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ANOTACE 

Předložená práce se zabývá analýzou kvality služeb poskytované zákazníkům ve vybrané 

společnosti Stavebniny Janík. Analyzovat budu pomocí marketingového výzkumu - Mystery 

Shoppingu, který provedu v provozovně stavebnin v Ostravě – Přívoze.  

V této diplomové práci se budu věnovat v první kapitole zařazení metody Mystery Shopping 

do marketingu, historií, jeho formami, cíli a podmínkami pro výzkum MS. Popíši teoreticky, 

jak se metoda provádí a jaké má fáze. V další kapitole Vás seznámím s vybranou společností, 

popíši podmínky zadavatele a provedu Mystery Shopping v praxi. Dále vyhodnotím získané 

informace, vyzdvihnu silné a slabé stránky podniku a doporučím opatření pro případné 

nedostatky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Stavebniny Janík, marketingový výzkum, Mystery Shopping, Mystery shopper, kvalita služeb, 

utajený zákazník. 

ANNOTATION 

The present work analyzes the quality of services provided to customers in selected company 

Stavebniny Janík. I will analyze through marketing research - Mystery Shopping,  

which will perform at the premises of building in Ostrava - Přívoz. 

In this thesis, we shall discuss in the first chapter classification methods Mystery Shopping in 

marketing history, its forms, goals and conditions for MS research. Description of the 

theoretical, as the method is performed and what the stage. The next chapter describes selected, 

a description of the conditions sponsor and make a Mystery Shopping in practice. Next, I will 

analyze the information, highlighting the strengths and weaknesses and recommend measures 

for any shortcomings. 

KEYWORDS 

Stavebniny Janík, Marketing Research, Mystery Shopping, Mystery shopper, quality of 

service, undisclosed customer. 
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1 ÚVOD 

Management firem a marketingoví odborníci stojí v současnosti před velmi 

náročnými a těžkými úlohami. V dnešní době, kdy je svět přehlcen nabídkou, kde se 

podniky předhánějí, aby získaly zákazníky na svou stranu, je velmi důležité správně 

stanovit taktické a strategické cíle, vybrat efektivní strategii a zároveň ji vhodně a správně 

aplikovat k dosažení stanovených cílů.  

Zákazníci jsou dnes mnohem náročnější než kdy dříve. Jsou zavaleni 

marketingovými akcemi, mají mnohem více informací, které si snadno zjistí např. na 

internetu. Dnes již samotný výrobek není konkurenční výhodou, proto se firmy snaží 

odlišit jinými způsoby, největším nástrojem pro tato odlišení jsou služby, ať už 

doprovodné, nadstandardní či vybudování silného jména společnosti. 

Dalším fenoménem současnosti je uvědomění firem, že není důležité jen zákazníka 

získat, ale také si jej udržet. Toto se podniky snaží zajistit přítomností v různých členských 

klubech, kartičkami s výhodami apod. Jen toto ale nestačí, protože věrným zákazníkem je 

ten, který je se službami spokojen. A spokojení zákazníci jsou zdrojem dosažení zisku. 

Nehledě na to, že spokojený zákazník je nejlepší (a bezplatnou) reklamou. Jak ale získat 

„spokojeného zákazníka“? Je třeba znát jeho potřeby, požadavky a přání, komunikovat 

s ním a naslouchat jeho tužbám. 

K poznání trhu, tržních podmínek a konečného zákazníka slouží marketingový 

výzkum trhu. Výzkumy dávají podnikům nejdůležitější informace. V rámci 

marketingových výzkumů existuje velké množství metod, které přinášejí nejrůznější 

informace. Pro získání správných informací, které daný podnik požaduje, je potřeba vybrat 

vhodnou metodu.  

Pro svou diplomovou práci jsem se rozhodla použít metodu Mystery Shopping, 

neboť právě díky této metodě lze velmi objektivně a efektivně získat informace  

o poskytovaných službách (na které je dnes kladem velký důraz) a také informace  

o personálu. Není žádnou novinkou, že zákazníci jsou ke koupi produktu nejvíce ovlivněni 

obsluhujícím personálem, případně doprovodnými službami než samotným výrobkem.  
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V teoretické části diplomové práce Vás seznámím s metodou Mystery Shoppingu, 

tzv. falešného zákazníka. A v praktické části provedu samotný výzkum na firmu 

Stavebniny Janík. 

Cílem této práce bude zjistit, jak firma Stavebniny Janík působí na zákazníka, a to 

co se týče vzhledu exteriéru, interiéru, personálu a přístupu zaměstnanců k požadavkům 

zákazníka. Výsledky a doporučení povedou k odstranění případných nedostatků a následné 

spokojenosti zákazníků. Pro objektivní výzkum vyberu Mystery shoppery různých 

věkových kategorií a také různého stupně vzdělání. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MYSTERY SHOPPINGU, 

METODIKA PRÁCE 

Než se dostanu k samotnému Mystery Shoppingu, ráda bych tento pojem zařadila 

do marketingu. Co je vlastně marketing? 

2.1 Marketing 

„Marketing je z 80% věda, jenom zbytek je umění, talent.“ (Detlev Schmidt, 1996) 

Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Jeho podstatou je 

nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podniku. Je to tedy soubor aktivit, které mají za 

cíl zjistit, předvídat a uspokojovat potřeby zákazníků. Pro úspěšné podnikání firmy je 

potřeba přizpůsobovat se složitým a proměnlivým podmínkám na trhu, působit na 

dynamické vztahy mezi nabídkou a poptávkou. K tomu všemu se používají marketingové 

principy, nástroje a metody. [1] 

Když jsem v knihách a skriptech hledala, co je marketing, setkala jsem se se 

spoustou definic. Nicméně po porovnání definic musím konstatovat, že definice 

nevystihují dostatečně to, co reálně znamená řízení marketingu v praxi. Definice se upínají 

pouze na řízení 4P, tedy produktu, ceny, distribuce a propagace (Product, Price, Place, 

Promotion). Proto se odborníci snaží přijít na komplexnější metodu, která bude blíže 

k praxi. Př.: „Marketing je aktivita, skupina institucí a procesů pro tvorbu, komunikaci, 

poskytování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníka, klienty, partnery 

 a společnost v širokém slova smyslu.“ (AMA, 2007.) [2] 

2.1.1 Strategické řízení 

Strategie je proces, souborů postupů, díky kterým podnik dosáhne vytyčených cílů.  

Strategické řízení znamená realizovat souhrn procesů. Pro účelné a fungující strategické 

řízení je třeba mít znalosti, racionalitu, kreativitu, zdravý rozum a intuici. Ale ani toto vše 

není zárukou úspěchu. Jsou to pouze stanovené cíle, definované způsoby, jak cílů 

dosáhnout. Pro úspěch je nejdůležitější originality, unikátnost, nápaditost. [3] 

Marketing je při strategickém řízení podniku obzvlášť v posledních letech jeho 

nedílnou součástí. Přechod trhu orientovaného na výrobky na trh orientovaný na zákazníka 
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je stále jasnější a rychlejší, tím roste nutnost přesného poznání trhu, jednotlivých 

konkurentů, vlastních možností a potřeb podniků, ale také zvolení správného segmentu pro 

působení. Při tomto procesu musí dojít k spojení dvou disciplín a to strategického 

managementu a marketingu. 

V současné ekonomice je velmi důležité uvědomit si postavení na trhu, prostředí 

trhu, směr vývoje okolního prostředí. Dále si také stanovit, kam má podnik směřovat, aby 

dosáhl vlastních stanovených cílů. Management podniku musí správně rozhodnout mezi 

různými druhy strategií, hledat oblast, ve které může podnik získat konkurenční výhodu. 

[3] 

Stanovení strategického řízení by měla předcházet analýza, která má za úkol 

objektivně a důvěryhodně vyhodnotit vnitřní i vnější faktory, které budou na podnik 

působit. Poté by měla strategie využít pozitivní faktory a minimalizovat ty negativní. 

V dalším kroku se plán strategie aplikuje do praxe. Po této fázi je velmi důležitá zpětná 

kontrola, zda dochází k naplňování předem stanovených cílů. V praxi je pak také nutností 

cyklus strategického řízení stále opakovat, aby bylo strategické řízení efektivní. V teorii 

jednotlivé fáze na sebe přesně a postupně navazují, ale v praxi se jednotlivé fáze mohou 

překrývat či dokonce probíhat současně.  

Marketingová strategie je vyjádřením základních záměrů, které má podnik 

v dlouhodobém časovém horizontu v plánu dosáhnout v oblasti marketingu, také aby 

pomocí marketingových činností splnila strategické obchodní cíle a získala konkurenční 

výhodu. 

Strategické cíle jsou žádoucí budoucí stavy, kterých podnik dosáhne svou činností. Pro 

správné naplnění strategických cílů je potřeba správně tyto cíle zformulovat. Jednou 

z nejpoužívanějších metod pro správnou formulaci cílu je metoda SMART (= chytrý). 

Stimulating – cíl pro dosažení co nejlepších výsledků, Measurabla – měřitelnost plnění 

cílů, Acceptable – cíle musí být akceptovatelné pro všechny zájmové skupiny, 

Realistic – cíle musí být reálné a dosažitelné, Timed – cíle do určeného času. [2] 

2.1.2 Marketingový výzkum 

Výzkum nebo průzkum? Lidé tyto dva pojmy často považují za totožné. Opak je 

pravdou, rozdíl mezi výzkumem a průzkumem je časový a v hloubce problematiky. 
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Průzkum je kratší a nezabývá se tématem do takové hloubky jako výzkum. Takže se dá 

říci, že průzkum je součástí výzkumu. [4] 

 Marketingový výzkum je disciplína, která je založena na mnoha vědních oborech, 

vychází např. ze statistiky, z matematiky, psychologie, sociologie, ekonomie, informatiky  

a dalších. Soustředí se hlavně na analýzu velikostí, segmentace a potenciálu trhu, analýzou 

produktů, vývojem nabídky a poptávky, analýzou konkurence a v neposlední řadě 

potřebami, přáními a požadavky zákazníků. Jednoduše by se dalo říci, že marketingový 

výzkum slouží ke sběru a vyhodnocování informací. [5, 6] 

Přínos marketingového výzkumu záleží na kvalitě provedení výzkumu. Závisí na 

kvalitě marketingového řízení podniku a také na využití získaných informací při 

rozhodování managementu firmy. Pokud by vedení nesprávně rozhodlo, může pak toto 

rozhodnutí mít pro podnik nemalé negativní důsledky. Proto je správné provedení 

marketingového výzkumu přikládán takový důraz. V současnosti, kdy existují rychle se 

rozvíjející informační technologie, není problémem získat informace, problémem může být 

vyznat se v „datovém znečištění“. [7] 

Cílem marketingového výzkumu je, jak jsem již zmiňovala, sběr kvalitních 

informací, které mimo jiné povedou také k odhalení příležitostí a odvrácení hrozeb. 

Odhalují nejen spokojenost zákazníků, ale také reakce zákazníků na produkty, ceny 

produktů, reakce na změny cen produktů, na poměr ceny a kvality produktů.  

Na základě výsledků pak podnik rozhoduje, jakou zvolí obchodní a marketingovou 

strategii. Pro správnou volbu musí podnik brát také v potaz okolí podniku a konkurenci. [6] 

Marketingový výzkum zahrnuje několik oblastí, jsou to: 

• Výzkum trhu - poskytuje firmě přehled o trhu a jeho hlavních ukazatelích 

(poptávka, nabídka, konkurence, velikost trhu, struktura trhu). 

• Výzkum zákazníka - objasňuje skutečné chování a názory zákazníka na trhu 

 ve vztahu k produktu. 

• Výzkum konkurence – je důkladnější pohled na chování konkurence na trhu, na její 

kvalitu, vlastnosti, strategii a ceny jejich výrobků. 

• Výrobkový výzkum - zaměřuje na samotný produkt, jeho vlastnosti, kvalitu, obal, 

značku a cenu ve vztahu ke konkurenčním produktům. 

• Cenový výzkum – je zaměřený na ceny ve vztahu ke konkurenčním výrobkům. 
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• Výzkum propagace – důležitý výzkum pro reklamní kampaně, pro získání zpětné 

vazby o úspěšnosti reklamy ve vztahu k cílům. 

• Výzkum image – firmě získá obraz, co si zákaznici myslí o firmě. 

• Výzkum prodeje -  podává informace pro podklady pro plánování prodeje a jeho 

organizaci. 

• Výzkum na průmyslovém trhu - zjišťuje na chování podniků na analýzu jejich 

kupního rozhodování. 

• Prognostický výzkum – předpovídání poptávky a vývoje trhu. 

•  Mezinárodní marketingový výzkum – využívá se především při vstupu na nové 

mezinárodní trhy. [5] 

2.1.3 Proces marketingového výzkumu 

Jedná se o pořadí kroků, které jsem uvedla níže na obrázku č. 1. Proces 

marketingového výzkumu vždy začíná s vytyčením cíle výzkumu neboli definováním 

problému. Je zde velice důležitá komunikace mezi zadavatelem a řešitelem projektu.  

Je potřeba rozhodnout o zdrojích dat, přesněji rozhodnutí, zda se bude čerpat z dat 

sekundárních - tato data byla již shromážděna k jinému účelu, nebo z dat primárních -  data 

získána nově. 

Pokud se vedení firmy rozhodne pro primární data, přechází na řadu technika sběru 

dat. Nová data se získávají několika metodami. Může jít např. o metodu dotazování, 

pozorování, experiment, internetový výzkum, nebo Mystery Shopping (touto metodou se 

budu zabývat v této diplomové práci). Po vybrání některé z metod je potřeba rozhodnout 

kontaktní metodu. Mezi kontaktní metody patří dotazování osobní, písemné, telefonické, 

nebo elektronické. Dále je třeba stanovit velikost výběrového souboru. Po dokončení sběru 

dat následuje analýza, zpracování, vyhodnocení a konečná interpretace výsledků. [5]  

Na následujícím Obrázek 1 vidíte proces marketingového výzkumu. 
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Obrázek 1: Proces marketingového výzkumu 

 [Zdroj: PŘIBOVA, M.: Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9.] 

2.2  Mystery Shopping 

„Malé věci dělají velkého obchodníka.“ 

První dojem trvá celý život, podle psychologických výzkumů, si při setkání s cizím 

člověkem uděláme první dojem během čtyř minut. Dojem si utváříme podle celkového 

vzhledu, tónu a posazení hlasu a podle gest. Samozřejmě že na náš první dojem nepůsobí 

pouze cizí osoba, ale i prostředí a naše rozpoložení, nálada, ale ne vždy si my sami tyto 

okolnosti uvědomujeme. [8] 

Jeden můj přítel z Rakouska mi jednou řekl: „The small things make a big 

manager.“ Když jsem se nad tím zamyslela, zjistila jsem, že má naprostou pravdu. 
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Pamatuji si, že v třetím ročníku na Vysoké škole báňské v Základu managementu nám 

vyučující řekl, že projev člověka nezávisí ani tak na tom, co říká, ale jak to říká. Obsah 

slov působí na vnímání posluchače pouze ze 7 %, zato síla hlasu zaujme z 38 % a největší 

podíl má neverbální komunikace a to z celkového vnímání z 55 %. To mě přivádí zpět 

k úvodní myšlence této kapitoly. Pokud bude obchodník či manažer působit pozitivně na 

lidi okolo, ať na zaměstnance, dodavatele, odběratele a zákazníky, je zaručena „půlka 

úspěchu“. Pro další zvýšení úspěchu již použije marketingové nástroje, marketingové 

výzkumy – Mystery Shopping. 

