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ANOTACE: 

Bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. 

V práci najdete popis samotné metody, historii Mystery shopping a proč vyuţít této metody. 

Je zde také napsáno, kde a kdo jej vyuţívá a jaké jsou techniky Mystery shoppingu. Na konci 

teoretické částí jsou popsány jednotlivé fáze výzkumu. Praktická část práce se zabývá 

analýzou dat z mystery callingu, které jsou na základě pochybnosti o jejich kvalitě, podrobeny 

kritické analýze. V závislosti na zjištěných výsledcích jsou dána doporučení, jak se chybám 

tohoto typu vyhýbat. 

ANOTATION: 

This thesis is about a marketing research method known as Mystery shopping. In this paper 

you will find a description of the method, a history of Mystery shopping and the reasons why 

you should use this method. There is also written where it is used and by whom, and what the 

mystery shopping techniques are. At the end of the theoretical part we describe particular 

steps of the research. The empirical part of the thesis deals with the analysis of the data from 

our mystery calling. Since there were doubts about its bad quality, we subjected the data to 

critical analysis. Based on the gained results, we give recommendations on how to avoid this 

type of mistakes. 

Klíčová slova: Mystery shopping, Mystery calling, Mystery shopper, Fiktivní zákazník, 

Záznamový dokument, Analýza dat, Fáze výzkumu 

Key words: Mystery shopping, Mystery calling, Mystery shopper, Control sheet, Data 

analysis, Phases of research 
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1. Úvod 

Jak je jiţ patrno z názvu, stěţejním tématem této práci je marketingová výzkumná 

metoda Mystery shopping (dále jen MS). Cílem této bakalářské práce je najít zdroje na toto 

téma, prozkoumat a popsat tuto metodu a ukázat její praktické vyuţití na analýze dat pro 

společnost Jazyková škola. Odborná literatura o MS není vesměs ţádná a veškeré informace 

jsou pouze v odborných článcích. Tyty články budou shrnuty a podrobeny kritice. Sama se 

MS zabývám jiţ 6 let a při popisu této metody budou zkušenosti zahrnuty do práce. A naopak 

od práce očekávám, ţe mne i jiné zájemce obohatí o nové informace.  

 Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřím 

na popis metody a vyzdvihnu klady a zápory, které tato metoda nese. Dále se budu zabývat 

historií a vývojem MS. Kdyţ dojde k ujasnění teoretických základů, ráda bych zodpověděla, 

kdo a kde se vyuţívá MS a proč je dobré MS vyuţít. Z této úvahy by mělo vzejít, k jakým 

účelů MS slouţí. V práci se také zmíním o etických otázkách, které jsou v této metodě 

minimálně diskutabilní, a představím organizace, které se etikou v MS zabývají. V první části 

teoreticky rozeberu fáze výzkumu a ukáţu body, v kterých se MS liší od jiných výzkumů. 

Tento teoretický základ bude východiskem druhé praktické části práce. 

 Druhá část bakalářské práce je praktická a zabývá se analýzou dat ve společnosti 

Jazyková škola. Prohlašuji, ţe název společnosti Jazyková škola je čistě smyšlený a nemá 

odkazovat na ţádný konkrétní subjekt na trhu. Na této analýze dat bych ráda ukázala, jak 

vypadá MS v praxi a jak ho správně pouţít. Můj předpoklad je takový, ţe sledovaná 

společnost nesprávně nastavila některé parametry výzkumu, coţ můţe mít vliv na kvalitu dat. 

Proto jsem se rozhodla pro analýzu, abych případné problémy našla a společnosti tak navrhla 

doporučení, která budou minimalizovat chyby. 

2. Teoretická východiska metody Mystery shopping 

2.1 Co je Mystery shopping 

Stěţejním tématem této bakalářské práce je technika Mystery shopping (dále jen MS), 

neboli v překladu do češtiny tajný nákup nebo také fiktivní nákup. V České republice se 

slovní spojení zpravidla nepřekládá a uţívá se v anglickém znění. Pro tuto techniku můţete 

najít v zahraniční literatuře i jiné názvy, jako: Secret Shopping, Mystery Customers, Spotters, 

Anonymous Audits, Virtual Customers, Employee Evaluations, Performance Audits, 
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Telephone Checks (Michelson, 2005, slide 2). Překlad nám ovšem pomůţe hlouběji pochopit 

tuto metodu marketingového výzkumu. 

Z hlediska metodologie se MS pohybuje na hranici kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu, ale bezesporu se jedná o speciální metodu sběru dat. MS je zaloţen na metodě 

zúčastněného pozorování s pevně danými prvky, jak se má pozorovatel, či tazatel chovat a co 

konkrétně pozorovat. V této metodě se pro tazatele uţívá názvu mystery shopper. MSPA
1
 

uţívá pro MS tuto definici „ Jde o použití osob vyškolených nebo instruovaných, kteří zažijí a 

změří jakýkoliv zákaznický proces při hraní potencionálních či aktuálních zákazníků. A tyto 

zkušenosti jakkoliv reportují zpět objektivním a podrobným způsobem“ (MSPA, 2005, s. 2). 

Další definicí, která nám lépe přiblíţí tuto metodu, je definice Diany-Nadine Böhmové: „ 

Mystery shopping je skrytým zúčastněným pozorováním, prostřednictvím kterého lze 

subjektivně vnímané pracovní chování zaměstnance v prodejní interakci objektivně posoudit. 

V praxi to znamená, že hodnotitel, jehož úkol není zaměstnanci znám, předstírá nákupní 

záměr, požaduje službu, nebo si nechává poradit. V rámci takto vymezené situace se 

uskutečňuje kvazireálný prodejní rozhovor, který je následně zhodnocen“ (Böhm, 2005, s.2 ).   

MS probíhá tak, ţe profesionálně vyškolený tazatel, tedy mystery shopper, který je předen 

vybaven informacemi o tom, jak by měl MS probíhat, provede fiktivní nákup a po skončení 

MS zanese získané informace do předem připravených záznamových dokumentů. Aby bylo 

dosaţeno objektivního posouzení ze subjektivních názorů z návštěvy, chová se mystery 

shopper podle předem daného scénáře, který je nejčastěji vytvořen ve spolupráci 

zprostředkující MS agentury a zadavatele.  Standardizace je v MS tvořena scénářem a 

záznamovým dokumentem, kde oba splňují základní metodologické poţadavky, kterými jsou 

udrţení konstantních podmínek a vyváţenost. Obvykle MS usiluje o to, posuzovat 

zaměstnance při běţné pracovní náplni (Montag, 2002). Jsou ale i případy, kdy se navozují 

nestandardní situace, jako je například vyvolání fiktivního konfliktu, aby mohlo dojít 

k posouzení zaměstnance v jiné neţ rutinní činnosti.  

 

2.1.1 Psychometrická kvalita dat 

Ve světě je MS přijímán jako uznávaná metoda, zato v České republice jí není 

věnovaná dostatečná pozornost. Vyjma některých segmentů, kde je MS pouţíván běţně. To 

můţe být způsobeno tím, ţe uţití této metody je hodně specifické, a také odborné literatury je 

                                                 
1
 Mystery Shopping Providers Association 
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k tomuto tématu málo a samotná metoda neprošla ţádným hlubším zkoumáním. Je tedy 

přirozené, ţe odborné kritiky jsou k této technice jak pozitivní tak negativní. V dostupných 

zdrojích můţeme najít studii autorů Finna a Kayandé, která se zabývá psychometrickou 

kvalitou dat sebraných v MS.  Tato data z MS se srovnávají s daty z klasického průzkumu 

mezi zákazníky. Závěry jejich studie jsou následující: 

- „Srovnání MS a dotazování mezi skutečnými zákazníky ukázalo, že MS je metodou, 

která dosahuje požadovaných, vysoce reliabilních výsledků s výrazně nižšími 

náklady. 

- Hodnocení mystery shopperem je spolehlivější a méně subjektivně zkreslováno, 

jelikož pozorování věnuje více času a je motivován (finančně) k pečlivému hodnocení 

v jednotlivých položkách. 

- MS umožňuje odhalit jemnější rozdíly mezi jednotlivými provozovnami, než by bylo 

možné při použití tradiční ankety mezi zákazníky. 

- MS produkuje kvalitní data, jen pokud je skupina mystery shopperů reprezentativním 

vzorkem zákaznické populace. 

- Je možné sledovat rozdíly mezi použitím MS k hodnocení objektivních a subjektivních 

konstruktů. Jestliže hodnotíme prodejnu v položkách, které lze zahrnout pod jednotný 

název „fyzikální prostředí“, je i soubor pouhých jedenácti mystery shopperů zdrojem 

reliabilních dat. V případě hodnocení kvality zákaznického servisu je doporučený 

počet čtyřikrát větší“ ( Finn, Kayande, 1999; cit. z Wagnerová, Baarová, 2008, s.6) 

 

2.1.2 Mystery shopper 

 

Poznáváme-li tuto metodu hlouběji, je zřejmé, ţe je to právě mystery shopper, který 

hraje zásadní roli ve sběru dat. Jak Finna a Kayandé prokazují ve své studii, je mystery 

shopper účinnější, neţ je hodnocení klasického zákazníka. Naproti tomu najdeme v literatuře i 

jiné studie, které právě roli mystery shoppera zpochybňují. „ Jelikož je zde shopper používán 

jako výzkumný nástroj, musíme mít neustále na paměti, že se jedná o lidskou bytost, která se 

může mýlit, a měli bychom toto brát v potaz při analýze reportu z návštěvy “ (Allison, 2001, s. 

15). Chyby mohou nastat, pokud dojde u shoppera k přetíţení paměti, nedorozumění nebo 

špatnému vnímání zákaznického servisu (Bonn, Davies, 1993, s.120). Právě kognitivními 

procesy, které mohou ovlivnit přesnost dat (validitu a reliabilitu), se zabývá práce autorů 

Morissona, Colemana a Prestona. Ti tvrdí o shopperech následující: „ Když navštěvují cílové 

objekty, mohou zapomenout zkontrolovat jeden nebo více specifických standardů, ačkoliv 
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návštěva byla uspokojivá a poté, co se tajně snaží vyplnit záznamový dokument z návštěvy, 

mohou zapomenout významné detaily spojené se standardy, které právě kontrolovali. 

Opomenutí a zkreslení paměti může nastat ve všech třech pamětních procesech: kódování, 

ukládání a znovu vybavení informací “ (Morison, Colman, Preston, 1997, s.356 ). Tito autoři 

tvrdí, ţe i přesto je MS excelentní marketingová technika, s mnohými výhodami oproti 

konvenčním metodám. A proto Morison, Colman  a Preston doporučují následující kroky, aby 

metoda byla pouţita co nejvíce adekvátně a zároveň došlo ke sníţení paměťových chyb: 

 

- Pro sníţení zátěţe paměti mystery shoppera, je lepší, aby tazatelovy úkoly 

k pozorování byly pouze takové, které můţe subjektivně ohodnotit. Jako na příklad: 

Smála se na Vás paní za přepáţkou? Byl jste obslouţen dostatečně rychle? Protoţe 

má-li tazatel hodnotit i věci objektivní, jako například svítilo logo společnosti a jiné, 

sniţuje se koncentrace shoppera a data z návštěvy s pracovníkem jsou méně kvalitní. 

Pro získání více kvalitních dat je dobré, aby pozorování prováděli dva tazatelé 

najednou. Jeden se zabývá pozorováním neosobních standardů a druhý (mystery 

shopper) získává data z komunikace se zaměstnancem. (Morison, Colman, Preston, 

1997, s.356) 

- Druhým doporučením je nahrávání pozorování. A to během návštěvy nebo ihned po 

skončení nahrát poznámky o návštěvě. Nahrávání napomáhá redukovat problémy 

úpadku a zkreslení paměti. (Morison, Colman, Preston). Nahrávání je také nadále 

dobré k následné kontrole návštěvy  mystery shopperovy práce. 

- Hodnotitelé by měli být povzbuzování tím, ţe den i čas, kdy provedou návštěvu, je 

čistě jejich volba. Dojde tak k redukci toho, ţe tazatel je unavený či rozrušený a 

nemůţe se tak plně soustředit na MS. (Morison, Colman, Preston, 1997, s.356) 

Naopak jsou případy, kdy je nutné určit přesný čas mystery, aby došlo k pokrytí 

průběhu denních rutin. 

- Je tedy zřejmé, ţe shoppeři musí být pravidelně školeni. Tato školení probíhají před 

novými projekty či pokračujícími projekty a účelem těchto školení je představit 

hodnotiteli, jak by měla návštěva vypadat, co pozorovat, nebo také upozornit na to, 

k jakým změnám došlo ve scénáři oproti minulým projektům. Školení je klíčovým 

prvkem celého mystery a často zabírá podstatnou část nákladů na výzkum. Morison, 

Colman a Preston ve své práci uvádějí, ţe na těchto školeních by měli být hodnotitelé 

učeni k neutrálnímu proţívání během návštěvy. Nadále, pokud si mystery shopper 

nemůţe vybavit detaily z návštěvy, je dobré si představit místo, kde MS probíhal. 
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- Pozorovatelé by měli být varování před sociálním tlakem a tendencí psát spíše 

pozitivní neţli negativní reporty z návštěvy. (Morison, Colman, Preston, 1997, s.357) 

Pozorovatelé by také měli být vybírání tak, aby neměli pozitivní, nebo příliš negativní 

vazbu ke sledovanému objektu. 

- Ţeny jsou schopny poskytnout přesnější zprávu z mystery, neţ muţi a pro mnohé typy 

návštěv doporučují, aby MS dělaly především ţeny. (Morison, Colman, Preston, 1997, 

s.358) I kdyţ samozřejmě vyţaduje-li to výzkum, je genderová rozdílnost v názorech 

vítaná. Navíc existují typy projektů, kde provést MS můţe pouze muţ. Věk je dalším 

faktorem, který můţe výrazně ovlivnit výsledky MS. Autoři tvrdí, ţe mladí mají 

tendenci být více spolehliví, to ovšem neznamená, ţe MS není pro staré lidi.  

Všeobecně lze ale říci, ţe záleţí na typu projektu, dle kterého se vybírá adekvátního 

shopper, který by měl odpovídat cílové skupině zákazníků. 

- Klienti a agentury pouţívající MS mají vytvořit nejvíce praktický protokol, který se 

bude pečlivě dodrţovat. Neboť změny v postupu mohou mít nepředvídatelné následky 

na validitu a reliabilitu výsledků.  (Morison, Colman, Preston, 1997, s.358) Jak práce 

později ukáţe, vytvoření takového protokolu by měla být nutnost. 

 

Dalším problémem, který můţe u mystery shoppera nastat, je stres z role, kterou musí 

v danou chvíli hrát. (Allison, 2009, s.15) Jak jiţ bylo zmiňováno, chová se hodnotitel dle 

předem daného scénáře, kde je mu předem určeno, jakou sociální roli má hrát a tato role můţe 

být zcela odlišná od normálního ţivota hodnotitele. Při hraní této sociální role určené od 

agentury, můţe dojít k tomu, ţe mystery shopper je v rámci své role nucen lhát a chová se 

jinak, neţ by mu bylo přirozené.  To vše můţe vyvolat stres a hodnotitelova schopnost vnímat 

se tak sniţuje. Pro zmenšení tohoto stresu doporučuji, aby si kaţdý shopper vytvořil svojí 

vlastní sekundární identitu, kterou budu pravidelně při MS pouţívat. Tedy aby pouţíval stále 

stejné jméno a příjmení, nadále aby si zvolil jedno neutrální zaměstnání, o kterém dokáţe 

hovořit a profiloval se pokud moţno co nejvíce stabilně při různých návštěvách.  Při vytvoření 

této identity alespoň částečně odpadne stres z role, kterou musí hodnotitel hrát.  I přes všechna 

úskalí této metody je MS pouţíván předními výzkumnými agenturami po co celém světě a 

získává si čím dál více přívrţenců i odborné pozornosti. 
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2.1.3 MS a hodnocení práce zaměstnance 

Jak jsme z popsané metody mohli vycítit, pouţívá se tato technika všude tam, kde 

chceme ohodnotit pracovní výkon zaměstnance.  V dnešní době, kde nabídka výrazně 

převyšuje poptávku, se role spokojeného zákazníka dostává čím dál více do popředí.  

