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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění služeb firmy Muziker s po-

mocí metody Mystery shopping. Cílem práce je prověřit zaměstnance a jejich schop-

nost reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory, kde jsou produkty nabí-

zeny a v případě nedostatků navrhnout možné změny. Teoretická část se zabývá mar-

ketingem, pracovním hodnocením a popisem metody Mystery shopping. V praktické 

části je popsána společnost Muziker, plán výzkumu a vyhodnocení poboček společně 

s doporučením možných změn. 
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Abstract 

The bachelor thesis deals with possible ways of improving the services of Muziker com-

pany using Mystery shopping method. The aim of the thesis is to examine the em-

ployees and their ability to respond to customers' needs and to check the premises 

where the products are offered and in case of shortcomings to suggest possible chan-

ges. The theoretical part deals with marketing, job evaluation and description of the 

Mystery shopping method. The practical part describes Muziker, a research plan and a 

branch evaluation together with recommendations for possible changes. 
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ÚVOD 

Mystery shopping jako téma jsem vybrala z důvodu již existujících zkušeností, které 

jsem získala při brigádě pro Market Vision. Zde jsem si vybrala místa, kde provést 

Mystery shopping, a následně odpovídala na otázky o návštěvě. Mystery shopping 

jsem zažila i z druhé strany jako zaměstnankyně společnosti Lidl ve Vrchlabí. Získané 

zkušenosti chci uplatnit při tvorbě bakalářské práce. Rozhodla jsem se své zkušenosti 

a vzdělání zužitkovat v obchodní síti s hudebními nástroji Muziker.  

Zisk tvoří spokojení zákazníci, takže pro splnění cíle by firma měla obstát v Mystery 

shoppingu bez větších problémů. Pokud ne, bude doporučeno zlepšení. 

Práce je tvořena ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická je rozdělena do čtyř 

kapitol. První kapitola pojednává o marketingovém výzkumu jako takovém (proces, 

typy a metody). Druhá kapitola řeší pracovní hodnocení (cíle, formy, kritéria a metody 

hodnocení). Třetí kapitola už pojednává o samotném Mystery shoppingu z pohledu te-

orie (historie, cíle, etika, proces a metody). Poslední kapitola se věnuje baskytarám, 

protože právě na tento produkt je Mystery shopping zaměřený a je nutné znát základní 

charakteristiku. 

Praktická část pak obsahuje jen jednu kapitolu-praktický výzkum Mystery shoppingu. 

Zde bude popsán projekt (dotazník, bodování, scénář, časový harmonogram), analyzo-

vána prodejna a získána data. Nakonec bude z těchto dat vyvozen závěr a doporučení 

pro firmu. 

Budou ověřovány skutečnosti, které společnost proklamuje, a dále pak faktory, které 

ovlivňují spokojenost a nespokojenost zákazníků. Doporučení pomůže firmě si udržet 

stávající místo na trhu nebo dokonce si ho zlepšit. 

Cílem této bakalářské práce je prověřit zaměstnance na jednotlivých pobočkách Muzi-

ker. Zároveň prověřit schopnosti reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat pro-

středí nabízených produktů za pomocí marketingového výzkumu v praxi. 
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1 MARKETING A MARKETINGOVÝ VÝ-

ZKUM 

Marketing 

Více než kterákoliv jiná oblast je marketing založen na vztazích se zákazníky. Moderní 

marketingové myšlení a praxe spočívá v uspokojení potřeb a přání zákazníků, také vy-

tváření hodnot. (Kotler a Armstrong, 2004, s. 29) 

Definice marketingu je pak podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 25), taková že marke-

ting je tvorba zisku na straně jedné a uspokojování potřeb zákazníků na straně druhé. 

Jeho cílem je tedy vyhledat zákazníky nové příslibem zisku jedinečné hodnoty a udržet 

stávající zákazníky uspokojením jejich potřeb, a současně tvořit zisk. 

Marketing je záležitost jak marketingového útvaru či oddělení, tak také všech pracují-

cích lidí ve firmě. To neznamená, že všichni musí chápat a znát přesně definici marke-

tingu, ale měli by chápat, že zákazník je ten hlavní článek. Zákazník je ten, kdo firmu 

živý, kdo se podílí na tom, zda firma bude prosperovat. Důležité je, aby všichni chápali, 

jak jsou jejich zákazníci důležití, jak vnímat a uspokojit jejich potřeby a potlačit jejich 

problémy. (Jakubíková, 2013, s. 46) 

Marketing nemůže dělat kde kdo. Pro tuto činnost musíme mít schopnosti, nadání i 

odborné znalosti. Marketing totiž obnáší dobrou znalost trhu, firemní problematiky, 

konkurence, výrobků. Proto je důležité, aby manažer měl všechny předpoklady. Jedno 

bez druhého nefunguje. Podnikatel, který je zaměřen jen na rady ostatních a sám není 

schopen podnikat, by snad podnikat ani neměl. Musí mít svoji představu o trhu a svůj 

vlastní názor. Nemyslím tím, že by měl jen zadávat průzkumy a dělat prezentace. Pro-

tože toto jsou jen a jen dílčí úkoly. (Jakubíková, 2013, s. 51) 

 

Marketingový výzkum 

Cílem marketingového výzkumu je plánování, shromažďování dat, analýza a poslední 

krok je vyhodnocování informací, které budou potřebné pro vyřešení konkrétního mar-

ketingového problému. (Kotler a Armstrong, 2004, s.842) 
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Firmy využívají marketingový výzkum hlavně k stanovení tržního potencionálu nebo 

stanovení možného tržního podílu. Marketingový výzkum může pomoci i v porozu-

mění tržnímu chování a potřebám zákazníků. Můžeme pomocí ní i měřit efektivnost 

výroby či propagačních aktivit. (Kotler a Armstrong, 2004, s. 227) 

Občas si firmy jen kupují data, která byla shromážděná nějakými externími společ-

nostmi. Data jsou pak využívána při stanovování rozhodnutí ve firmě. (Kotler a Ar-

mstrong, 2004, s. 228) 

Podle Jakubíkové (2013, s. 122), která čerpala ze Solomina a kol. (2006) je používán 

tento typ výzkumu pro specifická rozhodnutí, pro která je třeba získat mimořádné in-

formace. 

 

1.1 Proces 

Marketingový výzkum probíhá v určitém procesu. Tento proces má čtyři základní kroky: 

definovat problém a cíl výzkumu, připravit plán výzkumu a návrh metodiky, realizovat 

výzkum – shromáždit a analyzovat data, vypracovat zprávu a prezentovat výsledky. 

(Kotler a Armstrong, 2004, s. 228) 

 

Obrázek 1 - Fáze marketingového výzkumu 

Zdroj: zpracováno podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 228) 

 

První krok – definovat problém a cíl výzkumu 

Tento krok je vždy nejtěžší. Nejdříve musíme přesně stanovit problém. O to se musejí 

postarat manažeři a analytici, ve vzájemné spolupráci. Manažer totiž dobře chápe vý-

znam určitého rozhodnutí, pro které pak budou informace shromažďovány a analytik 

zase rozumí marketingové analýze – jak informace získat. Po pečlivém definování pro-

blému musejí stanovit cíl výzkumu. (Kotler a Armstrong, 2004, s. 228) 

Druhý krok – připravit plán výzkumu a navrhnout metodiku 

Potom, co byl definován přesný problém, musejí analytici přesně určit, jaké informace 

se budou snažit získat, musejí sestavit plán pro jejich efektivní získání a prezentovat 
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výstup managementu. Výzkumný plán by měl být předkládán v papírové formě a měl 

by obsahovat i informace o nákladech na výzkum. Papírový návrh je velice důležitý, 

pokud je projekt složitý a firma ho neřeší sama, ale zadává ho externí agentuře. (Kotler 

a Armstrong, 2004, s. 229) 

Třetí krok – realizovat výzkum, shromáždit a analyzovat data 

Podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 230) má tato fáze několik dalších kroků. Shromaž-

ďování informací, zpracování a analýzu informací. Shromažďování dat si může firma 

obstarat sama nebo si může najmout firmu externí, i tak se ale stále jedná o nejdražší 

a nejriskantnější krok. Je totiž nejvíce náchylný na chyby. 

Čtvrtý krok – vypracovat zprávu a prezentovat výsledky 

Získané údaje se v této fázi musejí transformovat do závěrů, které budou prezentovány 

managementu. Určitě by to neměly být jen papíry plné čísel a informací. Při rozhodo-

vání má napomoct stručnost a výstižnost. V této fázi musí obě strany spolupracovat. 

Jeden bez druhého bude mít poloviční znalost. Musejí sdílet stejnou zodpovědnost za 

výsledek výzkumu. (Kotler a Armstrong, 2004, s. 247) 

1.2 Typy marketingového výzkumu  

Dle Kotlera a Armstronga (2004, s. 229) máme tři typy marketingového výzkumu: 

 deskriptivní; 

 explorativní; 

 kauzální. 

Cílem explorativního výzkumu je shromáždit informace předběžné. Ty mají napomoci 

definici problému a odhadnout hypotézu. Cílem výzkumu deskriptivního je pak kvalifi-

kovaně popsat marketingové problémy. Může to být například popis tržního potenci-

onálu určitého výrobku a cílem výzkumu kauzálního je testování hypotéz o příčinách a 

následcích vztahů. (Kotler a Armstrong, 2004, s. 229) 

Dle Karlíčka a kol. (2013, s. 85) můžeme výzkum dělit na kvalitativní a kvantitativní. 

Kvantitativní výzkum se věnuje kvantifikovatelným věcem (počitatelným) a hlavní 

otázka je „Kolik?“. Typ výzkumu má velkou výhodu-na rozdíl do dalšího typu výzkumu-

a to svojivyužitelností při velkém počtu respondentů (řádově stovky či tisíce). Jeho vý-

sledkem jsou informace, které se dají velmi dobře interpretovat a změřit. Může jít o 

počet zákazníků, kteří nakupují daný výrobek nebo znají určitou značku, počet lidí, kteří 
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by byli ochotni si daný produkt koupit. Kvalitativní výzkum se pak zaobírá otázkou 

„Proč?“ a výsledek práce se nedá tak jednoduše kvantifikovat. Zkoumá různé souvis-

losti či příčinu a následek. Například může zkoumat, proč si daný produkt nechce ně-

kdo zakoupit, z jakého důvodu nebo jaký postoj má k produktu zákazník. Tyto procesy 

se dost špatně interpretují a je nutné je správně psychologicky uchopit. Počet respon-

dentů musí být taky nižší, protože je metoda daleko časově náročnější. Většinou jde o 

jednotlivce nebo menší skupiny (max. 10 respondentů). 

 

1.3 Metody sběru informací 

Sběr informací probíhá v druhé fázi. Nejdříve se sbírají informace sekundární, a proto 

bude metodika jejich sběru popsána jako první. 

Shromažďování sekundárních dat 

Mezi první zdroje sekundárních dat patří firemní databáze, ale firma může využít i ex-

terní informační zdroje. Buď se jedná o vládní zdroje nebo jsou to obchodně – infor-

mační služby. Firmy si mohou sekundární data také koupit od jiných firem dodávajících 

informace. Je ještě možnost využít internetových stránek, jak za poplatek, tak zdarma 

pro všechny. Dnes je velká dostupnost nepřeberného množství zdrojů, proto je pro-

blematické vybrat ty nejvhodnější. Sekundární data ale můžou představovat problém. 

Nemusejí třeba ještě vůbec existovat. Sekundární data mohou pomoci při definování 

cíle. (Kotler a Armstrong, 2004, s. 223) 

Shromažďování primárních dat 

Pokud určitá data neexistují, musíme přistoupit ke sběru dat primárních. Při shromaž-

ďování primárních dat musejí firmy ještě více dbát na to, aby data byla přesná, rele-

vantní, současná, a nezávislá. (Kotler a Armstrong, 2004, s. 233) 

Dle Kozla (2006, s. 87) se používají tři metody: 

 pozorování; 

 dotazování; 

 experiment. 

 

Pozorování 

Metoda pozorování je vhodná pro explorativní výzkum. Vede k získání primárních dat 

pomocí sledování příslušné skupiny lidí, akcií nebo situací. Firmy nebo agentury vysílají 
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do terénu vyškolené pozorovatele s cílem pozorovat zákazníky v jejich přirozeném 

prostředí, sledovat, jak používají výrobky a služby a jak se při tom cítí. Pozorováním 

získají data, která zákazníci nejsou ochotni nebo schopni poskytnout. Nelze však touto 

metodou sledovat dlouhodobé chování subjektů, proto marketingoví pracovníci často 

využívají současně i jiné metody. V současné době se ve velké míře také využívá tzv. 

etnografický výzkum, který spojuje pozorování s dotazováním zákazníků. (Kotler, 2004, 

s. 235) 

Mezi techniky metody pozorování patří:  

 oční kamera;  

 etnografické studie;  

 Mystery shopping. 