V českém jazyce se tento pojem překládá jako „utajené nakupování“ nebo také jako 

„falešný zákazník“. V dnešní době se neustále zvyšuje počet marketingových výzkumů  

a právě Mystery Shopping je nabízen spoustou agentur. Jedná se o relativně novou metodu, 

a proto se o ní v literatuře příliš nedozvíme.  

Podnik může fungovat pouze v případě, že jeho výrobky či služby jsou 

konkurenceschopné. Většina marketingových výzkumů je zaměřena na ekonomický přínos 

pro podnik. MS svým výzkumem přináší hlavně zvýšení produktivity práce zaměstnance, 

způsoby prodeje či nabídky služeb, zlepšení interiéru a exteriéru, aby se zde zákazník cítil 

příjemně. Tyto aspekty se zjišťují pomocí tzv. Mystery shoppera, který představuje 

„falešného zákazníka“. Falešný zákazník by neměl budit nějaký zvláštní dojem, musí 

působit jako každý jiný návštěvník podniku, přesto má ke své návštěvě předepsaný scénář. 

[15, 16, 17] 

2.2.1 Historie Mystery Shoppingu 

Tato metoda se začala objevovat v 40. – 50. letech 20. století. Sloužila k odhalení, 

zda zaměstnanci pracují poctivě. Majitelé podniků si pro tento výzkum najímali soukromé 

detektivy. Postupně s rozvojem tohoto tématu se podnikům naskytla možnost nenápadně  

a účinně zjišťovat úroveň poskytovaných služeb. Tato kontrola pomáhala snížit počty 

krádeží samotných zaměstnanců, zabránila únikům informací o strategiích ke konkurenci.  

První Mystery Shoppingy probíhaly ve sféře finančnictví, poté našel využití 

v pohostinství – gastronomii. Opravdový rozmach tohoto odvětví marketingu přišel 

80. – 90. letech 20. století v USA. V té době vznikaly spousty firem, které prováděly 

„utajené nakupování“. Hlavním důvodem byl velký a rychlý nárůst konkurence na trhu  

a také rozmach internetu. 
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Dnes se MS používá nejen ke zhodnocení služeb a zaměstnanců, ale také k realizaci 

prodeje, kontroly kvality výrobků, cenové politiky, sledování konkurence. V České 

republice nastal rozmach MS v roce 2000 v odvětví finančnictví a telekomunikačních 

služeb, až po té došlo k rozmachu do dalších odvětví. [16, 18] 

2.2.2 Proč provádět Mystery Shopping 

Hlavním cílem každého podniku je dosahování zisku. Pro firmu, která poskytuje 

služby, je nejdůležitější aspekt k dosahování zisku kvalita služeb, nejen služeb samotných, 

ale také kvalita interních služeb, od výběru a proškolení zaměstnanců až po kvalitu 

pracovního prostředí. Všechny tyto aspekty slouží k nejdůležitějšímu cíli – a to 

spokojenému, loajálnímu zákazníkovi. Jak jsem již zmiňovala v této diplomové práci, 

dnešní trh je přehlcen konkurencí, a proto i podniky, které dosahují zisku prodejem 

produktů, tak jsou dnes závislé na doplňkových či jiných službách, které poskytují 

spokojenému zákazníkovi. Vidíme, že důvod, proč provádět MS, není jen jeden, ale 

důvodů se nabízí hned několik. Pokud cena a samotný produkt už nejsou jedinečné a nedají 

se nijak ozvláštnit, pak jsou služby hlavním cílem k úspěchu (případně neúspěchu) 

podniku. Dále získání nového zákazníka je až 10 x dražší (díky reklamě) než udržení 

stávajícího zákazníka. Nehledě na to, že je psychologicky prokázáno, že stačí jeden 

nespokojený zákazník, který šíří negativní reklamu mnohem rychleji a s větší intenzitou 

než zákazník spokojený. Také je třeba si uvědomit, proč stávající zákazníci přecházejí ke 

konkurenci. Dle průzkumů k tomu dochází kvůli špatnému zákaznickému servisu  

z 69 %, kvůli špatné kvalitě produktů z 13 %, z konkurenčních důvodu z 9 %, z jiných 

důvodů z 5 %, a z důvodu změny bydliště ze 4 %. 

Mystery Shopping se používá především v maloobchodě, gastronomii, turismem, 

hotelnictví, bankovnictví, finanční správě, poskytování služeb veřejného sektoru, call 

centrech, franchisingových společnostech, zábavném průmyslu a spoustě dalších. Některé 

podniky si MS provádějí sami, jiní i u konkurenčních podniků nebo u spolupracujících 

organizací. [9, 19] 

2.2.3 Formy Mystery Shoppingu 

Metoda Mystery Shoppingu se provádí u vlastního podniku, případně 

se spolupracujícími distributory a také u konkurence daného podniku. 
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Formy MS lze rozdělit: 

 Mystery pozorování – v této metodě jde hlavně o vizuální kontrolu, a to kontrolu 

prostředí, jaká je orientace v prodejně, zda je vše čisté atd.  

 Mystery návštěvy - jsou nejčastější formou Mystery, jde o návštěvy prodejen za 

účelem získání informací o kvalitě poskytovaných služeb, zboží a schopnostech 

personálu.  

• Mystery calling – jedná se o telefonáty na zákaznickou linku, „Mystery shopper“ 

kontroluje rychlost spojení, případně přepojení hovorů, hlasový projev a správnost 

informací od operátora. Závisí nejen na správnosti a rychlosti, ale i na kvalitě 

reakcí. 

• Mystery maily či faxy - průzkum prostřednictvím dopisového, nebo emailového 

spojení. Je zjišťována reakce personálu, včasnost poštovní odpovědnosti, a to před 

vlastní návštěvou „tajného zákazníka“. 

 

• Mystery delivery - je metoda kontroly pro doručovací proces objednané zásilky 

(př. z internetového obchodu). Zkoumá se celková kvalita služby, její funkčnost  

a to počínaje objednáním zboží, komunikace ze strany prodejce, zákaznický servis, 

rychlost doručení, stav zaslaného zboží a případné reklamace výrobku. 

• Mystery flying - je hodnocení kvality zákaznického servisu v letecké dopravě.  

• B2B mystery - je hodnocení kvality obsluhy z řad firemních klientů.  

• Mystery audit - je kontrola plnění stanovených standardů. [10, 16] 

2.2.4 Cíle Mystery Shoppingu 

Cílem MS je zhodnocení kvalitativních služeb podniků, odhalení silných a slabých 

stránek firmy z pohledu zákazníka, který je kliček k úspěchu. Odhalení problematických 

oblastí a případný rozvojový potenciál. Dále pak také možnost benchmarkingu 

s konkurencí. A především motivace profesionality a rozvoj zaměstnanců. [17] 
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2.2.5 Podmínky pro Mystery Shopping 

Jak jsem již zmínila, existují určité podmínky a standardy, které se při výzkumu 

musejí dodržovat. 

Základní zásady: 

• Aby byl MS účinný, tak zaměstnanec, u kterého probíhá výzkum, nesmí být o této 

skutečnosti informován. (Mohlo by dojít k umělému chování a znehodnocení 

výsledků) 

• Výzkum MS musí vždy být v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních 

dat na daném území. 

• Mystery Shopping nesmí úmyslně ovlivňovat spotřebitelskou poptávku po 

výrobcích nebo službách. 

• Výsledky zkoumání MS nesmí být jediným důvodem k propuštění či potrestání 

zaměstnance. 

• Pro platnost a legitimnost metody musí být dodržována práva zkoumaného 

zaměstnance. 

• Během výzkumu musí být zaručena důvěrnost a také fakt, že zjištěné informace 

nepoškozují, ani neznevýhodňují zkoumaného zaměstnance v jeho práci. 

• Zadaný scénář k návštěvě podniku nesmí odporovat zákonům, nesmí vyvolávat 

psychickou obavu o osobní bezpečnost pro zaměstnance. [11, 16, 20] 

Plnění standardů: 

• Při provádění výzkumu ve vlastní firmě zadavatele, musí zadavatel informovat své 

zaměstnance, kterých se bude průzkum týkat. Musí sdělit informace, v jakém 

období bude výzkum probíhat, ne ovšem přesné datum (přesně datum by měl vědět 

jen „falešný zákazník“), cíl výzkumu, případně jestli bude použito video nebo 

audio záznamy. 

• MS u vlastní firmy, zadavatel musí předem znát a souhlasit s délkou trvání 

výzkumu a veškerými náklady spjaté s tímto výzkumem. 

• Konkurenční firmy nesmí být v průběhu průzkumu znevýhodňovány ani 

omezovány. 

• Požadavky na časové vymezení výzkumu musí být v souladu s ohledem na 

náročnost požadavku. Nemělo by docházet k nadbytečným časovým ztrátám. 
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• Získaná či zpracovaná data musí být zabezpečena proti ztrátě, zničení nebo 

poškození. Získané informace nesmějí být zadržovány déle, než je nezbytně 

potřebné pro účel Mystery Shoppingu. [12, 21] 

2.2.6 Etika Mystery Shoppingu 

Je MS vpádem do soukromí zaměstnanců? Nebo se jedná o přiměřenou kontrolu ze 

strany zaměstnavatele? Tak či tak, určitě vše záleží na provedení výzkumu. 

Co je vlastně etika? „Etika - disciplína zabývající se morálními jevy v nejširším 

slova smyslu“ (Ilustrovaný encyklopedický slovník a-i). Pro udržení slušné společnosti  

a etické stránky výzkumu bylo zapotřebí během rozvoje marketingu a managementu 

postupně stanovit určitá pravidla. Pravidla jsou zapsána v Etických kodexech, např. na 

webových stránkách sdružení ESOMAR, SIMAR, ICC.  

ESOMAR je světová organizace pro výzkum veřejného mínění a marketingový 

výzkum, která byla založena v roce 1948 pod názvem  European Society for Opinion and 

MArketing Research v Amsterdamu. Tato organizace má okolo 4900 členů po celém 

světě. V organizaci se rekrutují odborníci z oblasti marketingu, obchodu, výzkumů, ale 

 i médií. Působí v soukromém i veřejném sektoru. [22] 

SIMAR je neziskové sdružení agentur v České republice. SIMAR je Sdružení 

agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění, cílem sdružení je zvyšování kvality služeb 

členských agentur, které se musí řídit nejen kvalitativními standardy, ale také etickými  

a metodickými standardy, jež jsou definovány v pravidlech světové asociaci ESOMAR. 

ESOMAR ve spolupráci s ICC definovala mezinárodní kodex výzkumu trhu a sociálního 

výzkumu. [16] 

ICC je mezinárodní obchodní komora, zkratka ICC je International Chamber 

 of Commerce, byla založena roku 1919. Dnes má pod sebou společnosti z celého světa, 

také země největších ekonomik světa (20G - Argentina, Austrálie, Brazílie, Čínská lidová 

republika, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, JAR, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, 

Německo, Rusko, Spojené Státy Americké, Saudská Arábie, Turecko, Velká Británie  

a jednotný vnitřní trh EU). Cílem obchodní komory je ekonomický růst, tvorba pracovních 

pozicí a celkovou prosperitu jednotlivých zemí. [23, 24] 
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Při provádění Mystery Shoppingu je nezbytně nutné dodržení těchto čtyř pravidel: 

1. „Falešný zákazník“, který je hlavní postavou celého výzkumu, nesmí být 

členem zkoumaného podniku (nejlépe pro podnik úplně cizí osoba). 

2. Během výzkumu jsou pro různé etapy, také různé podmínky. Takže při 

hodnocení se nedají zaručit stejné podmínky. 

3. V některých případech, kdy výzkum trvá pouze jednorázově, zhodnocení má 

pak také mnohem užší část pracovní činnosti. 

4. Zaměstnanec o průběhu MS neví (ani netuší), přestože byl o budoucím konání 

výzkumu informován. [17] 

2.2.7 Profesní sdružení MSPA 

Zkratka MSPA znamená „Mystery Shopping Providers Association. Tato 

společnost v překladu do našeho jazyka znamená „Sdružení poskytovatelů utajeného 

nakupování“. Toto sdružení vzniklo v 90. letech 20. století a v dnešní době má pod sebou 

více než 330 agentur z celého světa.  

Společnost MSPA zavedla etické standarty pro MS. Zavazuje se svým klientům  

o neustále zlepšující se servis, který její členové poskytují. Tyto standardy jsou také 

uvedeny na webových stránkách SIMAR. [17, 18] 

2.2.8 Cena Mystery Shoppingu 

Ceny se odvíjejí od délky samotného nákupu, profilu zákazníka, náročnosti 

projektu, četnosti a lokalitě. Zadavatel může určit agentuře provést výzkum pouze na jedné 

prodejně nebo ve více prodejnách. Existuje také možnost zaměřit se jen na konkrétního 

pracovníka, např. zprostředkujícího agenta či hostesku. Množství návštěv můžeme volit 

pololetní, čtvrtletní, ale také častější. Častější návštěvy se provádějí pouze v podnicích, kde 

se vyskytuje vysoká frekvence zákazníků. Rostoucí ceny za provedení výzkumu jsou 

závislé také na lokalitě, kde má být MS prováděn.  

Je potřeba zhodnotit, jak daleko musí Mystery shopper cestovat, pokud má navštívit 

více prodejen. Pokud nám službu bude provádět prestižní agentura se specialisty v daném 

oboru, je pak třeba také počítat s vyššími náklady na projekt. Vliv na cenu MS má i fakt, 

zda výzkum provádí specialisté nebo laici. Zaškolení laiků by zabralo mnoho času  

a náklady navíc, přičemž by efekt Mystery Shoppingu nebyl dostačující. Hrozí, že by 
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Mystery shopper vypadal nedůvěryhodně. V tomto případě se nám vyplatí oslovit reálného 

zákazníka, nabídnout mu roli Mystery shoppera a finančně jej ocenit. Ceny se odlišují 

podle krajů, např. v Praze jsou ceny za tyto služby obecně vyšší (tak jako převážná většina 

služeb). Pro Mystery Shopping na jednotlivce se cena jedné návštěvy pohubuje mezi  

690 – 2 800 Kč. S vyšší částkou musí žadatel počítat, pokud chce prověřit dodavatele či 

konkurenční firmu. Zde je potřeba k realizaci projektu fiktivní celá firma a suma za jednu 

návštěvu může dosahovat až částky 19 000 Kč. [13] 

2.2.9 Společnosti provádějící MS v ČR 

• Dataproject (Ostrava) – jedna z největších firem prováděcí Mystery Shopping 

v Ostravě. 