V některých odvětvích je spokojenost do značné míry ovlivněna právě ve styku se 

zaměstnancem. Je to především oblast sluţeb, jako bankovnictví, mobilní operátoři, zdravotní 

sluţby a další. V této oblasti je MS nejúčinnější metodou, jak práci zaměstnance hodnotit.  

MS navíc můţe pomoci i při odhalování nepoctivosti zaměstnanců, jako například: braní 

úplatků, krácení pracovní doby, lenost zaměstnance nebo neochota pomoci zákazníkovi. To 

ovšem není primární funkce této metody. MS nemá za cíl zaměstnance „špehovat“, ale má 

napomáhat ke zlepšení pracovního výkonu. Pracovní výkon se v oblasti sluţeb hodnotí 

obtíţněji a nedá se stanovit pouze z prodaných kusů nebo sluţeb. „ Obsluhující personál ve 

skutečnosti nemůže počet kontaktovaných zákazníků a objem realizovaného prodeje, 

poskytnutých služeb v plné míře ovlivnit “ (Wagnerová, Baarová, 2008, s.11).    

V popisu o tom, co je MS, bylo by dobré zmínit, co se za MS nepovaţuje. Co by za 

MS mohlo být povaţováno je Quality Auditing - audit kvality. Je povinností zdůraznit, ţe MS 

není audit kvality z hlediska českých zákonů o auditu, či interním auditu. Není bez 

zajímavosti, ţe interní auditoři kvality pouţívají sluţeb MS agentur k získání potřebných 

informací pro audit kvality sluţeb u své organizace. 

 

2.2  Etické a právní otázky MS 

Diskutovaným problémem této metody je její etická povaha. Je dobré poloţit si 

otázku, do jaké míry zasahuje shopper do soukromé sféry pracovníka. Zda je hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců pomocí MS férové, řeší ve své studii Brender-Illan a Shultz. 

Ti uvádějí nejčastější argumenty, proč je pouţití MS problematické: 

1. Zdrojem dat jsou hodnotitelé, kteří nejsou členy organizace  

2. Nelze zaručit úplně stejné podmínky. Situace hodnocení je pokaţdé jiná. 

3. Hodnocení je často prováděno jednorázově v krátkém časovém úseku, a proto 

reprezentuje jen velmi úzkou oblast pracovní činnosti.  



~ 7 ~ 

 

4. Zaměstnanec v klíčový okamţik neví, ţe je sledován a hodnocen, i kdyţ rámcově 

s metodou hodnocení a průběhem MS seznámen obvykle bývá (Breneder-Illan, 

Shultz, 2005, s.233) . 

 

MS bude vţdy balancovat na hladině etické únosnosti. Protoţe kdyby došlo k odstranění 

bodů, které jsou sporné, ztratila by tato metoda svůj význam.  Kdyby hodnotitelé byli členové 

organizace, ztratila by společnost cenou informaci o tom, jak jej vidí zákazník zvenčí. 

Krátkodobé hodnocení bývá pouţíváno jen zřídka, většinou jde společnosti o pravidelné 

monitorování v návaznosti na firemních školeních. To, ţe pracovník neví, ţe je v danou chvíli 

pozorován, je pro tuto metodu stěţejní. Pokud se tento bod odstraní, postrádá metoda smyslu. 

Ovšem aby nemohlo dojít k zneuţití postavení shoppera vůči zaměstnanci, dodrţují se obecně 

platné normy, které toto riziko vylučují.  

 

2.2.1 Etické kodexy  MSPA A ESOMAR 

 

Marketingové výzkumné agentury realizující MS jsou si vědomy tohoto rizika a 

převáţná část je členy sdruţení deklarující alespoň minimální standardy marketingového 

výzkumu. Bylo vytvořeno několik organizaci, aby bylo dodrţováno etického kodexu MS, 

který výrazně ovlivňuje kvalitu výzkumu. Jedná  se o organizaci ESOMAR (Euroropean 

Society for Opinion and Marketing Research), která sdruţuje agentruy z celého světa. 

V současnosti má 4 900 členů z více jak 120 zemí. Organizace propojuje tyto členy 

prostřednictvím publikací, školení a vydává kodexové průvodce a doporučení. Všichni 

členové souhlasí s dodrţováním kodexu ICC/ESOMAR International Code on Market and 

Social Research, který byl společně vypracován s  ESOMAR a Mezinárodní obchodní 

komorou a je podporován národními a mezinárodními profesními organizacemi po celém 

světě. Účelem kodexu je: 

- „stanovit etická pravidla, jimiž se budou výzkumníci trhu řídit; 

- zvýšit důvěru veřejnosti k výzkumu trhu zdůrazňováním práv a záruk, ke kterým ji 

tento Kodex opravňuje; 

- zdůraznit potřebu zvláštní odpovědnosti při získávání názorů dětí a mladých lidí; 

- zaručit svobodu výzkumníkům trhu při vyhledávání, přijímání a předávání informací 

(což je obsaženo v článku 19 Mezinárodní listiny občanských a politických práv 

Spojených národů) 

http://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php
http://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php
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- minimalizovat potřebu vládní a/nebo mezivládní legislativy nebo regulace“  

(SIMAR, 2007) 

 

Další nadnárodní asociaci je MSPA (Mystery Shopping Providers Association). Patrně 

nejvýznamnější světová organizace, sdruţuje společnosti se specializací na MS, marketingový 

průzkum a merchandising se sídlem v USA. MSPA Europe specializující se na oblast Evropy 

sídlí ve Švédsku. V současné době má organizace více jak 300 členů z celého světa. Standardy 

a doporučení MSPA tvoří základ celého průmyslu MS ve světě a řídí se jimi i četné MS 

agentury v České republice. MSPA definuje ve svých materiálech doporučené etické zásady 

zvlášť pro poskytovatele výzkumu a zvlášť pro osoby tajných zákazníků. Asociace ve svém 

kodexu řeší dva okruhy, a to Etické zásady a Technické zásady a pravidla. V Etických 

zásadách najdeme, co je MS, jaké jsou cíle, ţe výsledky z MS nesmí být pouţity jako jediný 

důvod k propouštění nebo postihu zaměstnanců. A nakonec, ţe z etických důvodů musí být 

zaměstnanci klienta informováni o tom, ţe jsou formou MS kontrolováni. Technické zásady a 

pravidla se dělí na základní, doporučné a takzvané best practise. 

 

Základní • Scénáře pouţívané při mystery shoppingu nesmí po mystery 

shopperech vyţadovat nic protizákonného, nic, co by mystery 

shoppery vystavilo fyzickému riziku, zveřejnění osobních dat 

proti jejich vůli, nic, co by mohlo vést k tomu, ţe budou proti 

své vůli registrování v seznamech různých 

subjektů jako potenciální klienti a následně kontaktováni. 

• Zúčastněný personál musí být srozumitelně informován o 

cílech mystery hopping projektu, způsobu pouţití a předávání 

výsledků. 

• Jména členů personálu nebo jejich totoţnost zaznamenaná 

prostřednictvím videa, zvukového záznamu atd. můţe být 

zveřejněna pouze za předpokladu, ţe byl o tomto personál 

předem informován. Osobní identifikace členů personálu 

konkurence nesmí být zveřejněna. 

• Agentura provádějící mystery shopping se musí s klientem 

dohodnout na budoucím uchovávání a likvidaci materiálů z 

výzkumu, ať uţ jde o dotazníky, videa, nahrávky nebo jiné 

pouţité materiály. 
 

Doporučení • Dotazník by měl být zaměřen na objektivní otázky směřující 

k získání faktických informací. Lze pouţít i několik 

subjektivních hodnocení, která pomohou při interpretaci 

výsledků. 

• Personál by měl být o mystery shoppingu informován i v 

případě pilotních návštěv, které projektu předchází. Pokud 

budou výsledky z pilotních návštěv anonymní, není povinné 

informovat personál v této fázi projektu. 

© MSPA Europe, 2008 

• Při provádění mystery shoppingu u konkurence by měl test 
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ideálně zahrnovat nákup, který odpovídá stanoveným cílům 

projektu. Pokud test nákup zboţí 

nezahrnuje, měl by scénář simulovat poţadavek, který je v 

dané oblasti zcela běţný. 

 

Best practise Scénář mystery shoppingu by měl být realistický v tom 

smyslu, ţe by měl simulovat přirozené a reálné chování 

spotřebitele na příslušném trhu. 

• Rozloţení, načasování a obsah návštěv by měl odráţet zcela 

běţnou situaci na příslušném trhu. 

• Scénář by měl být jednoduchý, stručný a přiměřený, aby 

mystery shopper dokázal průběh návštěvy věrně a správně 

zaznamenat. 

 

Tabulka č.1  - Technické zásady a pravidla MS dle asociace MSPA (MSPA, 2003) 

 

2.2.2 Etický kodex SIMAR 

Českou organizací vycházející ze zásad ESOMARU a MSPA je SIMAR. SIMAR je 

výběrové neziskové sdruţení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění působících v České 

republice. V současné době sdruţuje 13 členů. Její doporučení formulované jako Minimální 

standardy SIMAR pro realizaci projektů MS jsou určena poskytovatelům i uţivatelům této 

pozorovací metody. Řada výzkumných agentur se těmito doporučeními řídí úplně nebo 

částečně, a to zejména proto, ţe objednatel je ten, kdo platí, a tedy má nezanedbatelný vliv na 

průběh průzkumu. Minimální snahou i nečlenských agentur má být alespoň seznámení 

objednatele s existencí etického kodexu, který vychází z pravidel ESOMAR a MSPA. Etický 

kodex SIMAR rozdělen do pěti okruhů. Úvod je prvním okruhem a ujasňuje, co je MS, co je 

součástí MS projektů a ţe v těchto studiích vystupují mystery shoppeři, kteří zhodnotí 

návštěvu. V úvodu také najdeme, koho se mohou týkat studie MS a jaké techniky MS 

zahrnuje. V druhém okruhu se řeší Základní zásady. Ty volně navazují na Základní zásady a 

pravidla kodexu MSPA. Zatímco dle kodexu MSPA můţe být identita zaměstnance 

zveřejněna, je-li s tím pracovník seznámen; SIMAR tento problém řeší následovně. „V 

případech, kdy jsou jakákoliv data získávána jako zcela důvěrná a nemají být užita k jiným 

než výzkumným účelům, je studie zahrnuta pod definici výzkumu trhu a může být popsána jako 

„Mystery shopping research“ („Mystery shopping výzkum“). Pokud nejsou osobní data 

získávána jako zcela důvěrná a mohou být užita také k jiným než vědeckým účelům – např. ve 

vztahu ke školení zaměstnanců, k posílení prodejních výkonů či ve prospěch bonusového 

systému – potom nemůže být studie výhradně zahrnuta pod definici výzkumu trhu a nesmí být 

popsána jako „Mystery shopping research“, ale jako „Mystery shopping project“ („Mystery 
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shopping projekt“)“ (SIMAR, 2005) V druhém okruhu také najdeme, ţe MS nesmí být pouţit 

pro zvýšení prodeje či distribuce vyvoláváním zřetelné spotřebitelské poptávky po výrobku či 

sluţbě. V třetím okruhu se řeší Obecné poţadavky. Kodex blíţe specifikuje zásadu MSPA o 

informování zaměstnance zaměstnavatelem o průběhu MS. Oznámení musí obsahovat: v 

jakém období se studie koná; jaké jsou cíle a obecné zaměření studie; zdali budou získaná 

data o dotazovaných identifikovatelná nebo ne; zdali bude využíváno audio-, video- či jiných 

elektronických záznamů pozorování nebo rozhovorů (včetně odpovídající informace o účelu, 

příjemcích a úschově těchto záznamů); sdělení, že nedojde k žádným ztrátám v příjmech, 

vyplývajícím z času stráveného při dotazování (v případě, že příjem zaměstnance závisí na 

obratu nebo bonusech) (SIMAR, 2005). V třetí oblasti Obecných poţadavků se nadále řeší 

transparentnost studií a kodex upravuje, jak postupovat při realizaci MS u konkurence. Kodex 

upozorňuje na dobu strávenou se zaměstnancem, která by měla být adekvátní povaze trhu a 

typu dotazu. Kodex také upravuje zpracování údajů a následnou likvidaci. Ve čtvrtém okruhu 

se řeší Dodatečné poţadavky k MS výzkum. Jak jiţ bylo řečeno, v této metodě nesmí dojít 

k identifikaci dotazovaných. Tedy rozhovory nesmí být elektronicky zaznamenávány a 

obdrţí-li zadavatel seznam míst, kde proběhlo pozorování, musí být předány výsledky tak, 

aby nemohlo dojít k identifikaci osob. Pokud situace nedovoluje, aby byla ukryta totoţnost 

osob, nemůţeme být taková studie povaţována za MS výzkum, ale MS projekt. Posledním 

pátým okruhem kodexu je Moţnost kontroly. Na hodnocení shoppera závisí často prospěch 

celé pobočky nebo osobní ohodnocení zaměstnance. Je tedy ţádoucí, aby data byla co 

nejpřesnější, a aby byla zaručena kontrola těchto dat. Můţe se kontrolovat jak samotná práce 

shoppera, jako příchod či doba strávená na místě, tak získaná přesnost a kvalita dat.  Rozsah 

kontroly a povinná dokumentace u dat je dle kodexu SIMAR následující: „ Kontrolováno 

bude 10% rozhovorů/pozorování interními pracovníky a o kontrole je proveden zápis. 

Kontrolu provedou interní zaměstnanci agentury nebo externisté – kontroloři, kteří na daném 

projektu nepracují jako tazatelé. Povinnost kontroly odpadá u těch pozorování/rozhovorů, 

které jsou prováděny výhradně interními zaměstnanci. Kontrola u telefonického výzkumu je 

standardně řešena příposlechem“ (SIMAR, 2005) 
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2.3 Historie MS 

2.3.1 Historie metody 

Počátky MS jsou datovány jiţ kolem roku 1940. V tomto období docházelo k častým 

krádeţím, kde viníky byli zaměstnanci. Firmy tak najímaly soukromé detektivy, aby 

zaměstnance kontrolovaly.  Soukromí detektivové se začlenili do firmy jako zaměstnanci, aby 

zjistili, jestli jiní zaměstnanci nekradou, popřípadě nepoškozují dobré jméno firmy. MS byl 

pouţíván především v bankách a obchodech a slouţil k posouzení integrity zaměstnanců. 

(Jobmonkey, 2011) 

Termín „mystery shopping“ byl vytvořen ve 40. letech, aby určoval kaţdodenní 

sluţby pouţívané zákazníkem, které byly definovány právě pomocí detektivů-zákazníků. 

 Jako první firma pouţívající metodu  MS dokonce i pod tímto názvem  byla v roce 1940 

firma Wilmark. (Beyondhello, 2009) Od té doby se MS vyvinul v průmysl, který hodnotí 

různé oblasti spokojenosti zákazníků v rámci několika různých odvětví. Dnešní materiály ke 

zpracování MS návštěv jsou mnohem sloţitější, neţ tomu bylo v historii, ale hodnocení stejně 

jako dříve závisí na shopperovi. 

Do 80. a 90. let rostl průmysl rychle, ovšem rozmach nastal aţ s příchodem internetu.  

