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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků se službami 

poskytování internetového připojení společnosti Infos Art s.r.o. v Prostějově. Práce je 

rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. V druhé 

části práce je provedena analýza společnosti a následně výzkum spokojenosti jejich 

zákazníků. Poslední část práce obsahuje návrhy, které by měly vést ke zlepšení 

spokojenosti zákazníků. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of customer satisfaction with services of 

providing internet access of Infos Art s.r.o. in Prostějov. The thesis is divided into three 

main parts. The first part of the thesis is focused on a theoretical basis. The second part 

of the thesis includes analysis of the company and then customer satisfaction survey. The 

last part of this thesis includes proposals to improve customer satisfaction. 
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Úvod 

Aby společnosti v současnosti mohly obstát v konkurenčním boji je nezbytné, aby 

nabízely neustále kvalitnější produkty a poskytovaly stále lepší služby než jejich 

konkurence. Význam spokojenosti zákazníků neustále roste, proto by se tato 

problematika měla stát předmětem pravidelného šetření a hodnocení. 

Zákaznická spokojenost je ale ryze subjektivní a je tvořena mnoha rozdílnými faktory. 

Tyto faktory musí společnost správně identifikovat, určit jejich vzájemné vztahy 

a stanovit vliv na celkovou míru spokojenosti.  

Mnozí ví, že přilákat nového zákazníka nebývá až tak velkým problémem, avšak udržet 

si zákazníka bývá mnohdy složitější. Klíčovou úlohu v získání dlouhodobé přízně 

zákazníka je právě jeho spokojenost. Pokud zákazník odchází z podniku spokojen, je 

vysoká pravděpodobnost, že se bude vracet častěji. 

I spokojení zákazníci ale mohou odcházet. Důležité pro společnost je také budování 

vztahů se zákazníky a zvyšování jejich loajality. Právě díky vysoké loajalitě zákazníci 

zůstávají u společnosti a neodchází ke konkurenci. Loajální zákazníci jsou proto mnohem 

cennější než zákazníci noví a firmy by tomuto faktu měly věnovat značnou pozornost. 

Technologie jde stále dopředu a společně s ní jdou ruku v ruce i poskytované služby. 

Komunikace nikdy nebyla tak jednoduchá jako dnes a většina lidí si život bez používání 

telefonu, mobilu a internetu nedokáže představit. Internet je v dnešní době 

neodmyslitelnou součástí života téměř každého člověka, poptávka po internetových 

službách je tedy významná. Zákazníci si mohou vybírat mezi velkým množstvím 

poskytovatelů internetu. Pokud chce společnost vyhrát souboj o zákazníka, zajištěním 

jeho spokojenosti a loajality je na nejlepší cestě k tomuto cíli. 
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Cíle a metodika práce 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických informací, provedených analýz 

a výsledků dotazníkového šetření navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků s internetovým připojením od společnosti Infos Art s.r.o. 

s pobočkou v Prostějově. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí, kterými jsou 

teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhová část. Centrální 

výzkumná otázka zní: „Které faktory ovlivňují spokojenost zákazníků 

s internetovým připojením společnosti Infos Art, s.r.o.?“ 

Teoretická část se zaměřuje především na definování pojmů jako zákazník, spokojenost 

zákazníků, loajalita zákazníků i kvalita služeb. Zaměřuje se také na metody a způsoby 

měření této spokojenosti, popisuje postupy zvyšování spokojenosti zákazníků 

a informace o efektivní komunikaci se zákazníky. Jsou zde uvedena teoretická 

východiska některých nástrojů pro analýzu podniku a techniku sběru empirických dat. Na 

závěr je zde uvedena i stručná historie internetu a typy internetového připojení. 

V analytické části diplomové práce je popsána společnost Infos Art, s.r.o., její historie 

i její současný stav. Dále je popsáno její vnější prostředí prostřednictvím Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil a PESTE analýzy. Vnitřní prostředí je popsáno 

McKinseyho 7S modelem a marketingovým mixem 7P. Tato část práce zahrnuje 

i analýzu výsledků dotazníkového šetření. Na závěr analytické části je vše shrnuto ve 

SWOT analýze. 

Poslední návrhová část obsahuje vlastní návrhy a opatření vedoucí ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků, které vychází z teoretických východisek a z analýzy současného 

stavu společnosti. 
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1 Teoretická východiska práce 

První část práce se zabývá teoretickými východisky a definováním základních pojmů. 

Cílem každé společnosti je maximalizovat zisk, a protože je tento zisk závislý na 

zákaznících, musí se každá firma starat o jejich spokojenost. V posledních letech patří 

orientace na zákazníka mezi ty nejdůležitější hodnoty. Pokud se podniku daří dostatečně 

uspokojovat zákazníka, získává lepší postavení na trhu.  

1.1 Analýza marketingového prostředí 

Marketingovým prostředím je chápáno vše, co společnost obklopuje. Marketingové 

prostředí se vyznačuje proměnlivostí v čase, je dynamické. Tato proměnlivost přináší 

změny marketingového prostředí, ty mohou na společnost působit buď pozitivně nebo 

negativně. Některé změny můžeme předvídat, u jiných rychlých a názorových změn je to 

již složitější. Abychom mohli změny předpovídat, je nutná znalost marketingového 

prostředí. Marketingové prostředí můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. (Foret, 2008) 

1.1.1 Vnější marketingové prostředí 

Vnější prostředí společnosti můžeme dále rozdělit na makroprostředí a mikroprostředí. 

Marketingové makroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy a situace, které společnost svými 

aktivitami nemůže ovlivnit, anebo může ovlivnit jen velmi obtížně, a proto je nucena se 

jim přizpůsobovat. Pro hodnocení makroprostředí společnosti se nejčastěji užívá PEST 

analýza. 

PEST analýza se snaží odhalit vývojové trendy, které mohou pro společnost znamenat 

příležitost nebo hrozbu. Název PEST analýzy je tvořen počátečními písmeny pěti oblastí 

okolí společnosti, kterým by měla věnovat určitou pozornost. Mezi tyto oblasti patří 

politické, ekonomické, společenské a technologické prostředí. Někdy se analýza rozšiřuje 

i o písmeno E, které představuje enviromentální prostředí. (Hanzelková a kol., 2013) 

Politické faktory 

Do této skupiny můžeme zařadit politickou stabilitu, stabilitu vlády, daňovou politiku, 

soustavu zákonů, vyhlášek a předpisů, v nichž jsou definovány určité hospodářské, 

ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky. Řadíme sem také například 
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vývozní a dovozní clo, celní nařízení nebo ekologické normy. Podnikatelské a legislativní 

prostředí vytváří rámec pro všechny podnikatelské činnosti. (Jakubíková, 2008) 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory představují vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, úrokové sazby, 

měnové kurzy, míru nezaměstnanosti, inflaci aj. Z ekonomického prostředí získává 

společnost výrobní faktory a kapitál. (Jakubíková, 2008) 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory patří spotřební zvyky, kulturní hodnoty, uspořádání společnosti, 

sociálně ekonomické zázemí spotřebitelů, vývoj životní úrovně, životní styl, úroveň 

vzdělání, mobilita obyvatel atd. Sociální prostředí významně ovlivňuje celkový charakter 

spotřebního a nákupního chování. (Jakubíková, 2008) 

Technologické faktory 

K technologickým faktorům se řadí trendy ve výzkumu a vývoji, rychlost 

technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační a informační 

technologie. Vývoj technologického prostředí je zdrojem technologického pokroku, díky 

němuž společnosti dosahují lepších hospodářských výsledků a zvyšují svou 

konkurenceschopnost. (Jakubíková, 2008) 

Marketingové mikroprostředí je tvořeno všemi prvky, vztahy a vazbami mezi nimi uvnitř 

firmy. Pokud chce firma dosáhnout vytyčených cílů, je nutné, aby všechny její prvky 

navzájem spolupracovaly. Marketingové mikroprostředí zahrnuje okolnosti, vlivy 

a situace, které společnost může svými aktivitami výrazně ovlivnit. Do mikroprostředí 

lze zahrnout vlastní společnost, její zaměstnance, zákazníky, dodavatele, konkurenty, 

marketingové prostředníky (zprostředkovatele služeb, reklamní agentury, finanční 

instituce), veřejnost (místní komunita, vláda, média) aj. (Jakubíková, 2008) 

Pro analýzu marketingového mikroprostředí se často využívá Porterův model pěti sil. Je 

to nejčastěji používaný model analýzy odvětví a konkurenčního prostředí a považuje se 

za převážně statický model. Identifikuje hlavní síly působící uvnitř konkurenčního 

prostředí a suma působení těchto pěti sil určuje intenzitu konkurence v odvětví a má velký 

vliv na úspěšnost podniku v daném odvětví. (Sedláčková, 2007) 
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Porterův model pěti konkurenčních sil je založen na předpokladu existence pěti sil, které 

určují atraktivnost trhu a intenzitu konkurence na něm: 

• Vyjednávací síla zákazníků – vyjednávací síla je považována za velkou 

v případě organizovanosti a koncentrovanosti zákazníků či pokud na trhu existuje 

velké množství substitutů. 

• Vyjednávací síla dodavatelů – vyjednávací síla se považuje za velkou, pokud 

neexistují substituty a změna dodavatele se tak pro podnik stává velmi náročnou. 

• Hrozba vstupu nových konkurentů – pokud jsou bariéry pro vstup na trh nízké, 

do odvětví mohou snadno vstoupit noví konkurenti. Pokud jsou bariéry pro vstup 

na trh naopak vysoké, dochází k nevyužití kapacit a stagnaci příjmů. 

• Hrozba substitutů – konkurenční výrobky, které mají vliv na ceny daných 

produktů a ovlivňují zisky podniku. 

• Rivalita podniků působících na daném trhu – čím více silných konkurentů na 

trhu působí, tím je trh méně atraktivní. (Kozel a kol., 2006) 

 

Obr. 1 Porterův model pěti sil (Zdroj: Kozel, 2006) 

V jednotlivých odvětvích je síla působení těchto pěti faktorů různá a mění se souběžně 

s vývojem odvětví. To má za následek fakt, že ne všechna odvětví jsou z hlediska 

výnosnosti na podobné úrovni. Pokud je síla všech pěti faktorů velká, můžeme očekávat 
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nízkou výnosnost, naopak, malá síla faktorů umožňuje vysoké ceny a nadprůměrnou 

výnosnost. (Sedláčková, 2007) 

1.1.2 Vnitřní marketingové prostředí 

Smyslem analýzy vnitřního marketingové prostředí je popsat slabé a silné stránky 

podniku. V případě vnitřního prostředí mluvíme o vlivech působících uvnitř podniku, 

které mohou být přímo řízeny pracovníky. Do analýzy vnitřního marketingového 

prostředí řadíme také informace o historii podniku, její činnosti, organizační struktuře, 

počtu zaměstnanců, zdrojů podniku atd. 

Marketingový mix představuje soubor marketingových nástrojů, pomocí nichž společnost 

dosahuje svých marketingových cílů na daném trhu. Marketingový mix zahrnuje čtyři 

prvky – v angličtině 4P – produkt (product), cenu (price), distribuci (place) 

a marketingovou komunikaci (promotion). Produktem rozumíme vše, co organizace 

nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných i nehmotných potřeb. Cena produktu 

představuje vyjádření jeho hodnoty. Jedná se o částku, kterou je spotřebitel ochoten 

zaplatit, aby byla uspokojena jeho potřeba. Distribuce souvisí s usnadněním přístupu 

zákazníků k produktu či službě. Propagace znamená šíření určité myšlenky, nápadu nebo 

výchovného působení. V tomto se propagace liší od reklamy, která informace šíří pouze 

za účelem prodeje produktu. (Švarcová, 2006) 

Pro oblast služeb se stále častěji používá marketingový mix 7P, k předchozím 4P se dále 

přidává People, Physical evidence a Processes. Prvek Lidé (people) vysvětluje, že vliv na 

kvalitu služby má i uživatel, který službu spoluvytváří a má možnost ji přímo ovlivňovat 

svými dotazy a připomínkami. Materiální prostředí (physical evidence) poskytuje důkaz 

o vlastnostech služby, jedná se například o prostředí, poskytovaný materiál, oblečení 

zaměstnanců apod. Posledním prvkem marketingové mixu 7P procesy (processes) se 

rozumí veškeré činnosti, postupy a mechanismy poskytování služby při vzájemné 

interakci mezi prodejcem a uživatelem. (Vaštíková, 2008) 

Součástí propagace je i volba optimálního komunikačního a mediálního mixu. 