 

Oční kamera je technika, kdy využíváme zákazníka a jeho pohyb očí. Například když 

vybírá zboží v regálu, v letáků nebo na nějakých internetových stránkách. Výzkumníci 

se zaměřují, čemu věnoval kratší a čemu například delší pozornost. (Karlíček a kol., 

2013, s. 94). 

Může být i v kombinaci s metodou další a tím se myslí dotazování – etnografický vý-

zkum. Cíl výzkumu je pak získat detailní informace o způsobu života lidí a jejich kultuře. 

(Kotler a Armstrong, 2004, s. 234) 

Metodě Mystery shopping bude věnován detailní popis v samostatné kapitole. 

 

Dotazování  

Dotazovací metoda je nejrozšířenější a nejčastěji používaná metoda sběru primárních 

dat, vhodná pro účely popisného výzkumu. Použitím této metody získáváme popisná 

data, např. informace o nákupním chování, postoje, preference nebo znalosti o nějaké 

skutečnosti. Pomocí dotazování jsme schopni získat různé druhy informací v různých 

situacích, avšak ne vždy jsou tyto informace pravdivé a směrodatné, jelikož mnoho zá-

kazníků nepřemýšlí nad svým jednáním a jeho příčinami. Někdy se při dotazování snaží 

být milí a podávají jen pozitivní odpovědi nebo se vyjadřují k problematice, ke které 

nemají informace a odpovídají pouze z toho důvodu, aby vypadali před tazateli inteli-

gentněji. Někteří respondenti na otázky vůbec nereagují, protože na účast ve výzkumu 

nemají čas. Některé firmy zajišťují vyčerpávající informace o nákupních zvyklostech 
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svých zákazníků prostřednictvím samostatného datového systému. Jde o výzkum vel-

kých, pečlivě vybraných zákaznických skupin, jehož cílem je lépe porozumět spojení 

mezi charakteristikou zákazníka, jeho postoji a obchodním chováním. (Kotler, 2004, s. 

234) 

Dotazování může být i telefonické – vhodné při sběru informací takovém, kdy potře-

bujeme data co nejrychleji získat. Takové dotazování je bohužel od roku k roku těžší 

z důvodu zvyšujícího odporu respondentů. (Kotler a Keller, 2013, s. 143) 

Dotazování může mít i víc forem než ústní a telefonické, v následující tabulce můžeme 

vidět i jiné a jejich výhody a nevýhody. 

 

Tabulka 1 - Silné a slabé stránky jednotlivých forem dotazování 

 

  E-mail Telefon 
Osobní kon-

takt 
On-line dota-

zování 

Flexibilita Slabá Dobrá Výborná Dobrá 

Množství dat, která mo-
hou být získána 

Dobré Velmi dobré Výborné Dobré 

Možnost kontroly taza-
telů 

Výborná Velmi dobrá Slabá Velmi dobrá 

Kontrola reprezentativ-
nosti výběrového sou-

boru 
Velmi dobrá Výborná Velmi dobrá Slabá 

Rychlost shromažďování 
dat 

Slabá Výborná Dobrá Výborná 

Návratnost Velmi dobrá Dobrá Dobrá Dobrá 

Nákladovost Dobrá Velmi dobrá Slabá Výborná 

 

Zdroj: zpracováno podle Kotlera a Armstronga (2004, s. 240) 

 

Experiment 

Metodu experimentu používáme, pokud potřebné údaje nelze získat z běžného života. 

Po provedení získáme tzv. kauzální informace. Vztah – příčina a následek. Metody do-

tazování a pozorování mohou získávat informace pro tuto metodu. (Kotler, 2007, s. 411) 

Podle Pauknerové (2006, s. 57) se experiment rozděluje podle prostředí, do kterého je 

zasazen a ve kterém probíhá. Pokud navodíme celou umělou situaci, nazýváme expe-

riment laboratorním. Zde účastníky informujeme, že jednají a jsou v experimentu, a to 
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je důvod proč experiment později nelze aplikovat v reálném životě. Nebo se tito účast-

níci mohou chovat nepřirozeně. Přirozený experiment pak spíše připomíná pozoro-

vání. Má hlavní výhodu, že testované osoby vůbec nevědí o tom, že jsou v experimentu. 

Jako příklad může být změna pracovních podmínek a sledování výkonnosti zaměst-

nanců.  



 14 

 

2 PRACOVNÍ HODNOCENÍ 

Pracovní hodnocení a jeho problematika je u nás z velké části zatím podceňována a 

přehlížena. Pokud se ale zaměříme na rok 1989 a nějaké kádrové hodnocení, vidíme, 

že ještě před 20 lety něco jako hodnocení pracovníků vůbec nebylo. Jediné měřítko 

pro srovnání bylo v odborech, ve členství KSČ apod. Výkonnost nebyla vnímána nějak 

zásadně, jen jako okrajová záležitost. To je důvod, proč systémy řízení a hodnocení 

výkonnosti musely vznikat celé od základů. (Wagnerová, 2011, s. 55) 

Pracovní hodnocení je důležitou činností v oboru personalistiky. Je to proces komuni-

kace mezi vedoucími pracovníky a jejich podřízenými. Nejlépe by to měl být přímý 

nadřízený (velmi často je to pak manažer), který je zodpovědný za výkon pracoviště a 

lidí spojených s ním. Takový vedoucí bude nejlépe znát všechny součásti práce. Bude 

totiž nejlépe vědět jaké znalosti, dovednosti a kompetence jsou pro určitou práci po-

třeba. Každý pracovník by měl být s hodnocením konfrontován, musí vědět, jakou roli 

v organizaci zaujímá. (Hroník, 2006, s. 99) 

Pracovním hodnocením firma zjistí, jak jsou na tom pracovníci s výkonem a jak jednají. 

V mnoha organizacích se používá jako jeden z nejdůležitějších motivačních nástrojů. 

Hodnocení je důležité i z pohledu řízení pracovního výkonu. Ve firmách, kde není řízení 

pracovního výkonu zavedeno, jsou pracovníci hodnoceni různými způsoby. Dost často 

je využíván systém hodnocení pracovníků obsahující kromě pracovního výkonu i pra-

covní chování, které je doplněno o vzdělání, řízení kariéry a osobní rozvoj. Výkon je 

chápán jako souhrn chování i výsledků. (Kociánová, 2010, s. 145) 

 

2.1 Cíle pracovního hodnocení 

Podle Wagnerové (2005, s. 7), která citovala z Hyhlíka a Růžičky (1976) má pracovní hod-

nocení několik cílů nebo spíše významů: 

 Funkce motivační: zaměstnanci mohu porovnávat svoji pracovní aktivitu, pra-

covní nasazení a postoje s hodnocením od vedoucího pracovníka a podle toho 

dále jednat. Jedince také podněcuje k lepšímu výkonu, protože vykonaná 

práce vytváří určitý pocit důležitosti. 
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 Funkce poznávací: vedoucí pracovník má možnost sledovat správnost nasa-

zených a zvolených postupů, má díky lidem pod sebou zpětnou vazbu i na své 

jednání. 

 Funkce personální: ukazuje nám, zda je vedoucí schopný pracovat s lidmi a 

jak umí využít výsledků pro další kroky ve firmě podle Wagnerové (2005, s. 7), 

která citovala z Travelerse (1978). 

 

2.2 Formy hodnocení 

Pracovní hodnocení, ze kterého získáváme zpětné informace o výkonnosti firmy se dělí 

na formální a neformální.  

Neformální se běžně uplatňuje při průběžném sledování výkonu zaměstnance. Zkou-

máme, zda odvádí sjednanou práci kvalitně. Pokud pochybení zjistíme, snažíme se na-

lézt nejlepší způsob nápravy. Může sloužit i ke zlepšení pracovních podmínek, lepší 

motivaci nebo zlepšení úrovně pracovníkových schopností. (Šikýř, 2016, s. 122) 

Formální hodnocení se pravidelně opakuje. Zkoumáme pracovní výkon za určitý ča-

sový interval. Výkon je pak konzultován se zaměstnancem pomocí hodnotícího rozho-

voru společně s motivací, schopnostmi a podmínkami. Tento formulář je pak vkládán 

do personální evidence a funguje jako doplněk k dohodě o pracovním výkonu na další 

období, ale také jako podklad k rozhodování ohledně odměn, kariérního postupu, 

vzdělání atd. (Šikýř, 2016, s. 122) 

 

2.3 Kritéria hodnocení 

Aby bylo hodnocení zaměstnanců účelné musí využívat účinné metody a kritéria hod-

nocení zaměstnanců. Dle Šikýře (2016, s. 123) kritéria hodnocení pracovníků obsahují 

faktory, které popisují a ovlivňují výsledek pracovníků. Například: 

 schopnosti (způsobilost k práci); 

 chování (přístup k práci, provedení práce, přítomnost v práci apod.); 

 výsledky (kvalita práce, množství práce, včasnost provedení apod.); 

 motivace (ochota pracovat); 

 podmínky (pracovní prostředí, pracovní doba). 
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Kritéria silně ovlivňují pracovní výkony našich zaměstnanců. Musíme tedy dát pozor, 

abychom tyto kritéria nastavili správně. Musíme je volit v souladu s kulturou naší firmy, 

vytyčenými cíli a v souladu s našimi firemními hodnotami. Kdybychom je nastavili 

špatně, mohlo by se stát, že naši zaměstnanci by se chovali nežádoucím způsobem, a 

to by mohlo ohrozit výsledky organizace po ekonomické stránce. Jinak řečeno, kritérii 

myslíme jak zvolení správné cesty k dosáhnutí stanovených cílů, tak i samotné dosa-

žení cílů. (Pilařová, 2008, s. 42) 

 

2.4 Metody hodnocení 

Metod hodnocení je docela velké množství. Tento počet metod se dále větví a má ně-

kolik řad variant. Pokud chceme dosáhnout opravdu efektivního hodnocení, je dobré 

tyto metody namixovat, tak abychom dosáhli, výstupu hodnocení jak k rozvoji, tak 

k odměňování. Musí nám jednoznačně definovat cíle a pracovník by mě být zapojen 

do hodnocení. Na druhou stranu nemůžeme použít příliš velké množství metod kvůli 

jejich časové náročnosti. (Hroník, 2006, s. 14)  

 

Šikýř (2014, s. 113) uvedl například metodu hodnocení: 

Hodnocení podle dohodnutých cílů. Tato metoda se používá pro hodnocení specia-

listů nebo například manažerů, kdy posuzujeme a zkoumáme dosažení vytyčených 

cílů. Rozvojové cíle a optimálně dohodnuté se nazývají takzvaně SMART neboli S jako 

specific (konkrétní), M jako measurable (měřitelný), A jako achievable (dosažitelný), R 

jako relevant (relevantní) a T jako timed (termínovaný). 

Hodnocení pomocí stupnice. Metoda je všestranně použitelná. Dá se použít i při sebe-

hodnocení pracovníků. Každá položka výkonu se posuzuje zvlášť (kvalita práce, množ-

ství práce, přístup k práci), přidělením konkrétního stupně pracovního výkonu. Napří-

klad 1 přidělený bod bude nejméně, až maximální počet bude pět (vynikající výsledek). 

Jeden z problémů bývá subjektivní hodnocení, přílišná přísnost, přílišná shovívavost 

nebo průměrnost. (Šikýř, 2014, s. 113) 

Hodnocení podle stanovených norem. Používá se u dělníků, jednoduše na pracoviš-

tích, kde je zavedená určitá norma, která zastupuje průměrný výsledek pracovního vý-

konu. Zkoumá se, zda pracovník splňuje tento průměr. (Šikýř, 2014, s. 113) 
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Hodnocení metodou kritických případů. Při této metodě vedoucí pracovník zazname-

nává jen krajní situace. Neboli pokud někdo dosáhl uspokojivého výkonu nebo neu-

spokojivého. Z tohoto důvodu to může být jen hodnotící metoda doplňková. (Šikýř, 

2014, s. 113) 

Hodnocení metodou AC/DC (assessment centre/development centre). Používá se jen 

u klíčových zaměstnanců. Často jen u manažerů a specialistů. Vyhodnocuje odbornou 

způsobilost a rozvojový potenciál. Jsou k tomu používány modelové situace, které pro-

věří skutečnou motivaci pracovníků. Může jít o skupinové sezení nebo individuální. (Ši-

kýř, 2014, s. 113) 

Hodnocení volným popisem. Tato metoda se také používá spíše jen u manažerů a spe-

cialistů. Jedná se o hodnocení podle určitých měřítek k posuzování pracovního výkonu. 