• Stamo Spol. S R. O. (Ostrava) – poradenská činnost, evropské fondy, on-line 

marketing, mystery shopping. 

• Crest Communications Ostrava s.r.o. - Public relations, agentura a služby, 

komunikační agentura, marketingová komunikace, mystery shopping, 

médiatrénink, interní komunikace a další. 

• Brand Brothers s. r. o. (Brno) – zajišťuje marketingový výzkum, strategický 

a internetový marketing, efektivní propagaci. 

• Martin Němeček (Hošťálková) – poskytuje Mystery Shopping, provádí školení 

prodejních dovedností, telefonování, vyjednávání, asertivity. 

• NMS Market Research s. r. o. (Praha) – provádí marketingový výzkum, Mystery 

Shopping, výzkum trhu, face-to-face interview. 

• Smarter Training & Consulting (Praha) – poskytuje tréninkové kurzy, koučování, 

E-learning, průzkumy a analýzy, open kurzy, Mystery Shopping. 

• Poprodej s. r. o. (Praha) – zaměření na sales promotion, merchadising a Mystery 

Shopping.  
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2.3 Průběh Mystery Shoppingu 

Na následujícím Obrázek 2 vidíte jednoduchý průběh Mystery Shopingu. 

 

Obrázek 2: Jednoduchý průběh MS 

[Zdroj: WAGNEROVA, I.; BAAROVA, E. Hodnoceni pracovního výkonu využití metody Mystery 

Shopping. Psychologická řada PSY - 020, 2008, s. 10.] 
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Na Obrázek 3 vidíte přesnější průběh Mystery Shopingu. 

 

Obrázek 3: Přesnější průběh MS 

 

[Zdroj:  STAŇKOVÁ, P., VACULÍKOVÁ, M. Mystery Shopping as an 

Instrument of Marketing Research. E+M Ekonomie a Management. Liberec: 

Technická univerzita v Liberci, 2007. ISSN 1212-3609.] 
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2.3.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi je velmi důležité správně definovat požadavek. Při špatném 

zpracování přípravné fáze, může dojít k znehodnocení až zbytečnosti celého výzkumu. 

Důležitou roli pro zpracování MS hraje výběr agentury, správné stanovení cíle  

a požadavků, vhodně vytvořený scénář, příprava kontrolního záznamového archu, 

vytvoření kritérií pro hodnocení, správný výběr falešných zákazníků a sestavení časového 

harmonogramu. [12]  

2.3.2 Realizace 

Druhou fází je realizace Mystery Shoppingu. V této etapě  Mystery shopper 

realizuje připravený scénář ve společnosti žadatele. Není důležitá pouze samotná návštěva, 

ale je také důležité zaznamenání správných a pravdivých údajů do záznamového archu  

v co nejkratší době od uskutečnění návštěv, aby nedocházelo ke zkreslení či opomenutí 

informací. Tato etapa je nejdůležitější pro vyhodnocení celého výzkumu, jinými slovy celý 

výzkum je postaven na informacích z této etapy. 

2.3.3 Vyhodnocení 

Poslední fázi představuje vyhodnocení a analýza získaných informací. Tato etapa 

zahrnuje několik kroků. V první řadě zpracování dotazníku od Mystery Shoppera(ů), dále 

pak statistické vyhodnocení a analýzy získaných dat a nakonec prezentace výsledků  

a případné návrhy řešení nedostatků. 

Konečná zpráva pro žadatele výzkumu musí obsahovat jasně charakterizované 

výsledky, podrobný popis silných a slabých stránek, přesně definované návrhy a opatření 

pro zlepšení a nápravu zjištěných nedostatků. Případné doplnění o grafy či srovnávací 

tabulky. [14] 

2.4 Metodika teoretické části 

Pro zpracování teoretické části jsem použila několik metodik. První je analýza, při 

které jsem myšlenkové rozložení zkoumaných jevu na jednotlivé složky, které se staly 

předmětem mého bádání. Další metodou, kterou jsem použila, byla syntéza, při které jsem 

vzájemné podstatné souvislosti spojila do jedné myšlenky. Setkala jsem se také s indukcí, 

kdy jsem z jednotlivých informací, udělala obecný závěr. Ale i naopak jsem použila 
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některé obecné informace, které jsem aplikovala na konkrétní případy, tady se jedná  

o metodu dedukce. 
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY STAVEBNINY JANÍK 

Přesný název této firmy je Ing. Gerhard Kubný - STAVEBNINY JANÍK. Sídlo má 

v Ostravě – Přívoze, na ulici Hlučínská 484/61. Stavebniny Janík byly založeny v roce 

1991. Firma měla v počátku dvě pobočky. První v Kobeřicích a druhá v Dolním Benešově 

- Zábřehu.  Dnes již prorazila na trh do dalších měst, má prodejny i v Bruntále, Krnově, 

Opavě a Vrbně pod Pradědem. 

Firma se zabývá prodejem stavebního materiálu. Realizuje prodej ve dvou formách. 

Velkoobchodní činnost - prodej dalším prodejcům a realizačním firmám. Druhou formu 

představuje maloobchodní činnost - prodej přímo konečnému zákazníkovi. Svým 

zákazníkům nabízí kompletní sortiment stavebních materiálů, servis v zajištění dopravy 

zboží, technické poradenství či kalkulace stavebních materiálů. Nabízejí komplexní 

sortiment stavebních materiálů, nakoupíte zde na jednom místě vše potřebné pro vaši 

stavbu či rekonstrukci. U klasického sortimentu se pyšní nadstandardními skladovými 

zásobami, díky kterým si můžete materiál odvézt hned. Mimo běžný sortiment vám zajistí 

dodávky materiálu v co nejkratších dodacích lhůtách. [25] Obrázek 4 zobrazuje vchod do 

Stavebnin Janík. 

 

Obrázek 4: Vchod Stavebniny Janík 

[Zdroj: http://www.sapho-koupelny.cz/cz/stavebniny-janik] 
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Nabízejí rozsáhlý výběr: 

 Stavebního materiálu,  

 obkladů a dlažeb,  

  sanitární keramiky, nábytku, van a sprchových koutů, 

o kompletního koupelnového vybavení 

o  stavebního nářadí,  

 železářství. 

Kompletní sortiment naleznete v prodejně v Ostravě. Zde se nachází firemní 

prodejna s prodejní plochou cca 3000 m
2
.  V ostatních šesti pobočkách pak naleznete 

základní sortiment, ostatní zboží Vám sem doručí na základě Vaší objednávky.  

Stavebniny Janík jsou otevřeny od pondělí do pátku od 6:30 – 18:00 a v sobotu  

od 6:30 – 15:00. 

Na podporu prodeje dále nabízejí svým zákazníkům celou řadu služeb zdarma. 

Například rozpočty materiálu, 3D vizualizace, míchání barev, odborné technické 

poradenství. Zajišťují dopravu zakoupeného zboží přímo k vám, nebo na vámi stanovené 

místo. Nabízí také možnost nákupu stavebního materiálu prostřednictvím internetového 

obchodu.  

Vybraná společnost nabízí i další služby, které jsem již lehce nastínila v druhém 

odstavci této kapitoly. Dále nabízí: 

 Technické poradenství, 

 kalkulace stavebního materiálu pro vaši stavbu v sortimentu:  

o zdící materiály, 

o střešní krytiny, 

o komínové systémy, 

o zateplovací systémy, 

o fasádní barvy a omítky, 

o sestavení komínů SCHIEDEL. 
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 Výpočty střechy - potřeba zaslat půdorys střechy a příčný řez domem, výsledky 

jsou zpracovány do týdne. 

 Výpočet komínů – potřeba dodat výkres příčného řezu objektem, je potřeba uvést 

světlost šamotové vložky a úpravu nad střechou, výsledky na počkání na prodejně 

v Přívoze. 

 Zdící materiály – potřeba zaslat výkresy půdorys domu, řez stavby a pohled domu, 

podklady se zasílají příslušnému výrobci zdících materiálů, výsledky po zpracování 

možno vyzvednout na pobočce v Ostravě. [26] 

 Fasádní studio - v Ostravě míchají fasádní barvy a probarvené fasádní omítky, na 

počkání namíchají interiérové barvy, lazury na dřevo a mozaikové omítky. 

 3D Vizualizace – (jak vidíte na Obrázek 5) koupelen a WC, cena 1000 Kč, ale při 

zakoupení obkladů a dlažeb v prodejně, je návrh zdarma. [27] 

 

Obrázek 5: Ukázka 3D vizualizace koupelny 

[Zdroj:http://www.stavebniny-janik.cz/images/600x450/899/899/rako-zebrano-02.jpg] 

Jako běžný dnešní uživatel jsem ocenila, že na webových stránkách mají službu 

„Prohlídka“ prodejny v Ostravě, která funguje jako služba virtuálních prohlídek  
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v programu Business View v Mapách Google. Můžete si z tepla domova prohlídnout úsek, 

který potřebujete navštívit, což Vám urychlí následnou návštěvu prodejny. 

Ráda bych zmínila, že dalším plusem pro tento podnik je dětský koutek, v němž 

můžete nechat své děti a v klidu si nakoupit, co potřebujete. 
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4 APLIKACE MYSTERY SHOPPINGU NA FIRMU STAVEBNINY 

JANÍK 

Pro realizaci Mystery Shoppingu je potřeba sestavit plán. V první řadě si musíme 

ustanovit, co chceme zjistit, na co se zaměřit, co opomíjet atd. V další řadě sestavit tým 

falešných zákazníků a seznámit je důkladně s požadavky.  

4.1 Požadavky zadavatele 

Mým zadavatelem byl pan Jiří Doležal, který vlastní stavební firmu OPTIPAN CZ 

s.r.o. Majitel této firmy si mě najal na Mystery Shopping z důvodu potencionálního zájmu 

o spolupráci s firmou Stavebniny Janík. Jeho heslem je: „Jak se chováš k jednotlivci, budeš 

se chovat k velké firmě.“ Hlavní požadavky pro vytvoření objednávky byly směřovány na 

zhodnocení exteriéru, interiéru a samotný prodej. Dále pak vyhodnotit silné a slabé stránky 

podniku. A v případě slabých stránek doporučit návrhy či opatření k odstranění nedostatků. 

4.2 Mystery Shopping v praxi, metodika 

Můj Mystery Shopping byl založen na základě dotazníku, který „falešní zákazníci“ 

vyplnili po provedení návštěvy prodejny. Pro vyhodnocení dotazníku jsem použila metodu 

komparace, tedy srovnání, která umožňuje stanovit rozdíly a shody zkoumaných jevů. 

4.2.1 Dotazník 

Dotazník byl sestaven z 51 otázek, které byly rozděleny do několika kategorií a to 

exteriér, interiér, prodejci a další. Kapitola prodejci byla pro lepší přehlednost rozdělena na 

další podkapitoly a to: přivítání, vizáž, komunikace, prodej a rozloučení. Pod každou 

kapitolou je prostor pro vyjádření názoru zúčastněných na danou oblast, jejich případné 

doplnění či zhodnocení. 

Otázky jsou stavěny na binární odpovědi ano – ne. Při tvorbě dotazníku jsem velmi 

zvažovala, jaký systém odpovědi mám použít. Přemýšlela jsem nad hodnocením odpovědí 

pomocí známkovacího systému (1 – 5), ale tuto variantu jsem po konzultaci se 

zadavatelem zavrhla. A to z důvodu, že si to zadavatel nepřál. Z jeho dlouholetých 

zkušeností vyplývá, že tento systém hodnocení je nevhodný, jelikož drtivá většina 
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odpovědí dosahuje známky tři. Tento výsledek není průkazný a zabraňuje tak objektivnímu 

a kvalitnímu vyhodnocení. 

Abych se vyhnula neprůkazné střední hodnotě, zvažovali jsme se zadavatelem 

samozřejmě i další možnosti odpovědí, jako např. čtyřstupňové odpovědí (ano, spíše ano, 

spíše ne, ne). Nakonec jsme i tyto systémy odpovědí zavrhli, neboť jsme došli k závěru, že 

Mystery Shopping bude nejprůkaznější a nejlépe zpracovatelný při binárních odpovědí na 

otázky. Tuto metodu jsme rozšířili o prostor na námitky při negativní odpovědi, což 

vhodně doplňuje následné vyhodnocení silných a slabých stránek společnosti. 

4.2.2 Mystery shoppeři 

V rámci tohoto výzkumu bylo provedeno pět návštěv v období od konce února 

2015 do začátku dubna 2015. MS proběhl v hlavní a největší prodejně firmy Stavebniny 

Janík v Ostravě – Přívoze. Mystery shoppery jsem obsazovala tak, aby byly zastoupeny 

různé věkové kategorie a různé stupně vzdělání. Všechny shoppery jsem řádně vyškolila, 

sdělila jim, jak se mají chovat, na co se mají zaměřit, čeho si všímat atd. Shopper, jak víme 

z teoretické části mé diplomové práce, nesmí budit dojem falešného zákazníka, ale přitom 

si všímat všech potřebných informací a detailů. Každý z Mystery shopperů dostal dotazník 

k dispozici předem za účelem nastudování otázek, dále pak dostali scénář pro jejich 

návštěvu podniku. Zvolila jsem pro výzkum nákup dvou různých materiálů. Pro mladší 

nakupující a pro důchodce jsem přiřadila scénář obkladových materiálů. A pro produktivní 

věkové skupiny nákup sádrokartonového vybavení.  

První návštěva proběhla v pátek dne 27. 2. 2015 přibližně v 15 hodin. Tohoto dne 

byl Mystery shopperem pan Ing. Josef, který je důchodce s věkem nad 70 let. Pan inženýr 

dostal scénář, podle kterého měl za úkol jít do prodejny s požadavkem obkladového 

materiálu na rekonstrukci koupelny. Během této návštěvy si měl nechat od vyškolených 

prodejců poradit, jaký materiál je nejvhodnější, jaké jsou cenové možnosti případně další 

služby. 

Druhá návštěva byla provedena ve středu dne 4. 3. 2015 v 17 hodin paní magistrou 

Taťánou, která patří do věkové kategorie 51 - 60 let. Mystery shopperka Taťána měla za 

úkol jakožto zástupce produktivní věkové skupiny poradenství s výstavbou sádrokartonové 

příčky. Paní magistra jako zastupující něžného pohlaví měla sledovat ochotu pomoci  
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a odborné rady zákazníkovi, který s velkou pravděpodobností nemá v tomto oboru dostatek 

zkušeností. 

Třetím Mystery shopperem se stal pracující Vít, který patří do věkové kategorie do 

20 let. Tento mladý muž má vystudované učiliště, zařizuje si první vlastní bydlení, a proto 

potřebuje odborné a finančně dostupně řešení jeho situace. Pan Vít dostal scénář také na 

obkladové materiály, sám si zvolil, že potřebuje obložení za kuchyňskou linku s dalším 

technickým vybavením, jako např. silikon, lišty či spárovací hmota. Prodejnu navštívil 

 ve čtvrtek dne 19. 3. 2015 přibližně v 13 hodin. 