Co se MS týče, nastal u výzkumných agentur zlom, protoţe firmy si přestaly najímat svoje 

shoppery, aby ohodnotily svůj obchod, ale obrátily se na výzkumné agentury, které jim tuto 

sluţbu zajistily. V dnešní době mohou shoppeři najít práci na internetu právě díky těmto 

agenturám, které nové pracovníky zaškolí a zajistí jim práci. (Jobmonkey, 2011) 

V dnešní době nabízí MS mnohem více moţností zkoumání, neţ tomu bylo před lety 

a MS je dnes více označována jako metoda k identifikaci potřeb zákazníka spíše neţ jako 

kontrola zaměstnanců. I kdyţ, jak víme, pouţívá se metoda k obojímu. Jako taková tvoří dnes 

v průmyslu 1,5 bilionu dolarů a je rozšířena po celém světě. 

 

2.3.2 MS ve světě a v České republice 

V USA v roce 2003 byl více neţ 750 společností, které poskytují sluţby tajného 

nákupu, z nichţ většina má lokální působnost. Lze pozorovat, ţe právě dnes jsou podniky, 

klienti a poskytovatelé sluţeb zapojeni do tajného nákupu více neţ kdykoliv předtím. V roce 

2005 utratili zákazníci za MS v USA přibliţně 600 milionů USD.  Dle MSPA to byl v  roce 

2009 jiţ 1 bilión dolarů. Ve Velké Británii se první průzkumy s vyuţitím metody tajného 

http://www.beyondhello.com/
http://www.jobmonkey.com/
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nákupu objevily jiţ před více neţ 25 lety, avšak na intenzitě získalo jejich vyuţití aţ v 

posledním desetiletí, kdy tyto sluţby nabízí stále více agentur pro výzkum trhu. Pouze v 

posledních několika letech se jejich počet více neţ zdvojnásobil a uţ roku 2000 jich bylo 

napočítáno přibliţně 200. Objednatelé, jejichţ roční rozpočet věnovaný pouze na průzkumy s 

tajným nákupem přesáhne 200.000 liber, nejsou ve Velké Británii výjimkou. Stejně raketový 

nástup MS pozorujeme jiţ několik let v ostatních státech západní Evropy, zejména v 

Německu, Rakousku, Francii, zemích Beneluxu a v severní Evropě. Ve státech takzvané 

východní Evropy si metoda MS pozici postupně buduje. Vidíme patrný odklon od 

angloamerického pojetí, které nabízí sluţbu MS agentur jako nákupní vyţití a hobby pro 

kaţdou ţenu v domácnosti a více klade důraz na sofistikovanou odbornou sluţbu 

specializovaných agentur, s týmem zkušených tajných zákazníků. Nicméně zkušenosti a 

potřebné know-how stále vycházejí ze země za oceánem. 

Ačkoliv je tajný nákup ve světě jiţ dlouhou dobu známou a rozšířenou technikou, jak 

jsme jiţ zmiňovali, je mezi veřejností občas tento typ průzkumu doposud mylně vykládán 

jako špiónská mise. Proto není vlastně ani překvapující, ţe i v České republice naráţíme na 

řadu dohadů v souvislosti s tím, co má tato technika vlastně znamenat. I přes tento počáteční 

nedostatek získává i v České republice tato metoda stále větší prostor. Většina zadavatelů 

výzkumu jsou podniky ze sektoru sluţeb. V tuzemském odborném tisku jsou přístupny 

zkušenosti aplikace tajného nákupu v bankovním sektoru, prodejců automobilů a dalších 

okruhů. Jiný druh tajného nákupu pouţívá přední softwarová společnost při kontrole prodeje 

legálního SW. Významné společnosti, stojící na špici svého oboru vyuţívají MS rutinně jako 

zdroj poznání k udrţení své pozice ve stále sílícím konkurenčním boji. Na zdejším trhu 

působí dnes cca 50 agentur a jen malá část se metodou MS zabývá výlučně. Nejznámější 

agentury mající MS ve svém portfoliu jsou Ipsos Tambor, Millward Brown, GFK, Market 

vision, NMS, M + M, TNS AISA a další.   

 

2.4  Marketing služeb a MS 

2.4.1 Sektor služeb 

Sektor sluţeb je nesmírně rozsáhlý a v moderních zemích hraje velkou roli ve 

společnosti. Po primárním sektoru prvovýroby a sekundárním sektoru průmyslového 

zpracování oblast sluţeb spadá do terciálního sektoru. 
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Jedna z mnohých definic sluţeb je od Kotlera a Armstronga: „ Služba je jakákoliv činnost 

nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím 

výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným 

produktem “ (Kotler a Armstron, 2004).  

 

Poskytovatelem sluţeb je v největší míře státní sektor, který poskytuje sluţby 

zpravidla bezplatně. Jedná se především o vzdělání, sluţby z oblasti zákonodárství a výkonu 

práva, zdravotnictví, obrana státu a bezpečnost občanů a jiné další. Ačkoliv se můţe zdát, ţe 

MS je metodou uplatňující se hlavně v trţním sektoru ekonomiky, úplně tomu tak není. Je 

běţné, ţe zadavatelem výzkumu je i státní sektor, především kraje či městská zastupitelstva. 

MS je od těchto subjektů nejčastěji zadáván v oblasti hodnocení zdravotnického personálu 

nebo úřadů. Dalším poskytovatelem sluţeb jsou nadále neziskové organizace jako např. 

nadace, charitativní organizace, občanská sdruţení či církve. V tomto sektoru se MS zpravidla 

nepouţívá, avšak v zahraničí byly zaznamenány případy, kdy na tento sektor byl MS 

aplikován. Posledním poskytovatelem sluţeb je podnikatelský sektor, který si za poskytnutí 

účtuje přiměřený zisk. Podnikatelská sféra se zaměřuje především na banky, pojišťovny, 

hotely, leteckou dopravu, marketingový výzkum, cestovní ruch, vše kolem zábavy. Právě v 

těchto oborech je MS nejrozšířenější a designy projektů se v detailech liší dle  jednotlivých 

oblastí. (Vaštíková, 2008) 

 

Sluţby se dají klasifikovat z několika hledisek. Odvětvové třídění sluţeb dle Footema 

a Hattema dále třídní sluţby na terciální, kvartérní a kvinterní. Typickým zástupcem 

terciálních sluţeb jsou restaurace, hotely, holičství, kadeřnictví a další. Charakteristickým 

rysem kvarterních sluţeb je usnadňování, rozdělování činností a tím i zefektivnění práce. 

V kvinterním sektoru poskytovatelé sluţeb své příjemce mění a určitým způsobem 

zdokonalují.  Dalším moţným rozlišením je rozlišit sluţby na trţní a netrţní, tedy zda se daná 

sluţba lze směnit na trhu za peníze či nikoliv. Členění na základě prodeje je rozdělení sluţeb 

podle charakteru postavení poskytovatele sluţby. Rozdělení sluţeb podle trhu kupujícího 

zohledňuje sluţby dle následujících kritérií: 1) druh trhu 2) způsob koupě 3) motivace ke 

koupi. A konečně rozdělení sluţeb pro potřeby marketingu odpovídá na otázky: a) Jaký je 

způsob distribuce sluţby b) Jaký je charakter poptávky po sluţbě c) Jaké jsou vztahy 

poskytovatele sluţby se zákazníkem d) Do jaké míry lze přizpůsobit sluţbu poţadavkům 

zákazníků  (Vaštíková, 2008, s.16 ). Výhody uţití MS jsou nejvíce patrné z rozdělení sluţeb 

pro potřeby marketingu. Jaké jsou vztahy poskytovatele sluţby se zákazníkem lze sice zjistit 
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klasickým dotazníkovým šetřením mezi skutečnými zákazníky, ale jak jiţ bylo popsáno 

v samotné metodologii, jsou data z MS kvalitnější a přínosnější pro zadavatele. V otázce do 

jaké míry lze přizpůsobit sluţbu poţadavkům zákazníků, se více hodí uţít metodu focus group 

či hloubkový rozhovor. 

 

2.4.2 Služba jak produkt 

 

Sluţba je sama o sobě komplikovaný produkt. „ Služba je velice složitý produkt, který 

můžeme definovat jako soubor hmotných a nehmotných prvků, obsahujících funkční, sociální 

a psychologické užitky nebo výhody. Produktem může být myšlenka, služba nebo zboží, nebo 

kombinace všech tří výstupů“ (Vaštíková, 2008, s.92 ). Chceme-li sluţbu jako produkt 

porovnat s nabídkou ostatních sluţeb na trhu, narazíme logicky na problém, ţe je velice málo 

zákazníků, kteří uţívají stejnou sluţbu ve stejné míře současně. Například.: Je moţné, aby 

klient jedné banky byl zároveň i klientem banky konkurenční, coţ ovšem není časté, aby 

pouţíval stejný účet, prováděl na něm stejné transakce a vybíral peníze z bankomatu ve stejný 

den. Pro tento účel je role mystery shoppera velkou výhodou,  protoţe dokáţe díky dobře 

designovanému projektu tyto parametry porovnat. Tedy další forma jak se dá MS pouţít je 

konkurenční srovnání sluţby jako produktu. 

  Nabídka sluţeb by měla definovat výhody, které odlišují nabízenou sluţbu od 

konkurence. Je tedy nutné znát otázky: V jakém oboru podnikáme a jaké přání a potřeby se 

snaţíme uspokojit. Koncepci sluţby je pak třeba zavést do kontrérní nabídky. 

 Produkt se v oblasti sluţeb dělí na klíčový produkt a periferní produkt. Klíčový 

produkt je produkt základní a je hlavní příčinou koupě sluţby. Doplňkovou sluţbou je pak 

myšlena kaţdá taková sluţba, která je poskytována ke sluţbě hlavní jako určitá nadhodnota. 

Dnes je tomu tak, ţe většina organizací nabízí periferní sluţby skoro automaticky. „Vzniká tak 

čtyřlístek doplňkových služeb: poskytování informací a poradenské služby, přebíraní 

objednávek a účtování služeb, péče o zákazníka a jeho bezpečnost, speciální služby “ 

(Vaštíková, 2008, s.93 ). Podíváme-li se nabídku sluţeb některých odvětví v dnešní době, 

zjistíme, ţe produkt si je velice podobný. Hlavní boj o zákazníka se strhává v právě 

zmiňovaném čtyřlístku doplňkových sluţeb. Jak bude tento čtyřlístek prezentován, záleţí ve 

značné míře na zaměstnanci. Vracíme se tedy opět k tomu, ţe chce-li firma profitovat, tedy 

pečovat o své zákazníky nebo získávat nové zákazníky, je kontrola a profesní růst 

zaměstnance nezbytný. 
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2.5 Užití metody MS 

2.5.1 Proč použít metody MS 

Po shrnutí techniky MS a historie bych se chtěla věnovat otázkám, proč pouţít MS a 

pro koho je určen. Marketingové plánování, jako moderní nástroj řízení firmy, vyuţívá 

marketingový výzkum k získávání informací z trhu. MS jako jedna z technik marketingového 

výzkumu nám umoţňuje tato data získat. Jak Mickie Caracatsanis  ze Satisfaction service 

Institutions tvrdí , lze pouţít MS jak ve výzkumech business-to–consumer, kde jde především 

o výzkum maloobchodních prodejen, tak i ve výzkumech business-to-business (Caracatsanic, 

2007). Snahou kaţdé firmy je maximalizovat zisk a jak jsme jiţ poukázali v popisu sluţeb; 

kdyţ lokace, cena a výběr produktu není jiţ tak unikátní, je právě servis sluţeb klíčem 

k úspěchu či krachu. Firmy by měly mít na paměti, ţe stojí 10x více získat nového zákazníka, 

neţ udrţet si stávajícího a také, ţe nespokojený zákazník řekne dalším pěti známým o své 

špatné zkušenosti. Následující statistika ukazuje, jaké jsou důvody odchodu zákazníků: 

- „69% špatné zákaznické služby 

- 13% špatná kvalita výrobků 

- 9%   konkurenční výhody 

- 5%   jiné důvody 

- 3%   stěhování 

- 1%   smrt“ (Michelson, 2005, slide 3) 

V době, kdy se o zákazníka strhává doslova boj, je kaţdá informace zlepšující postavení 

firmy na trhu uţitečná. Marketingový výzkum není levnou záleţitostí a firma by si měla 

vybrat takový typ výzkumu, který je opravdu přínosný. Výhodou MS je, ţe ukazuje, co je pro 

zákazníka důleţité. Protoţe rozdíl v tom, co je důleţité pro manaţera a pro zákazníka, můţe 

být velký rozdíl. MSPA uvádí následující výhody MS: 

- Monitoruje a měří jak je sluţby prezentována 

- Zlepšuje udrţení zákazníků 

- Ukazuje zaměstnancům, co je důleţité při obsluze zákazníka 

- Posiluje pozitivní zaměstnaneckou/manaţerskou činnost s motivačními 

odměnami 

- Dává zpětnou vazbu z frontových činností 

- Zajišťuje kvalitu předání produktu/sluţby 

- Podporuje propagační programy 
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- Kontroluje cenové a merchandisingové plnění 

- Umoţňuje konkurenční analýzy 

- Identifikuje potřeby, které je nutné zlepšovat 

- Identifikuje obchodní příleţitosti 

- Funguje jako nástroj pro vzdělání a další rozvoj 

- Zajišťuje pozitivní vztah se zákazníkem ve frontové linii 

- Prosazuje zaměstnaneckou integritu (Michelson, 2005, slide 4) 

Zde je shrnutí klíčových prvků MS. Dodává informace o důleţitých činnostech a 

nabídce společnosti v takové podobě, jak je zaţívá a chápe běţný zákazník. Odhaluje, jaký je 

přístup a péče prodejního personálu, klientské podpory nebo operátorů call centra k Vašim 

zákazníkům. Díky MS se management dozví, zda pracovníci ve frontové linii pečují o 

zákazníky správně a způsobem, který je v souladu se standardy společnosti a trhu. 

2.5.2 Kde se dá metoda použít a pro koho je určena 

Nyní k odpovědi na otázku, kdo pouţívá sluţeb MS. Všeobecně to můţe být jakákoliv 

firma či organizace, která potřebuje monitorovat své procesy, moţnosti, doručení výrobků či 

podání sluţby. Konkrétně jsou to následující instituce/organizace: 

- Banky 

- Maloobchody 

- Manufaktury 

- Call centra 

- Internetové obchody 

- Vládní úřady 

- Nemocnice 

- Asociace 

- Frendčízové prodejny 

- Promotérské agentury 

- Hotely 

- Restaurace 

- Multikina 

- Cestovní kanceláře 

- Přepravní firmy 

- Fitness a health centra 

- Firmy na správu nemovitostí 

- Nákladní/kurýrní sluţby 

Tabulka č. 8 – Organizaci a firmy pouţívající MS ( Mysteryshopping, 2003) 

Podoba průběhu jednotlivých mystery návštěv se liší podle organizací. Scénář, který 

mystery shopper dodrţuje, je pro kaţdou oblast jiný. Jak se designy projektů mění, bych ráda 

ukázala na vybrané skupině uţivatelů. Tito uţivatelé jsou také nejčastějšími zadavateli 

výzkumu. Rozdělení skupin uţivatelů dle www.mysteryshopping.org : 

http://www.mysteryshopping.org/
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Obchod 

„Je jedno, jedná-li se o obchody s potravinami, oděvy, knihkupectví nebo obuv, obchody se 

stavebními potřebami nebo květinářství. Odborníci se shodují: kvalitu zákaznického servisu je 

možné objektivně změřit pouze pomocí MS“ (Mysteryshopping, 2003). Shopper zde vystupuje 

jako průměrný zákazník, který si jde koupit výrobek. Nejčastěji sleduje, zda je zboţí popsané 

a oceněné, za jak dlouho v obchodně našel, co hledal a další. Scénář také zpravidla obsahuje 

interakci se zaměstnancem. Shopper podává zaměstnanci otázky typu, kde můţe najít 

výrobek, který fiktivně hledá, či kolik daný produkt stojí. Následně dochází k hodnocení 

zaměstnance. MS je nadále dobrým způsobem jak ohodnotit vrácení nevyhovujícího výrobku 

či reklamaci v komunikaci se zaměstnancem.   

