů. 

Negativně bylo hodnoceno 5  e-mailových kontaktů (2x Odbor občansko-správní, 1x Odbor 

majetkový, bytový a  investiční, 1x Odbor životního prostředí a  1x  Odbor kontroly), kdy 

pracovníci řešení e-mailu postoupili kompetentnímu pracovníkovi, ale neinformovali o  tom 

klienta (1x Odbor občansko-správní a  1x Odbor kontroly) nebo naopak klient byl 

o  přeposlání e-mailu informován, ale od kompetentní osoby již nepřišla žádná odpověď 

(1x  Odbor životního prostředí), v  dalším případě nebyla odpověď dostačující (1x Odbor 

občansko-správní a  1x Odbor majetkový, bytový a  investiční). 

V  rámci šetření Mystery Mailing byl hodnocen formální přístup komunikace s  klientem 

(BLOK A; průměrný postoj 87,0) a  také byly hodnoceny věcné znalosti pracovníků ÚMČ 

Praha 13 (BLOK B; průměrný postoj 89,5). Oba bloky jsou hodnoceny nadprůměrně. 

Výborných výsledků v  souhrnném hodnocení s  průměrným postojem nad 81,0  dosáhly 

všechny hodnocené odbory, výjimku tvoří Odbor ekonomický (průměrný postoj 61,1), 

Odbor sociální péče (průměrný postoj 75,0) a  Odbor stavební (průměrný postoj 65,0), 

jejichž postupy jsou hodnotiteli vnímány jako standardní, přesto pozitivně. Zcela profesionální 

přístup (průměrný postoj 100,0) vykazují pracovníci Odboru – kancelář tajemníka a  Odboru 

kontroly. Více viz Tabulka 4.3.  
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Tabulka 4.3: Hodnocení e-mailových kontaktů ÚMČ Praha 13 

Odbor 
Počet 

zodpovězených 
e-mailů 

Průměrný postoj na škále 

Souhrnné 
hodnocení 

Blok A  – Formální 
přístup ke klientovi 

Blok B  – Věcné 
znalosti 

Odbor - kancelář starosty 12 87,5  84,6  91,7  

Odbor - kancelář tajemníka 5  100,0  95,0  95,0  

Odbor dopravy 3  91,7  91,7  91,7  

Odbor ekonomický 6  61,1  91,7  87,5  

Odbor hospodářské správy 3  87,5  89,6  91,7  

Odbor kontroly 4  100,0  95,0  95,0  

Odbor majetkový, bytový 
a  investiční 

5  91,7  91,7  91,7  

Odbor občansko-správní 16 91,7  91,7  87,5  

Odbor osobních dokladů a  evidence 
obyvatel 

9  91,7  75,0  100,0  

Odbor sociální péče 35 75,0  81,3  81,3  

Odbor stavební 8  65,0  70,0  80,0  

Odbor školství 1  84,4  82,8  87,5  

Odbor živnostenský 10 94,4  94,4  94,4  

Odbor životního prostředí 9  90,0  90,7  89,3  

Průměr ÚMČ Praha 13 127 87,9  87,0  89,5  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 

4.1.1 Blok A  - Formální přístup ke klientovi 

V  rámci formálního přístupu se u  všech e-mailových kontaktů hodnotil způsob pozdravení, 

komunikační dovednosti (stylistika i  gramatika), způsob oznamování nepřítomnosti 

pracovníka v  zaměstnání a  formát kontaktní informace. Nepovinným hodnotícím kritériem 

(oblastí) bylo informování klienta o  průběhu řešení (informování o  tom, proč pracovník 

něco požaduje, co bude následovat a  dále potřebovat nebo kdy bude výsledek). Toto 

hodnotící kritérium bylo posuzováno u  25 kontaktů, a  proto není zahrnuto v  tabulce 4.4, 

aby nedocházelo ke zkreslení vyhodnocení. Hodnota průměrného postoje u  této oblasti je 

93,0, to znamená, že Mystery Clienti byli s  mírou a  postupem pracovníků při informování 

o  průběhu řešení spokojeni. 20 kontaktů bylo v  tomto ohledu hodnoceno jako naprosto 

vyhovující (postoj na škále 100,0). U  pěti kontaktů bylo hodnocení nižší (1x Odbor sociální, 

1x Odbor kancelář tajemníka, 1x Odbor – kancelář starosty, 1x Odbor životního 

prostředí a  1x Odbor stavební), nejčastěji z  důvodu neinformování klienta o  postoupení e-

mailu jinému kompetentnímu pracovníkovi. 

Další nepovinnou hodnotící oblastí v  rámci tohoto bloku je způsob oznamování 

nepřítomnosti pracovníka v  zaměstnání prostřednictvím nastavení automatických 

odpovědí v   jejich nepřítomnosti. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno u  13 kontaktů. 

Hodnota průměrného postoje u  této oblasti je 80,8. U 10 kontaktů bylo v  tomto ohledu 

hodnoceno jako naprosto vyhovující (postoj na škále 100,0). U zbylých tří kontaktů byly 

shledány nedostatky (automatická odpověď nebyla nastavena, e-mail byl vyřízen jinou 

osobou bez předchozího informování klienta nebo až po nějaké době, kdy se pracovnice 

v  odpovědi omluvila), jednalo se konkrétně o  kontakty v  rámci Odboru majetkového, 

bytového a  investičního, Odboru živnostenského a  Odboru - kancelář starosty. Ze 
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zmíněného vyplývá, že ne ve všech případech bylo při nepřítomnosti pracovníka nastaveno 

automatické přeposílání e-mailů jiné kompetentní osobě. 

Nepovinným hodnotícím kritériem byl také způsob rozloučení pracovníka. Toto hodnotící 

kritérium bylo hodnoceno u  122 kontaktů. Průměrný postoj 81,4  dokládá, že Mystery Clienti 

rozloučení v  e-mailu hodnotili jako zcela v  pořádku. Hodnocení na škále 100,0  získalo 

celkem 49 kontaktů, jedná se o  rozloučení, které bylo nad rámec formálního rozloučení 

(„S  pozdravem“). U  šesti e-mailů pak rozloučení chybělo, obsahovaly však kontaktní 

informace (2x Odbor občansko-správní, 3x Odbor sociální péče a  1x Odbor 

živnostenský). 

Zcela profesionální přístup z  hlediska formální stránky e-mailové komunikace byl zjištěn 

u  pracovníků Odboru školství (průměrný postoj 100,0). Další kladně hodnocené odbory 

s  hodnotou průměrného postoje 90,0 a  více jsou Odbor – kancelář tajemníka, Odbor 

osobních dokladů a  evidence obyvatel, Odbor dopravy, Odbor ekonomický, Odbor 

sociální péče a  Odbor živnostenský. U  těchto odborů lze celkový formální přístup hodnotit 

jako zcela profesionální. Nejhůře, ale přesto pozitivně, jsou hodnoceny Odbor majetkový, 

bytový a  investiční (průměrný postoj 70,0) a  Odbor hospodářské správy (průměrný postoj 

75,0). Kvalitativní kritéria pro e-mailovou komunikaci úředníků se zákazníky jsou tak 

hodnocena kladně (ve většině případů až nadprůměrně) napříč všemi odbory. Více viz tabulka 

4.4. 

Z  hlediska komunikační dovednosti (gramatika) byla většina doručených e-mailů (65,2 %) 

bez chyb. Zbylé e-maily obsahovaly zejména drobné pravopisné chyby nebo překlepy, příp. 

se v  textu objevila nevysvětlená zkratka nebo nepřehledné formátování textu. Jediné dva 

obory dosáhly u  tohoto hodnotícího kritéria průměrného postoje 100,0, (Odbor školství 

a  Odbor kontroly), ale i  zbylé odbory dosáhly velmi dobrého hodnocení (průměrný postoj 

83,3 – 95,0). 

Nejčastějším způsobem oslovení klienta (zhruba tři pětiny doručených e-mailů) je oslovení 

jménem adresáta/klienta, tj. „Vážený pane/í  XY“ nebo „Dobrý den pane/í  XY“, bez 

konkrétního oslovení adresáta/klienta, tj. „Vážený pane/í “ nebo „Dobrý den“ bylo úředníky 

zasláno zhruba třetina e-mailů. V  jednom případě pracovník Odboru stavebního oslovil 

klienta pouze jménem.  

Tři čtvrtiny doručených e-mailů obsahovaly kompletní vizitku pracovníka úřadu, u  zbylých 

e-mailů byly vizitky nekompletní (12,6 % emailů; 1x Odbor životního prostředí, 5x Odbor 

sociální péče, 1x Odbor stavební, 2x Odbor – kancelář tajemníka, 1x Odbor – kancelář 

starosty, 4x Odbor ekonomický, 1x Odbor občansko-správní a  1x Odbor živnostenský) 

nebo zcela chyběly (11,0 % e-mailů; 2x Odbor ekonomický, 2x Odbor hospodářské správy, 

1x Odbor kontroly, 5x Odbor občansko-správní, 1x Odbor majetkový, bytový 

a  investiční, 1x Odbor sociální, 2x Odbor stavební a  1x Odbor živnostenský). 

