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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby zkvalitnění

služeb firmy Muziker s pomocí metody Mystery shopping.

Cílem práce je prověřit zaměstnance a jejich schopnost

reagovat na potřeby zákazníků a zkontrolovat prostory,

kde jsou produkty nabízeny a v případě nedostatků

navrhnout možné změny. Teoretická část se zabývá

marketingem, pracovním hodnocením a popisem metody

Mystery shopping. V praktické části je popsána společnost

Muziker, plán výzkumu a vyhodnocení poboček společně

s doporučením možných změn.

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo prověřit zaměstnance na jednotlivých pobočkách Muziker, prověřit schopnosti reagovat na

potřeby zákazníků a zkontrolovat prostředí nabízených produktů za pomocí marketingového výzkumu v praxi.

Teoretická část vysvětluje pojmy marketing, marketingový výzkum, pracovní hodnocení a metodu Mystery shopping.

Poslední kapitola popisuje baskytary a jednotlivé typy, kvůli scénáři pro Mystery shoppery.

V praktické části bakalářské práce byly vytyčeny cíle (hlavní a vedlejší) a tři výzkumné otázky. Byla charakterizována

společnost Muziker, sestaven plán výzkumu a výzkum samotný. Z nasbíraných dat o byl shrnut závěr a doporučení

firmě. 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 zaměstnanců k zákazníkům.
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Doporučení pro firmu MuzIker:
• zavedení pravidelného Mystery shoppingu,

• uzpůsobení prostoru pro vyzkoušení nástroje,

• školení zaměstnanců na určitých pobočkách,

• zpětná vazba zaměstnancům.

English summary

The bachelor thesis deals with possible ways of improving

the services of Muziker company using Mystery shopping

method. The aim of the thesis is to examine the employees

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 changes. 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.

Mystery shopping

Mystery shopping je kvalitativní metoda výzkumu trhu,

která měří maloobchodní kvalitu služeb nebo kdy se

získávají informace o produktech a službách vlastní či

konkurenční firmy. Mystery shopper je výzkumník, který

vystupuje jako zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku,

kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role.


