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Anotace 

Podstata řízení lidských zdrojů spočívá v řízení lidského potenciálu 

v organizaci takovým způsobem, aby bylo dosaženo vytýčených strategických 

cílů organizace. Za nejdůležitější složku organizace lze tedy vedle finančních, 

informačních a materiálních zdrojů považovat lidský faktor. Správně vyškolení, 

zapracovaní a loajální zaměstnanci tvoří konkurenční výhodu společnosti. Na 

nich velkou měrou závisí prosperita a rozvoj společnosti. 

 

 

Annotation of thesis 

Nature of human resource management is the management of human potential 

in the organization such a way how to reach strategic objectives of the 

organization. The most important component of the organization can be in 

addition to financial, information and material resources to consider human 

factor. A competitive advantage of company is consist of properly trained and 

loyal employees. The prosperity of company development depends largely on 

them. 
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1 Úvod 

V každé oblasti lidské činnosti má řízení lidských zdrojů své důležité místo. 

Tvoří tu část podnikového řízení, které se zaměřuje na vše, co se týká člověka 

v pracovním procesu a to získávání, využívání, jeho organizování a propojování 

jeho činnosti, výsledků, vztahu k vykonávané práci, organizaci a 

spolupracovníkům. Také pracovníkovo uspokojení z jeho vykonávané práce a jeho 

personálního a sociálního vývoje. Kvalita řízení přímo ovlivňuje výsledky práce 

celé společnosti i rychlost tempa, kterým se společnost rozvíjí. Stoupající význam 

personální politiky v organizaci se mimo jiné odůvodňuje tím, že lidé jsou 

nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím produktivitu práce. 

Tato práce se skládá z několika částí. V první části se zaměřuji na 

charakteristiku podniku. Je zde stručně popsána historie a vývoj této společnosti. 

Dále pak jejich nejvýznamnější obchody. Společnost KODECAR je spojena i se 

sponzorováním několika desítek akcí. Realizuje i nejrůznější projekty spojené 

s pomáháním hendikepovaných dětí. A samozřejmě svou nemalou úlohu hraje i 

reklama, díky níž se firma dostává do hlubšího podvědomí široké veřejnosti. 

Druhá část se skládá ze samotného průzkumu znalostí a dovedností zaměstnanců 

této společnosti. Majitelé této firmy mají jistou představu o tom, jak by měli jako 

společnost KODECAR působit na své zákazníky. Samozřejmě spokojený klient je 

tou nejlepší reklamou, proto se snaží svým zaměstnancům vštěpovat slušné, ale 

nevtíravé vystupování. Proto se zde zaměřuji na kritéria, která jsou podle nich 

jednou z nejdůležitějších podmínek pro dosažení jejich vize. Je zde posuzováno 

jak vystupování zaměstnanců v přímém kontaktu s klienty tak i jednání projevené 

k jejich zákazníkům prostřednictvím telefonních hovorů ale i rychlost a úroveň 

odpovědí na elektronicky přijaté dotazy klientů. Samozřejmě aby tento průzkum 

mohl být objektivní, provedla jsem ho i u vybraných konkurenčních firem. V této 

části mé práce se rovněž nachází i vyhodnocení tohoto průzkumu. Ve třetí části je 

pak uvedeno několik návrhů a doporučení pro dosažení co nejlepšího obrazu této 

firmy u jejich zákazníků. 

Cílem této diplomové práce je posouzení kvality lidských zdrojů v obchodně 

servisní firmě KODECAR spol. s r. o. Tato firma má i nadále snahu rozšiřovat své 
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působení a dobrou pověst mezi širokou veřejnost. A aby v této době byla i nadále 

konkurence schopna, musí se zaměřit na svou personální politiku. Zaměstnanci 

jsou to první a mnohdy i jediné co zákazníci vidí a vnímají a hlavně podle čeho 

danou společnost posuzují. Jsou lidským zdrojem v této organizaci a ve značné 

míře ovlivňují svým chováním a rozhodováním prosperitu a konkurenceschopnost 

této firmy. Proto si myslím, že je velice důležité zaměřit svou pozornost na tuto 

problematiku. 
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s profesionálními servisními službami a kvality značek Mitsubishi, Citroën a Mazda 

vedl firmu Tchas s. r. o. k zásadnímu kroku v roce 2006, a sice nákupu téměř dvou 

stovek vozů Citroën pro potřeby celé firemní skupiny. 

2.4 Stručný přehled vývoje skupiny KODECAR 

Tabulka 1 - Stručný přehled vývoje skupiny KODECAR 

1992 založení společnosti, statut subdealera 

1993 samostatná dealerská smlouva s Mitsubishi Motors, prodejna vozů na 
Nádražní ulici v Ostravě, servis v Ostravě - Heřmanicích 

1994 zahájení výstavby integrovaného prodejního a servisního centra v 
Ostravě - Přívoze 

1995 jako jeden z prvních prodejců v Ostravě jsme otevřeli areál s prodejem i 
servisem vozů pod jednou střechou 

1996 otevření pobočky v Opavě 

1997 otevření prodejny a servisu Citroën v Ostravě Přívoze pod hlavičkou C-
AUTO s.r.o. 