(Šikýř, 2014, s. 113) 

Hroník (2006, s. 99) metody dělí jinak a uvádí i další metody hodnocení. Rozdělil je na 

metody základní a doprovodné. Charakter obecný mají metody základní a spíše do-

plňkový charakter mají metody doplňkové. Nejde na nich založit systém hodnocení, i 

přesto že se bez nich dost často neobejdeme. Mezi základní metody patří motivačně 

hodnotící pohovor, MBO (management by objectives), BSC (balance score card). Mezi 

doprovodné metody řadíme Metodu klíčových událostí, Assesment centre (AC), De-

velopment centre (DC), metodu 360, sociogram, manažerský audit, hodnocení poten-

ciálu, supervize a intervize a Mystery shopping (ten dostane vlastní kapitolu) 

 

Matice metod hodnocení 

Metod hodnocení máme celou řadu. Rozdělit je můžeme podle různých hledisek. 

Jedno z takových hledisek může být například zaměření. Z hlediska horizontu času 

můžeme rozdělit metody pomocí matice metod hodnocení. Matice se zaměřuje na 

budoucnost, přítomnost a minulost a podle toho pak dělíme i metody zaměřené na 

hodnocení výstupů, průběhu a výstupů podle oblasti hodnocení. Pak si můžeme vy-

tvořit matici na základě těchto hledisek. Určité metody zasahují i do více než jednoho 

pole. Místo v tabulce, ale metoda získává podle svého těžiště. Na následujícím obrázku 

můžeme takovou matici vidět. (Hroník, 2006, s. 54) 
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Tabulka 2 - Matice metod hodnocení 

  Hodnocení vstupů Hodnocení procesu Hodnocení výstupů 

Metody zaměřené na 
minulost 

Zhodnocení praxe 
 (certifikáty) 

Metoda klíčové 
 události 

Záznam výsledků,  
srovnání výsledků 

Metody zaměřené na 
přítomnost 

Assesment Centre 
Sociogram, metoda 
360° zpětné vazby 

Pozorování na místě, 
Mystery shopping 

Metody zaměřené na 
budoucnost 

Hodnocení potenciálu Supervize, intervize MBO, BSC 

 

Zdroj: zpracováno podle Hroníka (2006, s. 54) 

  



 19 

 

3 MYSTERY SHOPPING 

Jedním ze zdrojů marketingového zpravodajství se stal Mystery shopping. Více než 

zdroj je to systém tajného zákazníka. Shromažďování informací musí být v první řadě 

ale etické a legální.  (Jakubíková, 2013, s. 121) 

Marketingový výzkum se zaměřuje hlavně na přínos ekonomický, který provází i úkol 

zvýšit produktivitu zaměstnance. Psychologie zase jak pracovníka posoudit za použití 

nejvhodnějších metod a nástrojů. Vedení lidí si nelze představit bez kvalitního pracov-

ního hodnocení. Proto pracovní hodnocení patří mezi základní úkoly personálního ma-

nagementu. (Wagnerová a kol., 2011, s. 69) 

Název Mystery shopping se většinou do češtiny nepřekládá, protože i v odborných kru-

zích je takto znán. Volný překlad tohoto přístupu se uvádí testovací nákup‘‘. Některé 

agentury v České Republice tuto metodu nabízejí jako „tajný nákup‘‘. (Wagnerová a kol, 

2011, s. 70) 

V komplexu metod, které se zabývají hodnocením řadíme Mystery shopping k těm be-

haviorálním systémům. Posuzovatel je velmi často externí. Často je to odborně vyško-

lený hodnotitel. Použití je všestranné. Dnes už není výjimkou využití Mystery shop-

pingu mimo obory komerčního podnikání, ale zatím se nejčastěji používá k posouzení 

zaměstnance v oblasti prodeje a služeb. (Wagnerová a kol, 2011, s. 71) 

V jiných zemích se můžeme setkat s jinými názvy této metody. Uslyšíme o ní jako o 

metodě phantom shopping, secret shopping, mystery consumer, silent shopper, any-

mous consumer shoppers mystery customer research, kontrollkaüfe, scheinkaüfe 

nebo testkunden. (Böhn a kol., 2005, s. 2)  

 

3.1 Historie  

Pojem Mystery shopping byl poprvé použit už ve 40. letech 20. století. Jeho definice 

byla – úloha, zkoumání služeb, které jsou využívány každodenními zákazníky, pomocí 

soukromých vyšetřovatelů. Mystery shopping jako metoda se ale objevila poprvé až 

v sektoru bankovním a maloobchodech v roce 1940. Tajní nakupující byli formou sou-

kromých vyšetřovatelů. (JobMonkey, 2017) 
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Podle internetového zdroje O Mystery shoppingu (2016), se tato metoda používala k 

průzkumu zaměstnanců a jejich poctivosti. Především to byly tajné nákupy ve finanční 

sféře, aby se zabránilo častým krádežím. 

S vývojem internetu v 80. letech se tato metoda začala postupně rozšiřovat. Už se ne-

najímali jednotlivci na průzkum svých zaměstnanců, ale byly zvány agentury, které na-

bízely výzkum trhu. Dnes už je takových firem na světě nespočet. Tyto firmy mají své 

zkušené a kvalifikované Mystery shoppery, jsou schopné poskytnout Mystery shopping 

na nejrůznějších pracovištích. Například v kinech, poštách, hotelích, knihovnách, re-

stauracích, autobazarech, bankách či na poštách. (JobMonkey, 2017) 

V České republice není ještě natolik rozšířen. U nás je nejvíc využíván v gastronomii. 

Podnikům slouží ke kontrole cenové politiky, ocenění služeb jejich zaměstnanců a 

získání informací ohledně kvality výrobků. Může podnikům pomoci udržet si své 

místo na trhu. (O Mystery shoppingu, 2016) 

Tuzemský trh má odhadem k výběru z 50 agentur, které se také zabývají Mystery 

shoppingem, ale pouze některé ho nabízejí jako činnost. (Úvod do mystery shop-

pingu, 2016) 

 

3.2 Cíle a využití 

Cíle 

Mystery shopping je účinná metoda, jak zjistit výkonnost pracovníků a na druhé straně 

spokojenost zákazníků. Nejlepší je kombinovat tuto metodu s dotazováním reálných 

zákazníků současně, protože tím překonáme omezenost každé metody zvlášť a zís-

káme daleko lepší obraz o organizaci. Zatímco dotazování zachycuje spíše vnímaní zá-

kazníků, Mystery shopping pak zachycuje, jak jsou splňovány dané cíle v organizaci 

(standard služeb, prodejní strategie apod.). (Wagnerová a kol., 2011, s. 72) 

Mystery shopping vedený profesionály pak vede k naplnění jednotlivých cílů: 

 zhodnocení kvalitativní a servisní standarty organizace; 

 odhalení slabé stránky organizace, objevení problematických oblasti a prů-

zkum rozvojového potenciálu; 

 benchmarking s konkurencí; 

 motivovat k profesnímu rozvoji. (Böhm a kol., 2005) 
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Využití  

a) zlepšení zákaznických potřeb 

Jeden z hlavních důvodů používání metody Mystery shoppingu je zlepšení úrovně slu-

žeb pro zákazníky. Metodu využívají i firmy, které mají už vysokou úroveň, neboť 

Mystery shopping pokrývá i místo, které marketingový výzkum nemůže zmapovat. 

Dává podrobný náhled do situací, ve kterých se jejich zákazníci ocitají. Mají i náhled, 

jak na tyto situace umí reagovat jejich zaměstnanci. Tyto situace ukazují ma-

nagementu slabiny a možnost, ve které oblasti se musejí zlepšit, pokud chtějí zlepšit 

zákaznické služby a tím i prosperitu celé firmy. (Karlsson, Schölin, 2008, s. 5 Karlsson, 

Schölin, 2008, s. 40) 

b) získání konkurenční výhody 

Úspěšnost firmy závisí hlavně na její konkurenceschopnosti. Způsoby jsou různé, ale 

jedním z nich je Mystery shopping. Umožňuje nahlédnout na schopnosti vlastních za-

městnanců, ale i na poskytování služeb zaměstnanců z konkurenčních firem. Firma tak 

může zjistit oblasti, kde nad konkurenty exceluje nebo naopak oblasti, ve kterých za-

ostává a vylepšit je, aby se konkurenci vyrovnala. (Rodenberg, 2007, s. 46-47) 

c) motivace a odměňování zaměstnanců 

Firma používající Mystery shopping o tom své zaměstnance ve většině případů infor-

muje. Zaměstnanci jsou tím pádem více motivování k lepšímu pracovnímu výkonu, 

protože vědí, že budou hodnoceni. Nevědí, kdy tato situace nastane nebo jak bude 

vypadat jejich hodnotitel. Tím pádem jsou více motivovaní poskytovat co nejlepší ser-

vis všem zákazníkům. (Karlsson, Schölin, 2008, s.36) 

Motivace nepůsobí jen před zrealizováním Mystery shoppingu, ale i po něm. Každý za-

městnanec, který Mystery shoppera potkal, dostává zpětnou vazbu o svém chování. 

V případě negativní zpětné vazby by nemělo být zaměstnanci uškozeno, ale naopak 

mu pomoci se zlepšit v jeho slabších oblastech. Pokud zaměstnanec dostane pozitivní 

zpětnou vazbu, může to mít příznivý vliv na jeho motivaci a lepší pracovní výkony. 

(Douglas, 2015, s. 706) 
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3.3 Etika v Mystery shoppingu 

Jedna z hodně řešených otázek ohledně této metody je etika. Do jak velké míry sahá 

do soukromé sféry zaměstnance. Irena Wagnerová a kol. (2011) uvádějí nejčastější ar-

gumenty, proč je to tak problematické: 

Hodnotitelé jsou zdrojem dat, i přesto že nejsou členy organizace. Nikdy nelze zaručit 

naprosto stejné podmínky. Situace při hodnocení je vždy jiná. Hodnocení probíhá jed-

norázově a v krátký časový interval, proto nemůže dostatečně reprezentovat všechny 

pracovní činnosti. Zaměstnanec neví, že je určitý okamžik sledován a hodnocen. Rám-

cově bývá seznámen aspoň s průběhem metody a způsobem hodnocení. 

Etika této metody se opírá hlavně o kodexy platné mezinárodně například ICC/ESOMAR 

mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociální výzkum. Také ZÁKON 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů nebo mezinárodní normu ISO 20252. (SIMAR, 2017) 

Související pojmy s etikou SIMAR, ESOMAR a MSPA si dále vysvětlíme. 

SIMAR je výběrové neziskové sdružení hlavních agentur výzkumu. Zabývá se výzku-

mem trhu a veřejného mínění. Působí v České republice. Pozornost věnuje zvyšování 

kvality služeb, které poskytují členské země. (Halada, 2015, s. 86) 

Mezi hlavní cíle můžeme zařadit například snahu o splnění a kontrolu metodických a 

etických standardů nebo propagace výzkumu. Dvě základní zásady Mystery shopperů 

jsou, že se výzkumný pracovník musí zaručit, aby získané poznatky nijak nepoškozo-

valy výzkumný subjekt v práci a také že výsledky z metody Mystery shopping nesmí 

být použity k postihům či propouštění pracovníků. (SIMAR, 2017) 

ESOMAR (Euroropean Society for Opinion and Marketing Research) podporuje a prosa-

zuje po celém světě průzkum trhu. ESOMAR obsahuje přes 4900 členů z různých 130 

zemí. Komunikace probíhá pomocí konferencí, pokynů pro osvědčené postupy a pu-

blikacemi. Organizace podporuje samoregulaci s velkou řadou asociací po světě a 

stará se o etické vedení. Mezi hlavní cíle ESOMARu patří například vypracovat kodexy 

profesních standardů a etické praxe. (ESOMAR, 2017) 

MSPA (Mystery shopping Providers Association) je nejvýznamnější světová organizace 

tvořená společnostmi, které se zabývají Mystery shoppingovým průmyslem. Sdružení 

působí s cílem sjednotit členské společnosti. Jeho cílem je posílit Mystery shopping 
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pomocí různých společenských akcí. Jako hlavní cíle si dali: zavedení profesních stan-

dardů a etiky v Mystery shoppingu, vzdělávání klientů, zákazníků a poskytovatelů s cí-

lem zlepšit kvalitu nabízených služeb a zvýšit image průmyslu. (MSPA, 2017, s. 2-7) 

 

3.4 Proces 

Wagnerová (2011, s. 74) uvádí, že metoda Mystery shopping má několik fází po sobě 

jdoucích: 

 definice problému, 

 vytvoření výzkumného nástroje, 

 výběr a školení Mystery shopperů, 

 sběr dat, 

 zpracování výsledků. 