Čtvrtým dobrovolníkem pro můj výzkum se stal pan Vladan, který má 

vysokoškolské vydělání s titulem bakalář. Tento pán zastupuje věkovou skupinu 

 41 – 50 let. Pan Vladan zavítal do prodejny v úterý dne 31. 3. 2015 k večeru v 17:30.  

I tento pán jakožto zástupce produktivní střední věkové skupiny měl za úkol v rámci 

Mystery Shoppingu zajet do prodejny s požadavkem na veškerý materiál potřebný ke 

snižování stropu, tvorbu podhledu a jeho následný nátěr. 

Pátým a posledním Mystery shopperem se stala mladá slečna Karla, která je 

studentkou s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Slečna Karla spadá  

do věkové kategorie 21 – 30 let. Scénář měla tato slečna také směřován na obkladové 

materiály. Potřebovala poradit, jaké jsou možnosti pro rekonstrukci umakartového jádra 

v bytě. 

Po ukončení každé návštěvy jsem se sešla s daným Mystery shopperem, který mi 

předal vyplněný dotazník a přidal slovní zhodnocení o průběhu celé návštěvy se všemi 

barvitými detaily. 
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4.3 Zhodnocení výsledků 

Po ukončení všech pěti návštěv a získání veškerých údajů jsem začala s konečným 

vyhodnocováním. Pro lepší přehlednost jsem zapsala veškeré odpovědi do Tabulka 1 v 

příloze. 

Dále jsem z tabulek vyhodnocovala jednotlivé odpovědi zvlášť a pak také 

jednotlivé sekce. Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, v dnešní době je největší důraz 

kladen na prodejce, proto jsem v kapitole dotazníku PRODEJCI přikládala největší váhu. 

Procentuální zastoupení jednotlivých sekcí vidíte v následujícím Graf 1. 

 

Graf 1: Procentuální zastoupení podle důrazu na jednotlivé hodnotící kategorie 

V první kapitole dotazníku byly otázky směřovány na exteriér prodejny. 

Otázka 1: Je prodejna umístěna na snadno dostupném místě? 

Všech pět hodnotících na tuto otázku odpovědělo kladně, což znamená, že prodejna 

je umístěna na vhodném místě. K této otázce není dále co dodat. 

Otázka 2: Byla příjezdová cesta (chodník) k prodejně dobře průjezdná (průchodný)? 

U této otázky již došlo u Mystery shopperů k rozdílným názorům. Dva odpověděli, 

že cesta byla v pořádku, ale při bližším zkoumání, jsem zjistila, že tito dva (Vít, Josef) 

přišli do prodejny pěšky. Ostatní tři shoppeři přijeli autem a odpověď všech tří obsahovala, 

výtku rozbité cesty. 
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Takže můžeme konstatovat, že průchod pro pěší nepředstavuje větší problém. (Při 

konzultaci jsem se dozvěděla od Ing. Josefa, že není v blízkosti přechod pro chodce – ale 

obávám se, že to není chyba podniku, ale spíše silničního provozu.) Jednoznačná shoda 

názorů na opravu příjezdové komunikace od všech autem přijíždějících je ale alarmující.  

Otázka 3: Při příchodu, příjezdu na Vás působila budova příjemně? 

V této otázce byl rozdíl 4:1, tedy čtyřikrát ne a pouze jednou ano. Po důkladnější 

prohlídce dotazníků a poznámek ze setkání jsem zjistila, že lidem vadí špinavá okna, skrze 

která už je i špatně vidět, opadané dlažby, špinavé vstupní dveře, a Vladanovi připadal, 

nepřehledný vstup a výstup jedněmi dveřmi, z důvodů hrozby kolize. Na paní Taťánu 

nepůsobila budova nijak zvlášť příjemně. Budova působila příjemně pouze na Víta. 

Doporučila bych tedy více se starat o exteriér budovy, zejména o okna a vstupní 

dveře, přece jenom vstup a první dojem tvoří základ dobrého obchodu. Vzhledem k tomu, 

že mí shoppeři navštívili prodejnu v průběhu dvou měsíců a v únoru pan Josef uvedl, že 

jsou špinavá okna, v březnu to samé uvedla paní Taťána a v dubnu byly dle slečny Karly 

také špinavé, je zřejmé, že se nejednalo o náhodu. Dalším poznatkem pana Josefa byly 

opadané obklady na příchodové straně budovy, což u stavební firmy působí opravdu 

nevhodně.  

Otázka 4: Byla volná parkovací místa? 

Parkovací místa jsou dle všech pěti návštěvníků hodnocena kladně. Což znamená, 

že Stavebniny Janík mají dostatečně velké parkoviště, které je uzpůsobeno počtu 

návštěvníků v jakýkoliv den a čas.  

Parkoviště bylo čisté a mělo dostatek parkovacích míst, proto nemám k tomuto 

žádné další výhrady. 
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Graf 2: Procentuální zastoupení odpovědí u exteriéru 

 Otázka 5: Jiné návrhy a připomínky 

Paní Taťána po své návštěvě zkonstatovala, že vstup je nepřehledný a nelákavý. 

Mystery Shopper Vít se zde vyjádřil, že se mu nelíbí obité venkovní kachličky. Tento 

problém jsem již okomentovala v otázce č. 3. Pan Vladan měl připomínku k výdeji 

materiálu, který se ve větším množství vydává z jiné strany budovy ze skladu a ne  

u pokladny.  

Další kapitola dotazníku se zaměřila na interiér prodejny. 

Otázka 6: Viděli jste při vstupu do prodejny informační a orientační cedule? 

K této otázce jsem připsala do závorky nabídku nejdůležitějších míst pro zákazníka, 

jako je WC, Informace, Reklamace a Dětský koutek. 

Nikdo z mých návštěvníků neviděl všechny tyto orientační cedule. Všichni viděli 

Informace, ale nikdo neviděl dětský koutek, který se v prodejně údajně nachází. Velkým 

problémem bylo také najít WC, jediný Ing. Josef toaletu našel. Vít a Karla neviděli 

informační ceduli na reklamace. 

Celkově mohu zhodnotit, že informační cedule v této prodejně jsou velmi mizerné, 

proto doporučuji pověsit jasné, stručné, jednoduché cedule se šipkami přímo do vestibulu 

prodejny tak, aby je zákazníci při vstupu jasně viděli. Na následujícím Obrázek 6 je návrh, 

jak by orientační cedule mohly vypadat. 
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Obrázek 6: Návrh principu orientačních cedulí 

Otázka 7: Byla prodejna přiměřeně čistá (vstup, podlahy, regály, stěny…)? 

Co se týče čistoty prodejny paní Taťána, pan Vladan a slečna Karla neměli 

k tomuto tématu žádné výtky, prodejna se jim zdála přiměřeně čistá. Oproti tomu Vít měl 

výhrady ke špinavým oknům a špinavým zdím. Pan Josef si všiml zaprášeného zboží, 

špinavých regálů a podlah.  

Vzhledem k datu návštěvy pana Josefa dne 27. 2. v 15 hodin lze jeho výhradu na 

špinavou podlahu tolerovat z důvodu zimního počasí. Ovšem zaprášené zboží a špinavé 

regály nelze tolerovat. Okna jsem již řešila. 

Otázka 8: Byla pro Vás celkově prodejna přehledná? 

Třem zákazníkům se zdála prodejna přehledná, paní Taťáně a panu Vladanovi ne. 

Pan Vladan komentoval, že regály jsou nepřehledné a výrobky jsou nedostatečně 

označeny. 

Navrhovala bych mezi regály přehlednější značení tak, aby když zákazník vejde do 

uličky mezi regály, viděl na první pohled, kam a pro co si má jít. 

Otázka 9: Byla prodejna dobře osvětlená? 

Osvětlení v prodejně se nezdálo třem Mystery shopperům. Při bližším zkoumání 

bylo zjištěno, že problém osvětlení se netýká celé budovy, ale pouze přízemí. Podle Víta 

přízemí působilo pochmurným dojmem, podle dalších bylo slabě a nedostatečně osvětleno. 
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Doporučila bych lepší nasvícení vystavených produktů, umístěných v přízemním 

patře, případně zvážit rozmístění osvětlení a použití zdrojů světla s intenzivnější svítivostí. 

Otázka 10: Byl na prodejně příjemný vzduch? 

Příjemný vzduch v prodejně se zdál všem pěti shopperům, takže z tohoto pohledu je 

vše v pořádku. 

Otázka 11: Byl výtah v prodejně čistý a v provozu? 

Třikrát jsem dostala odpověď, že ano, že s výtahem bylo vše v pořádku. Vít si 

výtahu vůbec nevšiml. Slečna Karla měla výtky k čistotě výtahu, konstatovala, že 

v provozu byl, ale měl špinavé prosklené stěny a zapáchal. 

Ve většině případů byl výtah v pořádku, takže bych pouze doporučila denní 

kontroly, zda je stále ve výtahu vše v pořádku, např. v rámci úklidu, nekoukat pouze 

na zem, ale i okolo sebe. 

Otázka 12: Byly nabídky zveřejněné ve stojanech aktuální? 

Opět se shoppeři třikrát shodli v odpovědi na aktuální nabídku ve stojanech, ale ve 

dvou případech byla odpověď negativní. Při návštěvě pana Vladana nebyly ve stojanech 

vůbec žádné nabídky. Mgr. Taťána viděla akční nabídku, ale nebyla aktuální.  

Myslím si, že když už akční stojany mají, tak by je měli řádně využívat a nemělo  

by se nikdy stávat, že bude bez nabídky a už vůbec ne s neaktuální nabídkou. Je to pro 

zákazníky velmi zavádějící a matoucí. 

Otázka 13: Byly v prodejně viditelné akční nabídky? 

Při návštěvě pana Josefa a Víta byly viditelné akční nabídky. Ovšem při kontrole 

ostatních tyto nabídky viděny nebyly. Pan Vladan je při cíleném hledání sice našel, ale 

cenovky k akčním nabídkám byly uvedeny sólo na papírech kolem, takže působily velmi 

nepřehledně a neprofesionálně. 

V dnešní uspěchané době je pro obchod velice důležité mít jednoduše viditelné 

akční nabídky. Když si vzpomenu na jiné prodejny např. typu Tesco, tak při vstupu do 

takové prodejny je to jedna akční nabídka vedle druhé, inzerované na velkých viditelných  

a razících plakátech. Můj osobní názor je, že v takových obchodech je těch „akčních 

nabídek“ příliš mnoho a tím až splývají. Nemohu ale samozřejmě srovnávat stavebniny  
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a potraviny. Chtěla jsem tím naznačit extrém a extrém. Proto bych ráda doporučila pro 

stavebniny vytvoření velkého a lákavého plakátu, který umístí na velmi dobře viditelné 

místo. Pod tento plakát poté mohou umísťovat zlevňované zboží. Tyto plakáty bych 

umístila do prvního patra k obkladovým materiálům, do přízemí přímo doprostřed 

prodejny za vchod do dolní nakupovací zóny. V přízemí prodávají různé materiály pro 

stavby, spojovací materiály, barvy a podobně. Když umístí akční nabídku tam, kde 

navrhuji a vystaví tam zboží s výraznou slevou, lidé si nabídky všimnou okamžitě  

po vstupu do prodejny. 

Otázka 14: Při návštěvě toalety, bylo vše v pořádku? 

Mystery shopper Vladan toaletu hledal, ale nenašel. Pan Ing. Josef, pan Vít a slečna 

Karla po návštěvě toalety zkonstatovali, že bylo vše v pořádku. Pro lepší kontrolu jsem 

k této otázky připsala do závorky základní nutné vybavení toalety jako je toaletní papír, 

mýdlo, ručník, čistota celkové sanity a také čistota ovzduší. Pouze Mgr. Taťána při použití 

WC postrádala mýdlo. 

Čistota toalety představuje velmi důležitou vizitku každé prodejny. V hodnotící 

prodejně mají toalety relativně v pořádku, ale bylo by vhodné přidat lepší ukazatele, kde se 

WC nachází. Již v předešlé otázce číslo šest bylo zjevné, že kromě pana Josefa nikdo sám 

toaletu nenašel, ale našli jej až po dotazu u personálu prodejny. Při jedné návštěvě chybělo 

mýdlo. Vzhledem k tomu, že toalety musejí být kontrolovány několikrát během dne, 

nemělo by se stát, že bude chybět některá ze základních hygienických potřeb. Doporučuji 

důkladnější kontroly toalet. 

Otázka 15: Byl správně vystavený a rozřazený sortiment produktů? 

Co se týče rozřazení sortimentu, shodlo se všech pět utajených zákazníků, že 

produkty byly rozřazené i vystavěné správně. Proto k tomuto tématu nemám žádné návrhy, 

ani doporučení. 

Otázka 16: Byly správné cenovky u výrobků? 

Shoppeři Josef, Taťána a Vít měli pozitivní zkušenost se správnými cenami 

výrobků. Utajení zákazníci pan Vladan a slečna Karla uvedli, že v horních dvou patrech 

byly cenovky v pořádku i s přepočítáním na jednotku, ovšem v přízemí u cenovek toto 

přepočítání chybělo. 
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U cenovek produktů pro lepší orientaci zákazníků je nutný přepočet ceny (za 1 kg, 

1 l, m
2
, m

3
). Pro běžné zákazníky představuje tento systém velké usnadnění nákupu.  

U obkladových materiálů je poměrně běžné, že se ceny uvádějí za jeden metr čtvereční, ale 

např. i u barev, lepidel atd. je potřeba, aby zákazník pro srovnání více produktů s různou 

velikostí balení měl představu, kolik stojí kilogram, nebo na jakou plochu má výrobek 

použití. 

Otázka 17: Byly obkladové materiály vystaveny v dostatečné ploše pro reálnou představu 

použití? 

Třem mým zákazníkům připadalo vystavení obkladových materiálů dostatečné pro 

reálnou představu, jak bude materiál vypadat ve větší ploše. Mgr. Taťána uvedla, že tyto 

produkty v prodejně vystavěny sice byly, ale ocenila by širší nabídku výstavek. Pan Vít 

uvedl, že materiály byly vystaveny pouze v malých odřezcích. Pan Vladan vyplnil 

negativní odpověď u této otázky s komentářem, že „Sádrokartóny byly těsně u sebe“. 

Vzhledem k tomu, že tento Mystery shopper měl ve scénáři nákup sádrokartonového 

vybavení, odpovídal na výše uvedenou otázku s ohledem na svůj nákup sádrokartonu. 

Vzhledem k tomu, že sádrokarton není klasickým obkladovým materiálem, ale materiálem 

stavebním, nebudu tuto odpověď započítávat do celkového hodnocení  

otázky 17. Z výpovědí dalších zúčastněných vyplývá, že materiál byl vystaven 

v koupelnových rozích, obklady ve větších čtvercích a podlahový materiál přímo na 

podlaze v prvním patře zhruba přes čtvrt prodejny, plus v zadní části prvního patra jsou 

umístěny velké panely s návrhy kachliček. Myslím si, že v rámci prostoru prodejny mají 

maximální využití ploch pro reálnou představu obkladů v prostoru, jak vidíte na Obrázek 7 

a Obrázek 8. 
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Obrázek 7: Panely s obklady 

V prodejně je opravdu vhodně využito všech prostorů pro výstavy obkladových 

materiálů. Mají i několik variant koupelnových koutů. 