Komunikační mix zahrnuje sedm hlavních komunikačních disciplín. Jsou to reklama, 

přímý marketing, podpora prodeje, public relations, event marketing a sponzoring, osobní 

prodej a online komunikace. Reklama je placená forma neosobní marketingové 
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komunikace, umožňuje zastihnout zákazníky tam, kde na ně sami nemáme dosah. 

Nevýhodou reklamy je, že pomocí ní můžeme sdělit pouze omezené množství informací 

během krátkého časového horizontu. Do přímého marketingu spadají všechny aktivity, 

které oslovují přímo konkrétního zákazníka. Přímý marketing zahrnuje oslovení 

zákazníka telefonicky, emailem nebo poštou. Podpora prodeje stimuluje nákup zboží 

v omezené době, např. při doprodání sezónního zboží, jedná se o různé slevové poukázky, 

soutěže a tak dále. Public relations je dlouhodobý a cílevědomý proces, který zahrnuje 

poskytování informací o společnosti, jejich službách a produktech a získávání zpětné 

vazby od veřejnosti. Výhodou je zlepšování dobré image organizace a udržování dobré 

reputace podniku, mezi nástroje PR patří například pracovní schůzky, teambuildingové 

akce, tiskové zprávy, vztahy s investory a publikace článků. Cíle event marketingu je 

zprostředkovat své cílové skupině emocionální zážitky spojené se značkou společnosti, 

tím v lidech vzbudit dobrý pocit a vyvolat u nich zvýšení oblíbenosti značky. Sponzoring 

je založen na principu služby a protislužby. Sponzor poskytuje finanční obnos a za ně 

dostává protihodnotu. Osobní prodej je osobní formou komunikace, jde spíše 

o doplňkovou formu komunikace s nízkým dosahem, ale velmi vysokým zásahem. Do 

technik on-line komunikace a internetového marketingu řadíme SEO, PPC reklamu, 

obsahový marketing nebo propagaci na sociálních sítích. (FEO digital agency, 2016) 

Každá z uvedených komunikačních forem zahrnuje určitý počet komunikačních nástrojů, 

mezi kterými mohou marketéři volit. Volba komunikačního a mediálního mixu je 

ovlivněna nejen komunikačními cíli, ale také charakterem trhu, na kterém daná 

organizace působí. Je rozdíl mezi společnostmi prodávajícími na spotřebních trzích 

a těmi, které prodávají dalším organizacím, v prvním případě bude firma často využívat 

kombinaci reklamy a podpory prodeje. V druhém případě se budou firmy spoléhat 

primárně na osobní prodej. (Karlíček, 2016) 

Pro analýzu vnitřního marketingového prostředí slouží McKinseyho model 7S. 

McKinseyho model se dělí na tzv. tvrdá S – strategie, struktura, systémy a měkká S – styl, 

spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. Strategie má zásadní význam pro 

výkonnost všech organizací, účelem strategií je určit a prostřednictvím hlavních cílů 

vyjádřit předvídaný obraz podniku. Struktura je soubor vztahů mezi prvky nějakého 

seskupení. Systémy řízení zahrnují všechny procedury a procesy jako jsou informační 

systémy, rozpočetnictví, kontrolní systémy, systémy řízení výroby, systém přijímání 
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zaměstnanců. Položka spolupracovníci pojednává o lidech v podniku a o jejich adaptaci 

do kultury v podniku. Stylem rozumíme způsob chování managementu a styl jeho vedení. 

Pod pojmem schopnosti rozumíme schopnosti organizace jako celku, mezi schopnosti 

patří například taktika a předpoklady k plánování. Sdílené hodnoty jsou ty, které jsou pro 

organizaci důležité a které by měly všichni zaměstnanci uznávat a sdílet. (Pošvář a Erbes, 

2002) 

 

Obr. 2 McKinseyho 7S model (Zdroj: Pošvář a Erbes, 2002) 

SWOT analýza je nástrojem pro stanovení firemní strategické situace vzhledem 

k vnitřním i vnějším podmínkám. Podává informace jak o slabých a silných stránkách 

společnosti, tak o možných příležitostech a hrozbách. Název SWOT analýzy je zkratkou 

čtyř anglických slov – strenghts (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities 

(příležitosti) a threats (hrozby). Cílem každé společnosti by mělo být omezit slabé 

stránky, podporovat silné stránky, využívat příležitostí okolí a snažit se předvídat, 

případně pojistit proti hrozbám. Pokud má společnost dostatek kvalitních informací ze 

své vlastní společnosti i jejího okolí, může takto dosáhnout jisté konkurenční výhody 

oproti ostatním. (Kozel, 2006) 

Úspěšná aplikace vhodné marketingové strategie je závislá na tom, jak firma dokáže 

zhodnotit své silné a slabé stránky (S-W) a jak dokáže identifikovat vhodné příležitosti 

a hrozby (O-T). O-T analýza určuje možné příležitosti pro uplatnění strategických aktivit 

a identifikaci možných rizik a ohrožení. Analýza S-W je tvořena analýzou externího 

mikroprostředí a interního mikroprostředí firmy. Cílem S-W analýzy je identifikace 
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silných a slabých stránek podniku. SWOT analýza často slouží jako základ pro volbu 

vhodné marketingové strategie, umožňuje identifikovat priority strategických postupů 

organizace vytvořením pořadí identifikovaných silných (slabých) stránek a příležitostí 

(ohrožení) firmy. (Vaštíková, 2008) 

1.1.3 Analýza rizik 

Riziko v nejširším slova smyslu znamená „vystavení nepříznivým okolnostem“. Podle 

Raise a Doskočila (2007) může být riziko definované různě: 

• Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty 

• Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení 

• Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků 

• Pravděpodobnost jakéhokoli výsledku odlišného od výsledku očekávaného 

• Nebezpečí negativní odchylky od cíle 

• Nebezpečí chybného rozhodnutí 

• Možnost vzniku ztráty nebo zisku (Rais a Doskočil, 2017) 

Z hlediska problematiky řízení podnikatelských rizik se vychází z chápání rizika jako 

možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde k události, která se liší od 

předpokládaného stavu nebo vývoje. Rizika mohou být politická a teritoriální, 

ekonomická, bezpečnostní, právní a spojená s odpovědností za škodu, předvídatelná 

a nepředvídatelná a další. (Rais a Doskočil, 2017) 

S rizikem se úzce pojí dva pojmy – neurčitost výsledků a nežádoucí výsledek. Hovoříme-

li o riziku, musí existovat alespoň dvě varianty řešení, výsledek musí být nejistý. Zároveň 

alespoň jeden z možných výsledků musí být nežádoucí. Nežádoucí výsledek je odchylkou 

od žádoucího výsledku, ve který doufáme nebo jej očekáváme. (Rais a Doskočil, 2017) 

Analýza rizik je obecně chápána jako proces definování hrozeb a pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění. Navazující činností je řízení rizik. Obecný postup analýzy rizik většinou 

zahrnuje následující kroky: 

• Stanovení hranice analýzy rizik – ta odděluje aktiva, která budou zahrnuta do 

analýzy od ostatních aktiv 
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• Identifikace aktiv – sepsání všech aktiv, která leží uvnitř hranice analýzy rizik 

• Stanovení hodnoty a seskupování aktiv – vytvoří se skupiny aktiv podobných 

vlastností a stanoví se jejich hodnota, která většinou vychází z jejich nákladových 

charakteristik 

• Identifikace hrozeb – vybírají se ty hrozby, které by mohly ohrozit alespoň jedno 

z aktiv subjektu 

• Analýza hrozeb a zranitelností 

• Pravděpodobnost jevu – k popisu určitého jevu doplňujeme údaj s jakou 

pravděpodobností může tento jev nastat (Rais a Doskočil, 2017) 

Metod analýzy rizik je celá řada, pro účely diplomové práce bude podrobněji popsána 

Skórovací metoda, která bude následně použita v návrhové části práce. 

Skórovací metoda obsahuje tři fáze: identifikaci rizik, ohodnocení rizik a fázi návrhu 

opatření pro snížení rizik. Východiskem při této metodě je seznam nebezpečí ze čtyř 

nejdůležitějších oblastí (technické, finanční, personální a obchodní). Pro každé 

nebezpečí je potom stanovena pravděpodobnost jeho vzniku a jeho dopad 

prostřednictvím desetibodové stupnice. Poté se sestaví mapa rizik (Obr. 3) pro 

přehledné grafické znázornění kritických rizik. Skórovací metoda doporučuje 

zpracovat návrhy na snížení rizika pro kvadrant kritických a významných rizik. 

(Doležal, Máchal a Lacko, 2012) 

D
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Významná rizika Kritická rizika 

Bezvýznamná rizika Běžná rizika 

                   Pravděpodobnost výskytu 

Obr. 3 Mapa rizik (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Doležal, Máchal a Lacko, 2012) 
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1.2 Zákazník 

Za zákazníka považujeme toho, kdo živí společnost. Jedná se buď o osobu, podnik, 

domácnost nebo stát (státní instituce, státní orgán a nezisková organizace), který zaplatí 

za produkt či službu a očekává, že jeho vlastnictvím či spotřebou získá očekávaný užitek. 

Zákazník je proto pro podnik nejdůležitější osobou, bez ohledu na to, zda přichází osobně 

či komunikuje jiným způsobem. Pokud chce společnost v tržním prostředí uspět, měla by 

se pravidelně zabývat výzkumem chování zákazníků a jejich motivací ke koupi. 

(Jakubíková, 2008) 

Zákazník má mimořádný význam pro společnost, podílí se na jejím zisku a na dosažených 

tržbách. Podle Kotlera (2007) je důležité zjistit, jak zákazníci reagují na marketingovou 

činnost dané společnosti. Pokud dokáže společnost zjistit, jak její jednotliví zákazníci 

reagují na změny ceny či reklamy, znamená to pro společnost velkou konkurenční 

výhodu. Podnik, který dokáže chování zákazníků pochopit, je schopen mnohem přesněji 

zacílit. (Kotler, 2007) 

Znalost kupního motivu zákazníka je totiž podnětem ke spokojenosti zákazníka. Důležité 

je, aby měl zákazník subjektivní pocit, že něco postrádá, nebo že něco potřebuje. Tento 

pocit dále probouzí potřebu něčeho konkrétního, produktu nebo služby. Ivan Nový a Jörg 

Petzold (2006) definují spokojenost zákazníka jako „pocit, kdy je zákazník šťastný, že 

odstranil nedostatek a byl zároveň uspokojen jeho kupní motiv.“ Maslowova pyramida 

potřeb pojmenovaná podle amerického psychloga Maslowa nám ukazuje, jak člověk řadí 

své potřeby do jednotlivých stupňů. Tato hierarchie potřeb je založena na dvou 

základních předpokladech: 

• Člověk je neustále nespokojený a jeho chování mohou ovlivnit pouze zatím 

neuspokojené potřeby. Potřeby, které jsou uspokojené už nejsou pro zákazníka 

motivací. Pro obchodníka představuje tento předpoklad neustále nový prostor pro 

hledání nových možností k uspokojení potřeb zákazníka. 

• Potřeby člověka můžeme seřadit do hierarchie, která se dá graficky znázornit jako 

pyramida. Jakmile uspokojíme jednu potřebu, objeví se druhá na vyšším stupni 

pyramidy, který představuje i vyšší kvalitu života. 
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Obr. 4 Maslowova pyramida potřeb (Zdroj: Nový, 2006) 

Podle Maslowovy teorie jsou potřeby uskutečňovány od nejnutnějších fyziologických až 

k potřebám seberealizace. Každý člověk má konkrétní potřeby, které nejsou uspokojeny, 

proto vždy pociťuje určitou nespokojenost. Jakmile člověk uspokojí jednu potřebu, objeví 

se další, která je v pyramidě znázorněná o stupeň výše a je náročnější na uspokojení. Na 

druhé úrovni v Maslowově pyramidě potřeb se objevuje pocit jistoty a bezpečí. Vše, co 

snižuje nejistotu a dává nám pocit jistoty, uspokojuje naše potřeby. Třetí úroveň 

Maslowovy pyramidy potřeb se týká sociálních potřeb. Jedná se zde tedy o mezilidské 

vztahy, lásku, náklonnost a sounáležitost. Čtvrtá úroveň Maslowovy pyramidy potřeb se 

týká potřeby uznání, prestiže a respektu druhých lidí. Tuto potřebu můžeme uvést na 

příkladu lidí kupujících si drahé značkové oblečení se zřetelně viditelným logem, čímž 

chtějí zapůsobit na druhé a dát najevo, že si to mohou dovolit. Pro některé lidi je prestiž 

a uznání daleko důležitější než výše jejich platu. Takové zákazníky je poněkud snadné 

uspokojit, pokud jim dáme pocit jedinečnosti a nabídneme jim to nejdražší a nejlepší co 

máme. Nejvyšší a poslední úroveň Maslowovy pyramidy potřeb se zabývá seberealizací 

člověka, mnoho lidí na tuto úroveň nikdy nedosáhne, neboť má stále spoustu 

neuspokojených potřeb v nižších patrech pyramidy. (Nový, 2006) 
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1.2.1 Spokojenost zákazníka 

Jedním z nejdůležitějších úkolů každé společnosti, která si přeje uspět na trhu, je neustálá 

péče o zákazníka a zajišťování jeho maximální spokojenosti. Spokojenost zákazníka 

vzniká na základě porovnávání toho, co si zákazník představuje ve své mysli se 

skutečností. Pokud se jeho představy shodují s realitou, je zákazník spokojený. 