U  nekompletní vizitky chyběl často odkaz na webové stránky města. Nedostatkem je, 

stejně jako u  předchozího šetření, neúplný a  nejednotný formát kontaktní informace 

(„vizitky pod zprávou“).  

 

 



56 

 

Tabulka 4.4: Výsledky hodnocení BLOKU A  Mystery Mailing ÚMČ Praha 13 dle jednotlivých oblastí a  odborů 

Odbor 
Počet 

zodpovězených  
e-mailů 

Průměrný postoj na škále 

Blok A  – Formální 
přístup ke klientovi 

způsob pozdravení, 
oslovení 

komunikační dovednosti 
stylistika 

Komunikační dovednosti 
gramatika 

Formát kontaktní 
informace 

Odbor - kancelář starosty 12 84,6  93,8  91,7  91,7  97,9  

Odbor - kancelář tajemníka 5  95,0  95,0  100,0  95,0  85,0  

Odbor dopravy 3  91,7  83,3  75,0  91,7  100,0  

Odbor ekonomický 6  91,7  95,8  87,5  83,3  45,8  

Odbor hospodářské správy 3  75,0  75,0  91,7  83,3  33,3  

Odbor kontroly 4  81,3  91,7  91,7  100,0  75,0  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 5  70,0  80,0  100,0  93,8  80,0  

Odbor občansko-správní 16 81,3  91,7  90,0  93,3  65,6  

Odbor osobních dokladů a  evidence 
obyvatel 

9  94,4  91,7  91,7  83,3  100,0  

Odbor sociální péče 35 90,7  90,7  93,6  92,1  92,1  

Odbor stavební 8  81,3  96,4  92,9  85,7  71,9  

Odbor školství 1  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor živnostenský 10 90,0  95,0  87,5  87,5  82,5  

Odbor životního prostředí 9  86,1  97,2  75,0  83,3  97,2  

Průměr ÚMČ Praha 13 127 87,0  91,9  90,7  90,0  83,5  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce (tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší 

hodnota). 
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4.1.1.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku A  – Formální přístup ke klientovi: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Živnostenský 
Dotaz na náležitosti 
potřebné k  zahájení 
podnikání. 

5  - Ukázková odpověď. Skvělá stylistika, vstřícnost. 
Odpověď má všechny náležitosti. Pracovník připojil svou 
kompletní vizitku. Bez gramatických chyb a  překlepů. 
Úhledně naformátováno. Rozloučení s  přáním příjemného 
dne. 

Sociální péče 
Dotaz na možnost 
urgentního umístění matky 
v  domově pro seniory. 

5  - Pracovnice nebyla kompetentní k  vyřízení dotazu, 
předala e-mail dále, o  čemž klienta informovala, a  další 
pracovnice dotaz vyřídila celý, včas a  kompletně. 
Připojena kompletní vizitka. Rozloučení „S  pozdravem“. 

Kancelář starosty 

Dotaz, jaké jsou možnosti 
věnovat velmi zachovalé 
obnošené oblečení, prosba 
o  seznam organizací. 

5  - Odpověď byla stručná a  výstižná, správně 
formulovaná. V  kopii byla zaslána také dvěma dalším 
pracovnicím. Oslovení: „Dobrý den“. Rozloučení: 
„S  pozdravem“. Pod podpisem připojeny úplné kontaktní 
informace, které nebyly formátovány do podoby vizitky. 

Kancelář tajemníka 

Dotaz, zda má Praha 13 
dostatek vody i  do 
budoucna na případné 
hašení požárů. 

5  - Text je výborně srozumitelný, psaný spisovnou 
češtinou s  rozumnou mírou využití odborných výrazů, 
zkratky jsou omezeny na obecně známé pojmy (HZS). 
Strukturováno do přehledných odstavců, bez překlepů, 
vhodně formátovaný. Obsahuje však několik chyb v  psaní 
čárky v  souvětí. Rozloučení: „S  pozdravem a  přáním 
pěkného dne“. Připojeny kontaktní údaje bez webových 
stránkek úřadu. 

Občansko-správní 
Žádost o  vystavení nového 
rodného listu. 

5  – Vše v  pořádku, včetně doprovodného textu. 
Rozloučení: „S  pozdravem“. Připojena kompletní vizitka.  

4.1.1.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku A  – Formální přístup ke 

klientovi: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Kontroly 

Dotaz na finanční podporu 
na provoz nového 
soukromého mateřského 
centra.  

2  – Pracovnice na e-mail neodpověděla, pouze jej předala 
kolegovi k  vyřízení, o  této skutečnosti klienta 
neinformovala.  

Stavební 

Dotaz na povolení 
k  instalaci solárních panelů 
na ohřev vody a  vytápění 
na střeše RD. 

2  – Pracovnice na e-mail neodpověděla, pouze jej předala 
kolegyni k  vyřízení, o  této skutečnosti kienta 
neinformovala. 

Občansko-správní 
Soused na mě z  okna 
pravidelně vulgárně 
pokřikuje.  

2  – Pracovnice na e-mail neodpověděla, pouze jej předala 
kolegyni k  vyřízení, o  této skutečnosti klienta 
neinformovala. 

Kancelář starosty 
Dotaz na kulturní akce 
o  prázdninách 

2  – Byla zaslána pouze automatická odpověď 
v  nepřítomnosti. Ani po 24 dnech nebyl dotaz 
zodpovězen. 

4.1.2 Blok B  - Věcné znalosti 

V tomto bloku byla u  všech e-mailových kontaktů hodnocena vhodnost individuálního 

řešení, rozsah odpovědi a  užitečnost poskytnutých informací. Nepovinným hodnotícím 

kritériem (oblastí) byla reakce a  postup pracovníka při neznalosti 

problému/nekompetentnosti. Toto hodnotící kritérium bylo posuzováno u 34 kontaktů, 

a  proto není zahrnuto v  tabulce 4.5, aby nedocházelo ke zkreslení vyhodnocení. Hodnocení 

bylo kladné, hodnota průměrného postoje je 77,9. Zcela profesionální přístup (průměrný 
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postoj 100,0), byl zaznamenán u 19 kontaktů (pracovník přeposlal e-mail kompetentní osobě 

a  klientovi zaslal informace o  tom, že byl e-mail předán, vč. uvedení kontaktu na danou 

kompetentní osobu). U  15 kontaktů byly při postupu zaměstnanců v  případě neznalosti 

problému nebo jejich nekompetentnosti zjištěny nedostatky (1x Odbor životního prostředí, 

5x Odbor sociální péče, 2x Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel, 1x Odbor 

majetkový, bytový a  investiční, 2x Odbor dopravy, 3x Odbor – kancelář starosty a  1x 

Odbor kontroly). Nejčastěji nedochází ze strany pracovníka k  informování klienta 

o  přeposlání e-mailu kompetentní osobě. V  takovém případě obdrží občan odpověď rovnou 

od úředníka, kterému byl e-mail přeposlán. Případně je kontaktovaným pracovníkem zaslán 

klientovi e-mail s  odkazem na kompetentního pracovníka, ale kontaktovat kompetentního 

pracovníka musí klient sám. V  jednom případě nebyl poskytnut kontakt ani odkaz na 

organizaci, na kterou se pracovník odkazoval (Odbor osobních dokladů a  evidence 

obyvatel). V  dalším případě (Odbor – kancelář starosty) se stalo, že pracovnice nevěděla na 

koho dotaz delegovat. A  ve dvou případech (Odbor majetkový, bytový a  investiční 

a  Odbor životního prostředí) pracovníci nepředali e-mail ani neposkytli jméno či kontakt na 

kompetentní osobu.  

Dalším nepovinným hodnotícím kritériem byla oblast poskytnutí dodatečných 

informací/podkladů. Tato oblast byla posuzována u  32 kontaktů a  Mystery Clienti ji 

hodnotili pozitivně (hodnota průměrného postoje 93,8). To znamená, že proaktivní přístup 

pracovníků při poskytnutí dodatečných informací na úkor odkázání na jiný zdroj byl Mystery 

Clienty hodnocen velmi pozitivně. U  29 kontaktů byly poskytnuté dodatečné informace 

naprosto dostačující (průměrný postoj 100,0). Ve dvou případech bylo hodnocení nižší 

(1x Odbor občansko-správní a  1x Odbor životního prostředí). V  obou případech 

dodatečné informace poskytnuty nebyly, i  když by je klient pro řešení svého problému uvítal 

(nutno dodat, že dodatečné informace nebyly vyžadovány, např. upomínkou v  dalším e-

mailu). 