            

Obrázek 8: Ukázka koupelnového koutu 
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Otázka 18: Měla prodejna zkrácené průchody k pokladnám pro rychlý nákup? 

Pouze Mgr. Taťána uvedla, že prodejna Stavebnin Janík nemá zkrácené průchody 

k pokladnám. Ostatní čtyři odpovědi byly kladné.  

Jak je vidět, v prodejně jsou cesty pro zrychlený nákup, ale ne všichni zákazníci je 

najdou, nebo si jich všimnou. Proto jsme opět u slabší stránky této prodejny a to jsou 

informační cedule. V tomto případě doporučuji do přízemí prodejny zavěsit cedule 

s ukazatelem k pokladnám.  

 

Graf 3: Procentuální zastoupení hodnocení u interiéru 

Otázka 19: Jiné návrhy a připomínky k interiéru. 

Pan Ing. Josef si všiml značně popraskané a uvolněné dlažby v přízemní části, což 

v prodejně stavebnin nebudí dobrý dojem. Ovšem je potřeba podotknout, že v přízemní 

části se často pohybuje vysokozdvižný vozík s paletami a podlaha je tam více zatěžována, 

nicméně to omluva pro popraskanou a uvolněnou dlažbu v prostoru, kde se pohybují 

zákazníci. Doporučuji tudíž opravu podlahy, případně zvolit jiný podlahový materiál, který 

nebude trpět pohybem zboží i zákazníků.  

Slečna Karla a paní Taťána se shodly nezávisle na sobě, že v prodejně chybí 

automat s pitím, nebo barel s vodou či malý bufet. V prodejně takových rozměrů by určitě 

něco z toho být mělo, protože nákup a poradenství v tomto oboru může být časově 

náročný. Obzvlášť pak v letních měsících. Doporučuji automat s nápoji, nebo barel 

s vodou a plastovými kelímky. Při osobní konzultaci se slečnou Karlou jsem se dále 
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dozvěděla, že v oddělení zateplovacích materiálů byl mezi regály nepořádek a neúhledně 

rozházené a roztrhané krabice, vzhledem k tomu, že tato návštěva proběhla v 10 hodin 

dopoledne, je zřejmé, že toto oddělení nebylo předešlý den možná několik dnů uklizeno, 

což prokazuje velmi dobře Obrázek 9 a na Obrázek 10. 

 

 

Obrázek 9: Oddělení zateplovacího materiálu 
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Obrázek 10: Rozházené a roztrhané krabice 

Pan Vladan poznamenal, že prodejna potřebuje orientační tabule pro snadnou 

orientaci. Tento problém je již vícekrát opakovaný. 

Další kapitolou dotazníku bylo téma prodeje. První podkapitolou bylo přivítání 

prodejců. 

Otázka 20: Bylo v prodejně dostatek prodejců? 

Pan Vít s paní Taťánou měli při nákupu pocit, že v prodejně je nedostatečný počet 

prodejců. Pokud potřebovali pomoct či poradit, nikdo z prodejců v blízkosti nebyl. Ostatní 

shoppeři uvedli, že prodejců byl dostatek. 

Soudím, že v prodejně je prodejců dostatek, ale jsou soustředěni na určitých 

místech a ve zbylých prostorách prodejny není žádný obslužný personál. Proto by bylo 

vhodné, aby byl v každém oddělení aspoň jeden mobilní prodejce, který bude k dispozici 

zákazníkům pohybujícím se volně po prodejně. Samozřejmě je třeba vzít v potaz, kolik 

bylo v danou chvíli návštěvy ostatních zákazníků, zda se prodejci nevěnovali v plném 

nasazení právě jiným návštěvníkům. Při důkladnějším zkoumání bylo zjištěno, že během 

návštěvy paní Taťány se v celé prodejně pohybovali přibližně 4 zákazníci. Takže v tomto 

případě problém nedostatku personálu z důvodu velkého počtu zákazníků nelze 

akceptovat. V případě pana Víta bylo v prodejně přibližně 20 zákazníků, takže teoreticky 
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tady by situace omluvitelná byla. Ovšem musím konstatovat, že nezakládám výzkum 

pouze na dotazníkové části, ale také na slovní interpretaci návštěvy a pan Vít komentoval 

tuto otázku, že prodejci byli v dostatečném množství, ale seděli za pultem uprostřed 

prodejny a pracovali na počítači a jej si nikdo nevšímal. 

Otázka 21: Pozdravil Vás personál na uvítanou? 

Dva mé utajené zákazníky nikdo z personálu prodejny nepozdravil. Dva pozdravil 

personál „Dobrý den“ a jednoho „Dobrý“. 

Pozdrav „dobrý den“ je naprosto v pořádku, pozdravení „Dobrý“ je nedostačující  

a společensky nevhodné. Tímto způsobem zdravím sousedku, ale jako profesionál tento 

pozdrav nepoužívám. K tomu, že dva zákazníky z pěti nikdo během celé návštěvy nikdo 

nepozdravil, se vyjadřovat nebudu. Pozdrav tvoří základ slušného chování. 

Otázka 22: Začal se Vám prodejce věnovat ihned po Vašem příchodu? 

Žádnému Mystery shopperovi se nikdo z personálu nezačal věnovat ihned po 

příchodu. A jak vím z následného slovního zhodnocení, nikdo si mých zákazníků nevšímal 

ani poté, co zvědavě a bezradně bloudili po prodejně. Pouze pak Josef má pozitivní 

zkušenost z druhého patra budovy, kde byl úplně sám a slečna z personálu mu nabídla 

pomoc, ale v prvním patře ani v přízemí tuto pozitivní zkušenost již bohužel neměl. 

Jedná se o poměrně závažný problém. Pravdou je, že v dnešní době je velmi těžké 

odhadnout, kdy se zákazníka zeptat, zda potřebuje pomoc. V některých prodejnách se na 

Vás prodejci vrhnou dřív, než si vůbec uvědomíte, v „jaké jste prodejně“, což spousty lidí 

odradí a raději jdou jinam, kde mají na svůj nákup větší klid. Druhým extrémem zase je, 

když je v prodejně dostatek prodejců a nikdo si Vás nevšímá, ani když na prodejce hledíte 

a je evidentní, že potřebujete poradit. I toto spousty lidí odradí a odcházejí raději ke 

konkurenci, kde jim je pomoc přiměřeným způsobem nabídnuta. V této prodejně dle slov 

slečny Karly se stalo, že potřebovala poradit, jaké obložení potřebuje na umakart. Nejprve 

si tedy prodejnu s obkladovým materiálem prošla, poté přišla do blízkosti pultu, kde stálo 

sedm prodejců, kteří si povídali. Ani přes upřený pohled slečny Karly si jí nikdo nevšímal. 

Musela tedy přistoupit a požádat o pomoc, což jí bylo značně nepříjemné, protože v tu 

chvíli na ni padly pohledy všech šesti zaměstnanců, což v ní vyvolalo pocit, že prodejce 

ruší. Takovou situaci v prodejní sféře hodnotím velice negativně. Proto se pro doporučení 

vracím opět k návrhu v předchozí otázce 20 o mobilním prodejci v každém oddělení. 
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Následující podkapitolou prodeje je vizáž prodejců. 

Otázka 23: Byl prodejce upraven?  

Všichni utajení zákazníci s výjimkou paní Taťány uvedli, že prodejci byli upraveni. 

Paní Taťána do komentáře napsala, že „nijak zvlášť“. Z tohoto komentáře nevyplývá 

jednoznačné negativum, jen personál paní nezaujal, ani nepobouřil. Je to velmi subjektivní. 

Otázka 24: Byl personál rozpoznatelný od zákazníků? 

U této otázky byla odpověď všech pěti lidí absolutně shodná. Personál nebyl 

rozpoznatelný od běžných zákazníků. Zjistila jsem, že veškerý personál byl oblečen 

v civilu a jediným znakem, že se jedná o personál, bylo, že se pohybovali za poradenským 

pultem či za pokladnou, ale při pohybu po prodejně je zákazníci nerozpoznali. 

V podniku takového rozměru by personál měl být určitě nějakým způsobem 

rozpoznatelný. Pokud nemají celé sjednocené oblečení, mohli by mít alespoň stejná trička, 

košile, nebo vesty, v nejjednodušším případě vizitky viz následující otázka. 

Otázka 25: Měl prodejce vizitku se jménem? 

Opět jednohlasná shoda všech účinkujících. A opět negativní. Nikdo z personálu 

neměl vizitku. Pouze od slečny Karly a pana Vladana jsem se dozvěděla, že jediný 

rozpoznatelný a označený personál byl jeden skladník, který měl tričko s nápisem na 

zádech „SKLADNÍK“. 

Když už personál (s výjimkou skladníka, u kterého nemohu posoudit, zda měl 

tričko jako pracovní oděv od zaměstnavatele, nebo si ho opatřil sám) nemá pracovní 

odlišující se oděv, vizitky by určitě mít měl. Nejen proto, aby zákazník věděl, s kým jedná 

a jak ho má případně oslovovat, ale také pro případné pochvaly či reklamy. Setkala jsem se 

s tím i mezi mými Mystery shoppery, kdy mi líčili průběh návštěvy a personál museli při 

každém zmínění složitě popisovat. Proto navrhuji minimálně zavedení vizitek. Vytvořila 

jsem jednoduchý návrh, jak vidíte na Obrázek 11. 
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Obrázek 11: Návrh jednoduché vizitky 

Otázka 26: Byla rozpoznatelná nadřízená osoba od ostatních zaměstnanců? 

I u této otázky došlo k negativní shodě všech „falešných zákazníků“.  

Tento problém se také dá vyřešit buď odlišnou uniformou, příklad: skladníci budou 

mít trička s nápisem na zádech „Skladník“ (zmiňovaný skladník mě inspiroval, mým 

shopperům se také líbil), poradenský personál trička s nápisem zepředu vlevo nahoře 

„Personál“ a ze zadu přes záda v horní části „Mohu Vám pomoci?“, a nadřízená osoba 

bude mít košili s vizitkou, pokud by podnik chtěl, ať poradenský personál působí víc 

elegantně, navrhuji i pro tento personál košile s vizitkami. Na vizitce by mělo být uvedeno 

jméno, post, případně zaměření v poradenství. Veškeré oblečení bych objednala 

v jednotném stylu a barevném provedení, maximálně pro nadřízenou osobu bych zvolila 

barevné odlišení. 

Pro svůj návrh jsem zvolila tričko – POLO, myslím si, že představuje zlatou střední 

cestu mezi obyčejným tričkem a košilí. Domnívám se, že pro personál stavebnin, mimo 

nadřízené osoby, jsou košile nevhodné. Pro poradenský personál a pokladní jsem vybrala 

světle modrou barvu, pro skladníky doporučuji černou, nebo tmavě modro barvu (jak vidíte 

na Obrázek 12), pro vedení firmy barvu bílou. 

 

Obrázek 12: Výběr barvy pro personál 

 [Zdroj: http://shirt-druck.shirtinator.net/myCreator/?PCID=70452&prodID=59] 
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Návrh na popis na tričku polo jsem zobrazila na následujícím Obrázek 13. Barvy 

oblečení jsem zvolila tak, aby zákazníci při svém nákupu a při jednání s prodejci nebyli 

rozptylováni rušivými jevy. Navrhuji, aby byly popisky jednoduché, stručné, ale výstižné  

a aby jednoznačně signalizovaly odlišení prodejců od zákazníků od běžných zákazníků.  

 

Obrázek 13: Návrh popisu triček - POLO 

Pokud nechce majitel investovat do sjednocení oblečení personálu, což by byla 

podle mě škoda, protože jednotné oblečení personálu působí na zákazníky jednoznačně 

pozitivně, pak navrhuji majiteli použití vizitek pro veškerý personál s informacemi, které 

jsem uvedla v předchozím odstavci. 

Nyní následuje další podkapitola prodeje a to komunikace prodejců. 

Otázka 27: Když jste potřebovali pomoct, byla obsluha v blízkosti a nabídla Vám pomoc? 

I v této otázce došlo k jednohlasné negativní shodě pěti shopperů. Žádnému ze 

zákazníků nebyla nabídnuta pomoc, když ji potřebovali. Daný problém jsem již rozvedla 

v otázce 22. I díky této otázce mohu otázku 27 vyhodnotit následovně: na této prodejně si 

nevšímají zákazníků ani po příchodu, ale ani po delší prohlídce. Zákazníci musejí sami jít  

a vyhledat pomoc a „vnucovat se“. Opatření pro odstranění této slabé stránky prodejny 

jsem jíž zmiňovala dvakrát, do třetice všeho dobrého navrhuji minimálně jednoho 

mobilního zaměstnance v každém oddělení, který bude zákazníkům k dispozici.  

Otázka 28: Byla k Vám obsluha milá, usměvavá? 

Pouze na pana Ing. Josefa byl personál milý a usměvavý. Ostatní shopperům tak 

obsluha nepřipadala. Na slečnu Karlu a Víta působila obsluha neochotně až nepříjemně. 

Mgr. Taťána zhodnotila, že v oddělení železářství obsluha byla lehce agresivní. Pan 
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Vladan napsal, že zpočátku byla obsluha nepříjemná, ale po chvíli působení jeho šarmu  

a hlavně jeho neodbytnosti začala být obsluha milá a usměvavá.  

Je jasné, že jsme jen lidé a každý může mít špatný den, nemělo by se to ale nijak 

zvlášť promítat do chování a do jednání se zákazníky. Samozřejmě to platí i naopak, tzn. 

v chování zákazníků k personálu. Mí shoppeři byli vyškoleni tak, aby se chovali 

jednoznačně slušně a mile. Proto mě výsledky výzkumu poměrně překvapily. Nemohu 

tady navrhovat, aby byl personál vyměněn, ale spíš bych doporučila nějakou motivaci pro 

zaměstnance. Velice vhodným způsobem je informovat zaměstnance o Mystery 

Shoppingu. Když budou zaměstnanci vědět, že jim budou chodit pravidelně (většinou se 

opakují co tři měsíce) utajené kontroly a samozřejmě nebudou vědět kdy, tak se budou 

snažit chovat mile ke všem zákazníkům. Motivovala bych je tak, že při bezchybném 

vyhodnocení MS dostanou prémie či jiné osobní ohodnocení. 

Otázka 29: Byla komunikace s prodejcem příjemná? 

Vyhodnocení otázky o komunikaci je spjato s přecházející otázkou, proto není 

velkým překvapením, že výsledky jsou stejné. Pan Josef je spokojen, ostatní mají výhrady. 

Mgr. Taťána uvedla, že „Prodavačka se rozčilovala, že budu spravovat strop a nevím, co 

potřebuju.“ Vít měl z komunikace s prodejcem pocit, že mu prodejce nevěnoval pozornost 

a měl pocit, že jej chce rychle odbýt. Pan Vladan si musel pozornost neustále vyžadovat.  