(Zamazalová, 2008) 

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 definuje spokojenost zákazníka jako „vnímání zákazníka 

týkající se stupně splnění jeho požadavků.“ Evropská nadace pro management kvality 

(EFQM) pak tento pojem definuje jako „souhrn pocitů, odvozený od rozdílu mezi 

požadavky a zákazníkem vnímanou realitou“. (Fiala, Becková, 2013) 

Oliver (1997) definuje spokojenost zákazníka tak, že „výrobek anebo druh služby či 

produkt služby sám o sobě poskytl anebo poskytuje příjemnou hladinu uspokojení z jeho 

spotřeby“. Cronin, Brady a Hult (2000) říkají, že spokojenost můžeme považovat za 

událost, která předchází budoucím záměrům zákazníka. Obecně lze říci, že ve většině 

oborů jsou určujícími kritérii: 

• Výrobek (dostupnost, funkčnost, kvalita) 

• Cena (platební podmínky, úroveň) 

• Služby (přesnost, spolehlivost rychlost) 

• Distribuce (místo, otevírací doba) 

• Image (pověst, jistota) 

Rozlišujeme tři základní stavy spokojenosti a těmi jsou: 

• Potěšení zákazníka – vnímaná realita převyšuje zákazníkovy původní představy 

a očekávání 

• Naprostá spokojenost zákazníka – shoda mezi očekáváním a vnímanou 

skutečností 

• Limitovaná spokojenost – vnímaná realita je nižší než očekávání a hrozí příklon 

k nespokojenosti (Zamazalová, 2008) 

Z uvedených definic vyplývá, že spokojenost zákazníka je vždy velmi úzce spojena s jeho 

pocity. Spokojenost zákazníků patří mezi tzv. měkké ukazatele, které sledujeme při 
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hodnocení podniků. Tvrdé ukazatele jsou ty, jejichž hodnoty můžeme snadno změřit, patří 

sem např. zisk, obrat nebo náklady. Pocit spokojenosti je subjektivní pocit, který je těžko 

měřitelný. Spokojenost zákazníka se totiž neodvíjí pouze od spokojenosti s produktem či 

službou, ale působí na ni další faktory. Úkolem společnosti je pak definovat tyto další 

faktory a určit velikost jejich vlivu na celkovou spokojenost zákazníka. (Zamazalová, 

2008) 

Při porovnávání očekávání a skutečnosti a následném hodnocení má na pověst podniku 

velmi silný vliv reference, doporučení a slovo z úst. Existuje významný rozdíl mezi 

osobním doporučením a samotným vyhledáním společnosti zákazníkem bez předešlých 

informací. Doporučení má svou váhu a tato váha se liší podle zdroje. (Zikmund, 2010) 

Trh většiny produktů a služeb je v současnosti čím dál více nasycen a úměrně tomu také 

stále sílí konkurenční tlak. Globalizace a rozvoj informačních technologií jsou dva 

zásadní faktory, které změnily vztah mezi zákazníkem a obchodníkem. Customer 

relationship management, ve zkratce CRM, už více než čtvrt století označuje systémy pro 

řízení vztahů se zákazníky. Obecně jsou to systémy, které obchodníkům umožňují 

shromažďovat, třídit a zpracovávat údaje o zákaznících, a tím pádem trvale udržovat 

rozvoj podnikání v daném oboru. Orientace na zákazníka zahrnuje dva významné 

akcelerátory a těmi jsou snaha udržet si existujícího zákazníka a naplnit jeho očekávání. 

Pokud je orientace na zákazníka důsledně uplatňovaná, v konečném důsledku se promítá 

do spokojenosti zákazníka. Zákaznická spokojenost je nejvíce patrná v krátkodobém 

horizontu, avšak pomáhá budovat stabilní základ pro budoucí zvyšování tržního podílu 

a výše zisku. Při rozvíjení vztahů se zákazníky přitom neplatí, že čím vyšší kvalita 

produktu nebo služby, tím větší zákaznická spokojenost. Rozhodujícím faktorem celého 

procesu vytváření spokojenosti je spotřebitelské vnímání a hodnocení produktu. Celý 

proces začíná nákupem výrobku, dále jeho užíváním a porovnáváním spotřebitelova 

očekávání se skutečností. Na základě tohoto porovnání vzniká spokojenost či 

nespokojenost. (Zamazalová, 2008) 
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Obr. 5 Vytváření zákaznické spokojenosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle: Zamazalová, 2008) 

1.2.2 Zákaznická věrnost 

Zákaznická věrnost neboli loajalita značí určitou situaci, ve které se zákazníci rozhodnou 

zůstat věrní jedné společnosti a odmítají konkurenční nabídky. K zákaznické věrnosti 

může vést právě trvalá spokojenost zákazníka s podnikem a jeho nabídkou produktů či 

služeb.  

Horrell (2007) rozlišuje mezi zákazníky, které podnik „vlastní“ a těmi, které má podnik 

pouze „v pronájmu“. Zákazníci „v pronájmu“ zůstávají podniku věrni pouze do doby, 

dokud jim jiný podnik nenabídne určitý produkt nebo službu novým způsobem, svou 

věrnost tedy mohou kdykoliv vypovědět a přejít ke konkurenci. Na druhou stranu 

zákazníci ve „vlastnictví“ podniku nemají tendence k přechodu ke konkurenci a své 

nákupy u současného podniku opakují i navzdory vyšším cenám.  

Dále platí, že věrný zákazník nemusí být vždy spokojený. Spokojenost je momentální 

stav, věrnost má na druhou stranu dlouhodobý charakter. Zákaznická věrnost a loajalita 

představují oddanost značce, podniku, image nebo produktu a jsou spojovány 

s doporučením a emocionální vazbou. (Jíra, 2009) 

Mnoho podniků investuje velkou část svých finančních prostředků do reklamy 

a propagace za účelem získání nových zákazníků, ale neuvědomují si dlouhodobou 

hodnotu svých věrných zákazníků. Společnost stojí průměrně šestkrát více získat nového 

zákazníka než udržet si toho stávajícího. Pravděpodobnost prodeje stávajícímu 

zákazníkovi se pohybuje okolo 60 až 70 %, zatímco pravděpodobnost prodeje novému 

zákazníkovi je pouze mezi 5 až 20 %. Mnoho podniků si neuvědomuje, že zákaznická 

věrnost se postupně stává ekonomickou nezbytností. (Rypáček, 2003) 
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1.2.3 Kvalita služeb versus spokojenost zákazníka 

Definic pojmu „kvalita služeb“ můžeme najít nespočet, například Bitner a Hubbert (1994) 

tento pojem vymezují jako „souhrn vlastností a znaků služby, které se podílejí na 

schopnosti plnit požadavky.“ Tato definice se zaměřuje na samotnou službu, je chápána 

jako souhrn vlastností služby, a ne na subjektivních očekávání zákazníka. Snahou 

výzkumníků při měření kvality služeb je, aby byl výzkum maximálně objektivní, tedy 

aby byly minimalizovány vlivy subjektivního zkreslení při pokládání otázek i samotném 

hodnocení. 

Otázka, která přitahuje pozornost vědců je souvislost mezi spokojeností zákazníka 

a kvalitou služby. Názory na toto téma se v mnohých případech liší. Zeithamlová a Bitner 

(2000) říkají, že „spokojenost“ je širší pojem než „kvalita služby“, protože zahrnuje jak 

kognitivní, tak funkční hodnocení, zatímco hodnocení kvality služeb je procedurou 

výhradně poznávací. V současnosti, kdy konkurence roste a trhy se globalizují, nelze 

uspět s nekvalitním produktem či službou. Několik studií potvrzuje fakt, že spokojenost 

zákazníka je důsledkem kvality služeb (McDougall a Levesque, 2000). Crompton 

a MacKay (1989) zdůrazňují, že tyto dva koncepty jsou neslučitelné.  

Znaky kvality dodávaného produktu nebo poskytované služby a znaky ovlivňující 

spokojenost zákazníků jsou zcela výjimečně naprosto shodné. V naprosté většině případů 

představují znaky spokojenosti určitou podskupinu měřitelných i neměřitelných znaků 

jakosti. Častou chybou je například považování technických parametrů u elektrických 

přístrojů za nejpodstatnější znak spokojenosti, protože i u elektrických přístrojů se 

nachází celá řada faktorů, které ovlivňují konečnou spokojenost zákazníka. Na druhé 

straně, znaky považované řídící složkou podniku některých společností za laické 

a nevýznamné, mohou být často těmi nejdůležitějšími. Při správném definování znaků 

spokojenosti a jejich významu pro zákazníka se tento rozpor odstraňuje. (Nenadál a kol, 

2004) 

Hodnocení spokojenosti zákazníků není to stejné jako hodnocení kvality služby. 

Spokojenost je psychologický výsledek vyplývající ze zkušenosti, zatímco kvalita služby 

se týká samotné služby. Z tohoto tvrzení plyne, že organizace je schopna řídit kvalitu 

služby, spokojenost zákazníka může ale kontrolovat velmi těžko. Cronin a Taylor (1992) 

toto tvrzení podporují a uvádějí, že spokojenost má silnější a trvalejší vliv na nákupní 
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záměr, neboť potřeby zákazníků ne vždy odpovídají vnímané kvalitě. V oblasti kvality 

služeb bylo provedeno mnoho výzkumů, protože je ale tento výzkum zaměřený na 

zákaznickou spokojenost, literatura o kvalitě služeb nebude dále probírána. 

1.2.4 Měření spokojenosti zákazníka 

Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činností při naplňování 

principu tzv. zpětné vazby. Tento princip je založen na vytvoření takových informačních 

kanálů, kterými budou do organizací soustavně přicházet informace o očekávaných 

potřebách zákazníků. Existují různé exaktní a systémové postupy, díky nimž se 

společnosti učí naslouchat svým zákazníkům. Poznání těchto požadavků by mělo být 

komunikováno se všemi zaměstnanci společnosti, protože jde o mimo jiné i o velmi 

účinný motivační nástroj výkonnosti lidí. Spokojenost zákazníka by měla být impulsem 

pro procesy trvalého zlepšování. Je prokázáno, že spokojenost zákazníků je jedním 

z důležitých faktorů tzv. loajality zákazníků. (Fiala a Becková, 2013) 

Spokojenost zákazníka se spojuje s jeho s pocity, které je možné monitorovat. Mnoho 

organizací měří a monitoruje spokojenost svých zákazníků, často se však dopouštějí 

významných chyb. Mezi tyto chyby a nedostatky patří například odvozování vnímání 

zákazníků pouze z údajů o reklamacích a stížnostech, nerozlišování jednotlivých skupin 

zákazníků, definování znaků spokojenosti pouze zaměstnanci a manažery podniku 

a nevyužití názorů reálných zákazníků, nerozlišování stupňů důležitosti těchto znaků 

z pohledu zákazníků, nereprezentativní výběr zákazníků pro zjištění potřebných údajů, 

zpracování dat s nedostatečným využitím statistických metod nebo neexistence přímé 

provázanosti procesů měření spokojenosti zákazníků s procesy přezkoumání 

managementem organizace a neustálého zlepšování. (Nenadál a kol, 2004) 

Existuje několik způsobů, jak můžeme měřit nebo kvantifikovat spokojenost zákazníků. 

