
Metodika

Využití metody Mystery shopping v 

autorizovaných servisech Mercedes-Benz
Filip Bajer

České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studíí

Vedoucí práce: Ing. Štěpánka Frýbová Uličná, Ph.D.

Akademický rok: 2017/2018

Logo

Použitá literatura

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu dat 

z provedeného Mystery shoppingu v autorizovaných servisech 

Mercedes-Benz v České republice. Mystery shopping byl prováděn 

ve formě Mystery Visit – Dílenských testů, kdy byla uměle 

způsobena porucha na vozidle a s tímto vozidlem byla sjednána 

návštěva všech zkoumaných servisů. Na základě sesbíraných dat 

budou dále vyhodnoceny nejčastější chyby a nedostatky v procesu 

objednání zákazníka do servisu k servisní prohlídce, příjmu 

zákazníka a příjmu vozidla v autorizovaném servisu. 

Poslední část praktické části bakalářské práce je zaměřena na nový 

přístup výrobce k otázce posílení loajality zákazníka s využitím 

dostupné technologie soudobých vozidel a na ni postavených 

doplňkových službách, které nesou svou vlastní značku Mercedes 

Me. V závěru práce navrhnu zlepšení a zjednodušení tohoto 

procesu za pomoci Mercedes Me.
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Bakalářská práce na téma využití Mystery shoppingu v autorizovaných 

servisech Mercedes-Benz je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část. V teoretické části se nejdříve zabývám pojmem marketing jako 

takovým, poté je teoretická část práce zaměřena na marketingový 

výzkum a poté na  Mystery shopping jako takový. V praktické části se 

již zabývám využitím Mystery shoppingu v autorizovaných servisech 

Mercedes-Benz, následnou analýzou dat a jejich vyhodnocením. 

V závěru práce poukáži na chyby, které byly provedeny pracovníky 

autorizovaných servisů v počáteční fázi procesu návštěvy zákazníka v 

servisu a navrhnu řešení, díky kterému je možné se těchto chyb 

vyvarovat a zlepšit efektivitu práce personálu autorizovaných servisů, 

která zvyšuje spokojenost zákazníků.

Na základě výše zanalyzovaných dat lze říci, že využití Mercedes 

Me zákazníky značky Mercedes-Benz by bylo obrovským krokem 

kupředu, a to jak pro komfort zákazníka, tak pro autorizované 

servisy. Konektivita je velkým tématem současné rychle se 

rozvíjející doby, Mercedes-Benz ve snaze o proaktivní komunikaci 

se zákazníkem může zákazníka upozornit na blížící se návštěvu 

autorizovaného servisu, a to až o pět dní dříve, než je zákazník 

upozorněn hlášením na sdruženém přístroji svého vozidla. Jelikož je 

proces návštěvy autorizovaného servisu dlouhý a komplikovaný, 

služby Mercedes Me jej mohou výrazně urychlit a eliminovat jak 

drobné, tak i hrubé chyby provedené asistenty a techniky, kteří 

pracují se zákazníkem a vozidlem. Díky adaptéru mohou být ve 

spojení vozidla i staršího data výroby, proto je možné vytvořit 

spojení mezi většinou vozidel značky Mercedes-Benz, která se 

momentálně pohybují na našich silnicích a zároveň pravidelně 

navštěvuje autorizované servisy. Snaha značky Mercedes-Benz o 

vytvoření vlastního virtuálního prostředí je velkým krokem dopředu a 

může vytvořit podstatný náskok oproti konkurenci. Zákazníci 

prémiových značek a obzvlášť značky Mercedes-Benz se řadí 

k nejnáročnějším, je to pochopitelné, v ceně vozidla je samozřejmě 

započítána i úroveň, se kterou se zákazníkem zachází, a také 

úroveň služeb, které jsou zákazníkovi poskytovány.

Zjištění

Není možné okamžitě zapojit všechny vozy Mercedes Benz, které 

momentálně navštěvují autorizované servisy, jak z technických důvodů, 

tak čistě ze svobodné vůle zákazníků, kteří konektivitu nepodporují. Je 

ovšem důležité i nadále pracovat na zviditelňování nesporných výhod, 

které Mercedes Me přináší zákazníkům i servisním partnerům. 

Na konec samozřejmě nemůžeme opomenout stálé proškolování všech 

pracovníků autorizovaných servisů, pro zajištění trvalého zlepšování 

nabídky a úrovně poskytovaných služeb. 

Doporučení

Bachelor thesis is aimed to application of Mystery shopping in 

Authorized Mercedes-Benz services. Thesis is divided into theoretical 

and practical part. The beginning of the theoretical part is aimed to 

Marketing as such, then Marketing research and Mystery shopping at 

the end. In practical part I´m aimed to application of Mystery shopping 

in Mercedes-Benz Authorized services, then analysis of the data gained 

during Mystery shopping performed in the services. After that I point out 

the mistakes, that were done by the staff in the process of a customer 

visit. At the very end of my bachelor thesis I´m proposing solution how 

to make the process more effective, to gain better effectivity of the 

workers in authorized services as well as increase of the customer 

satisfaction with provided service.