Definice problému 

Ve fázi definice problému si nejdříve určíme problém výzkumu, vybereme správnou 

společnost a určíme si cíl výzkumu. Výběrem správné společnosti se myslí i oslovení 

dané výzkumné organizace. Objednavatel si musí stanovit měřítka podle kterých 

zkontroluje výkon svých pracovníků a také by si měl určit jakou variantu hodnocení 

zvolí, zda například Mystery emailling, Mystery calls, Mystery e-shopping nebo 

Mystery shopping (více rozepíšu v podkapitole kapitole nástroje Mystery shoppingu). 

Firmy (objednavatel a výzkumná agentura) by si měly průběžně předávat informace 

o průběhu akce i o pracovních pozicích, které budou zahrnuté do výzkumu. (Wágne-

rová a kol., 2011, s. 75) 

Vytvoření výzkumného nástroje 

Ve fázi následující (vytvoření výzkumného nástroje) se zabýváme především adminis-

trativní činností, ve které pro jejich časovou nenáročnost a pozdější jednotnost volíme 

tvorbu dotazníků. Patří sem i vytvoření časového harmonogramu, které většinou za-

městnancům nesdělujeme, tj. přesný čas a místo návštěvy. Vytváříme zde i další pod-

kladové dokumenty, záznamové archy a vymýšlíme scénáře pro Mystery shoppery. Po-

kud tajní zákazníci budou jen monitorovat výskyt nějakého jevu, postačí takzvané 

checklisty. Často ale nemůžeme dotazníky zjednodušit jen na pouhé zaškrtávání 

ano/ne (zaškrtávací dotazník) nebo zda se daný jev objevil –pak potřebujeme dotaz-

ník s otevřenými otázkami nebo hodnotící stupnice (rating scales). Metoda je ale velice 
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složitá a finančně náročná, proto si firmy najímají výzkumné agentury, které mají již 

s touto metodou zkušenosti a mohou zajistit reliabilitu a validitu výzkumu. (Wágne-

rová a kol., 2011, s. 77) 

Podle Burdy a Dluhošové (2011, s. 44) musí takový dotazník obsahovat povinné 

údaje. Název provozoven, adresu, jméno fiktivního nakupujícího, jeho podpis a da-

tum návštěvy. 

Výběr a školení Mystery shopperů 

Mystery shopper (secret shopper, fiktivní zákazník, tajný nákupčí) je osoba provádějící 

Mystery shopping, vyškolená pro tento typ výzkumu. Měl by to být člověk spolehlivý a 

zodpovědný, schopný samostatně a kvalitně zhodnotit situaci na základě dobrých po-

zorovacích a komunikačních schopností. Je dobré, pokud má smysl pro detaily a má 

vynikající paměť. Musí být přesný, flexibilní, trpělivý a mít základní počítačové znalosti. 

(Úvod do mystery shoppingu, 2009) 

Jedno z rozdělení Mystery shopperů je: 

 Checkers (hodnotitelé) – hodnocení mezi kolegy. Jeden je pověřen ohodnotit 

jiného. Nemusí se ani vyskytovat na stejném pracovišti nebo být ze stejné 

firmy, stačí když hodnotitel vykonává stejné povolání. 

 Zákazníci – reální zákazníci firmy, kteří jsou požádáni o spolupráci na zkvalit-

nění služeb. (Böhm a kol., 2005, s. 71) 

 Experti – je na podobném principu jako předchozí metoda, jenom je k hodno-

cení třeba nějaké odbornější znalosti. Musejí taky velice dobře hodnocenou 

oblast znát. (Wagnerová a kol., 2011, s. 81) 

První dvě kategorie mají ještě společné, že mají jiné potřeby než stálý a skutečný zá-

kazník. Pokud se ještě jedná o kolegu z týmu, mohou následně vzniknout problémy ve 

vztazích na pracovišti z možného odhalení Mystery shoppera. Skupiny zákazníků zase 

mohou k hodnocení přistupovat hodně zaujatě díky předchozí zkušenosti s firmou. 

Mají taky větší tendenci jednat subjektivně. (Böhm a kol., 2005, s.71) 

Wagnerová a kol. (2011, s. 81) popisují shopper expert, což je externí (tedy nezávislý) 

hodnotitel, který je odborně vyškolený pro potřeby určitého hodnocení. 
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Sběr dat 

V předposlední fázi výzkumu dochází k interakci mezi vybraným fiktivním kupujícím a 

zaměstnancem zkoumané firmy. Kupující musí být zaškolen a držet se přesně dohod-

nutých pravidel. Nemělo by dojít k odhalení, pokud to není ve scénáři. Výsledky jsou 

následně interpretovány vedoucím, shrnuty do nejdůležitějších bodů a ty pak prezen-

továny celé směně či pracovnímu týmu. Hodnocení by se nemělo zaměřovat jen na 

negativa, ale i pozitiva. (Wágnerová a kol., 2011, s. 83) 

Zpracování výsledků 

Závěr vyplývající z výsledku (vytvořeného z nasbíraných dat) by neměl vést k postihům 

zaměstnanců. Tyto výsledky by měly sloužit například k následnému vzdělání zaměst-

nanců. (Wágnerová a kol., 2011, s. 83) 

 

3.5 Metody 

Mystery calls/calling vychází z anglického překladu, záhadný telefonát. Sledují se tele-

fonické služby prověřované společnosti. Obecně se zabývá schopnostmi v komuni-

kační sféře a celkového dojmu z hovoru. Jednotlivé aspekty pak můžou být rychlost a 

celkové přijetí hovoru, způsob navázání konverzace, zodpovězení otázek záhadného 

volajícího a styl rozloučení. (Jakubíková, 2012, s. 199) 

Mystery visits je metoda zaměřující se na hodnocení kvality místa, na kterém se ode-

hrává obchod nebo služba. Může to být vzhled prodejny, ochota prodavačů, kvalita na-

bízeného sortimentu atd. (Ipsos CEM, 2016)  

Mystery buying je metoda založená na hodnocení všech doplňkových služeb ke službě 

hlavní. Může se jednat o způsob zabalení, výhody zákaznické karty nebo nabízené 

slevy.  (Ipsos CEM, 2016) 

Mystery delivery se zaobírá procesem od objednání balíku po jeho doručení. To zna-

mená, přístup kurýra, celkový dojem a stav zásilky. (Ipsos CEM, 2016) 

Complaint Mystery shopping se zabývá schopností řešení problémů. Jak rychle a kva-

litně je firma schopna komplikaci vyřešit. Hodnotíme zde vstřícnost, rychlost vyřízení, 

přijmutí reklamací a případnou protihodnotu jako je například vrácení peněz. (Ipsos 

CEM, 2016) 
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Jakubíková (2012, s. 199) uvádí ještě dva nástroje. Prvním je Mystery audit–nástroj vy-

užívající audionahrávky za účelem efektivnějšího vedení lidí. Je také více detailní 

v hodnocení prodávajících. A druhý Mystery clicks je hodnocení zaměřené na prodejce 

po internetu, kde se zaměřujeme na komunikaci k zákazníkům. 
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4 BASKYTARY 

4.1 Historie 

Basová kytara vychází z kytary a kontrabasu. Je to velmi mladý nástroj. Basové linky se 

hrály dříve na kontrabasu, který vznikl v Itálii zhruba v 16. století z basových viol da 

gamba. (Kontrabas, 2018) 

 

V polovině 17. století ve střední Evropě se přidala basová struna na kytary, aby na ní 

bylo možné hrát basové linky. Čeští loutnaři se pokusili napodobit typ battente. Na ky-

tarách výrobce Andreesa Otta z Prahy je možné vidět vliv Italské kytary.  

Až později ve Francii ke konci 18. století získala kytara na popularitě. V té době taky 

vznikla první basová kytara, ale ještě ne v podobě, v jaké ji známe dnes. Tento nástroj 

měl několik strun navíc oddělených od hmatníku připojených k oddělené přihrádce. 

Basová kytara vyrobená Gérardem J. Deleplanque v roce 1782 měla šest strun na hmat-

níku a čtyři struny mimo hmatník. Tento druh se stal později velmi populární v druhé 

polovině devatenáctého století a stal se známý jako chitarra decachorda až do počátku 

dvacátého století. (Marianguitar, 2018) 

 

Basová kytara neboli baskytara, jak ji známe dnes, se objevila až v 50. letech 20. století, 

kdy v určitých ohledech nahradila kontrabasy. Vznik úzce souvisí s rock'n'rollovou a 

rockovou hudbou. Díky tomu lze říci, že se jedná o moderní nástroj 20. století. (BASKY-

TARA, 2018) 

 

4.2 Druhy 

Jazz Bass 

Jazz Bass baskytary se dnes řadí mezi světový standard. Vznikly pod výrobcem Fender. 

S tímto nástrojem neudělá chybu žádný začátečník. Zvuk baskytar je všestranný a ve-

lice hutný, dá se uplatnit nejen v Jazzu. Díky dvěma single-coil snímačům se s ním se-

tkáme skoro ve všech hudebních stylech. (Kytary.cz, 2018) 

Precision Bass 
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Precision Bass je nejstarší typ tohoto nástroje. Vznikl na začátku 50. let. Většinou nese 

jen jeden dělený single coil snímač. Má velice syrový zvuk, který není tolik zpěvný jako 

u Jazz Bass. Tento razantní zvuk nástroje se dá také uplatnit téměř všude. (Kytary.cz, 

2018) 

Modern Bass 

Tento model je mladší než oba předchozí. Tvar nástroje je kulatý a má velice mohutné 

tělo s výřezy a dlouhými „rohy‘‘. Ve většině případů jsou osazené humbucker snímači 

společně s aktivní elektronikou. Zvuk to vytváří hutný, ale ne tolik konkrétní. (Kytary.cz, 

2018) 

Ostatní baskytary 

Existují další druhy, které se svou konstrukcí vymykají hlavním kategoriím. Můžeme zde 

najít například typy jako Thunderbird z dílen Gibson a Epiphone. (Kytary.cz, 2018) 

Hard and Heavy 

V této sekci najdeme baskytary s výrazným zvukem společně s ostrými a agresivními 

tvary. Na tyto nástroje hrají většinou baskytaristé metalových žánrů. (Kytary.cz, 2018) 

 

Další parametry 

4strunné a 5strunné baskytary  

Standardní baskytara má pouze 4 struny. Spousta hráčů upřednostňuje nástroje s pěti 

strunami. Čtyřstrunné baskytary mají struny laděné do tónů E, A, D, G. Pětistrunné 

baskytary mají ještě navíc hlubokou strunu "H", někdy můžeme vidět označení i "B". 

Tím pádem baskytaristovi umožňuje hrát hlouběji oproti čtyřstrunné baskytaře. (Ky-

tary.cz, 2018) 

Aktivní a pasivní elektronika  

Elektrická baskytara se dělí na dva typy z hlediska použitého typu snímačů–s pasivní 

nebo aktivní elektronikou. Pasivní baskytary jsou starší typy. Signál nástroje je zesilo-

ván až v zesilovači. Aktivní basa má v sobě předzesilovač. Výstupní signál je tak daleko 

silnější a zvuk je pevnější, k tomu obsahuje i potenciometry pro upravení ekvalizace 

zvuku. Nevýhodou je, že v sobě musí mít nabité baterie 9V, jinak toho na basu moc 

nezahrajete. (Kytary.cz, 2018) 
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Bezpražcové baskytary, elektroakustické a akustické baskytary 

Bezpražcové baskytary jsou určeny pro zkušenější hráče. Pražce jsou vyznačeny jen 

tečkami nebo čárkami. Jsou určeny k hraní v jazzové hudbě. Elektroakustické a akus-

tické kytary mají krásný zvuk i bez zapojení do elektroniky. Většinou mají dřevěné tělo. 

Elektroakustická kytara může mít zvuk zesílen i přes zesilovač. (Kytary.cz, 2018) 
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5 PRAKTICKÝ VÝZKUM MYSTERY SHOP-

PINGU 

5.1 Mystery shopping v prodejnách Muziker 

Historie Muziker 

Počátky obchodu Muziker začínají na Slovensku, kdy první pobočku založil Dušan Karlik 

už v roce 1995 a to pod názvem Music Planet. Dušan Karlik nikdy nehrál na hudební 

nástroj, ale měl veliké zalíbení v poslouchání hudby kvalitně. Po pádu socialismu si 

otevřel obchod, který distribuoval audiotechniku pro hudebníky. K obchodu s hudeb-

ními nástroji ho přitáhl až kamarád ze střední školy elektrotechnické Peter Vachálek, 

se kterým koncem 90. let založili jako rovnocenní partneři firmu GB Music. (ETREND, 

2017) 

První vlastní kamennou prodejnu otevřeli v bratislavském Starém Městě. Působili po-

stupně na několika adresách a začátkem nového milénia se přestěhovali do bratislav-

ského Auparku. D. Karlik jako rodilý Bratislavan této lokalitě věřil, ale měl velký respekt 

před vysokým nájemným. Otec ho však přesvědčoval, že vysoká návštěvnost pomůže 

pokrýt náklady. V petržalském Auparku začínali s prodejem hudebních nástrojů už se 

změněným názvem Music Planet. Nezůstali při něm dlouho. Přišli totiž na to, že pro 

toto jméno je obsazena internetová doména .com, což nekorespondovalo s jejich 

plány do budoucnosti. Už v té době totiž přemýšleli o tom, že se pokusí proniknout s 

hudebními nástroji i za hranice Slovenska. (ETREND, 2017) 

V roce 2003 byl proto název malé prodejny s hudebními nástroji změněn na Muziker. 