1998 otevření pobočky v Olomouci 

1999 otevření pobočky v Hradci Králové 

2000 zahájení velkoobchodního prodeje pneumatik značky AVON 

2000 kompletní rekonstrukce autosalonu Citroën 

2002 získání statutu výhradního dovozce pneumatik značek AVON a LASSA 
do České republiky - vznik dceřiné společnosti AM PNEU s.r.o. 

2003 zahájení provozu testovací off-road trati v Ostravě Přívoze 

2005 otevření zastoupení Mazda v Hradci Králové 
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2005 přejmenování C-AUTO na C-KODECAR spol. s r.o. 

2006 Získání statutu výhradního dovozce pneumatik VEE RUBBER do České 
republiky. 

2006 C-KODECAR se stal nejúspěšnějším prodejcem značky Citroën za rok 
2006 v celé ČR. 

2007 C-KODECAR opět vyhlášen nejúspěšnějším prodejcem značky Citroën 
v celé ČR! 

2008 Zahájení nového provozu značky Citroën v Olomouci. 

 Zdroj: KODECAR spol. s r. o. 
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techniky. Tou druhou je mystery schopping. Ta pojednává o osobním kontaktu 

zákazníka opět s obchodníky či přijímacími techniky. Ve všech těchto částech jde 

především o dojmy, kterými na zákazníky působí jednotliví zaměstnanci. 

Po domluvě s managerem společnosti jsme vytýčili několik kritérii, podle 

kterých jsem posuzovala znalosti a dovednosti zaměstnanců dané firmy. Ke 

každému kritériu jsme přiřadili několik podle našeho mínění důležitých bodů. A 

podle splnění námi zvolených požadavků jsem hodnotila náhodně zvolené 

zaměstnance bodováním na stupnici od jedné do pěti, přičemž hodnocení číslem 

pět znamenalo nevyhovující stav či nesplnění požadavku. Vybrala jsme taktéž 

několik konkurenčních podniků, tak aby tento průzkum byl objektivní a aby bylo 

získané výsledky s čím porovnávat. A zároveň abych mohla poukázat na to, zda a 

kde se mají zaměstnanci této firmy zlepšit a na co se mají zaměřit, tedy kde se 

nachází jejich silné a slabé stránky. 

3.1.1 Mystery calling + meil obchodníků 

U mystery calligu jsem považovala za jeden z kritérií dostupnost a odezvu. 

Do tohoto bodu jsem zařadila čas odezvy, tj. počet zazvonění od doby vytočení 

telefonního čísla po dobu kdy byl hovor přijat, popřípadě zda byl příslušný 

obchodník dostupný či nikoliv. Pokud jsme se dovolali na sekretariát, posuzovala 

jsem dostupnost kompetentní osoby a úroveň přepojování. Po přijetí hovoru mnou 

vyžadovanou osobou byl předmětem hodnocení jeho způsob ohlášení 

(představení sebe a firmy, pro kterou pracuje a vyslovení některé z úvodních 

otázek např.: „jak Vám mohu pomoci?“).  

Dalším bodem našeho zájmu byl první dojem, kterým na nás působil. A to 

zda obchodník zjišťoval mé potřeby jako potenciálního zákazníka. Zajímalo mne, 

zda vysloví úvodní otázku. Dále jaká bude jeho první reakce na můj fiktivní 

problém. A zda bude zkoumat mé potřeby, tj. kladení různých otázek a zda si 

bude ověřovat to, že mne správně pochopil.  

Návrh řešení je další kategorie, podle které jsem posuzovala. Očekávala 

jsme návrhy a různá doporučení, jak vyřešit můj požadavek. Zda mne vyzve 
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k návštěvě showroomu. Úroveň znalostí ať již obchodních či technických je podle 

mne taktéž velice důležitým přesvědčovacím prostředkem. 

Neméně důležitá je podle mého mínění úroveň komunikace. Prodejce – 

obchodník musí být ke klientům vstřícný, ochotný a hlavně trpělivý. Zákazníci mají 

někdy vrtkavé myšlenky a mnohdy ani nevědí, co přesně si přejí. Prodejce by měl 

umět přesvědčit svou pozitivní a konstruktivní argumentací a hlavně by měl být 

rozhodný. Tón jeho hlasu, srozumitelnost a dostatečná hlasitost je dalším 

aspektem, podle něhož se zákazník rozhoduje, zda danou prodejnu resp. 

obchodníka navštíví. 

Jako poslední kritérium této oblasti jsem zvolila ukončení rozhovoru. 

Zajímalo mne, zda obchodník uskuteční se svým zákazníkem závěrečnou 

rekapitulaci jeho přání a požadavků. Zda mu navrhne další postup a ujistí se, zda 

je klient spokojen a nemá další požadavky. A taktéž poděkování za zavolání a 

rozloučení se zákazníkem. 

Mystery meil je další z věcí které by měl obchodník ovládat. U této formy 

komunikace se zákazníkem je velice důležitá rychlost odpovědi, proto jsem zvolila 

jako neuspokojující odpověď hranici 36 hodin. Pokud do této doby prodejce 

neodpověděl, považovala jsme to za nevyhovění zákazníkovi. Pokud mi byla 

odpověď do této lhůty doručena, soustředila jsme svou pozornost na tyto věci. 