Nákupní centra 

„ Představitelům těchto subjektů ukáže, zda různé obory pod jednou střechou dodržují jak 

všeobecné servisní standardy, tak interní dohody a směrnice provozovatele“ 

(Mysteryshopping, 2003). Shopper například hodnotí, zda je moţné uplatnit slevové kupóny 

vydané nákupním centrem. Další moţnost uţití MS je ve zlepšení sluţeb nákupního centra 

vůči zákazníkovi. Počet nákupních center roste a zákazník má více na výběr, kde nakoupit. 

Pokud si zákazník volí, kam pojede, preferuje spíše nákupní centra s lepšími sluţbami. 

Shopper tak často hodnotí, zda je orientace v centru dobře srozumitelná, jestli jsou toalety 

čisté a je snadné je najít, či jen vysvětluje subjektivní pocit, jak se v nákupním centru cítí.  

Sluţby 

„ Doprava, doručování zásilek, taxislužby, čistírny, kadeřnictví, salony krásy, a další jsou 

zcela závislé na lidském faktoru. MS odhalí i to, co unikne pozornému majiteli“ 

(Mysteryshopping, 2003).  Mystery shopper zde odpovídá na základní otázku, zda by vyuţil 

sluţby znovu.  Pokud by nepouţil, vysvětluje následné důvody, proč by tak neučinil. Shopper 

tak pomáhá odhalit nesrovnalosti v poskytování sluţby a indikuje tak následné zlepšení. 

V dopravě vystupuje shopper jako cestující a kontroluje, zda stevardky, průvodčí či letušky 

dodrţují standarty předepsané firmou. U taxi sluţeb se kontrolují správné sazby a především, 

zda taxikáři neokrádají zahraniční klientelu ve svůj prospěch. 

Hotely, restaurace, catering 

„ Pokud jde o udržení jednotných standardů na velmi vysoké úrovni, je MS nejúspěšnější 

metodou. V tomto specifickém oboru bezpečně odhalí nekalé praktiky personálu, ať jsou 

namířeny proti zákazníkům nebo majitelům“ (Mysteryshopping, 2003).  Restaurací je 

v kaţdém větším městě mnoho a zákazník preferuje místa s dobrou obsluhou. Najít 

spolehlivého zaměstnance, který pracuje na výbornou i bez přítomnosti majitele je dnes 
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problém. MS tak podává reálné informace o chodu restaurace i bez přítomnosti majitele. 

Shopper si objedná jídlo a hodnotí, za jak dlouho je obslouţen, zda je personál vstřícný, či 

jaká je kvalita jídla. MS se pouţívá i v systému hodnocení a porovnání více restauraci ve státě 

či kontinentu. Hodnocení Michelinských hvězd, které srovnávají úroveň a kvalitu jídla 

v restauracích po celém světě, funguje na stejném principu jako MS. Podobný koncept 

najdeme i České republice a jmenuje se Maurerův vývěr. Scénář MS v hotelech je utvářen tak, 

aby hodnotil úroveň sluţeb v hotelu. Shopper můţe mít záminku ke konverzaci se 

zaměstnancem; nejčastěji je to problém na pokoji, či jen dotaz na recepci.  

Finanční instituce 

„ Objektivně z pohledu zákazníka je kontrolováno dodržování úkolů ze školení a firemních 

směrnic pro veškeré myslitelné scénáře“ (Mysteryshopping, 2003). V dnešní době, kdy je 

přechod mezi finančními institucemi na základě sjednané mobility mezi bankami snazší, je 

udrţení klienta náročnější. Banky tak vynakládají nemalé peníze, aby kontrolovaly své 

zaměstnance, zda správně popisují produkty a dodrţují stanovené standardy. Shopper přichází 

do banky jako klient či nový zákazník a vyslovuje záminku, kterou začíná rozhovor se 

zaměstnancem. Úvodní otázka je nejčastěji na finanční produkt, jako je penzijní připojištění, 

stavební spoření či jiné. Shopper kontroluje, zda pracovník v bance dodrţuje správný prodejní 

postup, zda dobře popisuje produkt a subjektivně hodnotí, jak na něj pracovník působí. V MS 

finančních institucí se často uplatňuje doporučený princip Morissona, Colemana a Prestona, a 

to: ţe MS provádějí dva nezávislý shoppeři, kde jeden kontroluje všeobecné standardy na 

pobočce a provádí pozorování přítomností cedulek na prázdných přepáţkách a další. Za to 

druhý shopper se věnuje interakci se zaměstnancem. Obě tyto návštěvy nemusí probíhat 

zároveň.  

Benzínové pumpy 

„V branži s dalekosáhle regulovanou cenovou strukturou leží těžiště z větší části v nabízených 

servisních výkonech. MS pomáhá v této oblasti zejména zprostředkovat pracovníkům úkoly ze 

školení; pro motivaci pracovníků je používáno motivačních programů“ (Mysteryshopping, 

2003). 

Výroba a dovoz spotřebního zboţí 

„Cenné informace přináší výrobcům a dovozcům spotřebního zboží, ať jde o ledničky nebo 

hotové domy, tajní zákazníci sledují práci se značkovým zbožím u jednotlivých prodejců, 

využití materiálů POS a merchandaisingu, dodržování dohod, cen, hodnotí poradenskou 

činnost prodejců“ (Mysteryshopping, 2003). 

Veletrhy/Výstavy 
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„ Zde je oslovován během velmi krátké doby extrémně vysoký počet potenciálních zákazníků: 

je vyžadováno perfektní poradenství, rozsáhlé odborné znalosti, ale také vysoké zatížení – 

často také po cizích pracovnících firmy“ (Mysteryshopping, 2003).  Program MS pomáhá jiţ 

předem pracovníky vyškolit. Během akcí mohou být výkony kontrolovány a objektivně 

změřeny. 

Státní správa a samospráva 

Na rozdíl od jiných sluţeb si zákazník návštěvu státní instituce nevybírá a jednou za čas je 

nucen příslušný úřad navštívit. Zaměstnanci ve státní správě nepodléhající trţní konkurenci, 

neměli a někde stále nemají zájem vyjít návštěvníkovi vstříc.  Mnoho orgánů z krajů, měst či 

obcí začalo tento problém řešit právě metodou MS. Ta jako jedna z mála je schopna odhalit 

lenost a neochotu státních zaměstnanců pracujících na úřadech. Pro MS ve státní správě se 

obtíţně hledá vhodný mystery shopper, protoţe nemůţe na úřadě vystupovat pod fiktivním 

jménem a musí se prokazovat platnými doklady. Pro tento typ projektů je tedy potřeba více 

času a financí, které jsou nutné k vyhledání a zaškolení nových shopperů. 

Call centra, telefonní operátoři 

Tyto typy MS se pouţívají ve firmách, které jsou závislé na neosobním typu komunikace se 

zákazníky. Jsou to například překladatelské, jazykové agentury nebo internetové obchody 

vyřizující objednávky po telefonu či internetu. Shopper hodnotí počet informací, které po 

telefonu dostane a ochotu zaměstnance pomoci na telefonu. Příklad: Shopper volá do 

překladatelské agentury s dotazem na přeloţení textu a posuzuje, zda zaměstnanec byl 

ochoten komunikovat, zda si vyţádal text či zpětný kontakt.  

Zdravotnictví 

Obor, kde důvěra hraje rozhodující roli. Další specifická oblast, kde uţití MS je náročné. 

Hodnocení lékaře stejně jako jiného státního zaměstnance je obtíţné a vyţaduje speciální 

metodu.  MS v nemocnicích hodnotí, zda shoppeři vydávající se za pacienty, byli dostatečně 

ošetření a informováni o své nemoci. MS tak prokazuje, jestli lékař svou práci nezanedbává a 

zda opravdu pacientům pomáhá. 

Obchod s motorovými vozidly 

Kompetentní servis, poradenství a podmínky. To jsou pouze tři ze základních prvků, které 

jsou uplatňovány prostřednictvím programů MS v oblasti obchodu s motorovými vozidly. 

Nejčastějším fiktivním problémem je simulace závad na automobilu.  

Zařízení pro volný čas 

Moderní spotřebitel tráví stále více svého volného času uvědoměle a moţnost výběru, jak 

tento čas stráví, je široká. Aby bylo moţné nabídnout záţitky, které očekává, jsou vyvinuty 
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programy, které testují jakost sluţeb v zařízeních pro volný čas, ať jde o zoologické zahrady, 

kina, knihovny, sportovní centra a další. 

2.6  Fáze výzkumu 

Proces marketingového výzkumu a jeho fáze v MS jsou shodné s klasickým 

marketingovým výzkumem a „zahrnuje čtyři kroky: definování problému a stanovení cílů 

výzkumu, vytvoření plánu výzkumu, implementace plánu, interpretace a sdělení zjištění“ 

(Kotler, 2007,s.407). viz obr. 1. Tyto čtyři základní kroky se dají dále rozčlenit na menší 

podskupiny, a to: zahájení výzkumu, orientační analýzu, plán výzkumu, zpracování údajů, 

analýzu údajů, interpretace výsledků, závěrečná zpráva a její prezentace. (Kozel, 2005, s.69) 

MS má v jednotlivých oblastech svá specifika, která uvedu níţe. 

 

Obr.1 -  Proces Marketingového výzkumu (Kotler,2007,s.407)
 

 

2.6.1 Zahájení výzkumu a orientační analýza 

Organizace mající zájem vyuţít metody MS by si nejdříve měla ujasnit, zda je tato 

technika sběru dat pro jejich činnost přínosná a výhodná vzhledem k finančním nákladům, 

které tato metoda vyţaduje.  Pokud ano, dochází nejčastěji k výběru marketingové agentury, 

která provede celý výzkum. Je také moţné a časté, ţe MS provádí organizace sama, buď ve 

speciálním oddělení zaměřující se na MS nebo prostřednictvím najatých shopperů pro jeden 

projekt. Organizace tak ušetří náklady, ale je zde nutné podotknout, ţe se tak vystavuje riziku 

zkreslení dat, které plynou z nesprávně nastavených parametrů výzkumu a neškolených 

shopperů. Aby byl MS proveditelný, musí si organizace ujasnit, co chce měřit. Je tedy v první 

fázi třeba provést podrobnou analýzu očekávání a potřeb zákazníků. „ Nejčastěji bývají 

dotazováni skuteční zákazníci prostřednictvím dotazníkového šetření nebo pomocí focus 

group“(Wágnerová, Baarová, 2008, s.11). Účelem této analýzy je, aby organizace našla 

okruhy, které jsou z pohledu zákazníka důleţité. Marketingové agentury s dlouholetými 
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zkušenostmi mohou být při hledání těchto cílů velmi nápomocné. Má-li firma určené 

problémy, které chce sledovat či řešit, definuje cíle výzkumu, které se mají zkoumat. Pokud je 

jedním z cílů i hodnocení pracovního výkonu zaměstnance, je dobré, aby se na sestavení 

tohoto systému podíleli i samotní zaměstnanci. „ Tím, že umožníme, aby se hodnocení podíleli 

na přípravě systému hodnocení, vyhneme se u nich pocitům nespravedlnosti, který se tak 

často s hodnocením spojuje“ (Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 2003, s.259 ). Kdyţ jsou 

definovaná kritéria výzkumu, provede se jejich operacionalizace. 

 

2.6.2 Plán výzkumu 

V této fázi dochází k vytvoření výzkumných nástrojů. Poté, co agentura zná přesnou 

podobu jak má návštěva vypadat a jaká data by se měla teoreticky získat, sestaví scénář, podle 

kterého shopper při návštěvě postupuje.  Scénář obsahuje z pravidla následující: 

NÁZEV PROJEKTU  

Tato část obsahuje název projektu, pod kterým ho agentura či 

organizace eviduje. 

Číslo projektu Označuje číslo projektu, pod kterým ho agentura či organizace 

eviduje. 

Typ scénáře Je moţné, ţe při probíhajícím výzkumu je pouţito více typů 

scénářů, dle potřeb výzkumu. 

Harmonogram terénu Harmonogram terénu určuje, v jakém období má shopper provést 

daný úkol. Jak jiţ bylo zmíněno, data z MS jsou přesnější, kdyţ 

si shopper sám vybere, kdy návštěvu provede. Aby nedocházelo 

k tomu, ţe jsou návštěvy prováděny na poslední chvíli, 

doporučuje agentura rovnoměrné rozloţení návštěv do celého 

terénu. 

Výše odměny Jak vysokou dostane shopper odměnu za jednu návštěvu, je-li 

provedena bezchybně. Agentury na základě kontrol hodnotí práci 

shopperů a mají nastavený systém penalizací, kterými sniţují 

výše odměny. 

Pokyny jaké materiály obdržíte 

z návštěvy a v jaké podobě je předat 

agentuře 

Kaţdá agentura vyţaduje po shopperovi podklady z návštěvy. Ty 

buď jsou důkazem, ţe byl MS proveden, či určují, co má shopper 

při návštěvě obdrţet. Jsou zde uvedeny pokyny, jak přílohy 

správně pojmenovat. Pokud je součástí MS i koupě výrobků, 

agentura říká, jak s nimi má shopper dále nakládat.   

OBECNÉ INFORMACE A 
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PROFILU TAZATELE 

Co je cíl návštěvy Zde je shrnutý všeobecný cíl, proč je MS prováděn a co je 

hlavním úkolem. Cíl nám určuje, kam by měl rozhovor směřovat 

a na co se zaměřit. 

Záminka Záminky vyslovuje nejčastěji shopper a má vést k zahájení 

rozhovoru se zaměstnancem. Je to nejčastěji jen věta či větné 

spojení. Agentura by měla mít zájem na tom, aby záminka vedla 

k cíli návštěvy. Úkolem shoppera je říci záminku, přesně ve 

znění, jak ji udává agentura. Záminka by také měla pomoci 

k tomu, aby se zaměstnanec rozpovídal a aby tak bylo moţné 

měřit jeho práci. 

Charakteristika shoppera Určuje nám, jakou roli má zákazník hrát. Charakteristika 

shoppera je vţdy úzce spjata s typem scénáře. Říká nám, jaký má 

mít věk, vzdělání, povolání, koníčky, měsíční příjem a další. 

Profil k nabídce Vyţaduje-li to scénář, profil nám blíţe specifikuje, jaké jsou 

přání a potřeby shoppera. 

Seznam věcí a úkolů před 

návštěvou 

Spíše technické poţadavky, na co se má shopper před návštěvou 

soustředit. 

DETAILNÍ ROZPIS MYSTERY 

SHOPPINGU 

V této části scénáře dochází k rozepsání návštěvy dle toho, jak 

by měla ideálně vypadat a jak přesně byl měl shopper 

postupovat. Obsahem je i doporučení, jak se chovat při 

nestandardních situacích, které mohou nastat. 

Krok 1 V kroku jedna se jedná především o příchod a testování, zda si 

nás někdo ze zaměstnanců všimne. Dochází kde k nejčastějšímu 

testování, zda budeme osloveni. Je předepsáno, jak se chovat, 

abychom byli osloveni. Pokud se tak nestane, vyhledává shopper 

zaměstnance sám. V této fázi se nadále hodnotí standardy firmy. 