V oblasti odborných znalostí bylo celkem 12 odborů hodnoceno průměrným postojem 

81,0 a  více, tj. hodnotitelé vnímají odborné znalosti úředníků jednotlivých odborů za zcela 

profesionální. Nejlepšího hodnocení (průměrný postoj 100,0) dosáhl Odbor školství, Odbor 

živnostenský a  Odbor hospodářské správy (odpovědi zcela odpovídaly dotazům klientů, 

byly přehledné a  podrobné a  to i  v  případě, kdy dotaz byl obecného charakteru. Nejméně 

spokojeni byli Mystery Clienti s  odpověďmi pracovníků Odboru životního prostředí 

(průměrný postoj 72,2) a  Odboru majetkového, bytového a  investičního (průměrný 

postoj 80,0). Nedostatkem byly např. neúplnost poskytnutých informací, nedoplnění 

dodatečných nformací nebo nedostečná reakce a  postup zaměstnance při neznalosti 

problému/nekompetentnosti. Ačkoliv odbory dostaly nejnižší hodnocení, přesto byly 

hodnoceny pozitivně. Více viz tabulka 4.5. 

Vhodnost individuálního řešení je hodnocena jako nadstandardní (průměrný postoj 89,2). 

Maximální spokojenost s  poskytnutým řešením byla vyjádřena u  téměř čtyř pětin kontaktů 

(78,7 % e-mailů). Nejlépe (průměrný postoj 100,0) pak byly hodnoceny kontakty pracovníků 

Odboru hospodářské správy, Odboru školství, Odboru živnostenského a  Odboru 

kontroly. Nejhoršího hodnocení dostál Odbor životního prostředí (průměrný postoj 52,8), 

kdy u  6 případů z  9  řešení plně neodpovídalo konkrétní situaci. 

Rozsah poskytnuté odpovědi byl u  téměř tří čtvrtin realizovaných e-mailů (73,2 % 

realizovaných kontaktů) hodnocen jako naprosto dostačující, až nadstandardní. Nejlepšího 

hodnocení (průměrný postoj 100,0) dosáhly Odbor hospodářské správy, Odbor stavební, 
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Odbor školství a  Odbor živnostenský. Naopak nejnižšího hodnocení, ale stále pozitivního 

dosáhli pracovníci Odboru životního prostředí (průměrný postoj 75,0) a  Odboru 

majetkového, bytového a  investičního (průměrný postoj 80,0). Nižší hodnocení obou 

odborů je dáno jednotlivci (4x Odbor životního prostředí, 2x Odbor majetkový, bytový 

a  investiční), kteří odpovídali stroze, odpovědi neobsahovaly potřebné informace vedoucí 

k řešení problému. 

Tabulka 4.5: Výsledky hodnocení BLOKU B  Mystery Mailing ÚMČ Praha 13 dle jednotlivých oblastí 

a odborů 

Odbor 
Počet 

zodpovězených 
e-mailů 

Průměrný postoj na škále 

Blok B  – 
Věcné 

znalosti 

Vhodnost indiv
iduálního 

řešení 

Rozsah 
odpovědi 

Užitečnost 
poskytnutých 

informací 

Odbor - kancelář starosty 12 91,7  89,6  81,3  85,42 

Odbor - kancelář tajemníka 5  95,0  95,0  95,0  95,0  

Odbor dopravy 3  91,7  83,3  91,7  91,7  

Odbor ekonomický 6  87,5  79,2  83,3  87,5  

Odbor hospodářské správy 3  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor kontroly 4  81,3  100,0  87,5  100,0  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 5  80,0  85,0  80,0  80,0  

Odbor občansko-správní 16 87,5  98,3  87,5  95,0  

Odbor osobních dokladů a  evidence 
obyvatel 

9  94,4  94,4  94,4  94,4  

Odbor sociální péče 35 89,3  88,6  87,9  90,7  

Odbor stavební 8  93,8  96,4  100,0  100,0  

Odbor školství 1  100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor živnostenský 10 100,0  100,0  100,0  100,0  

Odbor životního prostředí 9  72,2  52,8  75,0  69,4  

Průměr ÚMČ Praha 13 127 89,5  89,2  88,6  90,9  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2019 

Pozn. Průměrný postoj je hodnocena na škále 0 –100, kdy 0  = nejnižší hodnota (negativní hodnocení) a  100 = 

nejvyšší hodnota (pozitivní hodnocení) 

Pozn. Barevná škála porovnává hodnoty mezi odbory ve sloupcích  – barevný odstín představuje hodnotu v  buňce 

(tmavě modrá = nejnižší hodnota, tmavě červená = nejvyšší hodnota). 
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4.1.2.1 Příklady pozitivního hodnocení 

Výběr pozitivního hodnocení s  hodnotou 5  bloku B  – Věcné znalosti: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Ekonomický 
Dotaz na možnost vyměnit 
si na pokladně MěÚ kovové 
mince za papírové. 

5  - Jednání pracovnice bylo dostatečné, profesionální 
s  logickým zdůvodněním situace. Řešení situace, ačkoliv 
bylo zamítavé (daný požadavek nebylo možno provést), 
bylo celé a  úplé, pochopitelné. 

Občansko-správní 
Dotaz, zda existuje seznam 
přestupků. 

5  – Rychlá reakce. Poskytnuta odpověď v  dostatečném 
rozsahu s  užitečnými odkazy. 

Stavební 
Dotaz na proces získání 
povolení k  vykopání studny 
na zahradě.  

5  - Profesionálně působící obsáhlá odpověď, přehledně 
naformátovaná. Je zřejmé, že pracovnice se 
v  problematice dobře orientuje. Poskytnuty detailní 
informace s  postupem řešení. Vstřícný přístup ke 
klientovi.  

Kancelář tajemníka 
Dotaz na dotaci na sběrné 
nádrže dešťové vody.  

5  - Rozsah adekvátní – byly poskytnuty, že dotace 
poskytuje Státní fond životního prostředí, a  byl mi 
poskytnut odkaz na stránku s  dalšími podrobnostmi. 
Odpovídající řešení. Spokojenost s  odpovědí. 

Sociální péče 
Dotaz na řešení situace 
babičky s  Alzheimerovou 
chorobou. 

5  - Na otázku nebylo snadné odpovědět, přesto je 
odpověď přehledně sepsána a  vybrány nejdůležitější 
informace. Nabídnuta osobní návštěva. Hodnoceno velmi 
pozitivně. 

4.1.2.2 Výčet negativních hodnocení 

Seznam negativních hodnocení s  hodnotou 1  nebo 2  bloku B  – Věcné znalosti: 

Odbor Stručný obsah scénáře Hodnocení 

Majetkový, bytový 
a  investiční 

Dotaz, zda je možné 
naistalovat si bezpečnostní 
kameru na okno svého 
bytu. 

2  - Nic podstatného nebylo v  e-mailu řečeno, klient se 
dozvěděl pouze to, že pracovnice nezná adresu a  proto 
nemůže reagovat na dotaz - bez jakékoliv další informace 
k  požadavku. 

Životní prostředí 
Zapáchající kompost 
u  souseda. 

2  – Pracovnice klienta informovala, že předala dotaz své 
kolegyni. Dotaz nebyl vyřízen, žádná další reakce 
nenastala. 

Občansko-správní 

Dotaz, zda jsou dostupná 
data o  tom, jak se za 
posledních 5  let vyvíjela 
přestupková agenda 
v  Praze 13. 

2  - Na odpověď klientka čekala déle než týden, poté 
poslala žádost ještě jednou. Získala odpověď, která 
v  řešení problému téměř nepomohla bez relevantních 
informací. To bylo odůvodněno tak, že dotaz je příliš 
obecný. Negativně bylo hodnoceno i  to, že nebyl 
poskytnut kontakt na osobu, která by mohla dále pomoci 
a  informace s  klientem upřesnit. 

Občansko-správní 

Soused na mě z  okna 
pravidelně vulgárně 
pokřikuje. 

2  - Pracovnice na dotaz vůbec neodpověděla. Přeposlala 
jej k  vyřízení své kolegyni, která na dotaz odpověděla 
vstřícně a  poskytla potřebné informace. Příchozí odpověď 
byla hodnocena samostatně pozitivně. 

4.2 Srovnání výsledků šetření Mystery Mailing s  výsledky z  roku 2014 

Z celkového počtu 145 realizovaných e-mailových kontaktů zůstalo 18 bez odpovědi (tj. 

12,4 % neúspěšných kontaktů). Oproti předchozímu šetření, kdy bylo nezodpovězeno 15,4 % 

e-mailů, došlo však k  zlepšení reakce pracovníků úřadu na příchozí e-maily.  

Oproti předchozímu šetření došlo k  nárůstu celkové spokojenosti (hodnota průměrného 

postoje vzrostla o  9,5). Nárůst byl zaznamenán i  u  Bloku A  v  rámci něhož byl hodnocen 

formální přístup ke klientovi (hodnota průměrného postoje vzrostla o  7,7). Naopak 

hodnocení Bloku B, kde byly řešeny věcné znalosti úředníků, bylo nižší, než tomu bylo 
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v  předchozím šetření (pokles hodnoty průměrného postoje o  1,2). Více viz graf 4.1: Výsledky 

šetření Mystery Mailing dle jednotlivých bloků. 