A slečna Karla při první komunikaci a vyslovením požadavku měla s personálem 

následující zkušenost. „Prodejkyně mluvila potichu, měla špatnou artikulaci a během 

jednání paní odběhla pro kolegu a vrátila se s plnými ústy a snažila se mi něco říct. 

Doporučení viz otázka 28. 

Otázka 30: Měl prodejce během rozhovoru s Vámi oční kontakt? 

Výsledkem je pozitivní a jednotné hodnocení všech zúčastněných, všichni potvrdili, 

že při komunikaci udržovali prodejci se zákazníkem oční kontakt. 

Otázka 31: Působila obsluha dostupným dojmem a ochotou pomoci? 

Pan Josef měl pozitivní zkušenost s ochotou pomoci od personálu, pan Vladan měl 

zkušenost z železářství zcela negativní, ale ve stavebninách pozitivní. Další tři shoppeři 

měli zkušenost opět negativní. Na Mgr. Taťánu působil personál tak, že očividně čekají na 

konec směny. Slečna Karla komentovala:„Po přivolání odborné pomoci, jsem se nic 
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nedozvěděla, pán vypadal nervózně a při odpovědích byl stále jednou nohou na odchodu  

a na každý můj konkrétnější dotaz odpovídal: "Záleží na tom, co chcete". 

Otázka 32: Porozuměl prodejce Vašemu požadavku? 

Pouze požadavku paní Taťány prodejce neporozuměl. Zřejmě to souvisí s reakcí 

paní prodavačky, viz otázka 29. 

Ostatním požadavkům bylo porozuměno. 

Následuje podkapitola prodeje. 

Otázka 33: Kolik zákazníků bylo přibližně v prodejně? 

Na konci února při návštěvě pana Josefa okolo 15 hodiny bylo v prodejně přibližně 

30 zákazníků. Začátkem března okolo 16:45 Mgr. Taťána potkala během návštěvy  

4 zákazníky. Zhruba v polovině března navštívil prodejnu mezi 12 – 13 hodinou mladý 

muž Vít a napočítal zhruba okolo 20 zákazníků. Poslední březnový den byl pan Vladan 

nakupovat mezi 17:30 – 18:00 a pohyboval se po prodejně s dalšími 10 zákazníky. Slečna 

Karla se vypravila do prodejny začátkem dubna dopoledne v 10 hodin a nakupovala asi 

s 15 dalšími návštěvníky. 

Tato otázka je pouze orientační, ale potřebovala jsem tuto informaci znát pro 

kvalitní vyhodnocení dotazníku.  

Otázka 34: Měl prodejce profesionální znalost v oblasti prodeje? 

Vyhodnocení této otázky nepřineslo jednoznačný výsledek, protože dva shoppeři 

měli pozitivní zkušenost, dva negativní. Pan Vladan uvedl, že v železářství neměli 

profesionální znalost vůbec, ale ve stavebninách mu poradil skladník i přes to, že měl 

pravděpodobně „v sobě pár piv“. Negativní zkušenost měla slečna Karla, která uvedla: 

„Paní, kterou jsem oslovila prvně, neměla profesionální znalost vůbec, zavolala mi 

odborníka, ten mi něco poradil, ale bylo to pro mě nevhodné, protože jeho návrhy byly 

drahé a náročné, jediný skladník mi poradil to, co jsem přesně potřebovala. Druhou 

negativní zkušenost měla paní Taťána a to následující: „V železářství byla prodavačka 

protivná a řekla, že není sádrokartonář, aby poradila typ vrutů.“  

Použila jsem záměrně pět Mystery shopperů pro pět návštěv, ať se při vyhodnocení 

nedostanu do situace „půl na půl“. Tady situace i přes to nastala. Ale v případě této otázky 
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by měly být všechny odpovědi kladné. Protože v prodejně stavebnin personál, který 

obsluhuje zákazníka, profesionální přehled mít musí. Rozumím, že personál může být 

rozdělen do jednotlivých sektorů, v nichž se orientuje, a při jiném požadavku zákazníka jej 

předají kolegům. Ale např. slečna Karla měla požadavek na kachličky do koupelny, přišla 

tedy za paní, která seděla u cedulky „Obklady a dlažby“ a chtěla poradit, jaký materiál  

a jaké možnosti jsou vhodné na obklad umakartu. Paní jí řekla, „že to asi jde“ a v tomto 

duchu odpovídala na další dotazy. Když se slečna Karla ptala, jak je to tedy možné 

zrekonstruovat, zavolala paní kolegu odborníka. Odborník jí řekl, že to jde a záleží na tom, 

co chce. Slečna Karla ho poprosila, aby jí nabídl nějaké varianty, jak lze rekonstrukci 

realizovat a jak by vycházela finančně.  Když pan odborník na otázky odpovídal, byl stále 

„jednou nohou na odchodu“ a odpovídal velmi rychle a až příliš odborně, takže jeho 

odpovědím slečna nerozuměla a musela ho žádat o další o vysvětlení, např. co jsou  

„ CL 5 desky, přechodové můstky apod.“. Odborné vysvětlení znělo: „Záleží na tom, co 

chcete.“ Poté odešel. Slečna se tedy dohromady nedozvěděla nic. Tímto příkladem jsem 

chtěla poukázat na to, že není odborník jako odborník. Paní, která sedí u oddílu Obklady  

a dlažby o nich nic moc neví a přivolaný odborník byl pro slečnu až příliš odborný  

a nesrozumitelný. Protože podobné zkušenosti měli i ostatní shoppeři, doporučuji 

Stavebninám Janík personál, který je určen pro styk se zákazníky v jednotlivých sekcích, 

řádně proškolit. Managament firmy by měl po svých zaměstnancích žádat, aby dokázali 

zákazníkům podávat informace dostatečně srozumitelně. 

Otázka 35: Měl prodejce přehled v nabízeném zboží? 

Vyhodnocení odpovědí od všech pěti návštěvníků vyznívá velmi pozitivně, všichni 

prodejci měli v nabízeném zboží přehled. 

Otázka 36: Snažil se Vám prodejce nabídnout produkt dle Vašich požadavků? 

Dvěma shopperům personál prodejny nabídl produkt, který si žádali. Paní Taťáně 

nebylo nabídnuto nic. Pan Vladan se nedokázal dohodnout s prodejcem na způsobu 

provedení jeho požadavku a slečně Karle byly navrhnuty varianty, ale ne dle jejích 

požadavků. 

Prodejci v této prodejně by měli lépe naslouchat přáním zákazníků, pak by dokázali 

i lépe poradit. Nedostatečným naslouchání požadavků, špatným poradenstvím, případně 

žádným poradenstvím přichází prodejna zbytečně o potencionální zákazníky. Podotýkám, 
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že tito zákazníci nešli do prodejny nakoupit v řádech deseti korun, ale v řádech tisíců 

korun. 

Otázka 37: Nabídl Vám prodejce jeden konkrétní výrobek (značku) jako nejvhodnější? 

Slečně Karle a paní Taťáně nebyl nabídnut žádný výrobek jako nejvhodnější, panu 

Vladanovi také ne, ovšem s komentářem, že prý paní prodavačka není odborník na 

podhledy ani sádrokartonář. 

Otázka 38: Pokud ano, jak Vám argumentoval, proč konkrétně tento výrobek (značku)? 

Panu Josefovi byl nabídnut jeden konkrétní výrobek s argumentem, že má nejlepší 

poměr cena/kvalita, jedná se o kvalitní značku a výrobek je v akci. Mladému muži Vítovi 

prodejce argumentoval, že má nejlepší poměr cena/kvalita a je v akci. A panu Vladanovi 

byl doporučen produkt, který je nejprodávanější. 

Otázka 39: Věděl prodejce veškeré informace, které jste zjišťovali? Pokud ne, napište 

prosím, jak reagoval. 

Pouze dotazy od Víta směrem k prodejci byly zodpovězeny. Ostatní se setkali 

s nevědomostí prodejce v požadované oblasti. Pan Vladan měl špatné zkušenosti 

v železářství, jak již bylo několikrát zmíněno, ale v oddělení stavebnin mu byly poskytnuty 

veškeré informace. Paní Taťáně nebyly poskytnuty žádné informace v prodejně stavebnin, 

protože v okolí jejího nákupu žádný prodejce nebyl. A panu Josefovi a slečně Karle bylo 

doporučeno zeptat se jinde. 

Doporučuji, aby i v oddělení železářství byl personál řádně odborně proškolen  

a aby prodejci v oddělení stavebnin při neznalosti patřičných informací místo doporučení 

„zeptat se jinde“, přivolali odborně zdatnějšího kolegu, nebo zákazníky doprovodili ke 

kolegům, kteří dokážou dát zákazníkům uspokojivou odpověď. 

Otázka 40: Byl Vámi vybraný výrobek na prodejně, případně na skladě? 

Tato prodejna má velké prostory pro uskladnění výrobků, což potvrdili také všichni 

tajní zákazníci, jejichž nákup byl i odběru ihned. 

Otázka 41: Bylo Vám personálem nabídnuto, že Vám připraví Vaši objednávku 

k pokladně? 
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Nabídnuta tato služba byla jen slečně Karle. Pan Vladan musel svou objednávku 

vyzvednout z jiné strany budovy ze skladu. Ostatním tato možnost nabídnuta nebyla. 

Otázka 42: Odpovídal pokladní personál Vašim předchozím odpovědím k podkapitole 

vizáž a komunikace personálu? 

Mladý muž Vít zkonstatoval, že paní pokladní neodpovídala jeho předešlému 

hodnocení a uvedl, že pokladní byla neupravená a působila dojmem, jako by ji svým 

nákupem obtěžoval. Paní Taťána si pokladního personálu nevšimla. Podle ostatních 

Mystery shopperů pokladní personál odpovídal tomu, co uvedli v předchozích kapitolách. 

Otázka 43: Byl Vám správně naúčtován Váš nákup? 

Nákup byl naúčtován všem správně. 

Otázka 44: Dostali jste řádně vystavený daňový doklad? 

Daňový doklad byl také vystavěn všem i s řádnými náležitostmi. Ovšem od tří 

shopperů jsem se v následné osobní komunikaci dozvěděla, že byl od pokladní vznesen 

dotaz, zda si daňový doklad přejí vystavit. 

Tím, že všichni doklad o zaplacení dostali, nemám k této otázce výhrady, ale 

napadla mě otázka, zda byl dotaz pokladního personálu z důvodu např. „šetřit naše lesy“, 

nebo z důvodu jiných, např. případných daňových úniků. O tom ovšem mohu jen 

spekulovat.  

Dostávám se k poslední podkapitole prodeje a tou je rozloučení prodejců. 

Otázka 45: Rozloučil se s Vámi prodejce? 

Se slečnou Karlou a Vítem se personál nerozloučil vůbec. Ing. Josefovi  

a Mgr. Taťáně bylo při odchodu řečeno „Nashle“ a panu Vladanovi „Nashledanou“. 

U této otázky mám stejný názor jako u přivítání. 

Otázka 46: Poděkovala Vám obsluha za nákup? 

Žádnému z utajených zákazníků nebylo za nákup poděkováno. Není to zásadní 

chyba, ale v dnešní době se jedná o zaběhnutou frázi, která ničemu neuškodí a může 

zákazníka jen potěšit. Z hlediska psychologického v zákazníkovi vyvolá pocit, že si 

prodejci váží jeho nákupu i jeho samotného. Proto v něm může evokovat další případnou 

návštěvu. 
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Otázka 47: Byly Vám nabídnuty nějaké doprovodné služby? 

Nikomu nebyly nabídnuty žádné doprovodné služby. Prodejna na webových 

stránkách uvádí seznam nabízených služeb, ovšem v prodejně se o nich nedozvíte. Mystery 

shopperům jsem dala dva typy scénářů, obkladový materiál do koupelen – podnik nabízí 

3D vizualizace, a nákup a poradenství se sádrokartóny – stavebniny nabízejí zdarma službu 

pro kalkulaci stavebních materiálů. A i když padl dotaz od pana Vladana, kolik bude 

přibližně stát materiál na snížení stropu a vytvoření podhledu, nebyl mu dotaz zodpovězen,  

ani nebyla nabídnuta služba kalkulace ceny. 

Proto bych doporučila, aby služby, které mají pro zákazníky připraveny, více 

nabízeli přímo v prodejně, nejen inzerovali na webových stránkách. Zákazníci to určitě 

pozitivně ocení, neboť zákazníci se vyskytují hlavně v prodejně, nikoli na webových 

stránkách a jak jsem uvedla v teoretické části této práce, v dnešní době je obchod postaven 

z velké části právě na doprovodných službách. V Graf 1 vidíte hodnocení prodejců podle 

Mystery shopperů. 

 

Graf 4: Hodnocení prodejců 

Poslední kapitolou dotazníku jsou otázky na závěr. 

Otázka 48: Navštívil byste tuto prodejnu na základě Vašich zkušeností znovu? 

Pan Ing. Josef by v případě potřeby navštívil Stavebniny Janík znovu. Paní  

Mgr. Taťána by se do prodejny vrátila pouze v případě, kdyby něco akutně potřebovala 

 a v ostatních prodejnách by bylo navřeno. Mladý muž Vít nenavštíví již tuto prodejnu, ale 
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upřednostní návštěvu u konkurence. Pan Vladan v budoucnu navštíví stavebniny znovu, 

protože je prodejna blízko jeho bydliště. Slečna Karla nemá v plánu více navštívit tuto 

prodejnu z důvodu, že se jí nedostalo uspokojivého poradenství a také pro vysoké ceny. 

Otázka 49: Ovlivnily pozitivně ceny výrobků Vaše rozhodnutí znovu navštívit právě tuto 

prodejnu? 

Jasná shoda všech účastníků, která vypovídá o vysokých cenách této prodejny. Pan 

Josef uvedl, že před lety měli stavebniny větší sortiment a lidovější ceny, podobný 

argument uvedli i slečna Karla, paní Taťána i pan Vladan. 

Otázka 50: Při návštěvě oddělení Informace byly Vám uspokojivě zodpovězené dotazy? 

Paní Taťána informace nenavštívila a panu Vladanovi nebyly zodpovězeny 

uspokojivě dotazy, ale byla mu ukázána jiná nabídka. Ostatní shoppeři měli s Informacemi 

velmi pozitivní zkušenosti. 

Otázka 51: Byla Vaše žádost při reklamaci vyřízena kladně? 

K reklamaci měli příležitost pouze slečna Karla a pan Josef, kterým byla reklamace 

vyřízena kladně a velmi ochotně. Reklamace se řeší na Informacích. 

K této otázce bych ráda podotkla, že by bylo vhodné označit, kde se reklamace 

vyřizují, tím se ovšem opět vracím k doporučení o zavedení orientačních cedulí. 

V následující Tabulka 1 a Graf 5 vidíte přehled celkového vyhodnocení 

předchozího dotazníku. 