Tyto způsoby se dají rozdělit do dvou skupin, za prvé jsou to postupy využívající 

tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků, které umožňují pracovat s údaji získanými 

odrazem přímého vnímání zákazníků. Za druhé to jsou postupy využívající tzv. interních 

ukazatelů výkonnosti organizace, ty společnost získá pomocí marketingových 

informačních systémů nebo jiných interních databází podniku. (Fiala, Becková, 2013) 
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Výstupní ukazatele jsou obvykle odvozeny od údajů získaných pravidelnými průzkumy 

u externích zákazníků. Nejjednodušší alternativou je využití informací o tom, jak jsme 

jako dodavatelé vnímáni svými odběrateli. V tomto případě není třeba, aby organizace 

vyvíjela nějaké speciální postupy na měření spokojenosti svých zákazníků, stačí pouze, 

aby si vyměňovali s odběrateli podobný typ informací. Klasickým výstupním ukazatelem 

spokojenosti zákazníků jsou tzv. indexy spokojenosti. V případě přístupu tzv. analýzy 

hodnoty pro zákazníka mají zákazníci možnost posoudit vnímání jak se znaky kvality, 

tak i s příslušnými ekonomickými charakteristikami. Interní ukazatele jsou na druhé 

straně typické tím, že je vedení příslušné organizace využívá k rozhodování a vyznačují 

se navíc i tím, že jejich změny a vývoj ovlivňují i vývoj ukazatelů výstupních. (Fiala, 

Becková, 2013) 

Nejsnadněji zjistitelným ukazatelem nízké míry spokojenosti zákazníků jsou jejich 

stížnosti a reklamace. Ty se měří např. výdaji na jejich řešení nebo objemem 

reklamovaných výrobků. Tento faktor by ale neměl být jediným ani rozhodujícím 

ukazatelem míry spokojenosti zákazníků, protože reklamuje pouze malá část skutečně 

nespokojených zákazníků. Měření spokojenosti zákazníků také může být postaveno na 

míře pozitivního vnímání výrobků. (Nenadál a kol, 2004) 

Obecně znamená měření spokojenosti zákazníka shromažďování a analyzování informací 

týkajících se zákazníka. Měření spokojenosti zákazníků je nezbytné pro všechny firmy, 

přičemž platí, že jedině spokojený zákazník má tendenci se opakovaně vracet a sdělovat 

ostatním své pozitivní zkušenosti. Spokojenost zákazníka souvisí s loajalitou zákazníka, 

čím vyšší míra jeho spokojenosti, tím více je zákazník loajální. Zdrojem informací 

o spokojenosti zákazníka může být: 

• Přímá komunikace se zákazníkem 

• Dotazníková šetření a průzkumy 

• Odvětvové studie 

• Ukazatel podílu na trhu 

• Stížnosti zákazníka 

• Počet reklamací 



28 

 

Customer Satisfaction Index (CSI) je analytický nástroj určený pro měření spokojenosti 

zákazníků s výrobkem, službou nebo společností. Index CSI se využívá jako nástroj pro 

benchmarking s konkurenty v odvětví nebo mezioborově a je nutné ho realizovat 

opakovaně v pravidelných časových intervalech, aby bylo možné zachytit trendy. CSI 

vzniká na základě snahy o systematické modelování, měření, předpovídání a analyzování 

interakcí mezi preferencemi zákazníků, jimi vnímanou kvalitou i jejich chováním na 

jedné straně a výkonností společností, případně jiným ekonomickým faktorem, na straně 

druhé. (Zamazalová, 2008) 

Bylo prokázáno, že mnoho z dalších faktorů ovlivňují zákazníkovu spokojenost se 

službou, patří sem například citové nebo emocionální spojení se službou, sebeúcta, nebo 

sociální normy. McDougall a Levesque (2000) diskutovali o více komplexnějších 

modelech pro měření spokojenosti zákazníka, které manažerům pomohou lépe porozumět 

klíčovým hnacím motorům spokojenosti. Zvláštní pozornost byla věnována pojmu 

vnímaná hodnota. Vnímaná hodnota je obecně definována jako mezera mezi tím, co je 

přijato v porovnání s tím, co je dáno (McDougall a Levesque, 2000; Zeithaml, 1988). 

Podle jejich názoru je vnímaná kvalita služeb a vnímaná hodnota předchůdcem 

spokojenosti zákazníků, což zase přímo souvisí s budoucími nákupními záměry 

zákazníků. Metoda, která je zaměřena na modelu mezer mezi očekáváním zákazníka 

a následnou skutečností je metoda SERVQUAL, přičemž velikost těchto mezer se 

zjišťuje pomocí dotazování.  

Podle Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (2016) zahrnuje metodika 

měření spokojenosti zákazníků tyto body: 

• Definování, kdo je pro firmu zákazníkem. 

• Definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti. 

Tato oblast zahrnuje všechny oblasti mezi zákazníkem a dodavatelem, zahrnuje 

proces plánování, výroby nebo služby a reklamace. Dále je nutné stanovit na co 

se zákazníků budeme ptát a definovat znak spokojenosti, formulovat požadavky 

a otázky tak, aby jim zákazník rozuměl. 

• Návrh a tvorba dotazníků. 

V této části je nutné zvolit vhodný dotazník a typ otázek, dodržovat zásady 

správného dotazování. 
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• Tvorba postupů pro vyhodnocování dat. 

Tyto postupy závisí na rozsahu výběru respondentů, nákladech metody, 

technických možnostech, požadavcích na návratnost a stupnici vyhodnocování. 

• Využití měření spokojenosti jako vstupy pro procesy zlepšování. 

Do této oblasti patří body jako systematické zpracovávání výsledků do tabulek, 

grafické vyjádření, hodnocení trendů, seznamy přání zákazníků, určování 

odpovědnosti za splnění úkolů, zpětná vazba zákazníkům nebo informování 

zaměstnanců o výsledcích hodnocení. 

Metody měření spokojenosti zákazníka lze rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Běžné 

metody, které se používají pro měření spokojenosti zákazníka jsou: 

• Pouze-spokojenost 

Tato metoda od respondentů žádá, aby stanovili, jak si společnost vede v řadě 

vlastností, přičemž odpovědi zaznamenávají do sedmibodové škály, na níž číslo 

jedna odpovídá naprosté nespokojenosti a sedm naprostému nadšení.  

• Diferenční analýza 

Je to podobná průzkumová metoda, ale posunuje hranice průzkumu o krok dále 

tím, že u každého respondenta počítá rozdíly mezi skórem důležitosti a skórem 

spokojenosti. Bodové hodnocení je opět měřeno na škále, v tomto případě ale 

číslo jedna odpovídá zcela nedůležitému a sedm velice důležitému. Vlastnosti 

s největšími rozdíly je třeba zlepšit. 

• Model důležitost-spokojenost (D-S) 

Tento model využívá kvadrantovou mapu k označení oblastí, které vyžadují 

zlepšení srovnáním úrovní spokojenosti a důležitosti u různých vlastností. Model 

se znázorňuje grafickým vyjádřením zaznamenávající akční priority, přičemž 

nejvyšší akční prioritu získávají položky s vysokou důležitostí a nízkou 

spokojeností. 

• Multiplikativní přístup 

Metoda využívající důležitost jako váženou proměnou a zároveň vylučující 

tvrzení, že důležitost je náhradní hodnotou za zákazníkovo očekávání výkonnosti 

podniku. Z rozdílu mezi nejvyšším možným hodnocením spokojenosti 
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a zákazníkovým vnímáním výkonnosti podniku se počítá skóre nespokojenosti, 

toto vážené skóre dále slouží k hierarchizaci oblastí vyžadujících zlepšení.  

(Fontenová, 2005) 

V diplomové práci budou využívány postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání 

zákazníků, které umožňují pracovat s údaji získanými odrazem přímého vnímání 

zákazníků. Takovýmto zdrojem informací je i dotazníkové šetření aplikované v této práci. 

Dotazníkové šetření je pro mě, jakožto nezaměstnanou v dané společnosti, jednodušší, 

než získání interních údajů o zákaznících a jejich spokojenosti. 

1.2.5 Efektivní komunikace se zákazníkem  

Komunikace je v rámci P – Promotion jedna ze součástí marketingového mixu. Efektivní 

marketingová komunikace se může postarat o zvýšení spokojenosti a věrnosti zákazníků, 

proto jsem do této kapitoly zahrnula i téma efektivní komunikace se zákazníkem. 

Marketingové sdělení by mělo být chápáno jako soubor jakýchkoliv elementů, které mají 

pro danou cílovou skupinu určitý význam. Těmito elementy mohou být například slova, 

symboly, gesta, obrazy, hudba, zvuky, barvy nebo jejich různé kombinace. Marketéři 

mohou vhodným výběrem těchto elementů ovlivňovat, jaké myšlenky a pocity vyvolají 

u dané cílové skupiny. Měli by se tedy vždy důsledně ujistit jaké sdělení skutečně 

předávají, a zda toto sdělení plní zamýšlený význam. (Karlíček, 2016) 

Aby byla komunikace se zákazníkem opravdu efektivní, musí splňovat celou řadu 

principů. Marketéři by měli vycházet z toho, jak bude jejich sdělení vnímat cílová skupina 

a vůbec se neohlížet na to, jak se jím samotným komunikační kampaň líbí nebo nelíbí. 

Aby komunikační kampaň či marketingové sdělení vyvolalo změnu postojů či chování 

cílové skupiny, mělo by skupinu zaujmout, být správně pochopeno a zároveň cílovou 

skupinu přesvědčit. Posledním významným faktorem je šíření ústním podáním, 

označované častěji jako WOM. (Karlíček, 2016) 

Tzv. Word-of-Mouth marketing (WOM) je zaměřený na vyvolání efektu ústního šíření 

„reklamy“ mezi samotnými zákazníky. Úkolem Word-of-Mouth marketingu je, aby 

informace, které o vás budou zákazníci předávat, byly pozitivní. Morální WOM spočívá 

v tom, že se firma v maximální možné míře soustředí na to, aby si kdokoli, kdo s firmou 

přijde do styku z kontaktu odnesl dobrý pocit, a aby i všichni zákazníci byli spokojeni. 
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WOM využívá také dalších možností, a to především tzv. Influencer či Opinion maker 

marketingu. (Zikmund, 2010) 

Influencer nebo Opinion maker je osoba, která svým chováním ovlivňuje nákupní 

rozhodování velkého množství lidí a jeho názoru a doporučení si velké množství lidí cení 

a považuje za relevantní. Tohoto lze v současnosti docílit převážně díky sociálním sítím, 

internetovým diskuzím a blogům. Úkolem morálního WOM je dostat daný produkt nebo 

službu k influencerům a nabídnout otestování nebo využití, přičemž influencerův názor 

nijak neovlivňujeme a nic mu neplatíme. Platí, že jeden nespokojený zákazník dokáže 

odehnat i desítky až stovky potenciálních zákazníků, proto je Word-of-Mouth velice 

důležitým nástrojem pro podporu a udržení prodeje. (Zikmund, 2010) 

Sdělení se k zákazníkům dostává prostřednictvím určitého média, přičemž médiem se 

rozumí jak klasické reklamní nosiče jako televize, rádio či internet, tak jakýkoliv 

prostředek, který cílové skupině předává marketingové sdělení, tedy například obchodní 

zástupce, veletrh, odpadkový koš, hudební festival atp. Předpokladem efektivní 

marketingové komunikace je správná volba média, marketéři proto musí mediální 

chování své cílové skupiny dobře znát. (Karlíček, 2016) 

Jednu z možností, jak zvýšit spokojenost zákazníků a získat zákazníky nové jsou sociální 

sítě. Společnosti zde mohou diskutovat o novinkách na trhu, sdílet zajímavé informace 

a zkušenosti svých zaměstnanců a jednoduše komunikovat se svými zákazníky. Firmy 

mohou vytvářet hodnotný a populární obsah, který se mezi zákazníky rychle šíří. Firmy 

by měly být otevřené a zajímat se o každého fanouška nebo sledujícího. Tímto přístupem 

budují firmy na sociálních sítích v zákaznicích důvěru, vytváří a zlepšují s nimi vztah. 

Pokud společnost pracuje se sociálními sítěmi dobře, zákazníci firmě důvěřují a tato 

důvěra se postupně projeví i ve zvýšení objemu prodejů nebo poskytnutých služeb. 