Aktivní a iniciativní přístup a vyzvání klienta k návštěvě autosalonu. Zajímalo mne, 

jaký byl obsah odpovědi, zda byl srozumitelný, zda nebyl zdlouhavý či příliš 

stručný. A taktéž kvalita odpovědi – dovědění se toho na co jsem se dotazovala. 

Jakou formou byl e-mail stylizován a zda v něm byl uveden plný kontakt na 

prodejce či jinou oprávněnou osobu. A samozřejmě v poslední řadě rozloučení a 

přání např. úspěšného či příjemně stráveného dne.  

Samotný průzkum mám pak uveden v příloze č. 1. Jelikož jeho obsah je 

velice rozsáhlý, nezapracovávala jsem ho přímo do této kapitoly v mé diplomové 

práci. Do tohoto průzkumu jsem uvedla i výsledky obchodníků z konkurenčních 

autosalonů. Vyhodnocení této části průzkumu je uvedeno přímo v kapitole 

vyhodnocení průzkumu.  
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dalšího jednání musí zjišťovat a ověřovat potřeby klienta formou různorodých 

otázek. 

Prodejce se musí umět dotazovat takovým způsobem, aby mu zákazník 

poskytnul cílené informace. Dále musí umět zformulovat nejvhodnější řešení. Měl 

by mít znalosti v oblasti technických parametrů, samozřejmostí je také znalost 

všech verzí a prvků výbavy. Vědění obchodních informací, termíny např. dodání, 

pojištění, vyřízení RZ. Měl by ovládat informace o záruce, schopnost zajistit 

mobilitu a náhradní vůz v případě potřeby. Informace o konkurenci a schopnost 

srovnání s konkurencí jsou dalším přesvědčovacím kritériem při rozhodování. Měl 

by se umět vypořádat s námitkami a kritikou ze strany klientů. A vědět kdy je 

vhodné zdůrazňovat výhody vlastní značky jako užitku pro klienta. 

Dalším kritériem této kategorie je prezentace nabídky. Zajímala mne 

iniciativa a aktivita prodejce. Jeho komunikační dovednosti (srozumitelnost, 

věcnost…). Zda zákazníkovi nabídne k zhlednutí vystavené vozy. Prodejci mají 

k dispozici i různé prospekty a katalogy, pomocí nichž můžou klientovi více daný 

automobil přiblížit. Zda poskytují informace o cenách, o možnostech financování a 

o případných slevách či bonusech. A taktéž nabídka k získání slevy protiúčetem. 

Každý potenciální zákazník má možnost využít předváděcí jízdy. Takže 

středem mého zájmu v této kategorii byla vůbec nabídka této služby. Dále nabídka 

termínu jízdy, nabídka vlastního řízení předváděcího vozidla a také prezentování 

silných stránek vozu během této jízdy. V poslední řadě mne zajímalo, zda je 

prodejce zvědav na mou spokojenost s předvedeným vozidlem. 

Pokud se klient pro dané vozidlo skutečně rozhodne, nastává okamžik 

k uzavření obchodu. Prodejce by se měl ujistit o zájmu zákazníka a zrekapitulovat 

požadavky a nabídky. Zákazník by měl obdržet cenovou nabídku – kalkulaci. 

Taktéž jsem hodnotila schopnost vhodně uzavřít jednání s klientem. Měli by se 

dohodnout na dalším postupu, zákazník by měl být motivován ke kladnému 

rozhodnutí o koupi vozidla. Prodejce poskytne zákazníkovi vizitku a dále bude 

využívat získaného kontaktu na klienta. A mělo by dojít k ukončení jednání – 

rozloučení, úsměv a podání ruky. Do tří dnů od návštěvy by měl obchodník klienta 

kontaktovat. 
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Taktéž druhé kritérium je podobné jako u prodejců, jedná se o navazování 

vztahů se zákazníky. Významná je zde doba mezi vstupem a oslovením 

zákazníků. Verbální i neverbální komunikace je taktéž důležitým prvkem. Technik 

musí navázat se zákazníkem oční kontakt, aby si byl klient vědom toho, že se o 

něm ví a že o něj bude postaráno.  

Získávání informací a nabídka řešení, je dalším kritériem podle něhož jsem 

posuzovala kvalitu přijímacích techniků. Technici by měli pomocí kladení otázek 

zjišťovat, v čem skví problém. Měli by umět klientům naslouchat, měli by být 

pozorní, trpěliví a měli by umět porozumět klientům. Iniciativa a aktivita těchto 

pracovníků je samozřejmostí. Musí ovládat technické znalosti a znát přibližně ceny 

určitých oprav. Přijímací technici by měli působit na klienty důvěryhodně, vždyť jim 

klienti svěřují svůj majetek. Měli by svým zákazníkům navrhovat řešení a 

doporučení. Někteří klienti chtějí znát charakteristiku oprav, které jsou jim 

nabízeny. Musí se také umět obratně vypořádat s nejrůznějšími námitkami a 

připomínkami např. k vysokým cenám. A umět na ně adekvátně reagovat, 

popřípadě najít alternativní řešení, které vyhovuje oběma zúčastněným stranám. 