Tabulka 1: Celkové vyhodnocení dotazníku 

  Mystery shoppeři       

Rozdělení I II III IV V 
Průměr 

bodů 
Max. 

bodů % 

Produkty 2,00 1,50 2,00 1,00 1,00 1,50 2,50 60,00 

Interiér 1,40 1,00 1,11 1,11 1,40 1,20 2,00 60,00 

Exteriér 0,38 0,25 0,50 0,25 0,25 0,33 0,50 66,00 

Prodejci: Body Max. bodů %           

Přivítání  1,50 5,00 30,00           

Vizáž 1,00 5,00 20,00           

Komunikace  2,08 5,00 56,00           

Prodej 3,18 5,00 63,60           

Rozloučení 1,50 5,00 30,00           

Prodejci 

celkem               39,92 
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Graf 5: Celkové vyhodnocení dotazníku 

Celkový dojem 

Paní Taťánu prodejna zklamala, Stavebniny Janík navštěvovala v minulosti a kdysi 

pro byla prodejna příjemnější, přehlednější, měla mnohem větší sortiment a výrobky byly 

pro paní cenově dostupnější. Na mladého muže Víta prodejna celkově působila jako sklad, 

personál mu nevěnoval pozornost a při vyžádání pozornosti na něj působil personál 

odmítavě. A slečna Karla se pozastavila nad tím, že její požadavek, který, jak jsem již 

zmiňovala, nebyl v oddělení obkladů splněn. Při návštěvě přízemí požádala o pomoc 

procházejícího skladníka s vysokozdvižným vozíkem, který jí jako jediný z prodejny 

ochotně poradil, pomohl a provedl slečnu mezi výrobky a komentoval je. Věnoval se 

slečně i přes to, že cestou k produktu na skladníka zavolala jeho kolegyně, že má něco 

hned uklidit. Věnoval se slečně tak dlouho, jak potřebovala. 
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5 ZÁVĚR 

U výzkumu obecně, ale i u Mystery shoppingu je vhodné výzkum opakovat, hlavně 

z důvodu zpětné vazby, zda doporučení a návrhy byly realizovány, nebo je-li alespoň vidět 

snahu nedostatky napravit. Proto jsem k jednotlivým otázkám přiřadila číselnou váhu pro 

usnadnění srovnání s případným následným výzkumem. Toto ohodnocení je k nahlédnutí 

v příloze 2. 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak firma Stavebniny Janík působí na 

zákazníka, a to co se týče vzhledu exteriéru, interiéru, personálu a přístupu zaměstnanců 

k požadavkům zákazníka. 

Exteriér působí na zákazníky celkově pozitivně, ale objevily se výtky ke špinavým 

oknům, lehce obitému venkovnímu obložení. Další připomínka směřovala k příjezdové 

cestě pro automobily, která byla z poloviny ze zámecké dlažby a z poloviny z rozbitého 

betonu. Doporučuji příjezdovou cestu sjednotit a tím i opravit, při opravě cesty mohou také 

spravit boční venkovní obložení. 

V interiéru bych ráda představila silné stránky prodejny. Všichni Mystery shoppeři 

se shodli na příjemném vzduchu v celé prodejně a na správně vystaveném a rozřazeném 

sortimentu. Další silnou stránkou této prodejny je čistá toaleta s veškerým potřebným 

hygienickým vybavením. Stejně tak i možnost zkrácených průchodů k pokladnám pro 

rychlý nákup, v dnešní uspěchané době tuto možnost zákazníci ocení. 

Naopak k slabým stránkám interiéru Stavebnin Janík patří velmi důležité 

informační a orientační cedule. Nikdo z utajených zákazníků neviděl ani informační ceduli 

na dětský koutek, ani jej při návštěvě nepotkali. Čtyři shoppeři neviděli ani informační 

ceduli WC, někteří nenalezli ani další orientační cedule. Objevovaly se i výhrady  

k informačním cedulím uvnitř prodejny. Proto doporučuji umístit základní orientační 

cedule do vestibulu prodejny (Informace, Reklamace, WC, Dětský koutek). Případně by 

bylo vhodné vedle základních informačních cedulí zavěsit také informace o rozdělení 

jednotlivých oddělení podle pater. Další slabou stránkou se ukázalo osvětlení prodejny 

v přízemí. Návštěvníci se vyjádřili, že osvětlení v přízemí je nedostatečné, proto navrhuji 

rozšířit síť osvětlení, nebo použít silnějších světelných zdrojů, nebo lépe rozvrhnout 

umístění světelných zdrojů. Dalším důležitým poznatkem shopperů byl chybějící automat 
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s pitím či bufet. Navrhuji zavedení automatu s pitím, případně drobným občerstvením, 

nebo aspoň umístění barelu s neperlivou vodou a kelímky. 

Průzkum prodejců jsem rozdělila do několika částí. První částí bylo přivítání 

prodejců. Ne všechny účastníky mého výzkumu personál náležitě pozdravil, doporučuji 

věnovat více pozornosti přicházejícím zákazníkům. Žádnému Mystery shopperovi nebyla 

nabídnutá pomoc po příchodu, ale ani poté, co ji potřebovali, všichni si museli pomoc sami 

vyhledat a požádat o ní. Na otázky vizáže prodejců se vyskytly u všech pěti utajených 

zákazníků téměř shodné odpovědi. Prodejci byli upraveni, ale nebyli rozpoznatelní od 

ostatních zákazníků, neměli ani vizitky. Proto jsem navrhla sjednotit oblečení alespoň 

stejnými firemními tričky – POLO. Usoudila jsem, že obyčejná trička mohou působit 

prostě a košile zase, když vezmu v potaz, že se jedná o prodejnu se stavebninami, 

nepatřičně. Pokud by majitel nechtěl investovat do jednotného oblečení, navrhla jsem 

jednoduché, praktické a finančně nenáročné zavedení vizitek. Otázku komunikace 

prodejců se zákazníky bych celkově vyhodnotila spíše negativně, neboť mí shoppeři 

neměli příliš dobré zkušenosti s pozitivním přístupem prodejců, kteří vyvolávali dojem 

neochoty, nepřístupnosti a utajení zákazníci si museli pozornost vynucovat. Prodejci až na 

jednu výjimku pochopili požadavek ze strany zákazníků. Bohužel pouze ve dvou případech 

z pěti měli prodejci profesionální znalostí v oboru. Jen jednomu „falešnému zákazníkovi“ 

byly zodpovězeny veškeré dotazy, ostatním bylo řečeno, ať se zeptají jinde, s tím, že se 

zákazníci dotazovali u prodejců, kteří měli před sebou cedulku s označením oboru, který 

zákazníky zajímal. Silnou stránkou prodejců byl přehled o nabízeném zboží v prodejně. 

Další silnou stránkou je, že vybrané zboží všech shopperů bylo přímo v prodejně  

či ve skladě ihned k odběru. Kladně lze hodnotit také správné vyúčtování nákupu a řádné 

vystavení daňového dokladu. Naopak další slabou stránkou představuje rozloučení 

personálu se zákazníky. Se dvěma shoppery se pokladní personál nijak nerozloučil  

a žádnému ze shopperů nebylo poděkováno za nákup. Jsem si vědoma, že absence 

poděkování nepředstavuje zásadní problém, ale poděkování zákazníka určitě potěší, dá mu 

najevo, že si prodejci váží jeho nákupu a zákazník bude mít větší motivaci navštívit 

prodejnu v budoucnu znova. 

Další silnou stránkou této prodejny představuje oddělení Informací, kde se vyřizují 

také reklamace. Shoppeři, kteří navštívili toto oddělení, mají velmi dobré zkušenosti 

s tamním personálem. Dámy byly velmi milé a ochotné a bez problému vyřídily veškeré 
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požadavky i reklamace. Chováním a přístupem těchto dam by se měl inspirovat zbytek 

personálu prodejny. 

Další slabou stránkou Stavebnin Janík jsou vysoké ceny produktů. Všichni Mystery 

shoppeři se shodli na tom, že ceny na této prodejně jsou vyšší než v jiných velkých 

stavebninách a také že v minulosti nabízela firma širší výběr produktů a lidovější ceny. 

Závěrem práce bych ještě ráda zmínila svou zkušenost s vedením této firmy. 

Vzhledem k tomu, že v rámci diplomové práce jsem provedla nezaujatý výzkum 

 firmy, kterou mi vybral zadavatelem, chtěla jsem poskytnout výsledky i Stavebninám 

Janík, aby majitel mohl provést případná zlepšení. A také jsem chtěla požádat vedení firmy 

o pár informací. Například mi připadalo zajímavé pro majitele firmy zjistit, zda jeho 

prodejci nabízejí produkty či značky, na kterých má firma největší marži a tím pádem pro 

něj i největší zisk. Bohužel jsem se setkala s neochotou vedení a to jak během telefonické 

komunikace, tak i během osobní návštěvy. Paní Smolková z vedení firmy mi po krátkém 

telefonickém hovoru slíbila, že se domluví s majitelem a ještě ten den, nejpozději den 

následující mě bude informovat o výsledku jednání. Bohužel se mi nijak neozvala 

následující tři dny. Proto jsem prodejnu navštívila osobně, paní na informacích mi ochotně 

vedení zavolala, ale dáma, která přišla, nepůsobila příliš reprezentativním dojmem a pouze 

mi sdělila, že nemá čas a odešla. I přes mou informaci, že ji zdržím pouze 5 minut. 

Nemohu soudit vedení na základě jednoho telefonního hovoru a jednoho minutového 

setkání, ale musím podotknout, že mě to zklamalo. Zvlášť když vezmu v úvahu, že 

Mystery Shoping je poměrně drahá záležitost a já bych jim poskytla tyto výsledky zcela 

zdarma.  

Výsledky z Mystery Shoppingu jsou pro majitele firmy OPTIPAN CZ s.r.o. 

rozhodujícím podkladem, zda bude spolupracovat se Stavebninami Janík. Dále pak předá 

výsledky a doporučení majiteli zkoumané firmy, který na základě návrhů této práce se je 

snad pokusí aplikovat do praxe. 
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PŘÍLOHA 1 

DOTAZNÍK: MYSTERY SHOPPING V PRODEJNĚ STAVEBNINY JANÍK  

Jméno Mystery Shoppera:  

Datum a čas provedení Mystery Shoppingu:  

1. PRODEJNA:  

(Pokud bude Vaše odpověď ne, uveďte prosím proč.) 

Exteriér:  

1. Je prodejna umístěna na snadno dostupném místě?  

 ano  ne ……………………………………………………………………………… 

2. Byla příjezdová cesta (chodník) k prodejně dobře průjezdná (průchodný)?  

 ano  ne………………………………………………………………………………. 

3. Při příchodu, příjezdu na Vás působila budova příjemně? 

 ano  ne………………………………………………………………………………. 

4. Byla volná parkovací místa? 

 ano  ne 

5. Jiné návrhy a připomínky: 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............. 

.......................................................................................................................................... 

Interiér:  

(Pokud bude Vaše odpověď ne, uveďte prosím proč.) 

6. Viděli jste při vstupu do prodejny informační a orientační cedule? (Informace, reklamace, WC, 

dětský koutek – pokud jen některé, prosím uveďte, které jste neviděli.) 

 ano  ne……………………………………………………………………………… 

7. Byla prodejna přiměřeně čistá (vstup, podlahy, regály, stěny…)?  

 ano  ne……………………………………………………………………………… 

8. Byla pro Vás celkově prodejna přehledná? 

 ano  ne…..…………………………………………………………………………... 



 

57 
 

 

9. Byla prodejna dobře osvětlená?  

 ano  ne………………………………………………………………………………. 

10. Byl na prodejně příjemný vzduch? 

 ano  ne........................................................................................................................ 

11. Byl výtah v prodejně čistý a v provozu? 

 ano  ne……………………………………………………………………………… 

12.  Byly nabídky zveřejněné ve stojanech aktuální? 

 ano  ne  

13. Byly v prodejně viditelné akční nabídky? 

 ano  ne  

14. Při návštěvě toalety, bylo vše v pořádku? (Čistota, toaletní papír, mýdlo, ručníky, čistota 

ovzduší.) 

 ano  ne……………………………………………………………………………….  

15. Byl správně vystavený a rozřazený sortiment produktů? 

 ano  ne……………………………………………………………………………… 

16. Byly správné cenovky u výrobků (i s přepočítáním ceny výrobku za 1kg, 1l, m2, m3)? 

 ano  ne……………………………………………………………………………… 

17. Byly obkladové materiály vystaveny v dostatečné ploše pro reálnou představu použití? 

 ano  ne……………………………………………………………………………… 

18. Měla prodejna zkrácené průchody k pokladnám, pro rychlý nákup? 

 ano  ne 

19. Jiné návrhy a připomínky: 

............................................................................................................................. ............. 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............. 
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2. PRODEJCI:  

(Pokud bude Vaše odpověď s následujícími tečkami, uveďte prosím proč.) 

Přivítání:  

20. Bylo v prodejně dostatek prodejců?  

 ano  ne 

21. Pozdravil Vás personál na uvítanou? (Napište prosím, jak Vás pozdravil.)  

 ne  ano……………………………………………………………………………. 

22. Začal se Vám prodejce věnovat ihned po Vašem příchodu?  

 ano  ne 

Vizáž personálu:  

23. Byl prodejce upraven?  

 ano  ne..……………………………………………………………………………. 

24. Byl personál rozpoznatelný od zákazníků?  

 ano  ne  

25. Měl prodejce vizitku se jménem?  

 ano  ne 

26. Byla rozpoznatelná nadřízená osoba od ostatních zaměstnanců? 

 ano  ne 

Komunikace: 

27. Když jste potřebovali pomoct, byla obsluha v blízkosti a nabídla Vám pomoc? 

  ano  ne……………………………………………………………………………. 

28. Byla k Vám obsluha milá, usměvavá?  

 ano  ne, obsluha byla……………………………………………………………… 

29. Byla komunikace s prodejcem příjemná? 

 ano  ne.…………………………………………………………………………….  

30. Měl prodejce během rozhovoru s Vámi oční kontakt?  

 ano  ne  
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31. Působila obsluha dostupným dojmem a ochotou pomoci? 

 ano  ne.……………………………………………………………………………. 

32. Porozuměl prodejce Vašemu požadavku? 

 ano  ne 

Prodej:  

33. Kolik bylo přibližně zákazníků v prodejně? 

…………… 

34. Měl prodejce profesionální znalost v oblasti prodeje?  

 ano  ne……………………………………………………………………………. 