Ukazateli sociálních sítí jsou odpovědi, lajky, komentáře nebo sdílení. Čím více je vidět 

míra zaujetí pomocí těchto ukazatelů a čím více těchto faktorů se společnosti podaří 

získat, tím lépe. Počty těchto ukazatelů navíc ovlivňují, jak jsou příspěvky zobrazovány 

i ostatním uživatelům, kvalitní obsah tím tedy snadněji přivede na stránky společnosti 

nové potenciální zákazníky. (Procházka, 2013) 

Lidé reagují zejména na atraktivní, zábavné či užitečné stimuly, zájem vzrůstá také 

s intenzitou stimulu a velkou mírou ovlivňuje zaujetí zákazníků také umístění. Lidská 
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pozornost reaguje také na jakékoliv stimuly, které jsou nové a nezvyklé, ať už se jedná 

o originální kreativní zpracování nebo o využití nekonvenčních médií. V případě 

originálních nekonvenčních médií hovoříme o gerilovém marketingu. Jako gerilový 

marketing jsou většinou označovány nekonvenční komunikační kampaně, které mají za 

cíl překvapit a zaujmout. Gerilové kampaně nejsou vhodné pro každou společnost, neboť 

jsou někdy chápány spíše jako útok na konkurenci či parazitování na jejích aktivitách 

a často se pohybují na hraně etiky a zákona. Marketingové sdělení musí zaujmout, 

zároveň by ale nemělo být příliš intenzivní, příliš často opakované, rušivé, nátlakové, 

vtíravé či narušující soukromí. Snaha zaujmout cílovou skupinu může vyvolávat odpor 

cílové skupiny, apatie k marketingové komunikaci může být vystřídána averzí. (Karlíček, 

2016) 

Platí, že marketingová komunikace může být efektivní jen v případě, kdy je cílová 

skupina schopná a ochotná sdělení zpracovat a pochopit. Efektivita marketingové 

komunikace může vzrůst i v situacích, kdy je cílová skupina připravena nákupní 

rozhodnutí učinit. (Karlíček, 2016) 

1.3 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum poskytuje aktuální situaci o trhu díky informacím, užívaným 

k zjišťování a definování marketingových příležitostí i komplikací, k tvorbě, vylepšování 

a hodnocení marketingových akcí a monitorování marketingové činnosti. Marketingový 

výzkum vytváří techniky pro sběr informací, řídí a realizuje proces sběru dat, analyzuje 

výsledky a oznamuje zjištěné poznatky. (Veselá, 2006) 

Podle Foreta (2012) poskytuje marketingový výzkum informace pomáhající 

marketingovým manažerům rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby 

a dále marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, která jsou relevantní 

pro marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům. 

(Foret, 2012) 

Nejjednodušší definice marketingového výzkumu zní: „Marketingový výzkum je 

o naslouchání spotřebitelům.“ Zákaznicky orientovaná firma by na tomto faktu měla být 

postavena, neboť naslouchání zákazníkům a jasné pochopení jejich principů je základem. 

Prvním a důležitým předpokladem pro budování kvalitní znalosti trhu a spotřebitelů je 
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právě schopnost oddělit subjektivní názor na věc od informací, které jsou vytvořeny 

objektivně. Termín marketing myopia (marketingová slepota/krátkozrakost), který ve 

svém článku v roce 1960 definoval Theodore Levitt označuje situaci, kdy si organizace 

pracující v určitém oboru delší dobu myslí, že o „svém“ oboru již všechno ví a není třeba 

zjišťovat zákaznické potřeby. Marketingové prostředí se ale neustále mění a pokud chce 

společnost uspět v novém prostředí, nemůže svá rozhodnutí stavět na znalostech 

získaných v minulosti. (Tahal, 2017) 

Marketingový výzkum je možné použít na kteroukoliv formu trhu, kde se nachází nákupčí 

a prodejce a tito dva účastníci jsou spolu v kontaktu za účelem výměny či zvýšení hodnoty 

(spokojenost nákupčího nebo zisk prodejce). Ze strany výzkumníka je dle charakteru trhu 

mnoho rozdílů v přístupu a technologiích, přičemž základní rozdělení trhů je na trhy, kde 

spotřební jednotkou je firma, organizace, veřejný činitel nebo jiný orgán. (Hague, 2003) 

Jednou z nejdůležitějších částí marketingového výzkumu je formulace marketingového 

problému, která obsahově vymezuje oblast, na kterou se zaměří další kroky výzkumu. 

Existují určitá rizika, která se objevují ve chvíli, kdy problém není přesně definován. Tato 

rizika spočívají například v tom, že výsledky mohou být o něčem jiném, než zadavatel 

potřebuje nebo že náklady výzkumu přesáhnou hodnotu jeho přínosu. Proto je třeba 

vypracovat alespoň stručné vymezení problému a zároveň definování hlavních 

souvisejících pojmů. (Foret, 2012) 

1.3.1 Druhy marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum se v nejzákladnějším rozlišení dělí na primární a sekundární. 

Primární výzkum obsahuje vlastní zjištění dat a hodnot u samotných jednotek, je to 

tzv. sběr dat v terénu, nezávislý na tom, zda jej realizátoři provádějí vlastními silami nebo 

si k tomu najmou externí spolupracující instituci. Sekundární marketingový výzkum 

znamená využití dat, které byly už dříve sesbírány a zpracovány jako primární výzkum 

pro jiné cíle. Získat sekundární data, která jsou zároveň neagregovaná, tzn. že se jedná 

o údaje přímo za jednotky objektu a můžeme si je znovu zpracovat podle svých potřeb, 

je finančně i časově náročnější než získat údaje agregované tzn. hodnoty již sumarizované 

za celý soubor nebo zpracované do podoby statistických hodnot například v publikacích 

Českého statistického úřadu. (Foret, 2012) 
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Primární marketingový výzkum lze dále členit na kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní výzkumy mají za úkol postihnout dostatečně velký a reprezentativní vzorek. 

Techniky pro kvantitativní výzkum jsou osobní rozhovory, pozorování, experiment 

a písemné dotazování, dále také obsahová analýza textů a jiných symbolických vyjádření. 

Kvalitativní výzkumy si na druhé straně kladou za cíl hlubší poznání motivů chování lidí, 

jejich preferencí a snaží se zjistit jejich příčiny. (Foret, 2012) 

Využití jednotlivých typů výzkumu je do značné míry závislé na životním cyklu 

produktu. V době, kdy se produkt zavádí jsou uskutečňovány např. výzkumy reklamy 

nebo cenové přijatelnosti. V další fázi životního cyklu produktu jsou aktuální výzkumy 

znalostí a postojů k produktu, jeho spotřeba a segmentace trhu. Když je produkt zaveden 

a stabilizován, zkoumá se životní styl a změny spotřebních zvyklostí. Pokud dochází 

k poklesu poptávky, výzkumy se zaměřují na cenu a vytváření cenových pobídek 

k navýšení prodeje. (Veselá, 2006) 

1.3.2 Techniky marketingového výzkumu 

Techniky empirického výzkumu používáme k objektivnímu a systematickému poznávání 

okolního světa. Technikami marketingového výzkumu rozumíme konkrétní způsob sběru 

primárních dat, umožňující evidovat výskyt jevů i chování lidí, ale také zjistit jejich 

názory, postoje a motivy. Mezi tři základní techniky marketingového výzkumu řadíme 

dotazování, pozorování a experiment. Pro potřeby této práce bude dále podrobněji 

rozebrána pouze metoda dotazování. 

1.3.3 Dotazování 

Dotazování je nejznámější a nejpoužívanější způsob shromažďování informací 

v marketingovém výzkumu. Je postaveno na hledání konkrétních odpovědí přímo od 

dotázaných účastníků. (Machková, 2015) 

Dotazování je uskutečňováno pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně 

zvolené komunikace výzkumníka s dotazovaným – nositelem informací. Dotazování 

může být přímé, tzn. pouze mezi výzkumníkem a respondentem pomocí psaných otázek 

a psaných odpovědí. Dotazování může být také zprostředkované pomocí tazatele, který 

vstupuje mezi výzkumníka a respondenta, výzkumník poskytne psané otázky tazateli, ten 
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se ústně ptá dotazovaného, který mu poskytne ústní odpovědi a tyto odpovědi dále tazatel 

v psané formě předává výzkumníkovi. (Foret, 2012) 

Stále více využívané je on-line dotazování neboli dotazování pomocí internetu. Je to 

levná forma, která je zároveň nenáročná na vyhodnocování, rychlá pro respondenty 

a nabízí dostatek času na odpovědi. Na druhou stranu je ale zaměřena pouze na určitou 

skupinu obyvatel, která vlastní internet a má omezenou návratnost. (Hague, 2003) 

1.3.4 Dotazník 

Dotazník je vlastně určitý soubor otázek uspořádaných v daném sledu, který slouží 

k získání potřebných informací. Rozlišujeme tři druhy dotazníků, a to strukturovaný, 

polostrukturovaný a nestrukturovaný. Při tvorbě dotazníku je důležité dát si pozor na jeho 

správné sestavení. Špatně sestavený dotazník může negativně ovlivnit získané informace 

a výsledky potom nemusí odpovídat potřebám a cílům výzkumu. Dobrý dotazník by měl 

splňovat následující tři požadavky: 

• Účelově technické požadavky – otázky by měly být formulovány a sestaveny tak, 

aby respondent co nejpřesněji odpovídal na to, co nás zajímá. 

• Psychologické požadavky – vytvořit takové podmínky, aby respondent považoval 

úkol za snadný, chtěný a příjemný, aby odpovídal stručně a pravdivě. 

• Požadavek srozumitelnosti – respondentovi musí být jasné, co se po něm chce 

a jak má postupovat, je důležité, aby rozuměl, jak má dotazník vyplňovat.  

(Foret, 2012) 

Při sestavování dotazníku je v praxi velmi často řešena otázka vhodného a dostatečně 

reprezentativního vzorku zákazníků. Výběrem zákazníků se myslí činnost, při níž je 

vhodným způsobem ze všech zákazníků vybrán tzv. výběrový vzorek, což je takový počet 

zákazníků, jejichž zkoumáním získáme s určenou pravděpodobností stejné výsledky 

měření, jaké by byly dosaženy v případě, že bychom oslovili všechny zákazníky. (Fiala, 

Becková a kol., 2013) 

Velikost výběrového souboru souvisí s přesností získaných informací. Pokud správně 

zvolíme a aplikujeme metodiku výběru respondentů, výsledky dotazníku budou tím 

přesnější, čím větší bude výběrový soubor. Čím větší bude vzorek respondentů, tím vyšší 

bude vypovídací schopnost získaných dat. Pokud vybereme respondenty pro výzkum 
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nepřesně, tuto skutečnost označujeme jako výběrová chyba. S větším vzorkem správně 

vybraných respondentů se zužuje interval spolehlivosti, což znamená, že hodnota 

naměřeného jevu na výběrovém souboru se bude více blížit jeho skutečnému zastoupení 

v souboru základním. Ideální doba dotazníku by měla být v rozsahu 10–15 minut 

a neměla by přesáhnout délku 25 minut. (Tahal, 2017) 

Hlavním požadavkem na formulaci otázek je jednoznačnost a srozumitelnost otázky. 

Pravidlem je, že čím konkrétněji se ptáme, tím konkrétnější a jasnější dostaneme 

odpověď. S formulací otázek také souvisí problém validity a reliability. Dotazy by měly 

být co nejvíce validní, tzn. máme se skutečně ptát na to, co chceme a co potřebujeme 

zjistit. Validitu můžeme označit jako platnost získaných výsledků vzhledem ke 

skutečnosti. Reliabilita by měla vyjádřit míru stálosti, přesnosti a opakovaně zjistitelných 

výsledků. Příliš rozsáhlý dotazník respondenty odrazuje, čím více má dotazník otázek, 

tím více působí dojmem, že jeho vyplňování zabere hodně času. (Foret, 2012) 

Další věcí, která by se měla brát v úvahu při tvorbě dotazníku je pořadí otázek. Začátek 

by měl být vyhrazen pro otázky zajímavé, uprostřed dotazníky by měly být zařazeny 

otázky meritorní, bezprostředně související s problémem výzkumu, které vyžadují 

soustředění a na úplný konec otázky nejméně důležité.  

V základním dělení rozlišujeme otázky v dotazníku na následující tři základní typy: 

• Otevřené (volné) 

• Uzavřené (řízené) 

• Polootevřené (kombinace předchozích dvou) 

V otevřených otázkách nemá respondent žádné varianty odpovědí, může se tedy zcela 

svobodně vyjádřit podle svého stylu. Otevřené otázky dále členíme na otázky volné, 

asociační, otázky s volným dokončením věty, otázky, kdy má respondent dokončit 

povídku, obrázek nebo tematický námět. Výhodami otevřených otázek je, že respondenta 

podněcují k zamyšlení, není nijak omezen a má volnost se široce zamyslet. Hlavní 

nevýhodou je právě „volnost“ odpovědí, která potom způsobuje potíže při následném 

zpracování. Otevřené otázky jsou typické pro kvalitativní výzkum. 