V tomto roce se taky začalo uvažovat na zprovozněním internetového obchodu a vy-

tvoření stránek a e-shopu, který by byl první e-shop s hudebními nástroji na Slovensku. 

Což se nakonec povedlo a Muziker prorazil i do dalších zemí EU a vytvořil si tak síť jak 

virtuální, tak i hmotnou pomocí kamenných prodejen po České republice a Slovensku. 

V posledních letech se společnost zaměřila i na rozšíření svého jména pomocí sociál-

ních sítí. Profil najdeme například na stránkách Facebooku pod jménem společnosti 

Muziker, kde už stránka čítá tisíce fanoušků. (Muziker, 2004)   
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Dnes je to největší síť s nabídkou hudebních nástroj ve východní a střední Evropě s vý-

běrem ze 40 000 produktů od 521 prémiových a světových značek. Široký okruh mož-

ností představuje možnost koupi kytar, baskytar, akustických nebo elektronických bi-

cích, klávesových hudebních nástrojů a příslušenství jako i domácí nahrávací studio. 

Na všechny produkty se navíc vztahuje i 3-letá záruka a zákazník může zboží vrátit do 

30 dnů od koupi nástroje nebo příslušenství bez udání důvodu. (ETREND, 2017) 

Muziker je velice specifický i výběrem zaměstnanců. Na pracovní pozice jsou vybírání 

zaměstnanci, kteří se hudbě věnovali profesionálně a mají za sebou dlouholetou hu-

dební zkušenost. Navíc k těmto vlastnostem oplývají i ochotou kdykoliv poradit. I tak 

jim ale firma nechce ubírat z jejich osobní stránky, proto také nejsou zavedeny povinné 

dress cody. Díky kvalitní práci jsou i držiteli významných evropských certifikátů jako 

například SAEC (slovenský), APEK (český), Trusted shops (německý). 

Za hlavní výhody považují rychlost dodání, příznivou cenu a důvěryhodnost. Dále sli-

bují špičkový zákaznický servis a další výhody nejen pro stávající, ale i pro nové zákaz-

níky. Slevy a bonusy za věrnost pro členy klubu MUZIKER. (Muziker, 2004-2018)   

Muziker realizoval za celou dobu fungování Mystery shopping jen dvakrát v každé pro-

dejně. Probíhal pod křídly jiné firmy. Zabýval se jak interakcí prodavačů se zákazníky, 

tak i prodejními prostory. 

 

5.2 Fáze výzkumu: Mystery shopping 

Tato kapitola se bude zabývat samotným Mystery shoppingem v pobočkách Muziker a 

dvou pobočkách Kytary.cz, aby byla dostupná i data pro porovnání s konkurencí. Ky-

tary.cz jsem si vybrala, protože už několikrát vyhráli cenu ShopRoku. Budou provedeny 

návštěvy, zhodnotí se data a zanalyzují se. 

5.2.1 Fáze I – definice problému 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bude zjistit, zda jsou služby slibované na stránkách Muziker pravdivé. 

Ochota, profesionalita, dostupnost a schopnosti personálů ohledně prodeje. Dále 

budu zkoumat prostory, zda jsou vyhovující pro prodejnu hudebních nástrojů. Cílem 

bude zhodnocení jednotlivých prodejen a návrh na zlepšení pro prodejny Muziker. Po-

užijeme metodu Mystery shopping. 
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Navazující výzkumné otázky jsou:  

1) Jsou zkušenosti a ochota prodejců Muziker dostatečné?  

2) Jsou prostory prodejen Muziker vyhovující?  

3) Jak je možné zlepšit dosavadní podmínky společnosti Muziker?  

 

5.2.2 Fáze II – vytvoření výzkumného nástroje 

Časový harmonogram 

Fiktivní nákup na všech vybraných pobočkách proběhne v březnu roku 2018. V odpo-

ledních hodinách, nejpozději dvě hodiny před zavírací dobou, abychom co nejlépe za-

chytili běžný den. Mezi mojí a kolegovou návštěvou bude minimálně 5 dní rozdíl. 

 

Výběr poboček 

Konkurence má jen tři pobočky a z toho je jeden sklad. Proto je výzkum proveden jen 

na dvou pobočkách konkurenta v Brně a Praze. Muziker má poboček v České republice 

šest. Zvolila jsem Prahu, abych mohla srovnat lépe s konkurencí a pak dvě pobočky se 

slabším hodnocením na obchodních serverech. 

Muziker 

Praha, prodejna OC Chodov  

Praha, prodejna Anděl Park Smíchov  

Liberec, prodejna OC Nisa  

Hradec Králové, prodejna OC Aupark 

 

Kytary.cz 

Praha, prodejna Děkanka 

Brno, prodejna Brno 

 

Vybraná technika 

Metodu Mystery shopping je možné provést hned několika technikami. Nejvhodnější 

pro prodejny Muziker je osobní návštěva. (Ipsos CEM, 2016) 

 Bude otestována schopnost reagovat na dotazy a potřeby zákazníka. Při návštěvě si 

musí mystery shopper zapamatovat reakce zaměstnanců a stav prodejny. 
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Dotazník pro Mystery shoppera 

Podle Burdy a Dluhošové (2011, s. 44) bude dotazník obsahovat povinné údaje. Název 

provozoven, adresu, jméno fiktivního nakupujícího, jeho podpis a datum návštěvy. 

Dotazník má 36 otázek. Otázky číslo 3, 5, 35 nebudou bodovány, mají jenom kontrolní 

charakter. Otázky 7, 15 a 25 jsou bodovány každá pěti body. Druhá polovina otázky má 

také jen kontrolní charakter. Každá další otázka má vlastní počet bodů, který je napsán 

za otázkou. Při vyhodnocování bude každá pobočka shrnuta do pěti okruhů pro pře-

hlednost: 

 přivítání zákazníka, 

 rozhovor s prodejcem na prodejní ploše, 

 pokladna, 

 exteriér a interiér pobočky, 

 celkové shrnutí. 

Srovnávat pobočky mezi sebou budu na základě prostorů a pracovníků.  

 

Scénář nákupu 

Scénář se ve všech prodejnách nebude lišit. Instrukce dostanou Mystery shoppeři nej-

méně dva týdny předem k nastudování.  Bude se jednat o standardní návštěvu hudeb-

nin, kdy zákazník bude začínající hráč, který hledá odpovídající nástroj jeho schopnos-

tem. 

 Fiktivní zákazník vstoupí do obchodu sám, půjde rovnou do oddělení baskytar, pokud 

prodejna tuto část má. Pokud tuto část prodejna nemá, půjde Mystery shopper do od-

dělení elektrických kytar. Zákazník si bude regály prohlížet po určitou dobu. Jestliže 

viděl nezaměstnaného zaměstnance, počká minutu, pokud zaneprázdněného prací 

nebo jiným zákazníkem tak 10 minut a pokud žádného počká 3 minuty. Pokud se mu 

nikdo do té doby nepřijde věnovat, půjde někoho aktivně vyhledat.  

Po pozdravu a výzvě, zda potřebuje pomoc, mystery shopper vysvětlí, že hledá čtyř-

strunnou baskytaru pro začátečního hráče. Pokud se zeptá prodejce na další parame-

try, bude chtít Mystery shopper například Jazz Bass nebo Modern Bass, značky Ibanez, 

Cort nebo Fender do deseti tisíc nebo dvaceti tisíc. Při předání nástroje k vyzkoušení 

se zeptá, z jakého druhu dřeva je. 
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Poté, co si zákazník nástroj vyzkouší, poděkuje a řekne, že si nabídku ještě promyslí. 

Zamíří k pokladnám, aby prověřil i prodavače za kasou. Při nákupu se zeptá i na zákaz-

nickou kartu/ zákaznický účet (pokud mu nebude nabídnuta nebo se prodavač neze-

ptá, zda ji nemá) a na její možnost online založení. Při nákupu se bude jednat o malý 

předmět, jako trsátka nebo struny. Bude dávat pozor, zda mu je nabídnut sáček na 

trsátka nebo taška na struny. Poté obchod opustí.  

Po dobu prohlídky si bude také všímat prostředí prodejny a neobvyklé situace nahlásí 

v dotazníku (větší míra nepořádku, nepřehlednost, zápach). Ten bude vyplněn bezpro-

středně po návštěvě prodejny. Nejpozději do 24 hodin po ukončení osobní návštěvy. 

 

5.2.3 Fáze III – výběr a školení Mystery shopperů 

Dle Wagnerové a kol. (2011, s. 71) byl vybrán typ Mystery shopper expert. Nezávislý 

hodnotitel, který je odborně vyškolen pro dané hodnocení.  

Projektu se pro kvůli objektivnostu účastní dva mystery shopperové. Muž a žena s od-

bornými znalostmi o baskytarách. Věk není pro scénář nijak důležitý.  

Profil Mystery shopperů 

Mystery shopper 1 (MS1) 

 Žena 

 Zkušenosti s Mystery shoppingem: ano 

 Hudební vzdělání: dokončen 1. stupeň základní hudební školy 

Mystery shopper 2 (MS2) 

 Muž 

 Zkušenosti s Mystery shoppingem: ano 

 Hudební vzdělání: dokončen 2. stupeň základní hudební školy 

První fiktivní zákazník budu já. Jako druhý fiktivní zákazník byl vybrán Lukáš Žižka. 

  



 36 

 

 

5.2.4 Fáze IV – sběr a vyhodnocení jednotlivých poboček 

Vyhodnocení na pobočce Muziker v Hradci Králové 

První Mystery shopping proběhl na pobočce v Hradci Králové 17. března v 14:00 hodin 

odpoledne mnou a 24. března v 14:30 kolegou. Otevírací doba pobočky je od 09:00 – 

21:00. 

 

Tabulka 3 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Hradec Králové) 1. část 

Přivítání zákazníka MS 1 MS 2 Max. bodů 

Příchod na pobočku 4 2 4 

Zájem o zákazníka 1 0 1 

Oslovení 4 0 4 

Zdroj: autorka 

 

V mém případě proběhlo vše v pořádku. Avšak kolega měl problém s přivítáním. Oba 

prodejci pozdravili bez navázání očního kontaktu. A ani po příchodu se nešli věnovat 

zákazníkovi. 

 

Tabulka 3 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Hradec Králové) 2. část 

Rozhovor s prodejcem na pracovní ploše MS 1 MS 2 Max. bodů 

Naslouchání a zkušenosti 7 7 7 

Motivace k prodeji 1 0 1 

Rozloučení 3 2 3 

Zdroj: autorka 

 

Po vyslovení přání jsem hned byla dotázána, zda nemám další požadavky. Dále bylo 

rozebíráno téma značek a typů baskytar. Po vybrání určitého nástroje mi byla basky-

tara nabídnuta k vyzkoušení. Prodejce mi ji sám zapojil do kytarového zesilovače. Po 

odmítnutí jsem byla motivována slevou na set (baskytara a kytarový zesilovač Orange). 

S kolegou probíhal scénář obdobně. Prodejce se zaměřil na cenu a typy.  Následně ale 

nebyl motivován ke koupi. 
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Tabulka 3 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Hradec Králové) 3. část 

Pokladna MS 1 MS 2 Max. bodů 

Rychlost 4 4 4 

Oslovení a nabídka pomoci 4 2 4 

Zájem o zákazníka 1 2 2 

Zákaznická karta/zákaznický účet 2 1 2 

Rozloučení 4 3 4 

Zdroj: autorka 

 

Po proběhnutí platby mi nebyla nabídnuta taška. Kolega byl pozdraven ledabyle při 

příchodu k pokladně a nebylo mu nabídnuto založení zákaznického účtu. 

 

Tabulka 3 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Hradec Králové) 4. část 

Exteriér a interiér pobočky MS 1 MS 2 Max. bodů 

Exteriér 3 3 3 

Interiér – prostory 2 2 3 

Interiér – čistota 3 3 3 

Interiér – klid 2 2 2 

Zdroj: autorka 

 

Dva body byli ubrány za prostory prodejny. Zkouška nástrojů probíhá ve stísněném 

prostoru mezi zesilovači na kytary a baskytary. 

