
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Název práce: Marketingový výzkum v praxi - Mystery shopping
Jazyk práce: čeština

Student: Lenka Dundrová
Fakulta: Filozofická fakulta
Studijní program: Sociologie
Studijní obor: Sociologicko-ekonomická studia

Vedoucí / školitel: Ing.  Průšová Petra
Oponent(i): doc. PhDr.  Buriánek Jiří, CSc.

Předseda komise:
Členové komise:

Datum obhajoby: 06.02.2012
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"mystery shopping". Obajsnila opuštění původního záměru popsat teorii
mystery shoppingu, později - pro nedostatek zdrojů - se rozhodla pro
zařazení empirické části. Několikrát zdůranila časovou tíseň vzniklou
pozdním dodáním dat. Hlavním závěrem práce je dle diplomantky
poukázání na nedostatek odborné literatury, což vede dle jejího názoru k
ledabylému užívání této metody, často pro řešení nevhodných problémů.

Vedoucí práce zdůraznila nejasnou definici mystery shoppingu, který dnes
spíše než marketingový výzkum pokrývá oblast HR. Souhlasí s
hodnocením diplomantky v tom, že mystery shopping je přeceňován a
nevhodně užíván. Za hlavní přínos práce považuje její originalitu a kritický
pohled. Výtky vznesla k formálním nedostatkům a i věcným nepřesnostem.
Hlavní výhradou je práce s literaturou, která není odborná, ale má za úkol
mystery shopping prodat. Nedostatečnou také shledává prezentaci
empirických dat.

Oponent se pozastavil nad malým pokrytím tématu v odborné literatuře,
ale připomněl, že i když neexistuje ucelená monografie, lze čerpat z
odborných článků na toto téma. Upozornil také na poněkud nekritické
přejímání marketingového jazyka z autorkou užitých příruček. Uvedl i
několik věcných problému v interpretaci dat.

V diskusi bylo pojednáno o rozdílech mezi mystery shoppery a běžnými
zákazníky. Dle diplomantky by měl mystery shoppingu předcházet
výzkum na zákaznících. Podle autorky může mystery shopping odhalit
hlubší souvislosti procesu prodeje. Ohledně dat zdůraznila to, že jde o
sekundární analýzu, byť k pochopení dat jistě pomohlo i to, že v době
sběru byla autorka součástí výzkumného týmu. Uznala, že někdy nepřesně



prezentovala, co je její interpretací a co je spíše interpretací zadavatele
mystery shoppingu. Objasnila také nejasnosti ohledně prezentace dat v
grafech.
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