Graf: 4.1: Výsledky šetření Mystery Mailing dle hodnocených bloků v  letech 2014 a 2019 

 
Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

Ve srovnání s  předchozím šetřením došlo v  oblasti e-mailové komunikace s klienty 

k  nejvýraznějšímu zlepšení u  Kanceláře tajemníka (nárůst hodnoty průměrného postoje 

o 33,3) a Odboru hospodářské správy (nárůst hodnoty o 29,2). Naopak pohoršily si celkem 

čtyři, největší pokles v  hodnocení byl u  pracovníků Odboru – kanceláře starosty (pokles 

hodnoty průměrného postoje o  10,2), Odboru majetkového, bytového a  investičního 

(pokles hodnoty průměrného postoje o  15,6), Odboru kontroly (pokles hodnoty 

průměrného postoje o  6,3) a  Odboru životního prostředí (pokles hodnoty průměrného 

postoje o  3,5). Více viz tabulka 4.6.  

Tabulka 4.6: Vyhodnocení šetření Mystery Mailing dle odborů – Souhrnné hodnocení 

Odbor 
Souhrnné hodnocení  

2014 2019 Rozdíl 

Odbor - kancelář tajemníka 66,7  100,0  33,3  

Odbor školství 91,7  100,0  8,3  

Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 83,3  94,4  11,1  

Odbor živnostenský 91,7  92,5  0,8  

Odbor dopravy 95,0  91,7  -3,3  

Odbor ekonomický 93,8  91,7  -2,1  

Odbor hospodářské správy 62,5  91,7  29,2  

Odbor stavební 75,0  90,6  15,6  

Odbor sociální péče 83,3  90,0  6,7  

Odbor občansko-správní 81,8  84,4  2,6  

Odbor - kancelář starosty 97,7  87,5  -10,2  

Odbor životního prostředí 81,3  77,8  -3,5  

Odbor kontroly 81,3  75,0  -6,3  

Odbor majetkový, bytový a  investiční 80,6  65,0  -15,6  

Celkem  83,3  87,9  4,6  

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES,  2014 a 2019  

Pozn.: Průměrný postoj na škále 0  – 100, kde 0  = zcela nevyhovující, 100 = profesionální 
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Zlepšení dosáhla také většina dílčích oblastí jednotlivých bloků v rámci Mystery Mailingu. 

Blok A, kde byl hodnocen formální přístup pracovníků ke klientovi, dosáhl zlepšení téměř ve 

všech dílčích aspektech. Nejvýraznější zlepšení bylo u hodnotícího kritéria způsob 

oznamování nepřítomnosti pracovníka v  zaměstnání (nárůst hodnoty průměrného postoje 

56,5). Ke snížení hodnocení došlo u  kritéria komunikační dovednosti písemné – gramatika 

(pokles hodnoty průměrného postoje o  2,8), způsob pozdravení (pokles hodnoty 

průměrného postoje o  0,5) a  způsob rozloučení (pokles hodnoty průměrného postoje 

o  0,7). Více viz graf 4.2. 

Graf: 4.2: Výsledky šetření Mystery Mailing – BLOK A  v  letech 2014 a 2019 

 

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 

Hodnocení Bloku B bylo oproti předchozímu šetření nižší, ale přesto pozitivní (stále jako 

nadprůměrné). K poklesu hodnocení došlo také u  dílčího kritéria vhodnost individuálního 

řešení (pokles hodnoty průměrného postoje o  4,8), ostatní hodnocené oblasti zaznamenaly 

oproti předchozímu šetření zlepšení, zejména pak oblast reakce a  postup zaměstnance 

při neznalosti problému/nekompetentnosti (nárost hodnoty průměrného postoje o  17,4). 

Více viz graf 4.3. 
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Graf: 4.3: Výsledky šetření Mystery Mailing – BLOK B  v  letech 2014 a 2019 

 

Zdroj: Šetření Mystery Client, PROCES, 2014 a 2019 
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5 SWOT analýza 

SWOT analýza obsahuje přehledně strukturovaný a ucelený souhrn informací o  výsledcích 

šetření Mystery Client. Analýza popisuje přehled silných a  slabých stránek a  identifikuje 

příležitosti a  ohrožení pro ÚMČ Praha 13. Tento způsob umožní identifikovat problémové 

okruhy a  nedostatky a  navrhnout adekvátní řešení pro jejich odstranění nebo zmírnění. 

5.1 SWOT analýza – Osobní Mystery Client 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Přehledný orientační systém úřadu a srozumitelné 
značení cesty ke konkrétní kanceláři 

 Vlídnost a ochotný přístup ke klientovi, empatie a 
pochopení. 

 Ochota pracovníků s pomocí při orientaci 
v budově úřadu. 

 Vysoká komunikační úroveň – srozumitelnost, 
spisovná čeština bez výrazného používání 
hovorových výrazů.  

 Dobrá a pružná komunikace mezi pracovníky 
v rámci úřadu.  

 U většiny případů zachování profesionálního 
přístupu v případě vyhrocené situace s klientem – 
přiměřenost reakce pracovníka na 
neústupného/problémového/asertivního klienta, 
snaha o uklidnění situace 

 Při jednání s klientem se pracovníci úřadu ve 
většině případů nepředstavují. 

 Absence jmenovek na oděvu či pracovních stolech 
zaměstnanců. 

 Nepořádek v některých kancelářích. 

 Častá absence nabídnutí přítomné židle k sezení 
(a to i v případě seniorů). 

 Nízká míra proaktivního přístupu pracovníků 
v oblasti poskytování dodatečných informací a 
podkladů na úkor odkázání na jiný zdroj (klientům 
je často poskytována „pouze“ kontaktní informace 
na danou instituci), příp. na webové stránky úřadu. 

 Neoznačení kanceláře informacemi u některých 
zaměstnanců v době jejich nepřítomnosti, kde lze 
žádost vyřídit, resp. kdo pracovníka zastupuje. 

Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

 Nastavení systému kontroly jednání pracovníků 
ÚMČ Praha 13 

 Kontrola umístění jmenovek na oděvu 
zaměstnanců, příp. nastavení sankčních 
opatření. 

 Zavedení pravidelných kontrol dodržování 
pořádku na pracovišti. 

 Zlepšení proaktivního přístupu pracovníků 
v oblasti poskytování podkladových materiálů na 
úkor odkázání na jiný zdroj 

 Zlepšení kvality úvodní fáze jednání – 
představování se na začátku jednání a vybídnutí 
klienta k sezení. 

 Zajistit důsledné označování kanceláří při 
nepřítomnosti pracovníka v kanceláři.  

 Systematické vzdělávání všech zaměstnanců 
v oblasti zvládání komunikace 
s neústupným/problematickým/asertivním 
klientem 

 Nedodržování pravidelných kontrol standardů 
chování pracovníků ÚMČ Praha 13 – hrozba 
postupné ztráty důvěryhodnosti jak úřadu jako 
celku, tak i jednotlivých odborů. 

 

  



65 

 

5.2 SWOT analýza – Mystery Calling 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Telefonická komunikace s klienty hodnocena na 
velmi vysoké až profesionální úrovni. 

 Výborné komunikační dovednosti – spisovná 
čeština, artikulace, udržování hlasového 
kontaktu. 

 Vysoká míra profesionality úředníků s maximální 
snahou pomoci klientovi v řešení problémů i v 
případech, kdy dotaz klienta nespadá do jejich 
kompetence. 

 Dostupnost úředníků i mimo úřední hodiny. 

 Dodržování nastavení přesměrování hovorů na 
jiného kompetentního pracovníka, ústřednu nebo 
informace v případě nepřítomnosti pracovníka. 

 Rychlost zvednutí telefonu (průměrně po 2–3 
zazvoněních). 

 Dostatečný rozsah většiny odpovědí. 

 Empatický přístup a osobní angažovanost i při 
kontaktu mimo úřední hodiny. 

 U většiny případů zachování profesionálního 
přístupu v případě vyhrocené situace s klientem 
– přiměřenost reakce pracovníka na 
neústupného/problémového/asertivního klienta, 
snaha o uklidnění situace 

 Často nejednotné a neúplné představení 
úředníků – pouze jméno pracovníka; absence 
názvu odboru nebo úřadu; pouze pozdravení 
(Dobrý den apod.). 

 Neprofesionální přístup pracovníků telefonní 
ústředny. 

 Nepředání informací ohledně jména a telefonního 
čísla klientovi na dalšího pracovníka, na kterého 
pracovník klienta přepojuje. 

 Nenastavení automatického přepojení 
telefonního hovoru v případě nepřítomnosti 
pracovníka. 

 Neznalost některých pracovníků ohledně výkonu 
agend a kompetentních pracovníků na úřadu, 
z toho důvodu nevědí, na koho hovor 
přesměrovat. 

Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

 Realizace školení pracovníků úřadu MČ Praha 13 
v telefonické komunikaci – představení, úvodní 
oslovení, reakce na problémového občana, apod. 

 Nastavení a dodržování jednotné matice úvodního 
představení a rozloučení a to i v případě přepojení 
na jiného úředníka (vč. sdělení jeho telefonního 
čísla pro případ, že nedojde ke spojení). 