Posledním kritériem je uzavírání obchodního jednání. Zde jsem zařadila 

závěrečnou rekapitulaci nabídky, dále pak schopnost technika vhodně uzavřít 

jednání s klientem. Navrhnutí řešení postupu a jasná dohoda o něm. Motivování 

zákazníka k rozhodnutí o využití služeb daného autosalonu. Taktéž poskytnutí 

vizitky, aby se s námi mohl klient v případě potřeby spojit. Ukončení jednání – 

rozloučení se zákazníkem, úsměv a podání ruky je důležitým aspektem, podle 

něhož danou firmu zákazníci srovnávají s konkurencí. 

Také tuto část průzkumu najdete v příloze, tentokráte ale pod číslem čtyři. 

3.2 Vyhodnocení průzkumu 

V této části práce se zabývám vyhodnocením průzkumu. Průzkum samotný 

jsem zařadila do příloh, jelikož tyto tabulky jsou velice rozsáhlé. Průzkum znalostí 

a dovedností obchodníků a přijímacích techniků a jeho vyhodnocení jsem provedla 

v několika kategoriích, které jsem ve výše uvedené kapitole podrobněji rozepsala. 

Každého zaměstnance ať už firmy KODECAR nebo jejich konkurence jsem 
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ohodnotila známkou, tak jako na základní škole – tedy stupnice 1-5.  Z tabulky 

průzkumů (které jsou umístěny v příloze) jsem si pomocí aritmetického průměru 

vypočítala průměrné hodnoty na každou sledovanou oblast. V každé tabulce, která 

vyhodnocuje dané druhy průzkumu je uvedená průměrná hodnota z mnou 

sledované oblasti – tzn., že v každé tabulce vyhodnocení průzkumu najdu průměr 

hodnot zaměstnanců KODECARu a průměr hodnot zaměstnanců konkurence. 

Tyto dva průměry porovnám a jejich rozdíl mi určí, čí zaměstnanci jsou na tom 

v dané oblasti průzkumu lépe. 

3.2.1 Mystery calling + meil obchodníků 

 

SROVNÁNÍ MYSTERY CALLING 
OBCHODNÍCI 

P
R
Ů
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Čas odezvy (počet zazvonění, dostupnost) 1,44 1,63 0,19 
Dostupnost kompetentní osoby, úroveň 
přepojování 1,67 1,74 0,07 

Způsob ohlášení (P.,F.,J.) 1,33 2,41 1,07 
DOSTUPNOST A ODEZVA  1,48 1,93 0,44 
Úvodní otázka - výzva k vyslovení přání klienta 4,11 3,63 -0,48 
První reakce 1,89 2,37 0,48 
Zjišťování potřeb klienta (kladení otázek) 2,78 3,30 0,52 
Ověřování potřeb v průběhu rozhovoru - 
pochopení 2,78 3,30 0,52 

PRVNÍ DOJEM A ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB 2,89 3,15 0,26 
Návrh řešení, doporučení 1,89 2,04 0,15 
Vhodná výzva k návštěvě showroomu 2,44 2,85 0,41 
Znalosti (obchodní a technické) 1,22 1,70 0,48 
NÁVRH ŘEŠENÍ  1,85 2,20 0,35 
Ochota, vstřícnost, trpělivost 1,22 1,70 0,48 
Pozitivní a konstruktivní argumentace, rozhodnost 1,22 2,00 0,78 
Srozumitelnost, dostatečná hlasitost 1,00 1,48 0,48 
"Neverbální" stránka projevu - hlas 1,11 1,37 0,26 
ZPŮSOB KOMUNIKACE  1,14 1,64 0,50 
Závěrečná rekapitulace  3,33 3,74 0,41 
Návrh dalšího postupu, ujištění o uspokojení 2,00 2,33 0,33 
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klienta 
Závěrečná otázka, poděkování za zavolání 3,11 2,93 -0,19 
Uzavření rozhovoru (P-P) 1,33 1,89 0,56 
UKONČENÍ ROZHOVORU  2,44 2,72 0,28 

CELKOVÝ PRŮMĚR 1,99 2,36 0,36 

SROVNÁNÍ EMAIL 
Rychlost odpovědi (do 36 hod.) 3,00 2,70 -0,30 
Aktivní a iniciativní přístup, výzva k návštěvě 3,88 3,78 -0,10 
Obsah, srozumitelnost, kvalita odpovědi 3,38 3,22 -0,15 
Forma, uvedení plného kontaktu 3,25 2,96 -0,29 

CELKOVÝ PRŮMĚR 3,38 3,17 -0,21 

 

V této oblasti průzkumu jsem porovnávala třicet šest vybraných autosalonů, 

z toho bylo osm ze skupiny KODECAR s. r. o. V tomto průzkumu jsem vyhodnotila 

zvlášť oblast telefonickou a zvlášť oblast s odpověďmi na e-mailové dotazy. 

Zprůměrovala jsem výsledky z autosalonů skupiny KODECAR s. r. o. a 

konkurenčních. Tyto čísla jsem porovnala a jak jste si mohli všimnout již v tabulce 

skupina KODECAR si v průzkumu mystery calling obchodníku vedla lépe než 

konkurenční autosalony. Naopak tomu ale bylo při vyhodnocení mystery meil. Zde 

konkurenční autosalony předčili námi sledovanou skupinu KODECAR s. r. o. Díky 

tomuto faktu, by měla tato skupina přijmout určitá opatření k nápravě. Tato tabulka 

je sestavena na základě hodnot, které jsem si předem zaznamenala do tabulky, 

která je uvedena jako příloha číslo jedna. 