Například.: Zda zaměstnanec představil v telefonu firmu, zda 

pozdravil. Jestli vyţadoval průkaz či jiné. 

Krok 2 V druhém kroku hodnotíme nejčastěji samotnou interakci se 

zaměstnancem, nebo hodnotíme danou zkušenost se sluţbou. 

Pokud jde o rozhovor, začíná se nejčastěji vyslovením záminky, 

která je daná. Sledujeme pak, zda zaměstnanec dodrţuje správný 

prodejní postup. 

Krok 3 Za krok třetí se nejčastěji povaţuje ukončení rozhovoru. Zda se s 

námi pracovní rozloučil, předal vizitku, či paragon. Při 

hodnocení sluţeb, sledujeme, jak se chová zaměstnanec při 

našem odchodu. 
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KONTAKTY 

Poslední část, kde se uvádějí kontakty, které mohou být potřebné 

při nestandardních situacích či problémech ve scénáři. 

Tabulka č. 2 -  Scénář MS 

Na scénář navazuje záznamový dokument, zpravidla nazýván záznamový arch nebo 

záznamový dotazník (dále jen ZD). Ten je provázán se scénářem a je vytvořen tak, aby akce 

ve scénáři byly shodné s otázkami v ZD. Okruhy otázek hodnotí provozovnu, interakci se 

zaměstnancem a celkový dojem. Najdeme zde jak čistě faktické otázky, tak otevřené 

subjektivní odpovědi. Často se také uţívá škálovacích technik pro ohodnocení zaměstnance či 

provozovny ve srovnání s dalšími pozorovanými subjekty. 

V této fázi také agentura určuje, jak bude práce shoppera kontrolována. Jedním 

z moţných způsobů je nahrávání rozhovorů, které jsou po skončení návštěvy předány spolu 

s vyplněným ZD. Tyto dokumenty zkontroluje kontrolor, který opraví případné chyby v ZD a 

ohodnotí práci shoppera. 

 

2.6.3 Sběr dat 

Před spuštěním sběru dat se často provádí pilotní návštěva, která ukáţe, zda vytvořený 

scénář v praxi funguje. Kdyţ jsou doladěny veškeré detaily ve scénáři, přichází na řadu 

školení mystery shopperů. Marketingové agentury mají zpravidla svou vlastní databázi 

tazatelů, kteří mají s MS zkušenosti. Účelem školení je seznámit shoppery se scénářem, 

nastínit délku terénu sběru dat a zodpovědět případné dotazy. Dochází zde také ke zpětné 

vazbě od shopperů k agentuře, protoţe shoppeři mají osobní zkušenosti jiţ z předešlých 

návštěv a mohou tak mít uţitečné připomínky k projektu. Samotný sběr dat je moţno 

provádět jednorázově na jeden projekt. Pro organizace je ovšem výhodnější, pokud dostává 

data pravidelně. Dá se říci, ţe projekt běţí v několika časových vlnách a organizace tak má 

komplexnější přehled o tom, jak se mění, či zlepšuje práce v průběhu času, nejčastěji jednoho 

roku. Organizace se tak snaţí o to, aby bylo vytvořeno „funkčního cyklu hodnocení – zpětná 

vazba – rozvoj, vzdělání – hodnocení je podmínkou efektivní aplikací metody“ (Wágnerová, 

Baarová, 2008, s.15 ). Periodické hodnocení sebou nese nejen výhody, ale i moţná úskalí. 

Vytíţenost pracovníka se během roku mění v závislosti na sezónních výkyvech. Agentura by 

tak s tímto měla počítat a dle toho nastavit vlny výzkumu. 
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2.6.4 Zpracování a analýza údajů 

Data z návštěvy jsou předána agentuře v ZD,  který je zkontrolován. Jelikoţ se stává, 

ţe některé otázky jsou při vyplňování ZD sporné, dostane zkontrolovaný ZD z agentury i 

samotný sledovaný subjekt, který se tak můţe zpětně obhájit či reklamovat návštěvu. Tato 

sluţba vyţaduje velké nároky na IT a není tak mnoho agentur, které tuto sluţbu poskytují.  

V dnešní době jsou veškerá data zpracovávána elektronicky. Coţ umoţňuje lepší koordinaci 

jak samotných shopperů, tak i zkrácení doby celého projektu. Analýzu údajů provádí 

výzkumná agentura, která má své individuální postupy. Ty jsou většinou know-how agentury, 

která je tak nerada zveřejňuje. 

 

2.6.5 Interpretace výsledků a závěrečná zpráva 

Zde se předává závěrečná zpráva, která je předána zákazníkovi. Interpretace výsledků 

je prezentována samotnou agenturou. Zpráva obsahuje jak shrnutí výsledků z výzkumu tak i 

následná doporučení, co se dá v organizaci zlepšit. 

 

3. Praktická ukázka mystery call pro Jazykovou školu 

3.1  Profil společnosti 

Jazyková škola je jednou z největší jazykových agentur v České republice a má 

pobočky ve 20 městech na celém území ČR. Společnost působí na českém trhu od roku 1994. 

Za více neţ 18 let nasbírala zkušenosti, díky nimţ je schopna zajistit nadstandardní jazykové 

sluţby. Jedním z pilířů stavebního vývoje společnosti je dlouhodobě uplatňovaná strategie 

diverzifikace, a to v oblasti poskytovaných sluţeb i trhů a trţních segmentů – a především 

skupin zákazníků. Pobočka v ČR je součástí nadnárodního celku, který v současné době 

zaměstnává přes 300 stálých pracovníků v téměř 50 pobočkách po celém světě. Všichni 

zaměstnanci ovládají minimálně jeden světový jazyk na velmi dobré úrovni. Dle výroční 

zprávy dbá společnost na rozvoj a školení svých zaměstnanců. Na tuto podporu bylo 

v loňském roce vynaloţeno přes 5 mil korun. Strategií společnosti je individuální přístup 

k zákazníkům a uspokojování jejich potřeb, proto se firma zaměřila na prohloubení 

oboustranné komunikace v rámci pravidelného vyhodnocování spokojenosti klientů. Sluţby, 

které společnost poskytuje, jsou: překlady, jazyková škola, tlumočení, ostatní projekty a 
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sluţby a anglická školka. Jednou z aktivit společnosti je i hodnocení pracovního výkonu 

svých zaměstnanců pomocí metody MS. 

3.2  Zahájení výzkumu 

Společnost vyuţívá metody Mystery call pro ohodnocení pracovního výkonu 

telefonních operátorů. Úkolem telefonních operátorů je zprostředkovávat zakázky v oblasti 

překladů, tlumočení a jazykové školy. Společnost si v roce 2010, kdy byl výzkum prováděn, 

nenajala výzkumnou agenturu, která by výzkum provedla. Hodnocení zaměstnanců tak 

uskutečnila svépomocí prostřednictvím marketingového oddělení. Společnost tak výrazně 

ušetřila náklady, ale jak jsme jiţ uvedli, vystavila se tak riziku nesprávného nastavení 

výzkumu. Orientační analýza byla v tomto případě zajištěna z informací marketingového 

oddělení, které mělo jasnou představu, jak by měl ideální rozhovor se zákazníkem vypadat. 

 

3.3  Plán výzkumu 

Celkem doje k hodnocení pracovního výkonu 52 zaměstnanců. Zaměstnanci jsou 

rozděleni dle oblasti, kterou obsluhují. Oblasti jsou překlady-tlumočení a jazyková škola (dále 

jen PT a JŠ.) Zaměstnanců, zabývajících se pouze PT je celkem 21 a JŠ celkem 15. Zbylých 

16 zaměstnanců by mělo zvládat obsluhovat jak PT tak i JŠ. Podle toho, jakou oblast 

pracovník obsluhuje, bylo potřeba zvolit příslušný scénář. Scénáře se tedy dělí na dva okruhy, 

podle toho, zda se jedná o PT či JŠ. Scénáře pro PT jsou: překlad pracovní smlouvy, webu, 

zápisu z mezinárodního setkání, všeobecných obchodních podmínek a tlumočení. Scénáře pro 

JŠ jsou: firemní výuka pro skupinu, pro manaţera a intenzivní pobytový kurz. Celkem se 

hodnotí 20 poboček. Města kde pobočky jsou: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, 

Jihlava, Karlovy Vary, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, 

Plzeň, Praha 1, Praha 4, Praha – JŠ, Tábor, Ústí nad Labem, Vyškov, Zlín. Jak je vidět, pracuje 

na pobočce více zaměstnanců, kteří obsluhují zákazníka na telefonu, proto bylo potřeba 

vytvořit více profilů, pod kterým můţe shopper vystupovat. Je nutné, aby profily nebyly 

smyšlené, ale aby se jednalo o skutečně existující právní subjekty. Na základě dohody 

společnosti s jinými firmami vzešly 3 kontakty, které se dají pouţívat jako shopperův profil. 

Jedná se o společnost mající internetový obchod, nadále o dodavatele optiky a leasingovou 

společnost. Shopper tak střídá svůj profil dle toho, na jakou pobočku volá. Jaké jsou 

podmínky uţívání kontaktů je vţdy uvedeno ve scénáři. (Kontakty ve scénáři jsou smyšlené, 
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ovšem předměty podnikání jednotlivých společností zůstal zachovány.)Ukázka scénáře pro 

firemní výuku: 

NÁZEV PROJEKTU  

Jazyková škola s.r.o – Mystery call léto 2010 

Typ scénáře JAZYKOVÁ ŠKOLA – Firemní výuka 

Harmonogram terénu 1.6.2010 – 31.8.2010 

Výše odměny 0 kč, za jeden MS včetně vyplněného dotazníku 

Pokyny jaké materiály 

obdržíte z návštěvy a v jaké 

podobě je předat agentuře 

Z MS Call se pořizuje audio záznam, který společně s vyplněným ZD 

zašlete do Jazykové školy. Obdrţené emaily z MS přepošlete na 

emailovou adresu marketing@jazykovaskola.cz 

OBECNÉ INFORMACE 

A PROFILU TAZATELE 

 

Co je cíl návštěvy Cílem telefonátu je ohodnotit, jaké sluţby a ceny Vám pracovník nabídne, 

zda postupuje dle daných norem Jazykové školy a zda Vám zaslal 

proaktivní email. 

Záminka "Dobrý den XXX, společnost XXX. Chtěla bych se zeptat na ceny firemní 

výuky. Na vaší webové stránce jsem je bohuţel nenašla." 

Charakteristika shoppera Váš profil shoppera se bude měnit, podle pobočky kam voláte. Zde jsou 

celkem tři charakteristiky, které budete pouţívat: 

Internetový portál (www.internetovyportal.cz) 

Volajicí: Jméno Příjmení 

Email: prijmeni@internetovyportal.cz 

Adresa: Jana Zajíce 1111/11, Praha 1 

V ostatních městech máte pobočku, z webových stránek nejde poznat, kde 

má firma skutečné sídlo. 

!!! Moţno pouţít jen pro některé pobočky !!! 

Praha JŠ, Praha 1 a 4, Ústí nad Labem, Most, Karlovy Vary, České 

Budějovice, Tábor, Liberec Kolín 

Jde výhradně o internetový portál nabízející výrobky všeho druhu. 

Doporučujeme se na stránky podívat pro přehled, co portál nabízí. 

 

Optica (www.optica.cz) 

Volající: Jméno  Příjmení 

Email: prijmeni@optika.cz 

Adresa: Jan Zajíce 1111/11, Praha 1 

Moţno pouţít pro všechny pobočky s tím, ţe v daném městě má obchodní 

zastoupení. 

http://www.internetovyportal.cz/
mailto:prijmeni@internetovyportal.cz
http://www.optica.cz/
mailto:prijmeni@optika.cz
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Firma je výhradním distributorem brýlí různých francouzských značek 

(např. Kenzo, Parasite, Rang Rover a další). Od roku 2007 si vybudovala 

velkou sít odběratelů, která zaručuje, ţe můţete koupit tyto značky po celé 

republice. 

 

Leasingova společnost (www.leasingovaspolecnost.cz) 

Volajicí: Jméno Příjmení 

Email: prameni@leasingovaspolecnost.cz 

Adresa: Jan Zajíce 1111/11, Praha 1 

!!! Nepouţívat pro Prahu !!! 

Společnost zprostředkující výhodné leasingové půjčky na automobily 

s tím, ţe lze účet spravovat přes internet. 

Všechny kontakty jsou reálné a společnosti opravdu existují. Snaţte se 

rozvrhnout pouţívání kontaktů tak, aby se na jedné pobočce co nejvíce 

vystřídaly. 

Profil k nabídce  Telefonujete a zajímáte se o firemní výuku. Pracovník by měl při 

rozhovoru zjistit, jaká je Vaše představa a aţ poté sdělit cenu, kterou Vám 

zašle emailem. 

Váš profil: 

- Chcete výuku AJ, FJ, NJ 

- Jedná se o skupinovou výuku 

- Výuka by měla být pro 5 lidí 

- Neznáte jazykovou úroveň jednotlivých lidí 

- O rozřazovací testy máte zájem podle ceny 

- Výuka by měla probíhat mimo Vaši firmu 

- Nevíte, jestli by byl zájem o certifikáty, progress testy a další, 

nejspíš záleţí na ceně 

- Zajímá Vás hlavně cena výuky 

Seznam věcí a úkolů před 

MS 

Před tím, neţ povedete hovor, zkontrolujte, zda funguje nahrávání hovorů. 

Přečtěte si ještě jednou scénář a ZD. Připravte si papír, abyste si během 

hovoru mohla dělat poznámky. ZD vyplňujte bezprostředně po telefonátu. 

Neprovádějte více jak 5 hovorů za den. Audio  + ZD pojmenujte stejně a 

to následovně: Město pobočky, jméno pracovníka, datum telefonátu. Jaký 

byl pouţit scénář a kontakt zapište do „tabulky kontaktů“. 

DETAILNÍ ROZPIS 

MYSTERY SHOPPINGU 

 

Krok 1 Před telefonátem si ještě jednou ujasněte, jaký profil klienta volíte a 

připravte si potřebné materiály k hovoru. Tedy papír na poznámky a 

http://www.leasingovaspolecnost.cz/
mailto:prameni@leasingovaspolecnost.cz
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pomocný papír s informacemi o kontaktu na Vás, který máte zadaný jako 

shopper. Vyhledejte číslo na pobočku ze zaslaného seznamu telefonních 

kontaktů. Zapněte nahrávání hovorů a začněte telefonovat. Na začátku 

hovoru by měl kaţdý zaměstnanec říci jméno a příjmení, pobočku a 

oblast, kterou obsluhuje (tedy buď překlady a tlumočení nebo jazykovou 

školu). Sledujeme, zda tak pracovník učinil, protoţe se představení 

hodnotí. Tím, ţe se pracovník představí, známe jeho jméno a následně 

jsme ho schopni hodnotit. Dojde-li k nestandardní situaci, ţe se pracovník 

nepředstaví, ke konci rozhovoru se ho zeptáme na kontakt. Nyní vyslovte 

záminku: „Dobrý den XXX, společnost XXX. Chtěla bych se zeptat na 

ceny firemní výuky. Na vaší webové stránce jsem je bohuţel nenašla." 

Pracovník by měl přejít k nabídce. V průběhu hovoru poslouchejte, zda 

Vás pracovník alespoň jednou oslovil jménem a příjmením. 

Krok 2 Pracovník by měl před nabídkou zjistit, jaká je Vaše představa o výuce. 

Zde jsou otázky, na které se má pracovník zeptat, aby mohl vytvořit 

správnou nabídku.  

Předpokládané otázky pracovníka Vaše odpovědi dle profilu 

O jakou výuku jazyka máte zájem? AJ, FJ, NJ ( Zvolte pouze jeden) 

Máte zájem o individuální nebo 

skupinovou výuku? 