 Zajištění zvýšení profesionality pracovníků na 
ústředně. - školení pro pracovníky ústředny 
v oblasti komunikace s klientem. 

 Zajištění přepojování telefonických hovorů 
v případě nepřítomnosti pracovníka v kanceláři.  

 Systematické vzdělávání všech zaměstnanců 
v oblasti zvládání komunikace 
s neústupným/problematickým/asertivním 
klientem 

 Proškolení především nových pracovníků ohledně 
výkonu agend a kompetentních pracovníků je 
vykonávajících na úřadu. 

 Z důvodu neznalosti kompetencí jiných úředníků 
může docházet k prodlužování délky hovorů 
nebo nevyřízení potřeby klienta, což může mít i 
finanční dopad na klienta – dražší hovorné (např. 
senioři, osoby s nízkými příjmy). 

 Pokles úrovně profesionality pracovníků ÚMČ 
Praha 13 v telefonické komunikaci s klienty 
z důvodu nedodržování standardů telefonické 
komunikace ze strany pracovníků ÚMČ Praha 
13. 
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5.3 SWOT analýza – Mystery Mailing 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Nárůst počtu úspěšných kontaktů, resp. e-mailů, 
na které bylo odpovězeno (oproti předchozímu 
šetření zlepšení o 3,0 %). 

 Pohotová reakce pracovníků a rychlost odpovědi 
(většina odpovědí přišla do 3 pracovních dnů).  

 Oproti předchozímu šetření častější využití 
automatické odpovědi v  době nepřítomnosti 
pracovníka.  

 Nadstandartní odpovědi co do rozsahu, 
užitečnosti, odkazů na doplňující materiály, apod. 

 Míra profesionality úředníků na velmi dobré 
úrovni. 

 Přetrvávající významný podíl nezodpovězených e-
mailů (12,4 %). 

 Nedostatečný obsah (chybějící odkaz na webové 
stránky úřadu) či nesjednocený formát kontaktní 
informace na pracovníka (vizitky). 

 Nepoužití jakékoliv formy rozloučení v rámci e-
mailu ze strany některých pracovníků. 

 Nedostatečné informování o předání e-mailu 
jinému kompetentnímu pracovníkovi, tzn., klient 
čeká a neví, zda je dotaz řešen. 

 Drobné nedostatky v  gramatice a formátování 
textu e-mailů a využívání zkratek, které nejsou 
v textu vysvětleny. 

 Technické problémy při přechodu úřadu na jiný 
systém komunikačních služeb – některé e-maily 
klientů se s největší pravděpodobností „ztratily“ 
nebo „zapadly“ do složky spam. 

Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

 Sjednocení formátu kontaktní matice (vizitky) 
v rámci celého úřadu  

 Zlepšení nastaven filtru příchozích zpráv na úřad, 
aby e-maily klientů nebyly vyhodnocovány jako 
spam.  

 Nastavení a dodržování vhodného formátu při 
oslovení/pozdravu a rozloučení.  

 Využívání automatické odpovědi klientům 
v nepřítomnosti pracovníka úřadu u všech odborů 
včetně uvedení kontaktu na zastupující osobu. 

 Proškolení zaměstnanců na komunikační 
dovednosti – zaměření na přehledné uspořádání 
informací (logické oddělování textu) v odpovědi. 

 Pokles úrovně profesionality pracovníků ÚMČ 
Praha 13 v e-mailové komunikaci s klienty. 

 Poškození klienta z důvodu nevyřízení jeho 
dotazů často se týkajících závažných životních 
situací. 
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6 Hodnocení webových stránek MČ Praha 13 

Webový portál ÚMČ Praha 13 (včetně jeho verze pro mobilní zařízení) je koncipován 

přehledně a  návštěvník bez větších komplikací nalezne to, co potřebuje. Rovněž grafické 

zpracování stránek působí profesionálně. Použití piktogramů u  klíčových odkazů usnadňuje 

orientaci na stránkách a  graficky (společně se sérií měnících se fotografií z  městské části) 

oživuje celkový vizuální styl webové prezentace. Mezi další pozitiva můžeme zařadit uvedení 

kontaktních údajů na prioritní pozici v  pravé horní části webu a  to včetně telefonického 

kontaktu a  odkazů na elektronickou podatelnu, datovou schránku a  úřední hodiny. Tyto 

informace jsou pro mnohé návštěvníky klíčové. Níže nechybí odkazy na sociální sítě městské 

části, které jsou v  dnešní době jedním ze stěžejních komunikačních kanálů, zejména pak 

směrem k  mladší a  střední generaci.  

Zásadní připomínkou je pak chyba, kdy se v  hlavním menu nezobrazují poslední položky 

a  nejde se k  nim dostat rolováním směrem dolů, při kterém se pohybuje pouze pravá část 

webové prezentace (viz obrázek níže bod č. ❶ zelené označení ukazuje, ve kterém místě se 

chyba nachází a  oranžově je doplněno, co na stránce díky chybějícímu rolování není vidět). 

V  menu je tak částečně vidět odkaz na zpravodaj STOP a  odkaz na fotogalerii pak není 

zobrazen vůbec. Tato chyba se projevuje na 15 palcovém monitoru, kterým v dnešní době 

disponuje velká část notebooků. 

Schéma 6.1: Hlavní nabídka bez možností rolovat 

 

Následuje sekce aktuality, u  které však není uveden žádný nadpis (viz obrázek níže bod č. 

❷) a  zároveň je rozdělena do 2  sloupců, který má každý jinou barvu (viz obrázek níže bod 

č. ❸), i  když obsahově se žádným způsobem neliší. V  horní části druhého sloupce jsou pak 

navíc výše zmíněné odkazy na sociální sítě a  další nesouvisející odkazy, jejichž umístění 

vzhledem k  aktualitám postrádá smysl.  

Návrh: Doporučujeme přeskupit prvky tak, aby spolu logicky souvisely a  doplnit 

nadpis k sekci aktuality. 
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Schéma 6.2: Sekce aktualit bez nadpisu 

 

Titulní stránka pokračuje kalendářem akcí a  sekcí, u  které opět chybí nadpis (viz obrázek níže 

bod č. ❹). Tato sekce obsahuje vybrané odkazy ze stránek městské části (slovo starosty, 

ocenění, kariéra, MA21, Fondy EU a  informace pro seniory). Posledním prvkem na titulní 

stránce je pak mapový portál společnosti 2GIS, návštěvník však neví, co od aplikace očekávat, 

chybí zde popis funkcionalit, a  tedy důvod, proč by měl mapu použít a  s aplikací pracovat 

(viz obrázek níže bod č. ❺). 

 

Schéma 6.3: Sekce bez nadpisu a aplikace 2GIS bez funkcionalit 
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Schéma 6.4: Náhled problematických částí titulní stránky – souhrn 
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Schéma 6.5: Současný wireframe titulní stránky 

webu 

 

Schéma 6.6: Návrh nového wireframe titulní stránky 

webu 

 

 

Za zvážení stojí rovněž přepracování sekce Fotogalerie, ve které je po otevření odkazu vidět 

pouze jedna fotografie s textovým popisem: „Prosím vyberte si oblast v nabídce“. Tato 

nabídka je pak v pravém menu, není však na první pohled viditelná a návštěvník se k ní musí 

dorolovat“ (např. pomocí kolečka myši). Jednotlivé sekce by měly být zobrazeny již na hlavní 

(prostřední) části stránky Fotogalerie (viz schéma 6.7). 
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Schéma 6.7: Nevhodná kompozice u sekce „Fotogalerie“ 
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Při vyhledávání kontaktů na jednotlivé pracovníky úřadu MČ Praha 13 jsme zjistili relativně 

dlouhé prodlevy, až několik týdnů, při zadávání změn jmen pracovníků.3 V některých 

případech pak byly zjištěny nepřesnosti v  rámci kontaktních informací.4 Kladně pak 

hodnotíme rychlou reakci na podněty ze strany uživatelů. 5 

Kladně hodnotíme skutečnost, že ÚMČ Praha 13 věnuje pozornost občanům s  poškozením 

zraku, má zpracovaný Základní test přístupnosti na webu www.praha13.cz z pohledu 

nevidomých a  slabozrakých uživatelů webových stránek. Test provedla Sjednocená 

organizace nevidomých a  slabozrakých, z.s., Praha 1. 

Pozitivně hodnotíme rovněž optimální zpracování URL odkazů jednotlivých stránek, ve 

formátu, který je čitelný i  při uvedení odkazu v  psaném textu.6 Během testování webových 

stránek nebyly zaznamenány prodlevy v  rámci rychlosti odezvy ze strany hostitelského 

serveru. Nejpoužívanější internetové vyhledávače (Google, Seznam, Bing) zobrazují relevantní 

výsledky na primární klíčová slova. Po zadání souvisejících výrazů zobrazují vyhledávače 

relevantní výsledek a  odkaz na portál se zobrazuje na prvním místě ve výsledcích hledání.  