 

Tabulka 3 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Hradec Králové) 5. část 

Celkové shrnutí MS 1 MS 2 Max. bodů 

Prodejce na pracovní ploše 5 3 5 

Prodejce na pokladně 5 4 5 

Prostory 4 4 5 

Zdroj: autorka 

 

V celkovém shrnutí jsem byla nucena ztrhnout bod za malou nabídku nástrojů.  

Kolega dal méně bodů za počáteční nezájem prodejce, na kase strhnul bod za nena-

bídnutí karty a v posledním oddíle strhl bod za nedostatečnou nabídku nástrojů. 
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Celkový počet bodů: 59, 44  

Moje návštěva proběhla v pořádku, až na stístěné prostory, malou nabídku nástrojů a 

nenabídnutí tašky. Kolega měl problémy s počátečním zájmem při příchodu, s nemo-

tivováním ke koupi a s nedotatečným rozloučením. Nebyl mu ani nabídnut zákaznický 

účet. 

 

Vyhodnocení na pobočce Muziker v Liberci 

Mystery shopping proběhl na pobočce v Liberci 18. března v 14:00 hodin odpoledne 

mnou a 26. března v 16:00 kolegou. Otevírací doba pobočky je od 09:00 – 21:00. 

 

Tabulka 4 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Liberec) 1. část 

Přivítání zákazníka MS 1 MS 2 Max. bodů 

Příchod na pobočku 4 4 4 

Zájem o zákazníka 0 0 1 

Oslovení 4 2 4 

Zdroj: autorka 

 

Oba jsme měli problém s pozdravem od prodejců. Museli jsme si aktivně říci o pomoc. 

V mém případě byl zaneprázdněn jiným zákazníkem. Po ukončení rozhovoru odešel 

zaměstnanec k počítači. V případě kolegy od počítače neodešel ani jeden z prodavačů 

při jeho příchodu. Také na něj byl prodejce nepříjemný. S kolegou byla rozebírána cena, 

typ a značka. Se mnou byla rozebírána jen cena. 

 

Tabulka 4 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Liberec) 2. část 

Rozhovor s prodejcem na pracovní ploše MS 1 MS 2 Max. bodů 

Naslouchání a zkušenosti 7 5 7 

Motivace k prodeji 0 0 1 

Rozloučení 2 2 3 

Zdroj: autorka 
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Zde bylo také vše relativně správně. Kolegovi byl jen hned doporučen určitý kus bez 

jakýchkoliv otázek. Na dotaz, z jakého je baskytara materiálu, odpověděl prodejce ne-

konkrétně. A ani jeden z prodavačů se nás nesnažil motivovat do koupě a rozloučení 

neproběhlo standartně. 

 

Tabulka 4 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Liberec) 3. část 

Pokladna MS 1 MS 2 Max. bodů 

Rychlost 3 4 4 

Oslovení a nabídka pomoci 3 4 4 

Zájem o zákazníka 1 1 2 

Zákaznická karta/zákaznický účet 1 1 2 

Rozloučení 4 3 4 

Zdroj: autorka 

 

Přestože jsem na pokladně byla jediný zákazník, byla jsem nucena pár minut čekat. 

Nikomu nebyla nabídnuta ani karta ani taška. 

 

Tabulka 4 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Liberec) 4. část 

Exteriér a interiér pobočky MS 1 MS 2 Max. bodů 

Exteriér 3 3 3 

Interiér – prostory 1 1 3 

Interiér – čistota 3 3 3 

Interiér – klid 1 1 2 

Zdroj: autorka 

 

Prostory nebyly přizpůsobeny pro vyzkoušení nástroje. V prodejně hrála hlasitá hudba 

a nebylo si kam s nástrojem pohodlně sednout. 
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Tabulka 4 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Liberec) 5. část 

Celkové shrnutí MS 1 MS 2 Max. bodů 

Prodejce na pracovní ploše 4 3 5 

Prodejce na pokladně 4 4 5 

Prostory 4 4 5 

Zdroj: autorka 

 

V mém případě vše proběhlo skoro v pořádku. Prodejci byl stržen bod za mé čekání. 

Kolega strhnul hlavně body za nepříjemný přístup při příchodu. Prodejní prostor nedo-

stal plný počet kvůli hluku na prodejně. 

 

Celkový počet bodů: 49, 45 

 Největší problém byl s počátečním chováním prodejců. U kolegy tento nezájem pře-

trvával. Nebyl ani motivován do koupi nástroje. Prostory by mohly být více přizpůso-

beny ke zkoušce hudebních nástrojů (hluk a prostory k sezení). Na pokladně nám nebyl 

nabídnut ani zákaznický účet ani taška. Já jsem byla nucena na pokladně čekat. 

 

Vyhodnocení na pobočce Muziker v Praze (Anděl Park Smíchov) 

Další Mystery shopping proběhl na pobočce v Praze 29. března v 17:30 hodin odpo-

ledne mnou a 21. března v 17:00 kolegou. Otevírací doba pobočky je od 09:00 – 21:00. 

 

Tabulka 5 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Anděl) 1. část 

Přivítání zákazníka MS 1 MS 2 Max. bodů 

Příchod na pobočku 2 4 4 

Zájem o zákazníka 0 0 1 

Oslovení 2 2 4 

Zdroj: autorka 

 

Po příchodu se mnou žádný ze zaměstnanců nenavázal oční kontakt a ani nepozdravil. 

Ani mně ani kolegovi nenabídli pomoc s výběrem. 
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Tabulka 5 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Anděl) 2 část 

Rozhovor s prodejcem na pracovní ploše MS 1 MS 2 Max. bodů 

Naslouchání a zkušenosti 6 7 7 

Motivace k prodeji 0 0 1 

Rozloučení 3 3 3 

Zdroj: autorka 

 

Nikdo se nás nesnažil namotivovat ke koupi nástroje. Mně nebyla baskytara nabídnuta 

ani k vyzkoušení. 

 

Tabulka 5 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Anděl) 3 část 

Pokladna MS 1 MS 2 Max. bodů 

Rychlost 2 4 4 

Oslovení a nabídka pomoci 3 4 4 

Zájem o zákazníka 2 1 2 

Zákaznická karta/zákaznický účet 1 1 2 

Rozloučení 3 4 4 

Zdroj: autorka 

 

Na pokladně přede mnou stáli dva zákazníci a musela jsem čekat asi pět minut. Pro-

dejce se mnou nenavázal oční kontakt. Kolegovi nenabídl sáček na trsátka. Karta ne-

byla nabídnuta nikomu. Při rozloučení chyběl oční kontakt. 

 

Tabulka 5 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Anděl) 4 část 

Exteriér a interiér pobočky MS 1 MS 2 Max. bodů 

Exteriér 3 3 3 

Interiér – prostory 2 1 3 

Interiér – čistota 3 3 3 

Interiér – klid 2 2 2 

Zdroj: autorka 
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Chyběl prostor na vyzkoušení nástroje. V úzkých uličkách přeplněných nástrojů se na-

cházelo jen pár stoliček. Pro kolegu byl obchod nepžehledný, dlouho hledal oddělení 

baskytar. 

 

Tabulka 5 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Anděl) 5 část 

Celkové shrnutí MS 1 MS 2 Max. bodů 

Prodejce na pracovní ploše 4 5 5 

Prodejce na pokladně 5 4 5 

Prostory 5 4 5 

Zdroj: autorka 

 

Ze začátku mi nebyla prodejcem nabídnuta pomoc, ale jinak jsem byla spokojena. Ko-

legovi se zdála pobočka nepřehledná. Dlouho hledal oddělení baskytar. 

 

Celkový počet bodů: 48, 52 

Za mě prodejna ztratila body z důvodu počátečního nezájmu při mém příchodu, za 

nenabídnutí nástroje k vyzkoušení a čekání na pokladně. Kolega byl nespokojen s ne-

přehledností prodejny a nenabídnutím sáčku na trsátka. Zákaznický účet nebyl nabíd-

nut nikomu. 

 

Vyhodnocení na pobočce Muziker v Praze (Praha, prodejna OC Chodov) 

Další Mystery shopping proběhl na pobočce v Praze v obchodním centru na Chodově 

29. března v 14:30 hodin odpoledne mnou a 21. března v 14:00 kolegou. Otevírací doba 

pobočky je od 09:00 – 21:00. 

 

Tabulka 6 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Chodov) 1. část 

Přivítání zákazníka MS 1 MS 2 Max. bodů 

Příchod na pobočku 4 4 4 

Zájem o zákazníka 1 1 1 

Oslovení 4 4 4 

Zdroj: autorka 

 

Vše proběhlo v pořádku. Oba zaměstnanci se věnovali práci. 
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Tabulka 6 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Chodov) 2. část 

Rozhovor s prodejcem na pracovní ploše MS 1 MS 2 Max. bodů 

Naslouchání a zkušenosti 7 7 7 

Motivace k prodeji 1 0 1 

Rozloučení 3 3 3 

Zdroj: autorka 

 

Za mě byl dán plný počet bodů. Pomoc mi byla nabídnuta už při příchodu. Rozebírala 

se cena, značka a typy baskytar. Kolega nebyl nijak motivován k prodeji.  

 

Tabulka 6 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Chodov) 3. část 

Pokladna MS 1 MS 2 Max. bodů 

Rychlost 4 4 4 

Oslovení a nabídka pomoci 4 4 4 

Zájem o zákazníka 1 2 2 

Zákaznická karta/zákaznický účet 2 1 2 

Rozloučení 4 4 4 

Zdroj: autorka 

 

Mně nebyla nabídnuta taška a kolegovi nebyl nabídnut zákaznický účet. 

 

Tabulka 6 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Chodov) 4. část 

Exteriér a interiér pobočky MS 1 MS 2 Max. bodů 

Exteriér 3 3 3 

Interiér – prostory 2 2 3 

Interiér – čistota 3 3 3 

Interiér – klid 2 2 2 

Zdroj: autorka 

 

Prostory byly čisté. Zkoušení nástroje probíhalo v úzké uličce přímo mezi ostatími ná-

stroji.  
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Tabulka 6 - Vyhodnocení pobočky Muziker (Praha Chodov) 5. část 

Celkové shrnutí MS 1 MS 2 Max. bodů 

Prodejce na pracovní ploše 5 4 5 

Prodejce na pokladně 5 5 5 

Prostory 5 5 5 

Zdroj: autorka 

 

Kolega strhnul jen bod kvůli tomu, že prodejce na prodejní ploše hned odešel a kolega 

musel dlouho čekat, než se někdo vrátí, aby mu pomohl vrátit kytaru na původní místo. 

 

Celkový počet bodů: 60, 58 

Já jsem byla s prodejnou a přístupem velice spokojena, až na nenabídnutí tašky a ko-

legovi zákaznického účtu. Nebyl také motivován k prodeji. Prostor by mohl být více při-

způsoben k vyzkoušení hudebního nástroje.  

 

Vyhodnocení na pobočce Kytary.cz v Praze (Praha, prodejna Děkanka) 

Další Mystery shopping proběhl na pobočce v Praze v prodejně Děkanka 29. března 

v 16:00 hodin odpoledne mnou a 21. března v 16:30 kolegou. Otevírací doba pobočky 

je od pondělí do pátku od 10:00 do 19:00 a v sobotu od 10:00 do 17:00, v neděli má 

pobočka zavřeno. 

 

Tabulka 7 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Praha) 1. část 

Přivítání zákazníka MS 1 MS 2 Max. bodů 

Příchod na pobočku 3 0 4 

Zájem o zákazníka 0 0 1 

Oslovení 1 1 4 

Zdroj: autorka 

 

Při příchodu na pobočku se v mém případě všichni věnovali práci, ale jen někteří mě 

pozdravili. Kolega se snažil navázat oční kontakt s prodejci, ale marně. Jeden pracovník 

si vyřizoval soukromý telefonát a druhý po jeho příchodu odešel. Aktivně jsme oba pak 

museli nějakého pracovníka vyhledat. Prodejci po vyhledání sice pozdravili, ale velice 

nepříjemně. 
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Tabulka 7 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Praha) 2. část 

Rozhovor s prodejcem na pracovní ploše MS 1 MS 2 Max. bodů 

Naslouchání a zkušenosti 5 2 7 

Motivace k prodeji 0 0 1 

Rozloučení 1 2 3 

Zdroj: autorka 

 

Prodejce se kolegy zeptal na značku a cenu (chtěl do deseti tisíc). Prodejce mu dopo-

ručil nástroj za 17 tisíc. Mě se ptal na stejné parametry a doporučil mi baskytaru za 7 

tisíc. Kolegovi baskytara nebyla nabídnuta k vyzkoušení a nebyla přímo zodpovězena 

ani otázka, z jakého je dřeva stejně jako u mě. Nijak jsme ani jeden nebyli motivováni 

k nákupu a se mnou se rozloučil prodejce nepříjemně. Navíc bez očního kontaktu. 