3.2.2 Mystery calling přijímacích techniků 

 

SROVNÁNÍ MYSTERY CALLING 
PŘIJÍMACÍ TECHNICI 
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Čas odezvy (počet zazvonění, dostupnost) 2,17 1,73 -0,44 
Dostupnost kompetentní osoby, úroveň 1,17 1,73 0,56 
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přepojování 
Způsob ohlášení (P.,F.,J.) 1,33 1,92 0,59 
DOSTUPNOST A ODEZVA 1,56 1,79 0,24 
Úvodní otázka - výzva k vyslovení přání klienta 3,67 4,27 0,60 
První reakce (pozitivní věta) 2,67 2,69 0,03 
Zjišťování potřeb klienta (kladení otázek) 4,17 3,81 -0,36 
Ověřování potřeb v průběhu rozhovoru - 
pochopení 4,33 4,19 -0,14 

PRVNÍ DOJEM A ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB 3,71 3,74 0,03 
Zjištění jména 4,33 4,08 -0,26 
Zjištění kontaktu na zákazníka 5,00 4,38 -0,62 
Dotaz na typ vozu 3,00 1,65 -1,35 
Uvedení času příjmu (den, hodina) 4,17 3,31 -0,86 
Uvedení orientačního času předání hotového vozu 3,67 4,04 0,37 
Nabídka termínu 3,33 2,42 -0,91 
Nabídka náhradní mobility 5,00 5,00 0,00 
ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ A NABÍDKA TERMÍNU 4,07 3,55 -0,52 
Ochota, vstřícnost, trpělivost 2,67 2,31 -0,36 
Pozitivní a konstruktivní argumentace, rozhodnost 3,00 2,62 -0,38 
Srozumitelnost, dostatečná hlasitost 1,33 1,62 0,28 
Oslovování jménem 5,00 4,69 -0,31 
"Neverbální" stránka projevu - hlas 1,83 1,69 -0,14 
ZPŮSOB KOMUNIKACE 2,77 2,58 -0,18 
Závěrečná rekapitulace (den a čas příjmu) 4,67 4,00 -0,67 
Uspokojení klienta 3,83 2,88 -0,95 
Závěrečná otázka, poděkování za zavolání 3,17 3,54 0,37 
Uzavření rozhovoru (P-P) 2,33 2,38 0,05 
UKONČENÍ ROZHOVORU 3,50 3,20 -0,30 

CELKOVÝ PRŮMĚR 3,30 3,09 -0,21 

 

I v této oblasti jsem porovnávala několik autosalonů. Přesněji šlo o šest 

autosalonů skupiny KODECAR s. r. o. a o dvacet šest konkurenčních. V porovnání 

kvality práce přijímacích techniků v těchto salonech vyšla v průměru lépe 

konkurence. V této oblasti by měl mnou sledovaný autosalon přijmout určitá 

opatření k nápravě, aby se tato neuspokojivá situace nadále neopakovala. V tomto 

vyhodnocení průzkumu jsme využila již hodnot, které jsem dříve zaznamenala do 

tabulky, kterou jsme uvedla jako přílohu číslo dvě. 
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3.2.3 Mystery schopping obchodníků 

 

MYSTERY SHOPPING 
SROVNÁNÍ OBCHODNÍCI 

K
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1 Oblečení prodejců 0,00 1,61 1,61 
2 Úprava prodejce (vlasy, vousy, ruce, pot, dech) 2,00 1,21 -0,79
3 Jmenovka -všichni prodejci mají jmenovku na klopě 1,00 3,32 2,32 

IMAGE PRODEJCŮ, PERSONÁLU PRODEJNY 5,00 2,05 -2,95
4 Doba mezi vstupem a oslovením prodejcem (1= do 3 min) 2,67 2,61 -0,06
5 Pozdrav, oslovení (úvodní fráze) 1,00 2,00 1,00 
6 Představení jménem (kdykoliv během jednání) 2,00 4,21 2,21 
7 Neverbální prvky - úsměv, oční kontakt, gesta, hlas 1,00 2,18 1,18 
8 Prvních 8 vteřin, pocit zájmu o klienta 2,00 2,07 0,07 

NAVAZOVÁNÍ VZTAHU 2,00 2,61 0,61 
9 Zjištění časových možností klienta 1,60 4,32 2,72 

10 Kladení úvodních (otevřených) otázek  1,00 3,21 2,21 
11 Schopnost naslouchat klientovi, pozornost, trpělivost 4,00 1,93 -2,07

12 Zjišťování a ověřování potřeb klienta formou otázek v průběhu 
dalšího jednání 1,00 3,14 2,14 

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O KLIENTOVI A ANALÝZA JEHO 
POTŘEB 3,00 3,15 0,15 