Skupinovou  

Kolik lidí by mělo být ve skupině? Přibliţně 5 lidí 

Víte, jaká je jejich úroveň? Ne, nevím. 

Kde chcete, aby výuka probíhala? Měl 

by lektor dojíţdět? 

Ne u nás na firmě. Rádi bychom 

v prostorách Jazykové školy 

Máte zájem o certifikáty, monitoring 

docházky či progress testy?  

Zatím nevím, záleţí na cenové nabídce 

Otázky jsou pouze orientační a mohou zaznít v jiném znění. Nenechte se 

rozptýlit a chovejte se jako skutečný zákazník. Pokud něčemu nerozumíte, 

nebojte se zeptat. Pokud se pracovník na dané okruhy nezeptá, tak se o 

nich dál nezmiňujte. Nechte prodejní proces na pracovníkovi, neskákejte 

mu do řeči a buďte spíše pasivní. Vyvolejte dojem, ţe nepospícháte, aby 

pracovník mohl v klidu provést nabídku. 

Krok 3 Poté, co pracovník zjistil Vaši situaci, by měl provést celkovou 

rekapitulaci nabídky a ujistit se, ţe nedošlo k nedorozumění. Sledujte, zda 

tak udělal. Pracovník by se měl zeptat, zda chcete zaslat nabídku, s tím 

souhlaste. Nyní by měl poţádat o Váš email, kam zašle nabídku i s 

naceněním firemní výuky. Toto je velmi důleţité, proto dejte pracovníkovi 

prostor a čas, aby tak udělal. Pokud Vás o zpětný kontakt nepoţádá, tak 
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zpětný kontakt nedávejte. Je moţné, ţe Vás pracovník poţádá o telefonní 

číslo. Pokud ano, předejte následující 666 777 999.  Nyní se 

s pracovníkem rozlučte a ukončete hovor. Vyplňte ZD bezprostředně po 

skončení telefonátu. 

KONTAKTY 

Při nestandardních situacích a pro případné dotazy ke scénáři kontaktujte: 

Jméno Příjmení: + 420 879 879 879 

Tabulka č.3 MS call – Jazyková škola– Scénář Firemní výuka 

Rozhovory budou nahrávány, aby mohlo dojít k následné kontrole rozhovoru. 

Kontrolu provede zaměstnanec Jazykové školy. Pokud bude mít pocit, ţe bylo pracovníkovi 

ukřivděno, provede se nový rozhovor, který bude shopperovi proplacen. Jiné další sankce pro 

shoppera nebudou nastaveny. Shopper bude odevzdávat svou práci v časových úsecích, aby se 

data mohla průběţně kontrolovat. Hodnocení je nastaveno následovně. Pokud pracovník 

splnil činnost uvedenou v ZD, dostává za ni příslušné body. Pokud nesplnil, vyplňuje se do 

tabulky nula. ZD jsou ve formátu excel a jsou různé dle typu scénáře. Všechny ZD jsou 

uvedeny v příloze práce. Ukázka ZD pro firemní výuku: 

ZÁZNAMOVÝ DOKUMENT – FIREMNÍ 

VÝUKA  
max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

jazyk 1   

individuální / skupinová 1   

obecný / specializ. Kurz x x 

počet lidí pro výuku 1   

úroveň jazyka 1   

místo výuky - lektor dojíždět? 1   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

jazykový audit 1   

BONUS: monitoring docházky, progress testy, 
certifikáty 

0   

chcete zaslat nabídku? 1   

zaslání nabídky 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 16 0 

   

   

procentuelní vyhodnocení 

získané body 0 

procentuelně 
0,0% 
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Tabulka č.4 – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Firemní výuka 

Počet ZD je stejný, jako počet scénářů. ZD vytvořila firma, proto jejich podobu jiţ 

nelze ovlivnit. Zde bych chtěla poukázat, co můţe zkreslovat data. Jak vidíme v ukázce ZD, 

pracovníci jsou hodnocení procentuálně. Problém je v tom, ţe kaţdý ZD má jiný počet bodů, 

kterého můţe pracovník dosáhnout. Například moţný počet bodů, který lze získat při 

překladu zápisu je 13 a při překladu VOP je to 18 bodů. Přitom stejné podmínky hodnocení 

by zvyšovaly validitu a reliabilitu dat. Z povahy činnosti operátorů nejde zaručit, aby byl vţdy 

stejný scénář, mělo by být tedy v zájmu agentury, aby pracovníci při vyhodnocení měli co 

nejvíce podobné podmínky.  

 

3.4  Sběr dat 

Období sběru dat je určeno na 1.6.2010  aţ 31.8.2010. V tomto období bylo nutno 

provést všechny telefonáty a vyplnit ZD. Vzhledem k tomu, ţe práci je moţné dělat z domova 

a není potřeba velké časové náročnosti, provedl sběr dat jeden shopper. Kontrolor také postačí 

pouze jeden. Shopper má povoleno telefonovat pouze 5krát za den. Je nutné, aby se telefonáty 

na jednotlivé pobočky rozvrhly do celých 3 měsíců. Pokud je na některé pobočce více 

zaměstnanců, je dobré s nimi začít, aby nedošlo k rozpoznání kontaktů. Aby nedošlo 

k rozpoznání shopper, pouţívá shopper tři různé charakteristiky uvedené ve scénáři. 

Sledovaná společnost nemá centrální databázi klientů, takţe nemůţe dojít k prozrazení 

mystery.  

 

3.5  Zpracování analýza údajů 

Zpracování údajů je rozděleno do tří okruhů. První okruh navazuje na úvahu o 

problému počtu bodů, které lze získat v ZD. Nadále porovnává jednotlivé scénáře a jejich 

zvládnutí pracovníky. Druhý okruh ohodnotí pracovní výkony zaměstnanců. V třetím okruhu 

statisticky shrneme, jak pracovníci dodrţují normy při telefonátu. 
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3.5.1 Hodnocení kvality scénářů 

Hodnocená kvality scénářů, můţeme provést dle toho, roztřídíme-li jednotlivé 

rozhovory podle pouţitých scénářů. Výsledné skóre scénářů je vypočítáno jako průměr 

z hodnocených pracovníků pro příslušný typ scénáře. Výsledky jsou následující: 

 

Graf č. 1 – Hodnocení kvality scénářů (údaje jsou v %) 

Jak můţeme vidět v grafu č. 1, v průměru nejhůře skončili pracovníci, kteří měli 

scénář Překlad VOP. Tento scénář byl pouţit pro 11 zaměstnanců. V ZD pro překlad VOP 

bylo celkem 18 sledovaných odpovědí. Podíváme-li se na jednotlivé hodnocení zaměstnanců 

pro tento scénář, zjistíme, ţe dva nejlépe hodnocení mají 66 %. To je lehký nadprůměr všech 

hodnocení, který je 63%. Nejhůře hodnocený pracovník má 11 %.  Většina zkontrolovaných 

tak podstatné nedostatky při nabídce překladu VOP. To by mělo být pro společnost signálem, 

aby vyškolila své telefonní operátory, nebo aby pro příští MS provedla změnu scénáře a ZD. 

Naopak scénář překladu zápisu z mezinárodního setkání má celkem 79 %. Všichni 

kontrolovaní mají nadprůměrné hodnocení, kromě jednoho zaměstnance s 55 %, který je pod 

průměrem mystery. Všechny ostatní scénáře mají široký rozptyl, tedy mají vypovídající 

hodnotu. Problémem, který byl jiţ zmíněn, je špatné nastavení ZD, přesněji bodové 

hodnocení, které lze získat. Následující graf  č.2 ukazuje průměrné skóre jednotlivých scénářů 

ve srovnání s počty bodů, které lze dosáhnout v ZD. Počty bodů, které lze dosáhnout v ZD 
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jsou přetransformovány na procenta. Max počet bodů18 = 100 %; 17 bodů = 94,4 %; 16 bodů 

= 88,8 %; 15 bodů = 83,3 %; 14 bodů = 77,7 %; 13 bodů = 72, 2 %. 

 

Graf č. 2 – Skóre jednotlivých scénářů ve srovnání s moţností získání bodů z MS 

3.5.2 Hodnocení pracovního výkonu pracovníků 

Přehlídneme-li, ţe podmínky pro hodnocení zaměstnanců nejsou rovnocenné, můţeme 

dle dosaţených procent z rozhovorů porovnat jednotlivé výkony. Nejlépe hodnoceným 

pracovníkem byl zaměstnanec č.14 z Liberce a jeho skóre je 93,8 % .  Naopak nejhůře 

hodnoceným pracovníkem je zaměstnanec č.28 z Plzně a jeho výsledek je 11,1 %. Důleţitým 

ukazatelem je, kolik z 52 dotazovaných přesahuje celkový průměr všech hovorů. Průměrná 

úspěšnost ze všech hovorů je 63,1 %. Celkem 29 tedy 55,5 % zaměstnanců jsou lepší neţ 

průměr. (viz. Graf  č. 3 – Skóre pracovníků v procentech) Tedy 55,5 % zaměstnanců zvládá 

práci průměrně aţ výrazně nadprůměrně. Podobný trend ukazuje i medián, který je pro 

sledovaná data 65,6 % a ukazuje tak centrální tendenci, která je téměř shodná s aritmetickým 

průměrem. 
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Graf č. 3 – Skóre pracovníků (údaje jsou v %) 

 MS by neměl vést pouze ke kontrole zaměstnance, ale měl by především napomáhat 

k dalšímu rozvoji společnosti.  Kde by společnost měla provést školení zaměstnanců, můţeme 

vidět v grafu č.4. Velmi dobrého skóre dosahují zaměstnanci v Táboře, Jihlavě a Liberci a 

mají celkově více, v průměru  85 %. Naopak nejhůře hodnocení jsou v průměru pracovníci 

v Brně a Ostravě, kteří nedosahují ani 40% úspěšnosti. 

 

Graf č. 4 – Hodnocení jednotlivých poboček  (údaje jsou v %) 

 Pracovníci jsou dle oblastí, které obsluhují rozdělení na překlady + tlumočení a 

jazykovou školu. Někteří pracovníci mají zvládat obsluhovat obě oblasti. Jak byli úspěšní 

pracovníci v oblastech, které obsluhují, ukazuje graf č. 5. Jak lze vidět, mají pracovníci 
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obsluhující oblast JŠ výrazně lepší úspěšnost neţ pracovníci obsluhující PT a PT + JŠ. Tito 

pracovníci obsluhující zbylé dvě oblasti dosáhli přibliţně stejného hodnocení okolo 59 %. 

Pracovníci obsluhující PT + JŠ mohli dostat jakýkoliv typ scénáře. Abychom dostali 

informace, jaká oblast je pracovníky obsluhována lépe, porovnáme celkové skóre všech 

scénářů pro PT a JŠ. V oblasti PT je průměrný výsledek 58 % a pro oblast JŠ je to 69 %. I zde 

se potvrzuje, ţe oblast JŠ je obsluhována lépe. Jak jsme jiţ upozornili výše, můţe být horší 

výsledek PT způsoben i tím, ţe scénář překlad –VOP byl špatně designován. 

 

Graf č. 5 – Hodnocení jednotlivých oblastí obsluhované pracovníky (údaje jsou v %) 

 

3.5.3 Hodnocení dodržování standardů 

Pracovníci ve sledované firmě mají dodrţovat stanovené a doporučené standardy, které 
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při zvednutí telefonního sluchátka. Pracovník by se měl představit jménem a říci pobočku, 

kde pracuje. Tuto činnost splnilo 100 % zaměstnanců a lze říci, ţe tato činnost je u pracovníků 

jiţ plně zautomatizovaná. Další činností, která je pro sledovanou společnost důleţitá je, zda 

pracovník poţádal volajícího o zpětný kontakt. Hodnotí se, zda pracovník poţádal o pouze 1 z 

kontaktů, nebo poţádal o 2 kontakty. (viz tabulka č. 5 – Poţádal Vás o kontakt?)  Více jak 
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92,3 % pracovníků zaţádalo o zpětný kontakt. 7,7 % pracovníků se na zpětný kontakt vůbec 

nezeptalo. 75 % pracovníků získalo oba kontakty od volajícího. Celková úspěšnost získávání 

zpětných kontaktů je pro sledovanou společnost velice příznivá. 

Tabulka č.5 - Požádal Vás o kontakt? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 ne 4 7,7 8,0 8,0 

pouze 1 kontakt 7 13,5 14,0 22,0 

ano, 2 kontakty 39 75,0 78,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0 
 

 

Missing
2
 System 2 3,8 

  

Total 52 100,0 
  

  

 Dalším sledovaným znakem bylo, zda Vás pracovník v průběhu hovoru alespoň 

jednou oslovil příjmením. To společnost nepovaţuje za stěţejní při hodnocení pracovníka, 

můţe mu to však pomoci k lepšímu osobnímu ohodnocení. Výsledky jsou v tabulce č. 6. 32 % 

pracovníků alespoň jednou oslovilo volajícího příjmením. 67,3 % zbylých pracovníků tak 

neučinilo ani jednou. V této souvislosti by bylo dobré zmínit, ţe některá jména z profilů, které 

měl shopper pouţívat, byla velmi sloţitá na vyslovení. 

 

Tabulka č.6 - Oslovil Vás pracovník alespoň jednou příjmením? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 ne 35 67,3 67,3 67,3 

ano 17 32,7 32,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

 

  

Jediným subjektivním sledovaným znakem byl milý a příjemný hlas pracovníka, který 

vstupoval do hodnocení pracovníkovy práce. Zda tomu tak bylo, záleţí čistě na shopperovi a 

subjektivní pocit z návštěvy by neměl být opravován. Jelikoţ všechny telefonáty prováděl 

pouze jeden shopper, je srovnání celkem vypovídající. 90,4 % pracovníků mělo dle shoppera 

milý a příjemný hlas. Pouze 9,6 % pracovníků milý a příjemný hlas nemělo. (viz. Tabulka č. 

7) 

 

 

 

                                                 
2
 Missing – Označení chybící odpovědi v datech pro příslušnou otázku 
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Tabulka č. 7 - Měl dle Vašeho názoru pracovník milý a příjemný hlas? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 ne 5 9,6 9,6 9,6 

ano 47 90,4 90,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

 

 

3.6 Interpretace výsledků a závěrečná zpráva 

Podíváme-li se na celkové hodnocení pracovníků ve sledované společnosti, můţeme 

říci, ţe operátoři zvládají práci v průměru na 65%. Existují jednotlivci, kteří dělají svoji práci 

nadprůměrně, ovšem najdou se i tací, kteří konají svou práci výrazně podprůměrně. Rozdíl 

mezi nejhorším a nejlepším pracovníkem je 82 %. Lépe jsou na tom pracovníci obsluhující 

oblast Jazykové školy, neţ pracovníci obsluhující Překlady a tlumočení. Pobočky v městech 

Tábor, Jihlava a Liberec dosahují velice dobrých výsledků. Naopak sledovaná společnost by 

měla proškolit pracovníky ve městech Brno a Ostrava, kde hodnocení pracovníků je velmi 

špatné. Nejlépe hodnoceným pracovníkem je zaměstnanec č. 14 z Liberce, naopak nejhůře 

hodnoceným je zaměstnanec č.28 z Plzně. Při dodrţování nejdůleţitějších standardů jsou 

pracovníci úspěšní. Standard představení je dodrţován ze 100 % a ţádost o zpětný kontakt 

učinilo 92,3 % pracovníků. Pracovníci měli dle shoppera z 90 % milý a příjemný hlas. 32 % 

pracovníků oslovilo volajícího alespoň jednou jménem a příjmením. 