 

Tabulka 7 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Praha) 3.  část 

Pokladna MS 1 MS 2 Max. bodů 

Rychlost 4 3 4 

Oslovení a nabídka pomoci 2 2 4 

Zájem o zákazníka 1 0 2 

Zákaznická karta/zákaznický účet 1 1 2 

Rozloučení 2 1 4 

Zdroj: autorka 

 

Na pokladně stál jen jeden člověk, ale kolega byl nucen čekat zhruba 4 minuty. 

S oběma byl navázán oční kontakt a byli jsme pozdraveni. Prodavačka nerozuměla po-

žadavku kolegy, který sháněl trsátko na palec. Nakonec byl donucen koupit trsátka 

obyčejná. Ani jednomu nebyla nabídnuta taška a zákaznický účet. Rozloučení bylo for-

mou rychlého a nesrozumitelného na shledanou. S kolegou nebyl navázán oční kon-

takt. 
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Tabulka 7 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Praha) 4. část 

Exteriér a interiér pobočky MS 1 MS 2 Max. bodů 

Exteriér 3 3 3 

Interiér – prostory 3 3 3 

Interiér – čistota 3 3 3 

Interiér – klid 2 2 2 

Zdroj: autorka 

 

Vše bylo pořádku. Na prodejně byla jen televize bez zvuku, byla zde i speciální míst-

nost na vyzkoušení nástrojů. 

 

Tabulka 7 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Praha) 5. část 

Celkové shrnutí MS 1 MS 2 Max. bodů 

Prodejce na pracovní ploše 3 2 5 

Prodejce na pokladně 3 3 5 

Prostory 5 5 5 

Zdroj: autorka 

 

S chováním prodejců jsme byli velice nespokojeni. Prodejci mohli být více milí a na 

pokladně by se nám mohl někdo více věnovat. Mezi nástroji bylo velké množství kar-

tonových krabic, které bránilo snadnému procházení. 

 

Celkový počet bodů: 42, 33 

Nízký počet bodů je za celkový nezájem prodavačů na pobočce (na prodejní ploše, tak 

i za kasou). Za doporučení špatného nástroje a trsátkům neodpovídající nárokům ko-

legy. Za čekání ve frontě, za nedostatečné rozloučení. 

 

Vyhodnocení na pobočce Kytary.cz v Brně 

Poslední návštěva proběhla na pobočce v Brně 22. března v 14:00 hodin odpoledne 

mnou a 31. března v 13:00 kolegou. Otevírací doba pobočky je od pondělí do pátku od 

09:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 09:00 do 15:00, v neděli má pobočka zavřeno. 
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Tabulka 8 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Brno) 1. část 

Přivítání zákazníka MS 1 MS 2 Max. bodů 

Příchod na pobočku 3 4 4 

Zájem o zákazníka 1 1 1 

Oslovení 4 2 4 

Zdroj: autorka 

 

Po navázání očního kontaktu ho pozdravil jen jeden prodejce ze dvou.  

 

Tabulka 8 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Brno) 2. část 

Rozhovor s prodejcem na pracovní ploše MS 1 MS 2 Max. bodů 

Naslouchání a zkušenosti 7 7 7 

Motivace k prodeji 1 1 1 

Rozloučení 3 3 3 

Zdroj: autorka 

 

Proběhlo vše v pořádku. Prodejce se ptal na cenu a jaký typ bychom si představovali. 

Se mnou začal probírat další typy baskytar.  

 

Tabulka 8 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Brno) 3. část 

Zdroj: autorka 

 

Pokladní nenavázala oční kontakt. Kolegovi nebyla nabídnuta ani pomoc s výběrem. 

Ani jednomu nebylo nabídnuto si vytvořit kartu a ani nabídnuta taška na zakoupené 

zboží. Rozloučení proběhlo standardně až na nepoděkování za nákup. 

 

Pokladna MS 1 MS 2 Max. bodů 

Rychlost 4 4 4 

Oslovení a nabídka pomoci 1 2 4 

Zájem o zákazníka 1 1 2 

Zákaznická karta/zákaznický účet 1 1 2 

Rozloučení 3 3 4 
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Tabulka 8 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Brno) 4. část 

Exteriér a interiér pobočky MS 1 MS 2 Max. bodů 

Exteriér 2 2 3 

Interiér – prostory 3 3 3 

Interiér – čistota 3 3 3 

Interiér – klid 2 2 2 

Zdroj: autorka 

 

Interiér a exteriér pobočky byl v pořádku, až na špatnou dostupnost pro vozíčkáře. 

 

Tabulka 8 - Vyhodnocení pobočky Kytary.cz (Brno) 5.  část 

Celkové shrnutí MS 1 MS 2 Max. bodů 

Prodejce na pracovní ploše 5 4 5 

Prodejce na pokladně 2 3 5 

Prostory 4 4 5 

Zdroj: autorka 

 

Kolega měl problém s nalezením prodejny. Nachází se ve vedlejší ulici a má špatné 

značení. Subjektivní hodnocení prodejce na pokladně je nízké za neochotu a přístup 

k zákazníkům. 

 

Celkový počet bodů: 50, 50 

Prodejna ztratila hodně bodů za ledabylý přístup pokladní. Další ztratila za špatné zna-

čení vchodu do prodejny, za pozdrav jen od některých zaměstnanců, za nenabídnutí 

zákaznické karty a tašky.  
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5.2.5 Fáze V – porovnání výsledků a sestavení zprávy 

Srovnání poboček z pohledu dvou okruhů 

Graf 1  - Získané body poboček 

 

Zdroj: autorka 

Z pohledu nejlepšího přístupu zaměstnanců si nejlépe vedla pobočka Muziker na Cho-

dově s 88 body (graf č. 1). Stoprocentní počet nedostala z důvodu, že chybělo nabíd-

nutí zákaznického účtu a tašky. Kolega nebyl nijak motivován ke koupi výrobku. 

Z pohledu nejlepšího zázemí pro vyzkoušení nástroje vyhrála s nejvyšším počtem 

bodů pobočka konkurence Kytar.cz v Praze s 32 body (graf č. 1). Dosahuje maximálního 

počtu bodů. Tato pobočka ovšem dosahuje nejhoršího bodového hodnocení v oblasti 

zaměstnanců. A to jen 43 bodů z 92 možných. Ztráta bodů byla z důvodu nezájmu pro-

davačů na pracovní ploše a prodavačky na pokladně, špatného doporučení nástroje a 

neschopnost vyhovět zákazníkovi na pokladně. Další body ztratila za čekání ve frontě 

a nedostatečné rozloučení. 

Nejméně bodů v oblasti zázemí poboček dostala prodejna Muziker v Liberci. Byly pro-

blémy s hlasitou hudbou a s místy k sezení. 
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Srovnání poboček celkově 

Graf 2 - Získané body poboček celkově 

 

Zdroj: autorka 

Maximální počet bodů, které mohly jednotlivé pobočky dostat je 62 bodů za jednu ná-

vštěvu Mystery shoppera a dohromady za obě 124 bodů (graf č. 2). Celkově na tom byla 

nejlépe pobočka Muzikeru v Praze na Chodově, která má nejvyšší celkové hodnocení 

118 bodů. Ztratila body jen za nenabídnutí tašky a zákaznického účtu. Kolega nebyl 

motivován ke koupi nástroje. Prostor by mohla mít lépe přizpůsobený prostor k vy-

zkoušení nástroje.  

Nejnižší hodnocení má pobočka konkurence Kytary.cz v Praze s počtem bodů 75 (graf 

č. 2). Nízký počet bodů je za celkový nezájem prodavačů na pobočce (na prodejní 

ploše, tak i za kasou). Za doporučení nástroje a trsátkům neodpovídajícím nárokům 

zákazníka. Za čekání ve frontě, za nedostatečné rozloučení. Počet bodů, který nedosáhl 

ani sto má i prodejna Muziker v Liberci s počtem 94 bodů. Největší problém byl s počá-

tečním chováním prodejců. U kolegy tento nezájem přetrvával. Nebyl motivován do 

koupi nástroje. Prostory by mohly být víc přizpůsobeny ke zkoušce hudebních nástrojů 

(hluk a prostory k sezení). Na pokladně nikomu nebyl nabídnut ani zákaznický účet ani 

taška. Já jsem musela na pokladně několik minut čekat bezdůvodně čekat. 
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Cíl výzkumu 

Cílem bylo zjištění, zda služby slibované na stránkách Muziker jsou pravdivé, tedy pře-

devším vysoká úroveň ochoty a profesionality prodejců. Dále se mělo zkoumat, zda 

jsou prostory vyhovující pro prodejnu hudebních nástrojů. Zde budou vyhodnoceny 

výzkumné otázky navazující na náš hlavní cíl a vedlejší cíle: 

1) Jsou zkušenosti a ochota prodejců Muziker dostatečné?  

Žádná prodejna neměla bezchybné chování zaměstnanců. Nejvíce se blížila prodejna 

Muziker v obchodním centru Chodov. Prodejně chyběly pouhé čtyři body. Jeden bod 

byl odebrán za nenabídnutí tašky, druhý bod za nenabídnutí zákaznického účtu, třetí 

bod za nulovou motivaci ke koupi výrobku. Poslední bod kolega strhnul v celkovém 

hodnocení prodejce na prodejní ploše za malý zájem o zákazníka. Další pobočky od 

druhého místa po poslední jsou Muziker v Hradci Králové, v Praze Anděl, v Liberci (ob-

rázek č. 5).  

2) Jsou prostory Muzikeru dostatečně vyhovující? 

Žádná z prodejen neměla úplně ideální prostor pro vyzkoušení nástroje. Nejvíce bodů 

měla pobočka na Chodově a to 30 bodů. Ztratila pouhý bod od každého Mystery 

shoppera v oblasti interiéru. Chyběla odhlučněná místnost pro zkoušku nástroje. Pro-

dejce nás usadil na stoličku doprostřed prodejny mezi reproduktory. Naštěstí v době 

našich návštěv nikdo nebyl v prodejně, a proto nebyly body strhávány v závěrečném 

dojmu. Na druhém místě s nejvíce body jsou dvě pobočky, Muziker v Hradci Králové a 

Praze na Andělu. Nejméně bodů měla prodejna v Liberci (graf č. 1). 
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5.3 Shrnutí a doporučení pro firmu 

3) Jak je možné zlepšit dosavadní podmínky společnosti Muziker? 

Zavedení pravidelného Mystery shoppingu  

Ani jedna prodejna ze zkoumaných nedosáhla plného počtu bodů. To bychom se bez 

kontroly Mystery shoppingem nedozvěděli. Proto navrhuji minimálně dvakrát ročně 

kontroly Mystery shoppingu znovu zavést. Scénář by se měl obměňovat a jít více do 

hloubky, aby odhalil další nedostatky. Například scénář s naštvaným zákazníkem, re-

klamací nebo zaměřením na jiný nástroj. 

Uzpůsobení prostoru pro vyzkoušení nástroje 

Všechny prodejny ztratily body za nepohodlné prostory pro vyzkoušení nástroje. Po-

kud je měli, nebyly nám ukázány. Všichni prodejci nás po vyzvání, zda si ho chceme 

vyzkoušet, posadili na stoličku, dost často mezi reproduktory. Například na pobočce 

v Liberci nebylo možné nástroj ani pořádně vyzkoušet, protože zvuk baskytary nebyl 

slyšet přes ostatní zkoušené nástroje. 

Doporučuji vytvořit buňky pro lepší vyzkoušení nebo se inspirovat konkurencí a vytvo-

řit místnost jako má například prodejna Kytar.cz v Praze. 

Školení zaměstnanců na určitých pobočkách 

Žádná ze zkoumaných poboček nedosáhla plného počtu bodů z pohledu chování za-

městnanců. Stávající zaměstnanci by měli být znovu poučeni, jak se mají na pracovišti 

k zákazníkům chovat.  

Mělo by být znovu zopakováno, že by zákazník měl být přivítán. To je známka, že je 

zákazník v prodejně vítán a hned se cítí lépe. Nepočítáme prodejce, kteří měli práci 

nebo byli plně zaneprázdněni jiným zákazníkem. Jediná pobočka, která s tímto neměla 

problém je pobočka na Chodově. 

Zaměstnanci by měli být poučeni o tom, že v pracovní době by se neměli věnovat sou-

kromým záležitostem, aspoň po příchodu zaměstnance. V Hradci Králové si prodejci 

hráli na počítači i po příchodu zákazníka. Takové chování by mělo být eliminováno a 

kontrolováno manažerem nebo vedoucím prodejny. Ten by měl navrhnout a kontrolo-

vat i opatření jím navržená. 
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Dále navrhuji znovu připomenout zaměstnanci, že by měl zákazníkům nabídnout 

slušně pomoci. Pokud zákazník odmítne, nechat vybírat dál. Ale zákazníci, kteří pomoc 

potřebují, a nebude jim nabídnuta, mohou i z těchto důvodu odejít ke konkurenci.  