35. Měl prodejce přehled v nabízeném zboží? 

 ano  ne  

36. Snažil se Vám prodejce nabídnout produkt dle Vašich požadavků? 

 ano  ne….………………………………………………………………………… 

37. Nabídl Vám prodejce jeden konkrétní výrobek (značku) jako nejvhodnější? 

 ano  ne 

38. Pokud ano, jak Vám argumentoval proč konkrétně tento výrobek (značku)? Pokud ne, přejděte 

prosím k otázce 39. 

a) Odpovídá vašim potřebám. 

b) Má nejlepší poměr cena/kvalita. 

c) Pěkný, praktický design. 

d)  Nejlevnější. 

e) Je technologicky na špičce.  

f) Kvalitní značka. 

g) Rozšířená záruka. 

h) Je v akci. 

i) Je nejprodávanější. 

j) Jiný, konkrétní argument ..…………………………………………………… 
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39. Věděl prodejce veškeré informace, které jste zjišťovali? Pokud ne, napište prosím, jak reagoval. 

 ano  ne……….…………………………………………………………………… 

40. Byl Vámi vybraný výrobek na prodejně, případně na skladě? 

 ano  ne…….……………………………………………………………………… 

41. Bylo Vám nabídnuto personálem, že Vám připraví Vaši objednávku k pokladně? 

 ano  ne 

42. Odpovídal pokladní personál Vašim předchozím odpovědím k podkapitole vizáž a komunikace 

personálu? 

 ano  ne….………………………………………………………………………… 

43. Byl Vám správně naúčtován Váš nákup? 

 ano  ne,,,,,………………………………………………………………………… 

44. Dostali jste řádně vystavený daňový doklad? 

 ano  ne,,,,,………………………………………………………………………… 

Rozloučení:  

45. Rozloučil se s Vámi prodejce? (Pokud ano, prosím uveďte jak)  

 ne  ano……………………………………………………………………………. 

46. Poděkovala Vám obsluha za nákup? 

 ano  ne 

47. Byly Vám nabídnuty nějaké doprovodné služby? (Doprava, instalace…) 

 ne  ano..……………………………………………………………………………. 

Další: 

48. Navštívil byste tuto prodejnu na základě Vašich zkušeností znovu?  

 ano  ne,,……………………………………………………………………………. 

49. Ovlivnily pozitivně ceny výrobků Vaše rozhodnutí znovu navštívit právě tuto prodejnu? 

 ano  ne.…………………………………………………………………………….. 

50. Při návštěvě oddělení Informace, byly Vám uspokojivě zodpovězené dotazy? 

 ano  ne…...………………………………………………………………………… 
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51. Byla Vaše žádost při reklamaci vyřízena kladně? 

 ano  nereklamoval(a) jsem  ne ..………………………………………………… 

 

Vás celkový dojem z návštěvy a jiné poznatky a připomínky: 

............................................................................................................................. ............ 

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............ 

 

Podpis:………………………… 
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Hodnocení Body Body Body Body Body

Odpovědi Odpovědi Odpovědi Odpovědi Odpovědi

ANO NE POZNÁMKY ANO NE POZNÁMKY ANO NE POZNÁMKY ANO NE POZNÁMKY ANO NE POZNÁMKY

PRODEJNA: Extreriér 0,50 0,38 0,25 0,50 0,25 0,25 0,33

1. Je prodejna umístěna na snadno dostupném místě? 0,50 x 0,50 x 0,50 x 0,50 x 0,50 x 0,50 0,50

2. Byla příjezdová cesta dobře průjezdná, průchodná? 0,50 x 0,50 x Byla značně rozbitá. 0,00 x 0,50 x 0,00 x

Průjezdná ano, ale málem se 

mi rosypalo při průjezdu 

auto.

0,00

0,20

3. Při příchodu, příjezdu na Vás působila budova příjemně? 0,50 x

Špinavá okna, špinavá 

omítka, opadávají 

obklady.

0,00 x
Nijak zvlašť, byla 

špinavá okna.
0,00 x 0,50 x

Jedny dveře pro vstup i 

výstup - kolize.
0,00 x

Špinavé okna z příjezdové 

cesty a vstupní dveře.
0,00

0,10

4. Měli jste problém zaparkovat? 0,50 x 0,50 x 0,50 x 0,50 x 0,50 x 0,50 0,50

5. Jiné návrhy a připomínky: -
Nepřehledný, nelákavý 

vstup.
-

Obité venkovní 

kachličky.
-

Materiál se vyzvedává ve 

skladu, nikoliv v prodejně.
- -

Interiér 2,12 1,65 1,15 1,46 1,04 1,27 1,32

6. Viděli jste při vstupu do prodejny informační a orientační 

cedule?
2,00 x Dětský koutek. 0,00 x WC, dětský koutek. 0,00 x

Dětský koutek, WC, 

reklamace.
0,00 x WC, dětský koutek. 0,00 x

Dětský koutek, WC, 

reklamace.
0,00

0,00

7. Byla prodejna přiměřeně čistá? 2,00 x
Zaprášené zboží, špinavé 

podlahy i regály
0,00 x 2,00 x Špinavé okna a zdi. 0,00 x 2,00 x 2,00

1,20

8. Byla pro Vás celkově prodejna přehledná? 2,00 x 2,00 x 0,00 x 2,00 x
Regálý nepřehledné, 

neoznačení výrobků nad.
0,00 x 2,00

1,20

9. Byla prodejna dobře osvětlená? 2,00 x
Nedostatečné osvětlení 

přízemí
0,00 x 2,00 x

Přízemí působilo 

pochmurně.
0,00 x 2,00 x Přízemí slabě osvětleno. 0,00

0,80

10. Byl na prodejně příjemný vzduch? 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 2,00

11. Byl výtah v prodejně čistý a v provozu? 2,00 x 2,00 x 2,00 Nevím, neviděl jsem. - x 2,00 x Byl špinavý a zapáchal. 0,00 1,50

12.  Byly nabídky zveřejněné ve stojanech aktuální? 2,00 x 2,00 x 0,00 x 2,00 x Žádné nebyly. 0,00 x 2,00 1,20

13. Byly v prodejně viditelné akční nabídky? 2,50 x 2,50 x 0,00 x 2,50 x
Ceny uvedeny na sólo 

papíru bokem.
0,00 x 0,00

1,00

14. Při návštěvě toalety, bylo vše v pořádku? 2,00 x 2,00 x Chybělo mýdlo. 0,00 x 2,00 Nevím, nenašel jsem. - x 2,00 1,50

15. Byl správně vystavený a rozřazený sortiment produktů? 2,50 x 2,50 x 2,50 x 2,50 x 2,50 x 2,50 2,50

16. Byly správné cenovky u výrobků? 2,50 x 2,50 x 2,50 x 2,50 x
Nebyly uvedeny 

přepočty.
0,00 x

U produktů v přízemí nebyly 

přepočítané.
0,00

1,50

17. Byly obkladové materiály vystaveny v dostatečné ploše 

pro reálnou představu použití?
2,00 x 2,00 x Bylo jich málo. 2,00 x Jen malé odřezky. 0,00 x Sádrokrtony těsně u sebe. 0,00 x 2,00

1,20

18. Měla prodejna zkrácené průchody k pokladnám, pro rychlý 

nákup?
2,00 x 2,00 x 0,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00

1,60

19. Jiné návrhy a připomínky:
V přízemí popraskaná 

podlaha.
-

Chyběl mi automat na 

pítí či bufet.
- -

Orientační tabule pro 

snadnou orientaci.
-

Barel s vodou a kelímky, 

případně automat s pitím.
-

Průměr 

hodnocení

Mystery Shopper V

OTÁZKY PRO MYSTERY SHOPPERY

Mystery Shopper I Mystery Shopper II Mystery Shopper III Mystery Shopper IV

 

 

PŘÍLOHA 2 
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PRODEJCI: Přivítání 5,00 3,33 0,00 0,00 3,33 3,33 2,00

20. Bylo v prodejně dostatek prodejců? 5,00 x 5,00 x V blízkosti nebyl nikdo. 0,00 x 0,00 x 5,00 x 5,00
3,00

21. Pozdravil Vás personál na uvítanou? 5,00 x Dobrý den. 5,00 x 0,00 x 0,00 x Dobý den. 5,00 x Dobrý. 5,00 3,00

22. Začal se Vám prodejce věnovat ihned po Vašem 

příchodu?
5,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00

0,00

Vizáž personálu 5,00 1,25 0,00 1,25 1,25 1,25 1,00

23. Byl prodejce upraven? 5,00 x 5,00 x 0,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 4,00

24. Byl personál rozpoznatelný od zákazníků? 5,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 0,00

25. Měl prodejce vizitku se jménem? 5,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 0,00

26. Byla rozpoznatelná nadřízená osoba od zaměstnanců? 5,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 0,00

Komunikace personálu 5,00 4,17 0,83 1,67 2,08 1,67 2,08

27. Když jste potřebovali pomoct, byla obsluha v blízkosti a 

nabídla Vám pomoc?
5,00 x

Ze 6-ti prodejců si mě 

nikdo nevšimal, bavili se 

mezi sebou.

0,00 x 0,00 x 0,00 x

Musel jsem dojít k 

pokldně a požádat o 

pomoc.

0,00 x
Sami se vůbec neangažovali, 

až po zeptání.
0,00

0,00

28. Byla k Vám obsluha milá, usměvavá? 5,00 x 5,00 x Byla lehce argesivní. 0,00 x
Působili spíš neochotně 

až nepříjemně.
0,00 x

Po mém působení začala 

být milá, protože zjistila, 

že budu neodbytný.

0,00 x Působila neochotně. 0,00

1,00

29. Byla komunikace s prodejcem příjemná? 5,00 x 5,00 x

Prodavačka se 

rozčilovala, že budu 

spravovat stop a nevím, 

co potřebuju.

0,00 x

Nevěnoval mi pozornost, 

měl jsem pocit, že mě 

chce rychle odbít.

0,00 x
Musel jsem si vyžádt 

pozornost.
0,00 x

Prodejkyně mluvila potichu, 

špatná artikulace, během 

jednání paní odběhla pro 

kolegu a vrátila se s plnými 

ústy a snažila se mi něco 

řict.

0,00

1,00

30. Měl prodejce během rozhovoru s Vámi oční kontakt? 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 5,00

31. Působila obsluha dostupným dojmem a ochotou pomoci? 5,00 x 5,00 x
Evidentně čekali na 

konec směny.
0,00 x 0,00 x

Železářství ne, stavebniny 

ano.
2,50 x

Po přivolání odborné pomoci, 

jsem se nic nedozvěděla, pán 

vypadal nervózně a při 

odpovědích byl stále jednou 

nohou na odchodu a na 

každý můj konkrétnější dotaz 

odpovídal "Záleží na tom, co 

chcete".

0,00

1,50

32. Porozuměl prodejce Vašemu požadavku? 5,00 x 5,00 x 0,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 4,00  
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Prodej 4,75 3,75 1,94 3,75 3,25 2,75 3,09

33. Kolik bylo přibližně zákazníků v prodejně? 30 zákazníků - 4 zákazníci - 20 zákazníků - 10 zákazníků - 15 zákazníků -

34. Měl personál profesionální znalost v oblasti prodeje? 5,00 x 5,00 x

V železářství byla 

prodavačka protivná a 

řekla, že není 

sádrokartonář, aby 

poradila typ vrutů.  

0,00 x 5,00 x

Železářství ne, skladník 

ano i přes to, že měl v 

sobě asi pár piv.

2,50 x

Paní, kterou jsem oslovila 

prvně neměla, zavolala mi 

odborníka, ten mi něco 

poradil ,ale bylo to drahé a 

náročné, jediný skladník mi 

poradil to, co jsem přesně 

potřebovala.

0,00

2,50

35. Měl prodejce přehled v nabízeném zboží? 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 5,00

36. Snažil se Vám prodejce nabídnout produkt dle Vašich 

požadavků?
5,00 x 5,00 x Nic nenabízel. 0,00 x 5,00 x

Nedokázali jsme se 

dohodnout na způsobu 

provedení.

0,00 x

Nebyla mi nabídnutá 

varianta, dla mých 

požadavků.

0,00

2,00

37. Nabídl Vám prodejce jeden konkrétní výrobek (značku) 

jako nejvhodnější?
5,00 x 5,00 x 0,00 x 5,00 x

Prý není odborník na 

podhledy ani 

sádrokartonář.

0,00 x 0,00

2,00

38. Pokud ano, jak Vám argumentoval proč konkrétně tento 

výrobek (značku)?
b, f, h - - b, h - i - -

39. Věděl prodejce veškeré informace, které jste zjišťovali? 5,00 x
Doporučil mi zeptat se 

jinde.
0,00 x Nikdo nebyl v blízkosti. 0,00 x 5,00 x

Železářství ne, stavebniny 

ano.
2,50 x

Zeptejte se kolegy, máme to 

tu rozdělené.
0,00

1,50

40. Byl Vámi vybraný výrobek na  prodejně, případně na 

skladě?
2,50 x 2,50 x 2,50 x 2,50 x 2,50 x 2,50

2,50

41. Bylo Vám nabídnuto personálem, že Vám připraví Vaši 

objednávku k pokladně?
5,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x

Větší kusy materiálu 

vydavají jinde.
5,00 x 5,00

2,00

42. Odpovídal pokladní personál Vašim předchozím 

odpovědím k podkapitole vizáž a komunikace personálu?
5,00 x 5,00 0,00 Neuvědomuji si. - x

Byla neučenasá a tvářila 

se, že ji svým nákupem 

obtěžuji.

0,00 x 5,00 x 5,00

3,75

43. Byl Vám správně naúčtován Váš nákup? 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 5,00

44. Dostali jste řádně vystavěný daňový doklad? 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 x 5,00 5,00

Rozloučení 4,17 1,67 1,67 0,00 1,67 0,00 1,00

45. Rozloučil se s Vámi prodejce? 5,00 x Nashle. 5,00 x Nashle. 5,00 x 0,00 x Nashedanou. 5,00 x 0,00 1,00

46. Poděkovala Vám obsluha za nákup? 5,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 3,00

47. Byly Vám nabídnuty nějaké doprovodné služby? 2,50 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 0,00  
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Další:

48. Navštívil byste tuto prodejnu na základě Vašich zkušeností 

znovu?
10,00 x 10,00 x

Možná, kdyby bylo 

všude jinde zavřeno.
5,00 x

Raději v budoucnu 

navštívím Hornbach, 

OBI.

0,00 x
Protože prodejnu mám 

nejblíž od domu.
5,00 x 0,00

4,00

49. Ovlivnily pozitivně ceny výrobků Vaše rozhodnutí znovu 

navštívit právě tuto prodejnu?
2,50 x

Před lety měli vetší 

sortiment a lidovější 

ceny.

0,00 x
Oproti minulosti velmi 

podražili.
0,00 x 0,00 x

Nemám srovnání, zdají se 

mí vyšší ceny.
0,00 x Vysoké ceny. 0,00

0,00

50. Při návštěvě oddělení Informace, byly Vám uspokojivě 

zodpovězené dotazy?
5,00 x 5,00 Nenavštívila jsem. - x 5,00 x

Ne, byla mi ukázána jiná 

nabídka.
0,00 x 5,00

3,75

51. Byla Vaše žádost při reklamace vyřízena kladně? 5,00 x 5,00 Nereklamovala jsem. - Nereklamoval jsem. - Nereklamoval jsem. - x 5,00 5,00

Celkový dojem z návštěvy a jiné poznatky a připomínky:

Prodejna mě zklamama, 

v minulosti byla 

příjemnější, přehlednější, 

měla podstatně větší 

výběr zboží, cenově 

dostupnější.

Prodejna místy působila, 

jako sklad, personál mi 

nevěnoval pozornost a 

působil odmítavě.

Nejlepe můj požadavek 

zodpověděl skladník, kterého 

jsem odchytila při vykládání 

zboží, poskytl mi 

profesionální rady a měl 

orientaci ve výrobcích.
 

 

 

 