Společnost by se měla zaměřit na proškolení svých zaměstnanců v oblasti překladů a 

tlumočení, kde nedosahuje nejlepších výsledků. Jde především o nabídky v oblasti překladu 

webu, veřejných obchodních podmínek, a tlumočení. V oblasti jazykové školy jsou 

nedostatky v nabídce intenzivních pobytových kurzů. Společnost by se měla zaměřit na města 

se slabými výsledky - Brno, Ostrava - a jim věnovat pozornost při další činnosti. Pokud chce 

společnost vyuţívat metody MS calling pro hodnocení svých zaměstnanců, měla by nastavit 

pro všechny zaměstnance stejné podmínky hodnocení. Tedy sjednotit bodové hodnocení, které 

lze získat z MS získat. Data poté budou mít větší vypovídající hodnotu. Sledovaná společnost 

by se měla hlouběji zaměřit na scénář překladu VOP, kde ţádný zaměstnanec nedosáhl 

uspokojivého výsledku a zhodnotit, jestli je to způsobenou špatnou prácí zaměstnance, nebo 

špatně nastavenými podmínkami výzkumu. Do ZD by bylo dobré zahrnout více odpovědí, 

které více zjistí, co si opravdu zákazník myslí a jak společnost vnímá „skrz telefonní 

sluchátko“. Tak společnost najde moţnosti, kde se zlepšit. Jsou to otázky typu: Zavolal byste 

znovu do společnosti s novým poţadavkem? Myslíte, ţe společnost vyhověla Vašim 
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poţadavkům? Pokud by byly odpovědi negativní, tak nechat shoppera vysvětlit, proč. Pro 

hodnocení těchto odpovědí je dobré pouţívat poloţky s moţností několika voleb. To je dobré 

pouţít i při hodnocení přístupu pracovníka k zákazníkovi, který vţdy nejde striktně ohodnotit 

pomocí dichotomních odpovědí. Na závěr by bylo dobré zmínit, ţe sledovaná společnost by si 

měla uvědomit, ţe metoda MS má především slouţit ke zkvalitnění přístupu k zákazníkům a 

ne pouze ke strohé kontrole zaměstnanců. 

 

4. Závěr 

Přestoţe počátky MS jsou datovány jiţ kolem roku 1940 a od té domy metoda 

modifikovala do dnešní podoby především hodnocení pracovního výkonu, je stále málo 

odborné literatury na toto téma. Je málo studií, které zkoumají MS z metodologického 

hlediska. Práce, které existují, se v jednom shodují: MS dosahuje reliabilních výsledků. Autoři 

tak přikládají doporučení, aby získaná data byla co nejvíce vypovídající. MS má v dnešní 

době více vyuţití. Pouţívá se pro hodnocení pracovního výkonu a pomáhá získat informace o 

slabých místech servisu, coţ vede ke školení a zvýšení kvalifikace pracovníků. Metoda MS by 

neměla slouţit pouze ke kontrole pracovníka.  Aby uţití MS bylo férové, existuje nadnárodní 

organizace jako MSPA a česká SIMAR, které vydávají etické kodexy uţití MS. Výzkumné 

agentury se tak mohou stát členy, a tím se zavazují, ţe budou dodrţovat alespoň minimální 

určené standardy MS. Kodexy popisují, co je MS, určují etické a technické zásady a stanovují 

rozsah kontroly MS. V celé metodě hraje nepostradatelnou roli tzv. mystery shopper, který se 

vydává za tajného zákazníka. Výhody fiktivního nakupujícího jsou, ţe pracovník v danou 

chvíli netuší, ţe je kontrolován a tak shopper získá data, které se nejvíce podobají názorům 

skutečného zákazníka. Nevýhody plynoucí z uţití fiktivní nakupujícího jsou, ţe se stále jedná 

o lidskou bytost, která se můţe mýlit, coţ je dobré si uvědomit při kontrole jeho práce. Nadále 

můţe u shoppera nastat stres z fiktivní role, kterou musí v danou chvíli hrát a chová se tak 

nepřirozeně. Proto by se jednotlivé procesy měly nastavit tak, aby se chybovost 

minimalizovala. 

 MS se dá vyuţít kaţdou institucí, jakoukoliv firmou či organizací, která potřebuje 

monitorovat své procesy, moţnosti, doručení výrobků či podání sluţby. Dodává informace 

o důleţitých činnostech a nabídce společnosti v takové podobě, jak je zaţívá a chápe běţný 

zákazník. Odhaluje, jaký je přístup a péče prodejního personálu, klientské podpory nebo 

operátorů call centra k Vašim zákazníkům. Díky MS se management dozví, zda pracovníci ve 
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frontové linii (Michelson, 2005) pečují o zákazníky správně a způsobem, který je v souladu se 

standardy společnosti a trhu. MS je dobrým nástrojem jak získat informace ze sektoru sluţeb, 

kde sluţba je specifický a těţko měřitelný produkt. Metoda MS se dá aplikovat na obchody, 

nákupní centra, hotely, restaurace, finanční instituce, benzínové pumpy, státní správu a 

samosprávu, zařízení pro volný čas, zdravotnictví a mnohé další. 

 Fáze výzkumu MS jsou shodné s marketingovým výzkumem, jsou jen v určitých 

fázích doplněny o instrumenty, které jsou pro tuto metodu typické.  Při definici problému 

dochází ke zjištění předběţných názorů zákazníků, aby byl dobře zadán cíl výzkumu. 

Následně dojde k vytvoření výzkumného nástroje. Pro tuto metodu je nástrojem takzvaný 

scénář, který detailně rozepisuje průběh MS a určuje shopperovi, jakou fiktivní roli má hrát. 

V návaznosti na scénář se vytváří záznamový dokument, který slouţí k zaznamenání poznatků 

z provedeného mystery. Je-li vytvořen scénář, dochází ke školení shopperů, kteří se jsou 

seznámení se scénářem a jsou vyškoleni, jak se v průběhu mystery chovat. Při sběru dat jsou 

rozhovory často nahrávány, pro moţnost kontroly shopperovy práce. Ke konci dochází ke 

zpracování výsledků, které se předají zadavateli. Aby byl MS co nejvíce přínosný a účinný, 

měl by se provádět kontinuálně, protoţe tak společnost získá informace, zda školení 

pracovníků jsou účinná. Ne vţdy je kontinuální MS nutný, protoţe záleţí na specifikaci 

řešeného marketingového problému.  

 Výzkum pomocí metody MS není jednoduchou záleţitostí a nastavení výzkumu 

vyţaduje práci zkušených odborníků. Jaké mohou nastat problémy při MS, jsme zjistili při 

analýze dat z MS call pro sledovanou společnost Jazyková škola. Sledovaná společnost 

vyuţila metody MS call pro hodnocení pracovního výkonu svých 52 pracovníků, kteří 

kalkulují zákazníkům nabídku na telefonu. Celý proces MS byl dobře vymyšlen a nastaven. 

Scénáře byly povětšinou kvalitní, role shopperů věrohodné a načasování projektů adekvátní. 

Problém nastal v záznamových dokumentech, kde moţné počty dosaţených bodů, které 

hodnotily práci operátora, se lišily dle typu scénáře. Ačkoliv byl jejich výsledek zprůměrován, 

struktura hodnocení jednotlivých poloţek byla rozdílná. Zda jsou tedy data vypovídající, 

musíme brát s rezervou. Problém téţ nastal s jedním scénářem, kde pracovníci dosahovali 

velice špatných výsledků. Zda to bylo způsobeno špatným scénářem, nebo špatným výkonem 

pracovníků, nechám na zhodnocení sledované společnosti. V závěru výzkumu Jazykové školy 

jsou předestřena doporučení, které zkvalitní hodnocení telefonních operátorů. 
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 Na závěr této práci bych chtěla prohlásit, ţe splnila veškeré vytyčené cíle. Zmapovala 

metodu MS, nastínila její uţití a přínosy pro zadávající společnosti. Pro ukázku analyzovala 

data Jazykové školy, kde jsem poukázala na to, ţe uţití této metody není lehkou záleţitostí a 

má být pouţita s rozvahou a adekvátně. Protoţe pouze po té je MS reálně pouţitelný. 
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Grafy 

 

Graf č. 1 – Hodnocení kvality scénářů (údaje jsou v %) 

 

 

Graf č. 2 – Skóre jednotlivých scénářů ve srovnání s moţností získání bodů z MS 
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Graf č. 3 – Skóre pracovníků (údaje jsou v %)
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Graf č. 4 – Hodnocení jednotlivých poboček  (údaje jsou v %) 
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Graf č. 5 – Hodnocení jednotlivých oblastí obsluhované pracovníky (údaje jsou v %) 

 

Tabulky 

Tabulka č.1  - Technické zásady a pravidla MS dle asociace MSPA (MSPA, 2003) 

Základní • Scénáře pouţívané při mystery shoppingu nesmí po mystery 

shopperech vyţadovat nic protizákonného, nic, co by mystery 

shoppery vystavilo fyzickému riziku, zveřejnění osobních dat 

proti jejich vůli, nic, co by mohlo vést k tomu, ţe budou proti 

své vůli registrování v seznamech různých 

subjektů jako potenciální klienti a následně kontaktováni. 

• Zúčastněný personál musí být srozumitelně informován o 

cílech mystery hopping projektu, způsobu pouţití a předávání 

výsledků. 

• Jména členů personálu nebo jejich totoţnost zaznamenaná 

prostřednictvím videa, zvukového záznamu atd. můţe být 

zveřejněna pouze za předpokladu, ţe byl o tomto personál 

předem informován. Osobní identifikace členů personálu 

konkurence nesmí být zveřejněna. 

• Agentura provádějící mystery shopping se musí s klientem 

dohodnout na budoucím uchovávání a likvidaci materiálů z 

výzkumu, ať uţ jde o dotazníky, videa, nahrávky nebo jiné 

pouţité materiály. 
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Doporučení • Dotazník by měl být zaměřen na objektivní otázky směřující 

k získání faktických informací. Lze pouţít i několik 

subjektivních hodnocení, která pomohou při interpretaci 

výsledků. 

• Personál by měl být o mystery shoppingu informován i v 

případě pilotních návštěv, které projektu předchází. Pokud 

budou výsledky z pilotních návštěv anonymní, není povinné 

informovat personál v této fázi projektu. 

© MSPA Europe, 2008 

• Při provádění mystery shoppingu u konkurence by měl test 

ideálně zahrnovat nákup, který odpovídá stanoveným cílům 

projektu. Pokud test nákup zboţí 

nezahrnuje, měl by scénář simulovat poţadavek, který je v 

dané oblasti zcela běţný. 

 

Best practise Scénář mystery shoppingu by měl být realistický v tom 

smyslu, ţe by měl simulovat přirozené a reálné chování 

spotřebitele na příslušném trhu. 

• Rozloţení, načasování a obsah návštěv by měl odráţet zcela 

běţnou situaci na příslušném trhu. 

• Scénář by měl být jednoduchý, stručný a přiměřený, aby 

mystery shopper dokázal průběh návštěvy věrně a správně 

zaznamenat. 

 

 

Tabulka č. 2 -  Scénář MS 

NÁZEV PROJEKTU  

Tato část obsahuje název projektu, pod kterým ho agentura či 

organizace eviduje. 

Číslo projektu Označuje číslo projektu, pod kterým ho agentura či organizace 

eviduje. 

Typ scénáře Je moţné, ţe při probíhajícím výzkumu je pouţito více typů 

scénářů, dle potřeb výzkumu. 

Harmonogram terénu Harmonogram terénu určuje, v jakém období má shopper provést 

daný úkol. Jak jiţ bylo zmíněno, data z MS jsou přesnější, kdyţ 

si shopper sám vybere, kdy návštěvu provede. Aby nedocházelo 

k tomu, ţe jsou návštěvy prováděny na poslední chvíli, 

doporučuje agentura rovnoměrné rozloţení návštěv  do celého 

terénu. 

Výše odměny Jak vysokou dostane shopper odměnu za jednu návštěvy, je-li 

provedena bezchybně. Agentury na základě kontrol hodnotí práci 
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shopperů a mají nastavený systém penalizací, kterými sniţují 

výše odměny. 

Pokyny jaké materiály obdržíte 

z návštěvy a v jaké podobě je předat 

agentuře 

Kaţdá agentura vyţaduje po shopperovi podklady z návštěvy. Ty 

buď jsou důkazem, ţe byl MS proveden, či určují, co má shopper 

při návštěvě obdrţet. Jsou zde uvedeny pokyny, jak přílohy 

správně pojmenovat. Pokud je součástí MS i koupě výrobků, 

agentura říká, jak s nimi máte dále nakládat.   

OBECNÉ INFORMACE A 

PROFILU TAZATELE 

 

Co je cíl návštěvy Zde je shrnutý všeobecný cíl, proč je MS prováděn a co je 

hlavním úkolem. Cíl nám určuje, kam by měl rozhovor směřovat 

a na co se zaměřit 

Záminka Záminky vyslovuje nejčastěji shopper a má vést k zahájení 

rozhovoru se zaměstnancem. Je to nejčastěji jen věta či větné 

spojení. Agentura by měla mít zájem na tom, aby záminka vedla 

k cíli návštěvy. Úkolem shoppera je říci záminku, přesně ve 

znění, jak ji udává agentura. Záminka by také měla vést k tomu, 

aby se zaměstnanec rozpovídal a aby tak bylo moţné měřit jeho 

práci. 

Charakteristika shoppera Určuje nám, jakou roli má zákazník hrát. Charakteristika 

shoppera je vţdy úzce spjata s typem scénáře. Říká nám, jaký má 

mít věk, vzdělání, povolání, koníčky, měsíční příjem a další. 

Profil k nabídce Vyţaduje-li to scénář, profil nám blíţe specifikuje, jaké jsou 

přání a potřeby shoppera. 

Seznam věcí a úkolů před 

návštěvou 

Spíše technické poţadavky, na co se má shopper před návštěvou 

soustředit. 

DETAILNÍ ROZPIS MYSTERY 

SHOPPINGU 

V této části scénáře dochází k rozepsání návštěvy dle toho, jak 

by měla ideálně vypadat a jak přesně byl měl shopper 

postupovat. Obsahem je i doporučení, jak se chovat při 

nestandardních situacích, které mohou nastat. 

Krok 1 V kroku jedna se jedná především o příchod a testování, zda si 

nás někdo ze zaměstnanců všimne. Dochází kde k nejčastějšímu 

testování, zda budeme osloveni. Je předepsáno, jak se chovat, 

abychom byli osloveni. Pokud se tak nestane, vyhledává shopper 

zaměstnance sám. V této fázi se nadále hodnotí standardy firmy. 

Například.: Zda zaměstnanec představil v telefonu firmu, zda 

pozdravil. Jestli vyţadoval průkaz či jiné. 

Krok 2 V druhém kroku hodnotíme nejčastěji samotnou interakci se 
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zaměstnancem, nebo hodnotíme danou zkušenost se sluţbou. 

Pokud jde o rozhovor, začíná se nejčastěji vyslovením záminky, 

která je daná. Sledujeme pak, zda zaměstnanec dodrţuje správný 

prodejní postup. 

Krok 3 Za krok třetí se nejčastěji povaţuje ukončení rozhovoru. Zda se s 

námi pracovní rozloučil, předal vizitku, či paragon. Při 

hodnocení sluţeb, sledujeme, jak se chová zaměstnanec při 

našem odchodu. 

KONTAKTY 

Poslední část, kde se uvádějí kontakty, které mohou být potřebné 

při nestandardních situacích či problémech ve scénáři. 