Uzavřené otázky předem nabízejí několik možných variant odpovědí, ze kterých si 

respondent musí vybrat. Mezi výhody uzavřených otázek můžeme zařadit rychlost 
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a snadnost vyplnění otázky a nasměrování respondenta na to, co nás zajímá. Nevýhodou 

je, že varianty mohou působit sugestivně a respondent nemusí tyto varianty považovat za 

náležitě přesné a výstižné. Uzavřené otázky jsou typické pro kvantitativní výzkum. 

Uzavřené otázky dále dělíme na: 

• Dichotomické – připouštějí pouze dvě možnosti. 

• Výběrové – nevýhodou je, že vylučují možnost více variant. 

• Výčtové – umožňují vybrat i několik variant odpovědí na rozdíl od otázek 

výběrových, nevýhodou jsou obtíže při statistickém zpracování 

• Polytomické – respondentovi umožňují určovat pořadí variant, rovněž jsou velmi 

náročné zpracování. 

(Foret, 2012) 

Rozšířeným typem uzavřených otázek jsou otázky škálové, které slouží k vyjádření 

a k měření respondentových názorů, postojů a motivů, vztahů a znalostí atd. Základním 

významem je převádění neměřitelných znaků na měřitelné znaky. Odpovědi je možné 

kvantifikovat a analyzovat. Prostřednictvím škál je možné pohybovat se pouze v určitých 

intervalech, na dané stupnici, s omezeným počtem bodů a tak dále, neboť vyjádření 

postoje a názoru bývá pro respondenty někdy obtížné. Nejčastěji se používá škála, kdy 

respondent volí jednu kategorii z nabízených možností. (Kozel, 2011) 

Při zpracování škálových otázek se v případě hodnotící škály rozhodujeme především 

o typu škály (sudá nebo lichá), počtu kategorií škály (kratší nebo delší) a formě škály 

(verbální, číselná, grafická nebo kombinovaná). Při tvorbě škály záleží vždy na 

výzkumníkovi, na jeho zkušenostech a citu pro konstrukci vhodných dotazů s ohledem 

na cíle výzkumu, vybranou skupinu respondentů, místo a čas sběru dat atd. Interval s pěti 

až sedmi kategoriemi je považován za nejvhodnější počet kategorií v hodnotící škále. 

V případě menšího počtu kategorií mohou být kategorie nepřesné, při větším počtu méně 

spolehlivé, protože respondenti mohou mít problém chápat jemnější rozdíly ve 

vyznačených postojích. (Kozel, 2011) 

1.3.5 Zpracování informací 

Jakmile je nashromážděn potřebný objem informací, nastává další fáze výzkumného 

procesu a tou je analýza a zpracování těchto informací. Jako první se provádí kontrola 
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dat, pomocí níž se prověří přesnost, spolehlivost a pravdivost informací, účelem této 

kontroly je vyřazení chybných dat. Elektronické zpracování výrazně zjednodušuje 

analýzu informací. U kvantitativního výzkumu je velmi vhodným prostředkem třídění dat 

do tabulek a grafů. Provádíme-li třídění podle obměn jednoho statistického znaku, jedná 

se o jednostupňové třídění. Třídění podle více statistických znaků najednou nazýváme 

třídění vícestupňové. Tyto tabulky a grafy představují dílčí výsledky výzkumu 

a přehledně zobrazují zkoumané jevy a závislosti mezi nimi. Hlavní význam analýzy 

informací nespočívá pouze ve zjišťování výsledků, ale především ve vzájemném 

porovnávání a nacházení závislostí mezi proměnnými. K tomuto účelu nám slouží 

nejrůznější statistické metody. (Kozel, 2006) 

Při interpretaci kvantitativních výzkumů se často využívají následující statistické 

operace: 

• Četnost – vyjadřuje počet statistických jednotek se stejným statistickým znakem 

v souboru. Absolutní četnost představuje vyjádření četnosti hodnot v souboru 

absolutní hodnotou. Relativní četnost vyjadřuje poměr dílčích četností a rozsahu 

souboru. U souboru většího rozsahu se relativní četnosti zpravidla vyjadřují 

v procentech. Modus je hodnota, která se v rámci vybraného souboru vyskytuje 

nejčastěji a nazývá se typickou hodnotou. (Souček, 2006) 

• Kvantily – jsou hodnoty proměnných určené tak, že oddělují určitý podíl 

jednotek, které jsou menší než tyto hodnoty. Nejužívanějším kvantilem je medián, 

který představuje prostřední hodnotu uspořádaného souboru a svou vypovídací 

hodnotou je blízký aritmetickému průměru. Mediánu dáváme před aritmetickým 

průměrem přednost tehdy, když je aritmetický průměr výrazně ovlivněn existencí 

extrémních hodnot v souboru a poskytuje zkreslený obraz o úrovni hodnot. 

• Aritmetický průměr – je nejznámějším a nejužívanějším typem průměru. 

Představuje součet všech naměřených hodnot, který se dělí jejich celkovým 

počtem. Jedná se o tzv. prostý aritmetický průměr a jeho výpočet nepředpokládá 

žádné předběžné uspořádání hodnot. Lze ho vypočítat podle následujícího vzorce: 

�̅� =  
1

𝑛
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Tzv. vážený aritmetický průměr se používá v případě, kdy jsou jednotlivé prvky 

ve statistickém souboru uspořádány do rozdělení četností. Jednotlivé četnosti zde 

vystupují jako váhy k jednotlivým obměnám hodnot. Vypočítá se následovně: 

�̅� =  
1
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(Souček, 2006) 

1.4 Internet 

Pro lepší pochopení vzniku internetu, jeho rozvoje a vysvětlení důležitých pojmů pro tuto 

diplomovou práci, bude v kapitole 1.4 probrána stručná historie internetu a druhy 

připojení. 

1.4.1 Historie internetu 

V dnešní době je již připojení k internetu samozřejmostí, avšak není tomu tak dlouho, 

kdy vznikly počítače a následně počítačové sítě a internetové připojení. Internet je 

bezpochyby jedním z největších vynálezů lidstva. Již počátkem šedesátých let začal 

Joseph C. R. Licklider, počítačový pionýr, pracovat na revolučním konceptu paketových 

sítí založených na stejných principech, na nichž stojí i dnešní internet. V létě roku 1968 

vypsala agentura založená ministerstvem obrany USA Advanced Research Project 

Agency (ARPA) tendr na vývoj paketové sítě. Projekt nesl jméno ARPANET, na počátku 

se do něj zapojily čtyři univerzitní pracoviště ze Stanfordu, Utahu, Santa Barbary a Los 

Angeles a počátkem 70. let se tato síť v akademickém prostředí rychle rozrůstala 

a postupně se do ní připojily desítky univerzit a dalších institucí po celých Spojených 

státech. V roce 1973 pak získala mezinárodní charakter a v tomtéž roce začali Bob Kahn 

a Vint Cerf pracovat na specifikacích, které měly sjednotit protokoly paketových sítí, 

dodnes jsou tito pánové označováni jako otcové internetu. 

V české republice se historie internetu datuje do roku 1992, kdy byl internet poprvé 

spuštěn na pražském ČVUT. Ovšem až do roku 1991 byl internet pořád pouze textový, 

byl oficiálně vyhrazen pro akademickou komunitu a pro laika byl obtížně použitelný. 

Opravdovou revolucí v internetu se stal vznik služby World Wide Web, neboli WWW, 

která později způsobila masové rozšíření internetu. (Jak na Internet, 2019) 
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Jenou z překážek rozvoje internetu byla existující legislativa. Na počátku devadesátých 

let to byla společnost Eurotel, která měla exkluzivní licenci na provozování veřejné 

datové sítě, tedy i internetu. V roce 1995 Eurotel odprodal svou datovou divizi 

společnosti SPT Telecom, s čímž bylo spojeno i ukončení monopolu na provozování 

datových sítí a tím se otevřel prostor pro vznik konkurenčních poskytovatelů připojení. 

Další významnou překážkou na cestě k rozšíření internetu zpočátku byla vysoká cena 

připojení a počítačů. V roce 1998 vznikla zřejmě nejznámější společná akce Internetové 

komunity u nás, iniciativa internetem proti monopolu. Tato iniciativa reagovala na 

zvýšení cen za vytáčené připojení k síti, plánované od ledna 1999, a nakonec se podařilo 

na Telecomu vymoci zvláštní tarif. Poskytovatelé nakonec přešli na nabídku připojení za 

měsíční paušál. Postupně začali internet poskytovat i telefonní operátoři, kabelové 

televize a provozovatelé mobilních sítí. (Česká televize, 2017) 

1.4.2 Druhy připojení 

Druhy připojení se dají rozdělit do několika skupin, základním rozdělením připojení 

k internetu je bezdrátové a drátové.  

U bezdrátového připojení k internetu, obecně označovaného jako WiFi, je výhodou, že 

nejsme odkázáni na kabelová vedení provozovatelů. Při tomto typu připojení musíme být 

ovšem v dosahu pokrytí vybraného poskytovatele, připojujeme se pomocí antény, kterou 

je vhodnější připojit ven. Kvalitu tohoto připojení tak mohou ovlivňovat povětrnostní 

vlivy. Dnešní rádiové spoje dokáží podat skvělé výsledky nejen s ohledem na rychlost, 

ale jsou také velmi spolehlivé. Poskytovatelů WiFi připojení je v České republice celá 

řada, nabízejí rychlost připojení, která se pohybuje v řádu jednotek až desítek megabitů 

za sekundu. 

Mezi nejčastější varianty drátového připojení k internetu je připojení pomocí optických 

kabelů nebo technologie DSL. Ve větších městech bývá k dispozici také připojení 

k internetu přes rozvody kabelové televize (CATV). Mezi hlavní rysy a přednosti 

pevných drátových sítí patří vysoká rychlost pro stahování a odesílání dat, stabilita a nízká 

hodnota latence, dnes již prakticky neexistující datové limity a přídavné telekomunikační 

služby. Můžete si tak přes „jeden kabel“ zřídit TV, INTERNET a TELEFON, takovéto 

služby od jednoho operátora se označují jako Triple Play a dnes jsou nabízeny 

poskytovateli na více místech republiky. (Jak na internet, 2019; dsl.cz, 2018) 
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1.5 Shrnutí kapitoly 

V první kapitole byla popsána teoretická východiska týkající se analýzy marketingového 

prostředí, zákazníka a marketingového výzkumu. Nakonec byla popsána také stručná 

historie internetu a druhy připojení. Tato kapitola bude dále použita pro zpracování druhé 

části diplomové práce. 
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2 Analytická část 

2.1 Charakteristika společnosti 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost Infos Art, s.r.o., konkrétně její 

provozovnu v Prostějově. Společnost poskytuje mimo jiné i internetové připojení a níže 

jsou uvedeny základní informace o společnosti. 

Název a sídlo: Infos Art, s. r.o. 

Valdenská 27/363, Olomouc 779 00 

IČO: 25849638 

Provozovny: Barákova 5, Prostějov           

9.května 23, Vyškov   

Společnost navazuje na činnost firmy Infos Systém spol. s. r. o. založenou v roce 1990, 

která se zpočátku zabývala montáží, prodejem počítačů a velkoobchodem s počítačovými 

díly. V roce 1992 se k aktivitám postupně přidaly instalace lokálních počítačových sítí, 

výroba technické dokumentace, grafické a reklamní studio. (Infos.cz, 2019) 

V roce 1994 se hlavní činnost firmy (sklady, montáže počítačů a administrativa) převádí 

na pobočku do Prostějova. Mimoto se zřizuje oddělení telekomunikací ve Vyškově, které 

se zabývá instalací telefonních ústředen a slaboproudých rozvodů. V roce 1999 byla 

založena nová specializovaná firma Infos Art s. r. o., do které byla převedena výroba, 

vývoj a prodej infomačních kiosků spolu s aktivitami souvisejícími s internetem. Firma 

Infos Art s. r. o. je zaměřená spíše na aplikace nových technologií a vlastní inovace než 

na obchod a distribuci výrobků, jejím motem je dodávat kvalitní výrobky a služby za 

dobré ceny. (Infos.cz, 2019) 

Společnost vyrábí informační kiosky od roku 1995 a patří mezi největší výrobce těchto 

zařízení v České republice. Vyrábí kiosky podle přání a návrhů zákazníka a zároveň 

disponuje vlastním designovým a konstrukčním oddělením. Do každého kiosku lze 

zabudovat plnohodnotný počítač, LCD displej s dotekovým senzorem, reproduktory 

a dále čtečky čipových, magnetických karet, tiskárny, mincovníky, akceptátor bankovek, 

kamery, zabezpečovací zařízení, pohybové čidlo a další periferie. Jejich 

nejvýznamnějšími zákazníky jsou státní správa a samospráva. Firma exportuje kiosky 
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také do Rakouska, Dánska, Švédska, Polska, Německa, Řecka, Španělska, Norska, 

Finska, Ruska a na Slovensko. (Infos.cz, 2019) 

Dále se společnost zaměřuje také na prodej výpočetní techniky. Současný sortiment 

zahrnuje osobní počítače, notebooky, grafické stanice a servery IBM, HP, Intel, Asus, 

Acer a další. Tradičním oborem firmy jsou počítačové sítě, telekomunikace a kabeláže. 