 

6.1 Analýza nefunkčních odkazů 

Hyperlinkové odkazy na stránkách mohou časem expirovat, což znamená, že obsah, na který 

odkaz směřuje, byl smazán nebo přesunut na jiné místo na webu. U  těchto odkazů je nutné 

zvážit, zda je obsah odkazu pro uživatele stále relevantní a  následně odkaz odstranit, nebo 

upravit (přesměrovat), přičemž mohou nastat 2  případy: 

 interní odkazy v  rámci domény http://praha13.cz – řešení: interní oprava zaniklé stránky 

 externí odkazy na webové stránky, které nespravuje MČ Praha 13 – řešení: dohledání 

relevantního odkazu 

Pro analýzu nefunkčních odkazů existuje celá řada online nástrojů, v  případě hodnocení 

stránek MČ Praha 13 byl použit nástroj „dead link checker“7. Na stránkách byly nalezeny 

2  interní a  24 externích nefunkčních odkazů. Seznam nefunkčních odkazů je uveden 

v tabulkách níže, včetně umístění na stránkách MČ Praha 13. 

  

                                                 
3
 Např. Tereza Valentová byla do konce prázdnin vedena stále jako Ohnesorgová; Andrea Říčková nebyla ještě v září uvedena v kontaktech 

MěÚ. Byla uvedena pouze u informací společně s Hanou Bělkovou. Dostali jsme informaci, že paní Třísková už na MěÚ nepracuje 

(OODEO), místo ní nastoupila paní Suchá – ta však nebyla uvedena na webu ve vyhledávači kontaktů po dobu min. 2 týdnů od zjištění této 
skutečnosti. 

4
 Paní Nikol Porazilová měla v průběhu října 2019 v kontaktech na webu uvedenou linku 325, která byla napojená na paní Dagmar Petrovou. 

Ta má však linku 307. V přehledu odborů je tel. č. paní Porazilové uvedeno 235 011 279, které je správné. V současné době jsou tel. čísla 

paní Porazilové na všech webových stránkách sjednoceny. 
5
 V červenci 2019 nebyl aktivní odkaz na interaktivní cyklomapu. Po mailové urgenci panu RNDr. Vladimíru Draganovi byl webový odkaz 

aktivován do 24h od vznesení požadavku. 
6
 Např. https://www.praha13.cz/Informace-o-souvisle-udrzbe-ulice-Jeremiasova.html 

7
 https://www.deadlinkchecker.com/ 

http://praha13.cz/
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Tabulka 6.1: Nefunkční interní odkazy 

Umístění odkazu 
na stránkách MČ Praha 13 

Nefunkční interní odkaz 

https://www.praha13.cz/Uredni-hodiny-
1 .html  

https://www.praha13.cz/path/mms  

https://www.praha13.cz/Hlavni-mesto-
Praha 

https://www.praha13.cz/15249_Zmena-adresy-dopravne-spravni-agendy-
Magistratu-hl-m -Prahy  

 

Tabulka 6.2: Nefunkční externí odkazy 

Umístění odkazu 
na stránkách MČ Praha 13 

Nefunkční externí odkaz 

https://www.praha13.cz/Co-je-
samosprava 

https://portal.gov.cz/zakon/131/2000  

https://www.praha13.cz/Formulare 

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka
_podani/  

https://www.praha13.cz/Formulare 

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka
_podani/seznam_zivotnich_situaci/  

https://www.praha13.cz/Kuzelkarna-a -
WC-v -Centralnim-parku  

https://www.kuzelkarna.net/index.php?stranka=domu  

https://www.praha13.cz/mistni-Agenda-
21-1  

https://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM  

https://www.praha13.cz/Noviny-a -
casopisy 

http://respekt.inway.cz/  

https://www.praha13.cz/Rozhlas-a -
televize  

http://www.radioimpuls.cz/  

https://www.praha13.cz/Rozhlas-a -
televize  

http://radiofajn.cz/  

https://www.praha13.cz/Rozhlas-a -
televize  

http://www.ntext.cz/teletext/nttx.asp  

https://www.praha13.cz/Rozhlas-a -
televize  

https://vltava.rozhlas.cz/vltava  

https://www.praha13.cz/Stavba.html  https://portal.gov.cz/zakon/500/2006  

https://www.praha13.cz/Stavba.html  https://portal.gov.cz/zakon/184/2006  

https://www.praha13.cz/Stavba.html  https://portal.gov.cz/zakon/186/2006  

https://www.praha13.cz/Stavba.html  https://portal.gov.cz/zakon/499/2006  

https://www.praha13.cz/Stavba.html  https://portal.gov.cz/zakon/183/2006  

https://www.praha13.cz/Telekomunikace  http://www.inway.cz/ 

https://www.praha13.cz/Telekomunikace  http://www.eurotel.cz/  

https://www.praha13.cz/Uredni-hodiny-1.html
https://www.praha13.cz/Uredni-hodiny-1.html
https://www.praha13.cz/path/mms
https://www.praha13.cz/Hlavni-mesto-Praha
https://www.praha13.cz/Hlavni-mesto-Praha
https://www.praha13.cz/15249_Zmena-adresy-dopravne-spravni-agendy-Magistratu-hl-m-Prahy
https://www.praha13.cz/15249_Zmena-adresy-dopravne-spravni-agendy-Magistratu-hl-m-Prahy
https://www.praha13.cz/Co-je-samosprava
https://www.praha13.cz/Co-je-samosprava
https://portal.gov.cz/zakon/131/2000
https://www.praha13.cz/Formulare
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/
https://www.praha13.cz/Formulare
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/seznam_zivotnich_situaci/
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/seznam_zivotnich_situaci/
https://www.praha13.cz/Kuzelkarna-a-WC-v-Centralnim-parku
https://www.praha13.cz/Kuzelkarna-a-WC-v-Centralnim-parku
https://www.kuzelkarna.net/index.php?stranka=domu
https://www.praha13.cz/mistni-Agenda-21-1
https://www.praha13.cz/mistni-Agenda-21-1
https://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM
https://www.praha13.cz/Noviny-a-casopisy
https://www.praha13.cz/Noviny-a-casopisy
http://respekt.inway.cz/
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
http://www.radioimpuls.cz/
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
http://radiofajn.cz/
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
http://www.ntext.cz/teletext/nttx.asp
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
https://www.praha13.cz/Rozhlas-a-televize
https://vltava.rozhlas.cz/vltava
https://www.praha13.cz/Stavba.html
https://portal.gov.cz/zakon/500/2006
https://www.praha13.cz/Stavba.html
https://portal.gov.cz/zakon/184/2006
https://www.praha13.cz/Stavba.html
https://portal.gov.cz/zakon/186/2006
https://www.praha13.cz/Stavba.html
https://portal.gov.cz/zakon/499/2006
https://www.praha13.cz/Stavba.html
https://portal.gov.cz/zakon/183/2006
https://www.praha13.cz/Telekomunikace
http://www.inway.cz/
https://www.praha13.cz/Telekomunikace
http://www.eurotel.cz/
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Umístění odkazu 
na stránkách MČ Praha 13 

Nefunkční externí odkaz 

https://www.praha13.cz/Tisnova-volani 

https://www.hzscr.cz/clanek/zpravodajstvi-unor-2009-tisnova-linka-112-v -
otazkach-a -odpovedich.aspx  

https://www.praha13.cz/Uzitecne-odkazy https://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl  

https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi  

http://www.praha.eu/jnp/cz/stary_web/obcan/socialni_a _zdravotni_oblast/z
dravotnictvi/seznam_lekaren_s _nepretrzitym_provozem.html  

https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi  http://chirobory.cz/Provozni_doba.html  

https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi-1  http://www.mzcr.cz/Info.aspx?aspxerrorpath=/DokumentDetail.aspx  

https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi-1  https://www.dent.cz/cs/csk/  

https://www.praha13.cz/Ministerstva  https://web.mzp.cz/ 

 

6.2 Zhodnocení webu podle zákona 99/2019 Sb. 

V souvislosti s novým zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek 

a  mobilních aplikací (dále jen zákon) se na web od září 2020 budou vztahovat nová technická 

pravidla pro přístupnost, ale také širší požadavky, např. přístupnost vystavených dokumentů 

atd. 

Podle § 4  zákona „Povinný subjekt zajistí, aby jím spravované internetové stránky a  mobilní 

aplikace byly přístupné, a  to tím, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním 

postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a  stabilními.“ Metodický 

pokyn MVČR k  zákonu8 zároveň uvádí, že osoby se zdravotním postižením nelze vnímat jako 

jedinou cílovou skupinu směrnice, neboť stejně tak je důležité, aby byly internetové stránky 

a mobilní aplikace přístupné například osobám staršího věku. MČ má podle § 8 odst. 

1  zákona povinnost zveřejnit a  aktualizovat prohlášení o  přístupnosti internetové stránky. 

Právní úprava jak na úrovni Evropské unie, tak na národní úrovni, využívá pro technické 

naplnění požadavků na přístupnost internetových stránek a  mobilních aplikací 

harmonizovanou normu EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08) a  mezinárodně uznávané standardy, 

zejména Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. 