Soustředit by se měli i na prodej zboží a motivaci zákazníka k nákupu. Pokud zákazník 

řekne, že si není jist koupí a chce se podívat jinde, měl by zaměstnanec aspoň zkusit 

připomenout výhody, zkusit jiné zboží nebo vyřešit jeho problémy. Zaměstnanec je 

svou součástí zodpovědný za zisk podniku. Pokud nebude mít tah na branku, může 

firma o část zisku přijít. 

Nabízení zákaznického účtu je taky důležitý bod, který ve většině zkoumaných pobo-

ček chyběl. Účet může motivovat zákazníky nakupovat pravidelně ve firemních pro-

dejnách. Je to velice dobrý marketingový nástroj. Zaměstnanec by se měl ptát, zda 

tento účet máme a pokud ne, měl by nám nabídnout jeho vytvoření. 

Zpětná vazba zaměstnancům 

Zaměstnanci by měli dostávat ke svému výkonu zpětnou vazbu. Ať negativní nebo po-

zitivní. Negativní vazba zaměstnanci má ukázat jen oblasti, ve kterých se má zlepšit 

nebo oblast ve které by měl absolvovat školení. Pokud zaměstnanec získá dobré hod-

nocení, může být více ještě motivován k pracovnímu výkonu. (Douglas, 2015, s.706) 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo prověřit zaměstnance na jednotlivých pobočkách 

Muziker. Zároveň prověřit schopnosti reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat 

prostředí nabízených produktů za pomocí marketingového výzkumu v praxi, který byl 

v bakalářské práci přiblížen. 

Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. První dvě kapitoly přibližují pojmy marketing, 

marketingový výzkum a pracovní hodnocení. Tyto pojmy jsou důležité pro pozdější na-

vázání na třetí kapitolu Mystery shopping. Metoda Mystery shoppingu není tak nová, 

ale literatura a zdroje se k ní stále hledají velice obtížně, hlavně v českém jazyce. Po-

slední kapitola popisuje baskytary a jednotlivé typy, kvůli scénáři pro Mystery shop-

pery. 

V praktické části bakalářské práce byly vytyčeny cíle (hlavní a vedlejší) a tři výzkumné 

otázky. Bylo potřeba i charakterizovat společnost Muziker, ve které Mystery shopping 

probíhal. Po vybrání vhodných poboček pro výzkum a sestavení plánu návštěv byli na-

vštěvovány pobočky mnou a mým druhým mystery shopperem. Každá pobočka byla 

shrnuta do bodové tabulky a řádně okomentována. Na konci byly pobočky srovnány 

mezi sebou na základě získaných dat v oblasti chování zaměstnanců a prostorů, a to i 

oproti konkurenční firmě Kytary.cz. Ve shrnutí byly vyhodnoceny výzkumné otázky a na 

jejich základě bylo vymyšleno doporučení firmě pro její další rozvoj. 

Na závěr bych chtěla podotknout, že pobočky Muziker.cz měli hodnocení vyšší než 

konkurence kromě oblasti zázemí pro vyzkoušení nástroje. Výzkum byl ale prováděn 

jen jednou mnou a jednou kolegou, proto nemáme dlouhodobější data o chování za-

městnanců k zákazníkům.  
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Příloha 1 Dotazník 

 

 

Číslo Body

0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 2

ne 0

Podpis

4
Za jak dlouho Vás 

oslovili?

Oslovení
Jakým způsobem Vás 

oslovil?

Pokud se věnovali jiným aktivitám než práci, vypište:  například pili kávu, vyřizovali si soukromé 

telefonáty

Mystery Shopping - dotazník

Jméno a příjmení Mystery Shoppera

Adresa prodejny

Datum a čas návštěvy
Okruh

1

Otázka

2

1

Vypiště: 

5

3

Přivítání zákazníka

2

Jakým způsobem Vás 

přivítali zaměstnanci, 

se kterými jste 

navázal/a oční 

kontakt? (zde 

nepočítáme 

pokladní/ho*)

Co v tu chvíli 

zaměstnanci dělali?

Pokud byl v dohledu nezaměstnaný pracovník, očním 

kontaktem jste minutu projížděl/a regály. Přišel někdo 

do té doby?

Pokud v dohledu žádný pracovník nebyl, očním 

kontaktem jste projížděl/a regály, přišel někdo do tří 

minut? 

Pokud byl pracovník v dohledu zaneprázdněný jiným 

zákazníkem, vyčkal/a jste až skončí. Šel potom hned k 

Vám?

Pokud vám nesedí možnosti nebo se stala jiná situace, vypište: například musela jsem sama 

vyhledat prodejce, nikoho jsem najít nemohla…

Vypiště: 

Pozdravili Vás všichni zaměstnanci

Většina zaměstnanců Vás pozdravila

Věnovali se práci 2

Nevěnovali se práci do mého příchodu (svačili, hráli si na 

mobilu... )
1

Nevěnovali se práci ani po mém příchodu, nikoho jsem 

neviděla
0

Po Vaší snaze s Vámi nikdo nenavázal oční kontakt

Nepozdravili nebo nikdo nebyl na prodejní ploše* 0

Zájem o zákazníka

Navázal oční kontakt

Usmál se, byl milý

Nabídl svoji pomoc

6



 61 

 

 

 

 

ano 1

ne 0

2

1

0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

1

0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

Motivace k prodeji
13

Ukázal Vám umístění výrobku

Nabídl vám výrobek k vyzkoušení

Dále jste se zeptali z 

jakého dřeva je tělo 

baskytary

12

 a) pak odpověděl správně

b) pak odpověděl špatně

Snažil se Vás stimulovat do koupě výrobku, i přesto, že jste mu řeklli, že si to 

mustíte ještě rozmyslet a poohlídnout se jinde?

Pokud jste v předchozí otázce zakroužkovali ano, popiště jak:

Do tří minut

Oslovení a nabídka 

pomoci prodejce na 

pokladně

Nabídl prodavač pomoc s výběrem19

18
Jak se s Vámi prodejce 

na pokladně přivítal?
Navázal oční kontakt

Použil formální pozdrav například Dobrý den

0

9

10

Rychlost prodejce na 

pokladně

16

17

Potom, co jste se 

zařadili do fronty na 

pokladně, kolik před 

Vámi stálo lidí ve 

frontě?

Než jste přišli na řadu, 

jak dlouho to trvalo?

Použil formální pozdrav například Na shledanou

Navázal oční kontakt

Jeden nebo žádný zákazník

Dva nebo tři zákaníci

Čtyři a více zákazníků

Usmál se, byl milý

Jak se s Vámi rozloučil?14
Rozloučení 

zaměstnance

Ohodnoťte body od 0 do 5 spokojenost s prodejcem (naprosto spokojen/a = 5 bodů)

15 Pokud jste nenapsali 5 bodů, popište proč:Shrnutí prodejce

2

1

0

2

Vypište:

Zeptal se na upřesnění nástroje?

0

1

Pokud jste odpověděli ano, na jaké parametry se zeptal nebo o jakých 

parametrech jste mluvili?

Nevěděl si rady a šel se zeptat kolegy/podíval se na internet

Doporučil Vám odpovídající výrobek

a) poté vám doporučil správný výrobek

b) poté vám doporučil špatný výrobek

Doporučil Vám neodpovídající výrobek nebo neodpověděl

Budete hrát 

začátečníka, který si 

kupuje první 

baskytaru. Budete 

chtít čtyřstrunnou 

baskytaru.

7

8
Doporučil Vám nějaký 

určitý kus? 

Naslouchání a 

zkušenosti prodejce

Odpověděl správně 2

Odpověděl špatně 0

Nevěděl si rady a šel se zeptat kolegy/internet 1

Neodpověděl

11

Od tří do pěti minut

Od pěti minut a více

Usmál se, byl milý

1

0
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ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

1

0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

ano 1

ne 0

poznámka: pokud si Vás obsluhuje stejný prodejce na pokladně jako na pracovní ploše, zakroužkujte znovu stejné hodnocení v 

otázkách pozdravu, rozloučení a uvítání

Interiér pobočky  

prostory

Exteriér pobočky

31

32

29

30

Jaký byl stav podlahy?

Jaký byl uvnitř vzduch?

Byla pobočka přehledná?

Byly prostory pobočky 

dobře přizpůsobené 

pro vyzkoušení 

nástroje?

26

27

28

Má pobočka dobrou dostupnost (umístění blízko tramvajové, autobusové 

zastávky nebo metra)?

Nacházelo se ve vzdálenosti maximálně 100 metrů od hlavního vchodu 

parkoviště?

Bezbariérový přístup do pobočky

Příjemné prostředí uzpůsobené pro vyzkoušení (zvláštní 

místnost, bylo se kde s nástrojem sednout)

Vše jsem našel bez problémů

2

1

0

Lehce špinavá

Byla čistá

Bylo zde něco nepříjemně cítit

Příjemně to tam vonělo nebo nebylo nic zvláštního cítit

Velice znečištěná (bláto, hodně vody)

33

0

1

1

34

35

Interiér pobočky  

čistota

Klid

Souhrn exteriéru a 

interiéru prodejny

36
Pokud jste nenapsali 5 bodů, popište proč:

1

0

1

Ohodnoťte body od 0 do 5 spokojenost s exteriérem a interiérem (naprosto spokojen/a 

= 5 bodů)

Nebyla na prodejně 1

Byla, ale nerušila 1

Byla a rušila 0

Puštěná hudba nebo nepříjemný zvuk - rušící

Byla na prodejně 

televize?

0

Prostor pro nějaké další připomínky (například hromada krabic v uličce, malá nabídka 

nástrojů )

Vypiště: 

Byl vevnitř nějaký 

hluk/hudba?

Naslouchání a 

zkušenosti prodejce 

na pokladně

Zákaznická karta/ 

zákaznický účet

Nabídl tašku (při koupi strun či větších předmětů nebo tašku (při koupi trsátek)

Vybral správný produkt

22

23

Odpověděl správně na 

otázku, zda se 

karta/účet dá udělat 

20

21

Ano, řekl že dá

Ne, řekl že nedá, nevěděl

Nabídl zákaznickou kartu (Muziker)/zákaznický účet (Kytary.cz)

* pokud nás pracovník na pokladně přivítá už při příchodu, zapisujeme do otázky číslo 18

2

Nepříjemné prostředí a neuzpůsobené pro vyzkoušení nástroje

Zvláštní místnost na vyzkoušení nástrojů nebo si bylo aspoň 

kde s nástrojem sednout

Pokud jste nenapsali 5 bodů, popište proč:

Rozloučení 24
Jak se s Vámi 

rozloučil?

Použil formální pozdrav například Na shledanou

Navázal oční kontakt

Usmál se, byl milý

Poděkoval za nákup

Ohodnoťte body od 0 do 5 spokojenost s pokladní (naprosto spokojen/a = 5 bodů)

Shrnutí pokladní 25

Puštěná hudba - nerušící

Ticho
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Příloha 2 Souhrn výzkumných dat 

Otázka 
Muziker Hra-
dec Králové 

Muziker Libe-
rec 

Muziker Anděl 
Muziker Cho-

dov 
Kytary.cz 

Praha 
Kytary.cz Brno 

  MS1 MS2 MS1 MS2 MS1 MS2 MS1 MS2 MS1 MS2 MS1 MS2 

Pozdrav zaměstnanců 2 2 2 2 0 2 2 2 1 0 1 2 

Prováděné činnosti 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

Doba oslovení 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 

Jakým způsobem 4 0 4 2 2 2 4 4 1 1 1 2 

Otázka na upřesnění 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Doporučení nástroje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

Umístěni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Vyzkoušení 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

Druh dřeva 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 

Motivace 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Rozloučení 3 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 

Shnutí zaměstnance 5 3 4 3 4 5 5 4 3 2 5 4 

Počet lidí na pokladně 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Čas strávený na po-
kladně 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 

Pozdrav pokladní/ho 3 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 

Nabídka pomoci 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

Správný produkt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Taška 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Zákaznická karta/účet 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tvorba online 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rozloučení 4 3 4 3 3 4 4 4 2 1 3 3 

Shrnutí pokladní/ho 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 2 3 

Dostupnost pobočky 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Parkoviště 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bezbariérový přístup 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Přehlednost 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Uzpůsobení prostoru 
hudebninám 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 

Čistota podlahy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Čistota vzduchu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hluk/hudba 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Televize 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Shrnutí exteriéru a in-

teriéru 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 

Celkový součet za jed-
notlivé návštěvy 59 44 49 45 48 52 60 58 42 33 50 50 

Celkový součet 103 94 100 118 75 100 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 

že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 

 

Jméno a příjmení: Alena Štantejská 

V Praze dne: 21. 04. 2018 Podpis:  

 

Jméno Oddělení/ Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