 

Tabulka č.3 MS call – Jazyková škola– Scénář Firemní výuka 

NÁZEV PROJEKTU  

Jazyková škola s.r.o – Mystery call léto 2010 

Typ scénáře JAZYKOVÁ ŠKOLA – Firemní výuka 

Harmonogram terénu 1.6.2010 – 31.8.2010 

Výše odměny 0 kč, za jeden MS včetně vyplněného dotazníku 

Pokyny jaké materiály 

obdržíte z návštěvy a v jaké 

podobě je předat agentuře 

Z MS Call se pořizuje audio záznam, který společně s vyplněným ZD 

zašlete do Jazykové školy. Obdrţené emaily z MS přepošlete na 

emailovou adresu marketing@jazykovaskola.cz 

OBECNÉ INFORMACE 

A PROFILU TAZATELE 

 

Co je cíl návštěvy Cílem telefonátu je ohodnotit jaké sluţby a ceny Vám pracovník nabídne, 

zda postupuje dle daných norem Jazykové školy a zda Vám zaslal 

proaktivní email. 

Záminka "Dobrý den XXX, společnost XXX. Chtěla bych se zeptat na ceny firemní 

výuky. Na vaší webové stránce jsem je bohuţel nenašla." 

Charakteristika shoppera Váš profil shoppera se bude měnit, podle pobočky kam voláte. Zde jsou 

celkem tři charakteristiky, které budete pouţívat: 

Internetový portál (www.internetovyportal.cz) 

Volajicí: Jméno Příjmení 

Email: prijmeni@internetovyportal.cz 

Adresa: Jana Zajíce 1111/11, Praha 1 

V ostatních můţete mít pobočku, z webových stránek nejde poznat, kde 

má firma skutečné sídlo 

!!! Moţno pouţít jen pro některé pobočky !!! 

http://www.internetovyportal.cz/
mailto:prijmeni@internetovyportal.cz
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Praha JŠ, Praha 1 a 4, Ústí nad Labem, Most, Karlovy Vary, České 

Budějovice, Tábor, Liberec Kolín 

Jde výhradně o internetový portál nabízející výrobky všeho druhu. 

Doporučujeme se na stránky podívat pro přehled, co portál nabízí. 

 

Optica (www.optica.cz) 

Volající: Jméno  Příjmení 

Email: prijmeni@optika.cz 

Adresa: Jan Zajíce 1111/11, Praha 1 

Moţno pouţít pro všechny pobočky s tím, ţe v daném městě má obchodní 

zastoupení 

Firma je výhradním distributorem brýlí různých francouzských značek 

(např. Kenzo, Parasite, Rang Rover a další). Od roku 2007 si vybudovala 

velkou sít odběratelů, která zaručuje, ţe můţete koupit tyto značky po celé 

republice. 

 

Leasingova společnost (www.leasingovaspolecnost.cz) 

Volajicí: Jméno Příjmení 

Email: prameni@leasingovaspolecnost.cz 

Adresa: Jan Zajíce 1111/11, Praha 1 

!!! Nepouţívat pro Prahu !!! 

Společnost zprostředkující výhodné leasingové půjčky na automobily 

s tím, ţe lze účet spravovat přes internet. 

Všechny kontakty jsou reálné a společnosti opravdu existují. Snaţte se 

rozvrhnout pouţívání kontaktů, tak aby se na jedné pobočce co nejvíce 

vystřídali. 

Profil k nabídce  Telefonujete a zajímáte se o firemní výuku. Pracovník při rozhovoru měl 

zjistit, jaká je Vaše představa a aţ poté sdělit cenu, kterou Vám zašle 

emailem. 

Váš profil: 

- Chcete výuku AJ, FJ, NJ 

- Jedná se o skupinovou výuku 

- Výuka by měla být pro 5 lidí 

- Neznáte jazykovou úroveň jednotlivých lidí 

- O rozřazovací testy máte zájem podle ceny 

- Výuka by měla probíhat mimo Vaši firmu 

- Nevíte, jestli by byl zájem o certifikáty, progress testy a další, 

nejspíš záleţí na ceně 

http://www.optica.cz/
mailto:prijmeni@optika.cz
http://www.leasingovaspolecnost.cz/
mailto:prameni@leasingovaspolecnost.cz
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- Zajímá Vás hlavně cena výuky 

Seznam věcí a úkolů před 

MS 

Před tím, neţ povedete hovor, zkontrolujte, zda funguje nahrávaní hovorů. 

Přečtěte si ještě jednou scénář a ZD. Připravte si papír, aby během hovoru 

jste si mohla dělat poznámky. ZD vyplňujte bezprostředně po telefonátu. 

Neprovádějte více jak 5 hovorů za den. Audio  + ZD pojmenujte stejně a 

to následovně: Město pobočky, jméno pracovníka, datum telefonátu. Jaký 

byl pouţit scénář a kontakt zapište do „tabulky kontaktů“. 

DETAILNÍ ROZPIS 

MYSTERY SHOPPINGU 

 

Krok 1 Před telefonátem si ještě jednou ujasněte, jaký profil klienta volíte a 

připravte si potřebné materiály k hovoru. Tedy papír na poznámky a 

pomocný papír s informacemi o kontaktu na Vás, který máte zadaný jako 

shopper. Vyhledejte číslo na pobočku ze zaslaného seznamu telefonních 

kontaktů. Zapněte nahrávání hovorů a začněte telefonovat. Na začátku 

hovoru by měl kaţdý zaměstnanec říci jméno a příjmení, pobočku a 

oblast, kterou obsluhuje (tedy buď překlady a tlumočení nebo jazykovou 

školu). Sledujeme, zda tak pracovník učinil, protoţe se představení 

hodnotí. Tím, ţe se pracovník představí, známe jeho jméno a následně 

jsme ho schopni hodnotit. Dojde-li k nestandardní situaci, ţe se pracovník 

nepředstaví, ke konci rozhovoru se ho zeptáme na kontakt. Nyní vyslovte 

záminku: „Dobrý den XXX, společnost XXX. Chtěla bych se zeptat na 

ceny firemní výuky. Na vaší webové stránce jsem je bohuţel nenašla." 

Pracovník by měl přejít k nabídce. V průběhu hovoru poslouchejte, zda 

Vás pracovník alespoň jednou oslovil jménem a příjmením. 

Krok 2 Pracovník by měl před nabídkou zjistit, jaká je Vaše představa o výuce. 

Zde jsou otázky, na které se má pracovník zeptat, aby mohl vytvořit 

správnou nabídku.  

Předpokládané otázky pracovníka Vaše odpovědi dle profilu 

O jakou výuku jazyka máte zájem? AJ, FJ, NJ ( Zvolte pouze jeden) 

Máte zájem o individuální nebo 

skupinovou výuku? 

Skupinovou  

Kolik lidí by mělo být ve skupině? Přibliţně 5 lidí 

Víte, jaká je jejich úroveň? Ne, nevím. 

Kde chcete, aby výuka probíhala? Měl 

by lektor dojíţdět? 

Ne u nás na firmě. Rádi bychom 

v prostorách Jazykové školy 

Máte zájem o certifikáty, monitoring 

docházky či progress testy?  

Zatím nevím, záleţí na cenové nabídce 

Otázky jsou pouze orientační a mohou zaznít v jiném znění. Nenechte se 

rozptýlit a chovejte se jako skutečný zákazník. Pokud něčemu nerozumíte, 
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nebojte se zeptat. Pokud se pracovník na dané okruhy nezeptá, tak se o 

nich dál nezmiňujte. Nechte prodejní proces na pracovníkovi, neskákejte 

mu do řeči a buďte spíše pasivní. Vyvolejte dojem, ţe nepospícháte, aby 

pracovník mohl v klidu provést nabídku. 

Krok 3 Poté, co pracovník zjistil Vaši situaci, měl by provést celkovou 

rekapitulaci nabídky a ujistit se, ţe nedošlo k nedorozumění. Sledujte, zda 

tak udělal. Pracovník by se měl zeptat, zda chcete zaslat nabídku, s tím 

souhlaste. Nyní by měl poţádat o Váš email, kam zašle nabídku i s 

naceněním firemní výuky. Toto je velmi důleţité, proto dejte pracovníkovi 

prostor a čas, aby tak udělal. Pokud Vás o zpětný kontakt nepoţádá, tak 

zpětný kontakt nedávejte. Je moţné, ţe Vás pracovník poţádá o telefonní 

číslo. Pokud ano, předejte následující 666 777 999.  Nyní se 

s pracovníkem rozlučte a ukončete hovor. Vyplňte ZD bezprostředně po 

skončení telefonátu. 

KONTAKTY 

Při nestandardních situacích a pro případné dotazy ke scénáři kontaktujte: 

Jméno Příjmení: + 420 879 879 879 

 

Tabulka č.4.1  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Firemní výuka 

ZÁZNAMOVÝ DOKUMENT – FIREMNÍ 

VÝUKA  
max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

jazyk 1   

individuální / skupinová 1   

obecný / specializ. Kurz x x 

počet lidí pro výuku 1   

úroveň jazyka 1   

místo výuky - lektor dojíždět? 1   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

jazykový audit 1   

BONUS: monitoring docházky, progress testy, 
certifikáty 

0   

chcete zaslat nabídku? 1   

zaslání nabídky 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 16 0 

   

   

procentuelní vyhodnocení 
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získané body 0 

procentuelně 
0,0% 

 

Tabulka č.4.2  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Výuka pro manaţera 

Výuka - manažer max. 
bodů 

získané 
body 

představení se  1   

jazyk 1   

individuální / skupinová  1   

obecný / specializ. Kurz x x 

počet lidí pro výuku 1   

úroveň  1   

místo výuky - lektor dojíždět? 1   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

jazykový audit 1   

BONUS: monitoring docházky, progress testy, 
certifikáty 

0   

chcete zaslat nabídku? x x 

zaslání nabídky 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 15 0 

   

   procentuelní vyhodnocení 

získané body 0 

procentuelně 0,0% 

 

Tabulka č.4.3  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Intenzivní pobytový kurz 

Intenzivní pobytový kurz max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

jazyk 1   

kolik studentů 1   

semestrální nebo týdenní x x 

místo konání 1   

časové rozvržení 1   

BONUS počet studentů ve skupině x x 

úrovně 1   

večerní program v cizím jazyce 1   

BONUS velká intenzita výuky 0   

BONUS rychlý pokrok 0   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   
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nabídka ?? 1   

zaslání nabídky 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 1   

celkem BODŮ 17 0 

      

      

procentuelní vyhodnocení 

získané body 0 

procentuelně 0,0% 

 

Tabulka č.4.4  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Překlad – pracovní smlouva 

PT – Pracovní smlouva 
max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

co to je za dokument (smlouva, IT text…) x x 

účel 0   

korektura - u tisku a zveřejnění 1   

BONUS: předtisková korektura - u tisku x x 

DTP - u tisku a webu x x 

jazyk 1   

rozsah 1   

termín 1   

BONUS: soudně ověřený překlad 0   

zdroj v tištěné / elektronické formě 1   

zdrojové formáty/soubory x x 

BONUS - terminologický slovník 0   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

zaslání proaktivního emailu klientovi první 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 14 0 

   

   
procentuelní vyhodnocení     

získané body 0 

procentuelně 0,0% 

 

Tabulka č.4.5  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Překlad webové stránky 

PT – Překlad webové stránky 
max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

co to je za dokument (smlouva, IT text…) x x 

účel x x 

korektura - u tisku a zveřejnění 1   

předtisková korektura - u tisku x x 

DTP - u tisku a webu 1   
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jazyk 1   

rozsah 1   

termín 1   

soudně ověřený překlad x x 

zdroj v tištěné / elektronické formě x x 

zdrojové formáty/soubory 1   

BONUS - terminologický slovník 0   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

zaslání proaktivního emailu klientovi první 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 15 0 

   
procentuelní vyhodnocení     

získané body 0 

procentuelně 0,0% 

 

Tabulka č.4.6  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Překlad – zápis z mezinárodního 

setkání 

PT – Zápis z mezinárodního setkání 
max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

co to je za dokument (smlouva, IT text…) x x 

BONUS - účel 0   

korektura - u tisku a zveřejnění 1   

předtisková korektura - u tisku x x 

DTP - u tisku a webu x x 

jazyk x x 

rozsah 1   

termín 1   

soudně ověřený překlad 0   

zdroj v tištěné / elektronické formě 1   

zdrojové formáty/soubory x x 

BONUS - terminologický slovník 0   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

zaslání proaktivního emailu klientovi první 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 13 0 

   

   
procentuelní vyhodnocení     

získané body 0 

procentuelně 0,0% 
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Tabulka č.4.7  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Překlad – veřejné obchodní 

podmínky 

PT – Veřejné obchodní podmínky 
max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

co to je za dokument (smlouva, IT text…) 1   

účel 2   

korektura - u tisku a zveřejnění 1   

BONUS: předtisková korektura - u tisku 1   

DTP - u tisku a webu 1   

jazyk 1   

BONUS rozsah 0   

BONUS termín 0   

soudně ověřený překlad x x 

zdroj v tištěné / elektronické formě 1   

zdrojové formáty/soubory 1   

BONUS - terminologický slovník 0   

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

zaslání proaktivního emailu klientovi první 3   

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 18 0 

 

Tabulka č.4.8  – MS call – Jazyková škola - ZD pro scénář Překlad - tlumočení 

PT – Tlumočení  
max. 
bodů 

získané 
body 

představení se 1   

téma nebo předmět tlumočení 1   

konsekutivní x simultánní tlumočení 1   

soudní tlumočení x x 

jazyky 1   

kde? 1   

kdy?  1   

na jak dlouho? 1   

podklady (terminologie) pro tlumočníka 1   

ubytování a strava tlumočníka zajištěno? x x 

doprava tlumočníka zajištěna? x x 

tlumočnická technika (u simult. tlumočení) x x 

kontakt (email + telefon) 3   

rekapitulace 1   

cenová kalkulace / nabídka ?? 1   

zaslání cenové kalkulace 3   

proaktivní email x x 

milý a příjemný hlas a přístup 1   

BONUS - oslovení klienta jménem 0   

celkem BODŮ 17 0 
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procentuelní vyhodnocení 

získané body 0 

procentuelně 0,0% 

 

 

Tabulka č. 5 – Hodnocení standardu – Poţádal Vás o kontakt? 

Tabulka č.5 - Požádal Vás o kontakt? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 ne 4 7,7 8,0 8,0 

pouze 1 kontakt 7 13,5 14,0 22,0 

ano, 2 kontakty 39 75,0 78,0 100,0 

Total 50 96,2 100,0 
 

 

Missing
3
 System 2 3,8 

  

Total 52 100,0 
  

 

 

 

Tabulka č.6 – Hodnocení standardů – Oslovil Vás pracovník alespoň jednou příjmením? 

Tabulka č.6 - Oslovil Vás pracovník alespoň jednou příjmením? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 ne 35 67,3 67,3 67,3 

ano 17 32,7 32,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

 

  

 

 

Tabulka č. 7 – Hodnocení standardů – Měl dle Vašeho názoru pracovník milý a příjemný hlas? 

 

Tabulka č. 7 - Měl dle Vašeho názoru pracovník milý a příjemný hlas? 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 ne 5 9,6 9,6 9,6 

ano 47 90,4 90,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

 

 

                                                 
3
 Missing – Označení chybící odpovědi v datech pro příslušnou otázku 
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Tabulka č. 8 – Organizaci a firmy pouţívající MS ( Mysteryshopping, 2003) 

- Banky 

- Maloobchody 

- Manufaktury 

- Call centra 

- Internetové obchody 

- Vládní úřady 

- Nemocnice 

- Asociace 

- Frendčízové prodejny 

- Promotérské agentury 

- Hotely 

- Restaurace 

- Multikina 

- Cestovní kanceláře 

- Přepravní firmy 

- Fitness a health centra 

- Firmy na správu nemovitostí 

- Nákladní/kurýrní sluţby 

 

 

Obrázky 
 

Obr.1 -  Proces Marketingového výzkumu (Kotler, 2007, s.407) 

 

 