Web Content Accessibility Guidelinnes (WCAG) 2.1 definuje čtyři základní principy 

přístupnosti:  

1. Vnímatelnost - informace a  součásti uživatelského rozhraní musí být prezentovány tak, aby 

je uživatelé byli schopni vnímat.  

2. Ovladatelnost – všechny součásti uživatelského rozhraní a  všechny navigační prvky musí být 

ovladatelné. 

                                                 
8
 Ministerstvo vnitra České republiky, 2019. Metodický pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních 

aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2). Praha. Dostupné online na: https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-
internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D 

https://www.praha13.cz/Tisnova-volani
https://www.hzscr.cz/clanek/zpravodajstvi-unor-2009-tisnova-linka-112-v-otazkach-a-odpovedich.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/zpravodajstvi-unor-2009-tisnova-linka-112-v-otazkach-a-odpovedich.aspx
https://www.praha13.cz/Uzitecne-odkazy
https://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl
https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi
http://www.praha.eu/jnp/cz/stary_web/obcan/socialni_a_zdravotni_oblast/zdravotnictvi/seznam_lekaren_s_nepretrzitym_provozem.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/stary_web/obcan/socialni_a_zdravotni_oblast/zdravotnictvi/seznam_lekaren_s_nepretrzitym_provozem.html
https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi
http://chirobory.cz/Provozni_doba.html
https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi-1
http://www.mzcr.cz/Info.aspx?aspxerrorpath=/DokumentDetail.aspx
https://www.praha13.cz/Zdravotnictvi-1
https://www.dent.cz/cs/csk/
https://www.praha13.cz/Ministerstva
https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D
https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D
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3. Srozumitelnost – informace a  ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné. 

4. Stabilita – obsah musí být dostatečně stabilní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou 

škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií.  

Pro hodnocení stránek z hlediska přístupnosti byl využit software WAVE 

(http://wave.webaim.org), který v  sobě zahrnuje sadu hodnotících nástrojů, které umožňují 

odhalit nedostatky v  zobrazení webového obsahu podle standardu Web Accessibility 

Guideline (WCAG), uživatelům, zvláště pak jednotlivcům se sníženou schopností zraku. 

Nástroj WAVE zjistil následující nedostatky pro uživatele se sníženou schopností zraku: 

1. Chyby 

1.1. Obrázek, který slouží jako vstup do aplikace 2GIS neobsahuje alternativní text, čtečka 

obrazovky tak nemá k  dispozici obsah, který by mohla uživateli oznámit. 

1.2. Formulář pro vyhledávání nemá nastavený popisek (label), když nemá formulář správně 

přiřazen textový popis, funkce nebo účel tohoto formuláře nemusí být uživateli představeny. 

1.3. Není identifikován jazyk webových stránek, což je podstatné proto, aby čtečka přečetla 

stránku ve správném jazyce, zároveň tato informace umožňuje automatické překlady 

stránek. 

1.4. V patičce stránky jsou 3 navigační tlačítka, která nejsou na stránce zobrazena (next, 

previous, slideshow), při navigaci na jednotlivá tlačítka tak není uživateli nabídnuta funkce 

jednotlivých tlačítek, a  to ani čtečkou. 

1.5. Ve spodní části stránky chybí odkaz na funkci top, která odkazuje na začátek webové 

stránky, tato možnost není zobrazena ani na webové stránce. 

2. Kontrast 

2.1. Byl identifikován velmi nízký kontrast mezi modrou barvou, použitou na podstatné části 

webové stránky a  bílým textem, jen na titulní stránce našel nástroj 106 případů, ve kterých 

by mohl mít nízký kontrast negativní vliv na čitelnost stránky, zvláště pak pro osoby se 

sníženou schopností zraku. 

3. Upozornění 

3.1. V  úvodu sekce aktualit bylo zaznamenáno přeskočení úrovně obsahu, které indikuje již výše 

uvedenou absenci nadpisu této sekce. 

3.2. Poškozený odkaz odkazující se na začátek stránky viz bod 1.5. 

3.3. Opakující se odkazy na totožné stránky u  jednotlivých článků v  sekci aktuality (nadpis 

a možnost více), které způsobuje nadbytečně se opakující prvky v  navigaci pomocí 

klávesnice. 

3.4. U  kalendáře je použito rozvržení pomocí tabulky (layout table), které existuje pouze pro 

vizuální umístění obsahu - pro vytváření sloupců, vkládání mezer nebo úhledného zarovnání 

obsahu pro nevidomé uživatele. Jejich obsah nemá vůbec tabulkový charakter. V  HTML5 by 

se tabulky rozložení neměly používat. Mohou představovat problém se čtením a  navigací. 

Čtečky obrazovky je mohou interpretovat jako datové tabulky (tj. Oznamující čísla sloupců 

http://wave.webaim.org/
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a  řádků), zejména pokud obsahují buňky záhlaví tabulky (<th>). To přináší výraznou režii 

uživatelům čteček obrazovky. 

 

4. Funkce 

4.1. Upozornění na skutečnost, že náhledové obrázky opět obsahují odkaz na článek z aktualit, 

viz bod 3.3, stejný odkaz je tedy na stránce uveden 3x. 
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7 Návrh opatření ke zlepšení komunikace úředníka s občanem 

V rámci zpracování vyhodnocení jednotlivých odborů a provedené SWOT analýzy za 

jednotlivé typy komunikace byly definovány návrhy a doporučení ke zlepšení komunikace 

úředníka s občanem dle jednotlivých typů komunikace:  

OSOBNÍ KOMUNIKACE 

 Pravidelná kontrola umístění identifikačních jmenovek na oděvu úředníků či na jejich pracovním místě. 

 Standard jednání při vstupu klienta do kanceláře – jednotná forma představení, úvodního uvedení 

klienta, případné nabídnutí židle k  sezení. 

 Zavedení jednotného postupu v  případě zazvonění telefonu během hovoru s  klientem. 

 Nastavení systému kontroly jednání pracovníků MČ Praha 13 a  to na úrovni vedoucích oddělení, 

vedoucích odborů a  na úrovni tajemníka úřadu. 

 Zajistit proškolení úředníků profesionálního přístupu při jednání s  problémovými klienty. 

 Zajistit proškolení pracovníků ostrahy pro zlepšení úrovně formálního vystupování a  komunikace. 

 

 

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE 

 Dodržování jednotné a  zejména úplné matice úvodního představení a  rozloučení, a  to i  v  případě 

přepojení na jiného úředníka (vč. sdělení jeho telefonního čísla pro případ, že dojde k  přerušení 

spojení). 

 Poskytnutí školení pracovníkům úřadu na zvládání stresových a  nepříjemných situací v  průběhu 

telefonování. 

 Zajistit proškolení především nových pracovníků úřadu týkající se znalosti organizační struktury úřadu 

a  kompetencí jednotlivých odborů alespoň v  základní rovině. 

 Nastavit a  dodržovat jednotná pravidla pro automatické přesměrování telefonátů v  případě 

nepřítomnosti pracovníka na svém pracovišti: 

a) možnost nastavení automatického hlášení v nepřítomnosti pracovníka 

b) přesměrování telefonátů na zastupujícího kompetentního pracovníka 

c) přesměrování telefonátů na ústřednu 

 Technické nastavení telefonní sítě v  rámci úřadu by mělo být jednotné pro všechny odbory.  

 Zajistit profesionální přístup pracovníků ústředny v  komunikaci s  klienty (zlepšení komunikačních 

dovedností).  

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE 

 Sjednocení formátu kontaktních informací (vizitky) pracovníků všech odborů i  celého ÚMČ Praha 13. 

 Automatické nastavení vizitky (kontaktních údajů) u  odesílaných e-mailových zpráv.  

 Zvážit vhodnost připojit za úvodní oslovení poděkování za zaslaný dotaz či zprávu. 

 Vhodné nastavení filtru e-mailových zpráv, aby e-maily klientů nebyly vyhodnocovány jako spam. 

 Pro zvýšení komfortu e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti 

pracovníka – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě, vč. uvedení 

kontaktních údajů na daného úředníka, a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle. 

 Zaměření se na zvýšení standardu v  oblasti komunikačních dovedností – formátování textu, interpunkce, 

oslovování, připojení pozdravu na závěr zprávy apod. 

 Důsledně dodržovat zapínání automatické e-mailové odpovědi v  době nepřítomnosti pracovníka na 

pracovišti, případně přesměrovat e-mailovou korespondenci na kompetentního pracovníka. 

 Dbát na pečlivou kontrolu zaslaných odpovědí na všechny e-mailových zprávy, které pracovník během 

své nepřítomnosti obdržel. 
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Dále byly definovány návrhy a  doporučení také v  rámci jednotlivých odborů: 

7.1 Odbor dopravy 

Osobní komunikace 

 Standard jednání při vstupu klienta do kanceláře – jednotná forma představení, úvodního uvedení 

klienta, případné nabídnutí židle k  sezení. 