13 Formulace nejvhodnějšího "řešení"  2,25 2,54 0,29 
14 Znalost a vysvětlení technických parametrů 2,00 1,75 -0,25
15 Znalost a prezentace všech verzí a prvků výbav  1,00 2,25 1,25 
16 Znalost obchodních informací, termín, pojištění, vyřízení RZ 3,00 2,79 -0,21
17 Informace o záruce, zajištění mobility, náhradní vůz  4,00 3,61 -0,39
18 Způsob srovnání s konkurencí, znalost konkurence 5,00 2,32 -2,68
19 Vypořádávání se s námitkami a kritikou klienta 2,00 2,32 0,32 
20 Zdůrazňování výhod vlastní značky jako užitku pro klienta 2,00 2,43 0,43 
POSKYTOVÁNÍ CÍLENÝCH INFORMACÍ  4,00 2,50 -1,50
21 Iniciativa a aktivita prodejce 2,88 2,32 -0,55
22 Komunikační dovednosti (srozumitelnost, věcnost…) 2,00 2,00 0,00 
23 Využívání a prezentace vystaveného vozu  1,00 2,32 1,32 
24 Využívání prospektů, katalogu (předání klientovi) 5,00 2,54 -2,46
25 Informace o ceně, práce s ceníkem, kvalita, poskytnutí 1,00 2,25 1,25 
26 Seznámení s možnostmi financování (leasing, úvěr) 1,00 2,64 1,64 
27 Sleva - schopnost pracovat efektivně se slevou, bonusem 1,00 3,00 2,00 
28 Nabídka protiúčtu 3,00 3,79 0,79 
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PREZENTACE NABÍDKY  5,00 2,61 -2,39
29 Iniciativní nabídka předváděcí jízdy 2,38 3,00 0,63 
30 Reakce na vyžádání (Ano ochotně; Ano méně ochoty; Ne) 5,00 2,29 -2,71
31 Nabídnutý termín jízdy (Ihned, Do 3 dnů, Za delší dobu) 3,00 2,79 -0,21
32 Nabídka vlastního řízení 1,00 1,00 0,00 
33 Cílená prezentace silných stránek vozu v průběhu jízdy 1,00 1,80 0,80 
34 Zjištění spokojenosti s vozem. 3,00 1,00 -2,00
PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDA 1,00 1,98 0,98 
35 Závěrečná rekapitulace požadavků a nabídky 2,33 3,32 0,99 
36 Vyhotovení, tisk a předání cenové nabídky - kalkulace 5,00 3,50 -1,50
37 Schopnost vhodně uzavřít jednání a mlčet   5,00 2,11 -2,89
38 Jasná dohoda o dalším postupu 4,00 2,64 -1,36
39 Motivování (tlak) k rozhodnutí 4,00 3,39 -0,61
40 Poskytnutí vizitky prodejce klientovi 5,00 1,43 -3,57
41 Vyžádání kontaktu na klienta 1,00 3,00 2,00 
42 Ukončení jednání (rozloučení, úsměv, podání ruky) 5,00 1,71 -3,29
43 Follow up - následný kontakt po jednání (do tří dnů) 1,00 4,71 3,71 
UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ 5,00 2,87 -2,13
44 Kvalita, "kultura" provozovny 3,89 1,96 -1,92
45 Kvalita a profesionalita prodejce 3,00 2,50 -0,50
46 Přesvědčil Vás prodejce, koupil(a) byste od něj vůz 2,00 2,96 0,96 
47 Doporučil byste autosalón svým známým 4,00 2,82 -1,18
CELKOVÝ DOJEM  4,00 2,56 -1,44
AKTIVITA 3,25 6,50 3,25 
TAH NA BRANKU, PŘESVĚDČIVOST 6,00 5,64 -0,36
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI 6,00 5,93 -0,07
LOAJALITA K FIRMĚ 6,00 7,29 1,29 

CELKOVÝ PRŮMĚR 2,45 2,50 0,05

 

V tomto průzkumu jsem se zaměřila opět na prodejce – obchodníky. Jednalo 

se o mystery schopping, což je prodej v přímém kontaktu se zákazníkem. V této 

oblasti průzkumu jsem porovnávala třicet devět obchodníků z různých mnou 

vybraných autosalonů, z toho jedenáct bylo zaměstnanci skupiny KODECAR s. 

r.o. V tomto průzkumu vyšla námi sledovaná společnost o něco lépe než její 

konkurence. Rozdíl průměrných hodnot byl ale nepatrný, proto by se společnost 

měla zaměřit na své slabé stránky a tak jako v předchozích případech i tady se 

snažit o nápravu. V tomto vyhodnocení průzkumu jsou použity hodnoty, které jsou 

zaznamenány v příloze číslo tři. 
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3.2.4 Mystery schopping přijímacích techniků 

 

MYSTERY SHOPPING - TECHNICI 
POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ 
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  Oblečení přijímacího technika 2,13 1,69 -0,43
  Úprava pana technika (vlasy, vousy, ruce, pot, dech) 1,13 1,50 0,38 
  Jmenovka na klopě 4,00 4,23 0,23 
IMAGE 2,42 2,47 0,06 
  Doba mezi vstupem a oslovením  2,00 2,73 0,73 
  Pozdrav, oslovení   2,38 2,46 0,09 

  Úvodní fráze "jak Vám mohu pomoci?, Co pro Vás mohu 
udělat? Popřípadě jiné vybídnutí) 2,38 2,77 0,39 