Firma Infos Art s. r. o. patří mezi největší poskytovatele připojení k Internetu 

v Prostějově, Vyškově a okolí, kde mají dohromady přes 15 000 aktivních zákazníků. 

Společnost má provozovny ve dvou městech, moje diplomová práce se bude týkat jen 

střediska v Prostějově. (Infos.cz, 2019) 

 

Obr. 6 Logo Infos Art s.r.o. (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Společnost Infos Art s.r.o. je od 5. ledna 2000 zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u 

Krajského soudu v Ostravě. Sídlo společnosti se nachází v Olomouci, dvě provozovny 

v Prostějově a ve Vyškově. Společnost patří do odvětví informační a komunikační 

činnosti (ICT). Jejím předmětem podnikání je: 

• Vydavatelská a nakladatelská činnost 

• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu nevyžadujícím 

zvláštní povolení 

• Poskytování software 

• Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových 

záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových 

záznamů 

• Zpracování grafiky v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 

• Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 

• Montáž, údržba, a servis telekomunikačních zařízení 

• Podnikání v elektronických komunikacích 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 

a telekomunikačních zařízení 

(Infos.cz; justice.cz, 2019) 

Tab. 1 Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (Zdroj: Amadeus, 2019) 

Kód Název 

6110 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 

8114 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

 

 

2.2 Analýza vnějšího prostředí 

Pro analýzu vnějšího prostředí byla vybrána tzv. PESTE analýza, která je rozdělena do 

pěti oblastí, které ovlivňují makroprostředí podniku. Pro analýzu mikroprostředí podniku 

bude využit Porterův model pěti konkurenčních sil. 

2.2.1 PESTE analýza  

Politické a legislativní faktory 

Politické a legislativní faktory jsou pro podnik klíčové. Společnosti musí neustále 

sledovat legislativu dané země a její vývoj, protože stále vznikají nové předpisy, nebo se 

aktualizují stávající formy. 

Společnost se musí řídit všeobecnými podmínkami pro poskytování elektronických 

služeb. Služby musí být v souladu s povolením Českého telekomunikačního úřadu pro 

poskytování elektronických komunikací, ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích, a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 

Poskytovatel internetového připojení je zpracovatelem poskytnutých údajů zákazníků, 

kterými jsou právnické či fyzické osoby. Od 25. května 2018 je platný nový právní rámec 

ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Obecné nařízení stanovuje práva 

a povinnosti při zpracování osobních údajů a řídí se jím každý subjekt, který provádí 

zpracování osobních údajů. (Ministerstvo vnitra ČR, 2019) 

Společnost ovlivňuje české stavební právo, které rozhoduje o výstavbě optických sítí. 

„České stavební právo je velmi komplikované a průměrně je potřeba získat kolem 70 
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různých dokumentů a povolení, což proces výstavby neúměrně prodlužuje až na 500 dní“, 

řekl Juraj Bóna, ředitel Komerční divize T-Mobile pro Českou republiku. Tyto údaje 

souhlasí také s postavením ČR v žebříčku OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) v rychlosti stavebního řízení. Česká republika patří až na 

139. příčku ze 170 zemí. (Šupolíková, 2019) 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory jsou po politických a legislativních jedny z nejdůležitějších, které 

ovlivňují život podniku, jeho příjmy a výdaje. K faktorům, které ovlivňují chování všech 

spotřebitelů na trhu patří hrubý domácí produkt, inflace a nezaměstnanost. 

Hrubý domácí produkt v České republice v 1. čtvrtletí roku 2019 mezičtvrtletně vzrostl o 

0,6 % a meziročně o 2,6 %. Česká ekonomika stále vykazuje rostoucí trend, který je 

podpořen především domácí poptávkou. Meziročně vzrostla také hrubá přidaná hodnota 

(HPH) o 2,6 %. Dařilo se většině odvětví služeb, především odvětvím dopravy 

a skladování, informačních a komunikačních činností a podnikatelských služeb. (ČSÚ, 

2019) 

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. V ČR bylo ve 

2. čtvrtletí zaměstnáno v průměru 5 468 tisíc osob. Celková zaměstnanost se proti 

předchozímu čtvrtletí nezměnila a meziročně vzrostla o 0,8 %. (Kurzy.cz, 2019)  

Instituce, které předpovídají budoucí pohyby hrubého domácího produktu, předpovídají 

pro českou ekonomiku za celý letošní rok růst v rozmezí 2,4 až 2,9 %. Pro příští rok se 

predikuje růst mezi 2,3 a 2,8 procenty, nejvyšší tempo růstu předpovídá Česká národní 

banka. (Seznam Zprávy, 2019) 

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen pohybuje v horní polovině 

tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. V tomto pásmu by měl 

setrvat i v letech 2019 a 2020. Predikce průměrné míry inflace se v roce 2019 zvýšila 

z 2,3 % na 2,5 % a predikce na rok 2020 z 1,6 % na 2,2 %. (Ministerstvo financí ČR, 

2019) 

Z hlediska ekonomiky jako celku a její výkonnosti tvoří odvětví informačních a 

komunikačních činností velmi významnou součást národního hospodářství. Podle dat 

Českého statistického úřadu (ČSÚ) se toto odvětví v roce 2016 podílelo na tvorbě celkové 
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hrubé přidané hodnoty 5,1 %. Z pohledu ekonomické významnosti jej tak lze nyní zařadit 

po bok odvětví, jako stavebnictví (5,5 % HPH) nebo odvětví dopravy (5,6 % HPH). 

(Cevro Institut, 2018)  

Význam odvětví ICT je evidentní ze statistik trhu práce. Obor je atraktivní a reflektuje 

konstantně rostoucí počet zaměstnanců v odvětví, v roce 2016 jejich celkový počet 

překonal hranici 100 tisíc zaměstnanců. Průměrná hrubá mzda se v tomto odvětví 

pohybuje zhruba na dvojnásobku průměrné mzdy v celé ekonomice. Zaměstnanci oboru 

disponují nadprůměrnou kupní silou, která se odráží také v jejich spotřebním chování. 

(Cevro Institut, 2018) 

Na obrázku č. 7 jsou zobrazeny investice do telekomunikačních služeb v mld. Kč: 

 

Obr. 7 Investice do telekomunikačních služeb v mld. Kč (Zdroj: Cevro Institut, 2018) 

Z obrázku č. 6 lze vidět vysoký nárůst investic před rokem 1997, tedy před příchodem 

2G sítě. Následuje pokles a ten střídá opětovný růst mezi roky 2000 a 2002. Od konce 

roku 2004 do roku 2008 investice opět konstantně rostly. Ekonomická krize z roku 2008 

tento růst mírně utlumila, v roce 2012 se ovšem infrastruktura znovu maximálně rozšiřuje 

o 4G technologii. Z grafu jsou patrné přibližně osmileté časové intervaly mezi nástupy 

jednotlivých technologií. Nástup 5G sítě očekáváný v roce 2020, tedy osm let po nástupu 

4G potvrzuje tuto skutečnost o inovacích a inovačních cyklech. (Cevro Institut, 2018) 

Rozvinutá telekomunikační infrastruktura je předpokladem pro rychlejší ekonomický růst 

a také pro růst kvality života. Nebude-li telekomunikační infrastruktura v ČR dostatečně 

rozvinutá, nebo bude-li dokonce zaostávat, hrozí ČR významná ztráta její 
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konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu a atraktivity pro zahraniční investice. 

(Cevro Institut, 2018)  

Sociální faktory 

Dalšími faktory, které mají na podnik významný vliv jsou demografické faktory, 

například velikost populace, věk, vzdělání obyvatelstva a životní úroveň. Životní styl 

a trávení volného času je v posledních letech stále více spojován s internetem, můžeme 

dokonce tvrdit, že připojení k internetu vyjadřuje jistý sociální status. 

Dnes je internet součástí téměř každé domácnosti. Podle Českého statistického úřadu 

(ČSÚ) používalo v roce 2018 internet 70 % populace starší 16 let každý nebo skoro každý 

den a z toho internet na mobilním telefonu 58,4 % populace starší 16 let. Tyto čísla jsou 

způsobena především velkým rozmachem chytrých telefonů, tzv. smartphonů, které jsou 

často využívány právě pro přístup k internetu. (ČSÚ, 2019) 

Výroční analýza společnosti GfK „Kupní síla České republiky 2019“ ukazuje, že úroveň 

kupní síly České republiky se v roce 2019 oproti roku 2018 zvýšila o necelých 5 %. 

(SOCR ČR, 2019) 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda dosáhla v Olomouckém kraji částky 30 442 Kč, 

což je o 2 044 Kč více než ve stejném období roku 2018. Ve srovnání s republikovým 

průměrem zaměstnanci v Olomouckém kraji brali o 3 663 Kč méně a ve srovnání 

s nejvyššími výdělky o 11 855 Kč méně. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen se mzda 

v kraji reálně zvýšila o 4,3 %. (ČSÚ, 2019) 

Podle výsledků Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních 

technologií v domácnostech a mezi jednotlivci bylo 70,7 % domácností Olomouckého 

kraje vybaveno v průměru let 2016 až 2018 počítačem. Po Ústeckém a Libereckém kraji 

se jedná o třetí nejnižší podíl v České republice. V Olomouckém kraji využívalo připojení 

k internetu 72,1 % domácností, jednalo se o nejnižší podíl v mezikrajském srovnání. 

Dostupnost internetu zvýšil v posledních letech prudký rozmach chytrých mobilních 

telefonů. Zatímco v letech 2011 až 2013 využívalo v Olomouckém kraji internet na 

mobilním zařízení pouze 10,3 % jednotlivců, v letech 2016 až 2018 se jejich podíl zvýšil 

až na 45,2 %. (ČSÚ, 2019) 
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Trend nakupování po internetu jde ruku v ruce s dostupností internetu. S přibývajícím 

počtem domácností, které mají přístup k internetu roste také podíl těch, kteří přes internet 

nakupují. Toto číslo rok od roku roste.  V roce 2018 mělo v České republice 81 % 

domácností přístup k internetu, což je o 14procentních bodů více než v roce 2013. V roce 

2017 se v internetových obchodech prodalo zboží v hodnotě zhruba 85 mld. Kč, což 

představovalo 7,8 % celkových maloobchodních tržeb. Je to téměř dvojnásobný podíl než 

v roce 2013, kdy se šetření o využití internetu v maloobchodě provádělo naposledy. 

(ČSÚ, 2019) 

Technologické faktory 

Telekomunikační infrastruktura vyžaduje neustálou inovační a investiční aktivitu, která 

českým spotřebitelům zaručí využívat nejmodernější a nejrychlejší přenosové 

technologie. 

Společnosti v ICT odvětví čelí rostoucí náročnosti na kapacitu telekomunikační sítě, 

a jsou tak nuceny budovat velkokapacitní sítě, které zajistí spolehlivost a dostupnost 

stávajících služeb. Tlak na zvyšování kvality a rychlosti připojení je permanentní a stále 

sílí. Od roku 2016 je vysokorychlostním 4G připojením pokryto téměr 100 % území ČR. 