 

7.2 Odbor ekonomický 

Osobní komunikace 

 Sjednocení číslování dveří kanceláří (pořadí kanceláří: 542, 543, 89, 90, 544, 545) 

 

7.3 Odbor hospodářské správy 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 Dodržování vhodného stylu odívání 

 Revize orientačního systému (klienti měli problém konkrétně u  Oddělení podatelny a  spisovny 

a  u  Vedoucího odboru) 

 Projevování většího zájmu o  klientův požadavek u  individuálních pracovníků a  při poskytování 

informací nutnost ujištění, že klient získal veškeré informace potřebné k  vyřešení svého problému / své 

záležitosti 

 Udržení profesionality a  vlídného jednání v  případě nutnosti klienta předat, např. při neznalosti 

problematiky 

 

  

Telefonická komunikace 

 Zlepšení proaktivního přístupu pracovníků Odboru hospodářské správy v  případě poskytování informací 

klientům (nabídka dostatečně podrobného řešení problému nebo požadavku klienta, vč. nabídky 

doplňujících informací jako je poskytnutí podkladů, odkazů na organizace apod.) 

 Zaměření se na zlepšení profesionality a  odborné a  věcné znalosti konkrétních úředníků u  konkrétních 

pracovníků Odboru hospodářské správy – příjemné a  sebejisté vystupování se zájmem o  problém, 

schopnost argumentovat a  řešit požadavek klienta, apod. 
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7.4 Odbor – kancelář starosty 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 Větší projevování zájmu o  problémy klienta, a  to i  v  případě pouhého přesměrování na jiného 

zaměstnance / jiné oddělení či instituci 

 Nutnost zaměření na profesní znalosti jednotlivých zaměstnanců 

 

7.5 Odbor – kancelář tajemníka 

 

  

Telefonická komunikace 

 Pracovníci musí mít znalost kompetencí jiných úředníků a  odborů, aby byli schopni adekvátně 

vyhodnotit, kam v  případě potřeby delegovat dotaz klienta 

 Zaměření se na nastavení a  dodržování standardního postupu při řešení nepřítomnosti pracovníka 

v  kanceláři (nabídka řešení problému jiným přítomným kompetentním pracovníkem a  poskytnutí 

kontaktu na něj, příp. poskytnutí informací, kdy bude konkrétní pracovník přítomný).   

E-mailová komunikace 

 Automatické nastavení vizitky (kontaktních údajů) u  e-mailů pracovníků Odboru – kancelář starosty 

 Zaměření se na zlepšení věcných znalostí e-mailové komunikace s  klientem (rozsah a  užitečnost 

poskytnutých informací apod.) 

 Nastavení a  využívání vhodné automatické odpovědi klientům v  době nepřítomnosti pracovníka 

(uvedení informace o  délce nepřítomnosti a  zastupující/kompetentní osobě vč. kontaktu na ni) 

 V  rámci e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti pracovníka 

odpovědět – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě vč. uvedení 

kontaktních údajů na ni a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle 

Telefonická komunikace 

 Pracovníci musí mít znalost kompetencí jiných úředníků a  odborů, aby byli schopni adekvátně 

vyhodnotit, kam v  případě potřeby delegovat dotaz klienta  

 Nastavení a  dodržování standartního postupu při odkázání klienta na kompetentního pracovníka - sdělit 

klientovi jméno a  kontaktní informace kompetentního pracovníka a  následně klienta také na 

kompetentního pracovníka přepojit 

E-mailová komunikace 

 Pro zvýšení komfortu e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti 

pracovníka odpovědět – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě vč. 

uvedení kontaktních údajů na ni a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle 



80 

 

7.6 Odbor kontroly 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 

7.7 Odbor legislativně-právní 

Osobní komunikace 

 Užívání přiměřené hlasitosti hlasu, aby při komunikaci s  klientem nedocházelo k  nedorozuměním / 

nutnosti opakovat již řečené 

 Projevení větší empatie a  lidskosti u  individuálních pracovníků 

 

7.8 Odbor majetkový, bytový a  investiční 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 Užívání přiměřené hlasitosti hlasu, aby při komunikaci s  klientem nedocházelo k  nedorozuměním / 

nutnosti opakovat již řečené 

 Lepší značení u  kanceláře č . 420, kde dveře neslouží ke vcházení, vchází se skrz kancelář 421 

 Projevování většího zájmu o  klientův požadavek u  individuálních pracovníků  

 

  

Telefonická komunikace 

 Zaměření se na zlepšení vstřícnosti, lidskosti a  empatie k  přístupu ke klientům u  jednotlivců 

E-mailová komunikace 

 Pro zvýšení komfortu e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti 

pracovníka odpovědět – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě vč. 

uvedení kontaktních údajů na ni a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle 

Telefonická komunikace 

 Dodržování jednotné a  zejména úplné matice úvodního představení a  rozloučení a  to i  v  případě 

přepojení na jiného úředníka (vč. sdělení jeho telefonního čísla v  případě, že nedojde ke spojení) 

Telefonická komunikace 

 Zaměření se na zlepšení vstřícnosti, lidskosti a  empatie k  přístupu ke klientům u  jednotlivců 

E-mailová komunikace 

 Zaměření se na zlepšení vstřícnosti, lidskosti a  empatie k  přístupu ke klientům u  jednotlivců 
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7.9 Odbor občansko-správní 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 

7.10 Odbor osobních dokladů a  evidence obyvatel 

Osobní komunikace 

 Zkrácení doby čekání při vyzvedávání občanských průkazů s  čipem – délka i  50 minut 

 Nutnost zaměření na profesní znalosti jednotlivých zaměstnanců a  schopnost adekvátně reagovat 

v  případě arogantního/neodbytného klienta 

 

7.11 Odbor sociální péče 

Osobní komunikace 

 Udržení profesionality a  vlídného jednání v  případě nutnosti klienta předat, např. při neznalosti 

problematiky 

 

  

E-mailová komunikace 

 V  rámci e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti pracovníka 

odpovědět – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě vč. uvedení 

kontaktních údajů na ni a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle 

E-mailová komunikace 

 Zaměření na zkvalitnění písemných komunikačních dovedností – formátování, drobné pravopisné chyby, 

překlepy, interpunkce 

 V  rámci e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti pracovníka 

odpovědět – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě vč. uvedení 

kontaktních údajů na ni a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle příp. v  e-mailu uvede odkaz nebo 

kontakt na organizaci či jiný externí zdroj na který se ve své odpovědi odkazuje 

Telefonická komunikace 

 Nastavení a  dodržování standartního postupu při odkázání klienta na kompetentního pracovníka - sdělit 

klientovi jméno a  kontaktní informace kompetentního pracovníka a  následně klienta také na 

kompetentního pracovníka přepojit 

 Zaměření se na zlepšení vstřícnosti, lidskosti a  empatie k  přístupu ke klientům u  jednotlivců 

E-mailová komunikace 

 V  rámci e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti pracovníka 

odpovědět – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě vč. uvedení 

kontaktních údajů na ni a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle, příp. v  e-mailu uvede odkaz 

nebo kontakt na organizaci či jiný externí zdroj na který se ve své odpovědi odkazuje 
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7.12 Odbor stavební 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 

7.13 Odbor školství 

 

7.14 Odbor živnostenský 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 Přehlednější značení - při zvolení žádosti o  informace (přepážka č. 4) ve vyvolávacím systému je 

nutnost projít chodbou, dveře navíc nejsou dostatečně značeny  

 

7.15 Odbor životního prostředí 

Osobní komunikace 

 Udržování pořádku na pracovišti, redukce nevhodných předmětů (šanony, krabice, papíry, nadměrné 

množství upomínkových předmětů, celková přeplněnost kanceláře apod.) 

 

E-mailová komunikace 

 V  rámci e-mailové komunikace standardizovat postup při neznalosti nebo nekompetentnosti pracovníka 

odpovědět – pracovník informuje klienta, že řešení problému postoupil kompetentní osobě vč. uvedení 

kontaktních údajů na ni a  zároveň e-mail kompetentní osobě přepošle, příp. v  e-mailu uvede odkaz 

nebo kontakt na organizaci či jiný externí zdroj na který se ve své odpovědi odkazuje 

Telefonická komunikace 

 Zachování vysokého standardu služeb telefonické komunikace pracovníků Odobru školství 

E-mailová komunikace 

 Zachování vysokého standardu služeb e-mailové komunikace pracovníků Odobru školství 

Telefonická komunikace 

 Zaměření se na zlepšení vstřícnosti, lidskosti a  empatie k  přístupu ke klientům u  jednotlivců 

E-mailová komunikace 

 Dodržování nastaveného standardu automatické odpovědi klientům v  době nepřítomnosti pracovníka 

(uvedení informace o  délce nepřítomnosti a  zastupující/kompetentní osobě vč. kontaktu na ni) 

Telefonická komunikace 

 Zachování vysokého standardu služeb telefonické komunikace pracovníků Odobru životního prostředí 

E-mailová komunikace 

 Zaměření se na zvýšení standardu v  oblasti komunikačních dovedností – formátování textu, interpunkce 

apod. 