  Neverbální prvky - úsměv, oční kontakt, gesta, hlas 2,13 2,54 0,41 
  Prvních 8 vteřin, pocit zájmu o klienta 2,25 2,85 0,60 
NAVAZOVÁNÍ VZTAHU 2,23 2,67 0,44 
  Kladení otázek, zjišťování problému 2,50 3,42 0,92 
  Schopnost naslouchat klientovi, pozornost, trpělivost  1,75 2,19 0,44 
  Schopnost správně porozumět klientovi 2,00 2,00 0,00 
  Iniciativa a aktivita  2,25 2,81 0,56 
  Komunikační dovednosti (srozumitelnost, věcnost…) 1,75 2,35 0,60 
  Technické znalosti + znalosti cen 2,13 2,08 -0,05
  Důvěryhodnost p. technika 2,00 2,27 0,27 
  Návrh řešení, doporučení 2,13 2,69 0,57 
  Vysvětlení nabízených oprav 2,25 3,04 0,79 
  Vypořádávání se s námitkou (vysoká cena) 1,75 2,58 0,83 
  Snaha najít alternativní řešení  2,88 3,42 0,55 
ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ A NABÍDKA ŘEŠENÍ  2,13 2,62 0,50 
  Závěrečná rekapitulace nabídky 3,88 4,42 0,55 
  Schopnost vhodně uzavřít jednání   2,13 2,62 0,49 
  Jasná dohoda o dalším postupu 2,00 2,65 0,65 
  Motivování (tlak) k rozhodnutí 2,50 3,92 1,42 
  Poskytnutí vizitky 1,63 3,15 1,53 
  Ukončení jednání (rozloučení, úsměv, podání ruky) 2,63 2,85 0,22 
UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ 2,46 3,27 0,81 
CELKOVÁ ÚROVEŇ PŘIJÍMACÍHO TECHNIKA 6,50 5,69 -0,81
AKTIVNÍ PŘÍSTUP 6,13 5,38 -0,74
TAH NA BRANKU, PŘESVĚDČIVOST, DOBRÁ ARGUMENTACE 5,75 4,88 -0,87
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LOAJALITA K FIRMĚ 7,38 5,69 -1,68

CELKOVÝ PRŮMĚR 2,28 2,79 0,51

 

V této závěrečné části průzkumu jsem se zaměřila na mystery schopping 

přijímacích techniků. Jde tak jako v předchozím průzkumu o přímý kontakt se 

zákazníky, v tomto případě se ale jedná o kontakt mezi přijímacími techniky a 

klienty. Tento průzkum vyšel pro skupinu KODECAR velmi pozitivně. Porovnávala 

jsem zde práci třiceti čtyř přijímacích techniků opět z různých autosalonů. Z námi 

sledované skupiny jsem do tohoto průzkumu zařadila osm zaměstnanců firmy. Jak 

průzkum ukázal, v této oblasti má námi sledovaná firma dobré výsledky. Pro 

vyhodnocení tohoto průzkumu jsme použila materiály obsažené v příloze číslo 

čtyři. 
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4 Návrhy a doporučení 

Z provedeného průzkumu vyplynulo, že zaměstnanci firmy KODECAR s. r. o. 

jsou v porovnání s konkurencí na tom o něco lépe. Ve vyhodnocení mystery 

calling u obchodníků firmy KODECAR vyšel výsledný známkový průměr 1,99 

oproti tomu konkurence dosáhla průměrné známky 2,36. Co se ale týče mystery 

meil tam konkurence předčila zaměstnance mnou sledované firmy. U mystery 

calling přijímacích techniků se skupina KODECAR dostala znovu do záporných 

rozdílů celkových hodnot. Průměrná známka konkurenčních přijímacích techniků 

byla 3,09 kdežto u pracovníků mnou sledované firmy byla průměrná známka 3,30. 

Co se týče průzkumu v oblasti mystery schoppingu tam v obou případech 

průzkumu dopadla firma KODECAR úspěšně. Obchodníci získali průměrnou 

známku 2,45 a konkurence 2,5. Ovšem rozdíl mezi těmito známkami je velmi 

nepatrný. Proto by se obchodníci měli nad sebou zamyslet a vytvořit si plán do 

budoucna, podle kterého se budou řídit takovým způsobem, aby dosáhli vyšší 

známky z celkového hodnocení. U Přijímacích techniků byla společnost 

KODECAR mile překvapena, jelikož tento průzkum dopadl ze všech nejlépe. 

Pracovníci této firmy získali známku 2,28 a jejich konkurence pouze 2,79. 

Jak jsem uvedla výše, nejhůře dopadl průzkum u pracovníků mystery meil u 

obchodníků a mystery calling u přijímacích techniků. 

Nejdříve se zaměříme na hledání řešení pro zlepšení situace v oblasti 

elektronických komunikačních kanálů. V tomto případě bych firmě doporučila 

zajistit pro své pracovníky školení, ve kterém by se naučili základy obchodní 

korespondence. Nebo bych si s manažerem utvořila diskuzní skupinu a probrala 

bych veškeré připomínky a návrhy jak se mají psát e-maily takovým způsobem, 

aby byly uspokojeny zákazníkovy potřeby. Další možnou alternativou je 

vypracování nějaké šablony, do které by se pouze zapracovával text požadovaný 

k odeslání zákazníkovi. 

Co se týče mystery calling u přijímacích techniků, myslím si že 

nejoptymalnější variantou by bylo předvedení „situačních- modelových scének“, při 
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kterých si zaměstnanci nejlépe uvědomí, v čem dělají chyby a naučí se jim co 

nejefektivněji předcházet.  

Firma KODECAR spol. s r. o. již v této době motivuje své zaměstnance 

několika způsoby. Všichni řídící pracovníci mají k dispozici služební telefony a 

automobily (tohle se týká námi sledovaných skupin pracovníků). Importéři 

jednotlivých značek automobilů motivují své odběratele (autosalony – jejich 

prodejce) k prodeji např. co největšího množství náhradních dílů. Pokud odeberou 

nejvíce, dostanou jako odměnu exotickou dovolenou. Již několik let firma 

KODECAR tyto zájezdy vyhrává. Největší míra zásluhy byla právě na prodejcích a 

přijímacích technicích, právě i proto na tyto zájezdy jezdí tito lidé - ti kteří se na 

výhře v této motivační soutěži podíleli nejvíce. 

Vedení skupiny KODECAR si potrpí na pravidelných kontrolách a poradách. 

Díky nim si můžou vzájemně manažeři a ostatní pracovníci sdělit návrhy na řešení 

jakýchkoliv problémů. Mohou se podělit o své zkušenosti s ostatními pracovníky.  

Myslím si, že firma KODECAR spol. s r. o. má velmi dobře zvládnuté 

motivační prostředky. Ale i ona může pár věcí zlepšit tak, aby dosáhla co největší 

spokojenosti svých pracovníků. Záleží už jen na jejím vedení, jakým směrem se 

bude nadále vyvíjet. 



Bc. Karin Nováková: Posouzení kvality lidských zdrojů v obchodně-servisní firmě 

Ostrava 2009          29 
 

5 Závěr 

Hlavním úkolem řízení lidských zdrojů je především optimální využití lidských 

zdrojů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, efektivní vedení lidí a vyváření zdravých 

mezilidských vztahů v organizaci, vytváření souladu mezi pracovními místy, počty 

pracovníků a pracovními úkoly. 

Řízení lidských zdrojů by mělo zajišťovat obsazení pracovního místa 

vhodným pracovníkem odpovídajících kvalit tak, aby tento byl připraven kdykoliv 

se přizpůsobit měnícím se požadavkům pracovního místa a požadavkům svého 

nadřízeného. Řízení lidských zdrojů musí dodržovat zákony v oblasti práce, 

zaměstnávání a realizaci vzdělávání rozvoje zaměřené na dovednosti svých 

pracovníků, které jim efektivně umožní přizpůsobit se potřebám pracovního místa. 

Lze konstatovat, že organizační rozvoj, vytváření pracovních úkolů, pracovních 

míst a organizačních struktur, formování personálu organizace, zabezpečování 

výzkumů a funkčnosti informačních systémů, plánování lidských zdrojů, 

odměňování lidských zdrojů, pracovní vztahy a pomoc pracovníků, patří mezi 

hlavní aktivity tvořící důležitý faktor ke splnění hlavních úkolů řízení lidských 

zdrojů, s kterými se setkáváme po celou dobu řízení. 

Zjednodušeně se dá říci, že v rozvinutých ekonomikách jsou lidské zdroje 

uznávány za největší kapitál každého podniku. Podnik, který bude mít lepší 

management a personál, bude umět efektivně pracovat i hospodařit, bude na trhu 

úspěšnější. Zaměstnanci každé organizace, kteří jsou dobře vybraní, připravení a 

motivovaní a jsou v čas a efektivně využití, jsou hlavním zdrojem zvyšování zisku. 

Cílem mé diplomové práce bylo posouzení kvality lidských zdrojů v obchodně 

servisní firmě. V první kapitole jsem charakterizovala skupinu KODECAR spol. s r. 

o. Tato firma má několik poboček po celé České Republice. Pod svou záštitou 

distribuuje svým klientům tři automobilové značky (tj. Mitsubishi, Citroën a Mazda). 

Její dceřiná společnost AM Pneu spol. s r. o. je výhradním dovozcem pneumatik 

značky Avon, Dean, Lassa, Vee Rubber. Skupina KODECAR s. r. o. sponzoruje 

spoustu příspěvkových organizací, které se specifikují na pomoc dětem s širokou 

škálou handicapů a problémů. Taktéž sponzoruje několik uměleckých a 
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sportovních osobností. Mezi svůj největší marketingový úspěch považuje spojení 

se s Richardem Krajčem, který je již sedm let klientem této společnosti. Stal se 

jejich mediální tváří a jejich slogan: Richard Krajčo v rytmu KODECAR, můžete 

vidět vylepené na všech automobilech, určených k používání pro zaměstnance. 

Ve třetí kapitole jsem stanovila kritéria, podle kterých jsem posuzovala 

znalosti a dovednosti jednotlivých pracovníků společnosti KODECAR s. r. o. a 

jejich konkurence. V první části této kapitoly se zaměřuji na teoretickou stránku 

průzkumu znalostí a dovedností obchodníků a přijímacích techniků. V této části 

mám rozepsaný postup a dílčí kritéria, podle kterých budu posuzovat pracovníky, 

které jsem do tohoto průzkumu zařadila. Odkazuji se zde na přílohy, ve kterých 

naleznete tabulky s praktickou částí tohoto průzkumu - tedy s jeho samotným 

vyhotovením. V další části se pak zabývám samotným vyhodnocením průzkumu.  

V závěrečné části jsem uvedla několik návrhů a doporučení jak předcházet 

negativním výsledkům, které vyplynuly z tohoto průzkumu.  
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