Spouštění této sítě probíhalo mezi roky 2012 až 2014 a ani dosažením tohoto cíle 

investiční aktivita telekomunikačních sítí nekončí, v roce 2020 nás opět čeká nástup nové 

sítě 5G. (Cevro Institut, 2018) 

Mobilní sítě 5G technicky zcela překonají řešení v podobě 4G sítí. 5G sítě slibují skokové 

zvýšení rychlostí a výrazné snížení doby odezvy. Dojde i k snadnému připojení IoT 

(Intenetu věcí – Internet of Things), tedy například vozidel, různých domácích spotřebičů 

a mnoha dalších zařízení v průmyslu i robotice. Lze očekávat, že do konce roku 2020 

proběhne v České republice aukce kmitočtů, které jsou pro 5G pásmo potřeba. Teprve 

poté začne buď reálná výstavba vysílačů nebo rozšíření stávajících vysílačů o nové 

technologie. (Alza, 2019) 

Příchod nové technologie ale neznamená definitivní odklon od původní infrastruktury, 

velká část českých spotřebitelů stále využívá starší typy mobilních telefonů, které 

nepodporují technologii 4G a 5G, a stále jsou závislí na připojeních typu 2G a 3G. Je tedy 

zapotřebí stále rozvíjet a optimalizovat i tuto infrastrukturu. (Cevro Institut, 2018) 
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„Svět je stále více online, do roku 2022 se objem přenesených dat ve srovnání s rokem 

2017 minimálně ztrojnásobí. Rozvíjí se digitální televize, v domácnostech se připojuje 

stále více zařízení – počítačů a mobilních zařízení, ale také například kuchyňských 

spotřebičů a dalších součástí chytré domácnosti. Čím dál víc lidí pracuje z domova, kde 

potřebují stahovat velká množství dat z pracovních serverů. Na rychlém internetu závisí 

fungování a rozvoj mnoha malých a středních firem,“ uvedl Petr Koblovský z CEVRO 

Institutu. (Echo24, 2019)  

Ekologické faktory 

Společně s rozvojem 5G sítí se také hojně hovoří o jeho následcích na lidské zdraví. Plné 

rozvinutí 5G sítí totiž znamená velký nárůst vysílačů, protože vysoké přenosové rychlosti 

fungují jen na velmi krátkou vzdálenost a špatně se říší v budovách. Nebezpečí pro lidské 

zdraví představuje vystavování se tzv. elektromagnetické frekvenci (EMF), které se může 

u citlivějších osob vyvinout v syndrom elektromagnetické hypersenzivity s příznaky jako 

jsou silné bolesti hlavy, ospalost nebo celková únava. (Alza, 2019)  

Proti zavedení 5G sítě existuje i mezinárodní výzva STOP 5G. Zavedení 5G sítí bude mít 

za následek nebývalé změny životního prostředí v globálním měřítku. V současnosti již 

existují důkazy, že radiofrekvenční (RF) záření je škodlivé pro život. V roce 2015 sdělilo 

215 vědců ze 41 zemí svůj názor na 5G sítě Organizaci spojených národů (OSN) 

a Světové zdravotnické organizaci (WHO). Uvedli, že nedávné vědecké publikace 

ukázaly, že EMF (elektromagnetická pole) ovlivňují živé organismy. Více než 10 000 

vědeckých studií s hodnocením prokázalo poškození lidského zdraví vlivem 

vysokofrekvenčního záření. Tyto vědecké objevy se netýkají pouze lidské rasy, jedná se 

také o poškození různých rostlinných a volně žijících živočichů. (Stop 5G, 2019) 

2.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model pěti sil se používá pro analýzu odvětví a konkurenčního prostředí. 

Společnost Infos Art, s.r.o. působí na trhu informačních technologií, geograficky působí 

na poměrně malém území. 

Vyjednávací síla zákazníků 

Společnost Infos Art, s.r.o. nyní patří mezi největší poskytovatele internetového připojení 

v Prostějově, Vyškově a okolí, kde mají dohromady přes 15000 aktivních zákazníků. 
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Díky zajímavé nabídce a dlouhodobé existenci na trhu je vyjednávací síla zákazníků 

poměrně malá. Málokterý zákazník se rozhodne změnit poskytovatele na základě ceny, 

ve většině případů je důvodem k přechodu jinam stále agresivnější marketingová taktika 

přímých konkurentů Infos Art. Tito konkurenti především spoléhají na méně znalé 

zákazníky, kteří nejsou sami příliš schopni rozeznat výhody a nevýhody mezi 

jednotlivými poskytovateli.  

Následující graf (Graf 1) zobrazuje nárůst počtu zákazníků společnosti od roku 2010 do 

současnosti. 

 

Graf 1 Nárůst počtu zákazníků společnosti Infos Art od roku 2010 po současnost 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z grafu je patrné, že společnost zaznamenává lineární nárůst zákazníků od roku 2010. 

„Nárůst lidi“ znamená počet všech nainstalovaných lidí za dané období, skládá se ze 

součtu následujících stavů z interního systému: „Budujeme“, „Čeká na fakturu“, „Čeká 

na smlouvu“, „Funguje, vše je OK“, „Funguje, ale pořád si stěžuje“, „Nefunguje, chyba 

zařízení“, „Pozastaveno – První varování“, „Pozastaveno – Druhé varování“, 

„Stopnuto“, „Pozastaveno – Pro SPAM“, „Soud“. „Nárůst aktivních“ znamená součet 

všech nainstalovaných lidí, kromě těch, kteří dali výpověď nebo neplatí. Nárůst odpadlíků 

znamená součet stavů „Soud“, „Zrušil připojení“ a „Ve výpovědi“.  
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Společnost poskytuje internetové připojení jak pro B2C, tak pro B2B trh. Mezi zákazníky 

společnosti v oblasti B2B patří firmy a organizace (např. Elekon s.r.o., Rostex a.s., Rami 

s.r.o., Jihomoravské pivovary a.s., VYDOS a.s. aj.), nekomerční organizace jako 

nemocnice, knihovny, městská kulturní střediska, školy a obecní úřady (Drysice, Olšany, 

Bučovice, Pustiměř aj.)  

Tato diplomová práce je zaměřena především na zákazníky fyzické osoby, kterých je 

většina. Více informací mi o zákaznících společnost neposkytla, informace o nich se 

zčásti dozvíme z dotazníkového šetření, tedy jejich věk, vzdělání, počet členů 

v domácnosti nebo jaké tarify nejčastěji využívají.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Společnost má mnoho dodavatelů, kteří zajišťují například optickou bižuterii, optické 

kabely, optické vany aj. Přívodní konektivitu zajišťuje společnost Dial Telecom. Dial 

Telecom je celonárodní telekomunikační operátor, který poskytuje komplexní portfolio 

hlasových, datových, internetových a hostingových služeb prostřednictvím vlastní 

optické sítě. Své služby poskytuje do více než 3500 lokalit v České republice i zahraničí. 

Tato společnost má velkou vyjednávací pozici. Dalším významným dodavatelem je 

obchodní značka AIM společnosti Planet A, a.s. Tato společnost působí na trhu od roku 

2008 a má více než 40 000 zákazníků, rovněž má velkou vyjednávací sílu. 

Dalšími dodavateli jsou společnosti Eliatel a Alcoma, které se zabývají vývojem 

a výrobou mikrovlnných spojů. U společnosti Proficomms nakupuje Infos Art zařízení 

Raisecom, což jsou integrovaná přístupová zařízení nové generace. Optickou bižuterii 

nakupuje Infos Art u společnosti Ma-Fia s.r.o., která od roku 2008 působí jako 

specializovaný velkoobchod s materiálem pro výstavbu datových sítí. Společnost 

Alternativo dodává optické kabely a Intelek optické vany. Posledním významným 

dodavatelem je společnost Tomi czech s.r.o., která dodává stožáry a další potřebnou 

bižuterii. Dodavatele si společnost volí sama, podle toho, jak kvalitní a cenově dostupné 

materiály jsou nabízeny. Vyjednávací síla těchto menších dodavatelů tedy není moc 

významná.  
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup do odvětví informačních a komunikačních technologií má poměrně vysoké vstupní 

bariéry. Vstup do odvětví vyžaduje nutnost vysokých investic. Z legislativního hlediska 

má výstavbu optických sítí v rukou české stavební právo, celý tento proces je velmi 

zdlouhavý. Předtím než může firma podat žádost o souhlas stavby krátké přípojky, musí 

získat závazná vyjádření od dotčených institucí (obecní úřad, hygienická služba, odbor 

životní péče aj, podle místa stavby). Poté následuje obesílání ostatních účastníků 

stavebního řízení, kteří mají na souhlas vždy určitý počet dní. V praxi bohužel nepřináší 

nerespektování lhůty ze strany institucí žádnou faktickou sankci. Častou komplikací je, 

že určitý orgán veřejné správy má k žádosti připomínky a upravenou žádost pak musí 

všechny dotčené úřady schválit znovu. Velmi časté je, že se toto kolečko i několikrát 

opakuje. Celý proces se tak může protáhnout i na pár let. (Cevro Institut, 2019) 

Stávající konkurence 

Trh služeb v oblasti informačních technologií je velmi nasycený a konkurence je zde 

znatelná. Společnost Infos Art s.r.o. se zaměřuje především na zákazníky v blízkém okolí, 

aby mohla co nejrychleji reagovat na případné havarijní stavy a komplikace. Pobočka 

v Prostějově za největšího konkurenta z lokálního hlediska považuje společnost Sprintel, 

s.r.o. Společnost Infos Art konkuruje Sprintelu hlavně svojí diferenciací, tj. rozdíly 

balíčků služeb. Z většího měřítka konkurují společnosti 3 největší poskytovatelé připojení 

v ČR – Vodafone, O2 a T-Mobile.  

Společnost Sprintel s.r.o. vznikla v roce 2011 spojením společnosti Silicium computers 

s.r.o. poskytující rozsáhlou bezdrátovou síť a společnosti JETSYSTEMS v.o.s. 

poskytující optickou síť. Společnost má poměrně agresivní chování, jako příklad můžeme 

uvést reklamní billboard umístěný hned vedle provozny Infos Art s.r.o. v Prostějově 

(Obr. 8). Srovnání služeb a cen je uvedeno v následující části Hrozba substitutů. 
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Obr. 8 Konkurenční reklamní billboard umístěný vedle provozovny Infos Art s.r.o. v Prostějově 

(Zdroj: maps.google.com, 2019) 

Hrozba substitutů 

Jak bylo popsáno výše, největšími konkurenty společnosti Infos Art je z lokálního 

hlediska Sprintel s.r.o. a z většího měřítka 3 největší poskytovatelé připojení v ČR – 

Vodafone, 02 a T-Mobile. Tyto společnosti disponují produkty, které by si zákazníci 

společnosti Infos Art mohli vybrat jako substituty.  

Konkurenční srovnání dle různých kritérií společnosti Infos Art a Sprintel je zobrazeno 

v následující tabulce č. 2. 

Tab. 2 Srovnání nabídky Infos Art a Sprintel (Zdroj: Infos.cz, Sprintel.cz) 

 Infos Art s.r.o. Sprintel s.r.o. 

Měsíční paušál optika 330-390 Kč 300-650 Kč 

Měsíční paušál Wifi 330-490 Kč 300-650 Kč 

Rychlost optika Až 100 Mb/s Až 500 Mb/s 

Rychlost Wifi Až 24 Mb/s Až 50 Mb/s 

Zákaznická linka Ano, 8 - 16hod + 

nonstop záznamník 

pro poruchy 

Ano 

Dostupná místa 

na Prostějovsku 
73 52 

Aktivační poplatky 1Kč-3000Kč 1Kč-14000Kč 
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 Infos Art s.r.o. Sprintel s.r.o. 

VoIP Ano Ano 

Smlouva 12/24/36 měsíců neurčito/12/24/36 

měsíců 

Sleva při předplatném Ano Ne 

Ze srovnání se společností Sprintel je vidět, že společnost Infos Art má v nabídce výrazně 

pomalejší rychlosti internetového připojení oproti společnosti Sprintel. Společnost Infos 

Art má však větší rozsah pokrytí na Prostějovsku. Sprintel má možnost délky smlouvy na 

neurčito, v tomto případě jsou aktivační poplatky v rozmezí 800-3500 Kč v závislosti na 

typu připojení. Společnost Infos Art má 5% slevu při půlroční platbě a 10% slevu při 

roční platbě. 

Srovnání nabídky společností Vodafone, 02 a T-Mobile je možné vidět v tabulce č. 3. 

Společnost Infos Art má konkurenční výhodu v nízké ceně, s rychlostí internetového 

připojení se společnost však může porovnat pouze se společností T-Mobile. 

Tab. 3 Srovnání nabídky společnosti Infos Art, Vodafone, O2 a T-Mobile (Zdroj: Infos.cz, 

vodafone.cz, t-mobile.cz, o2.cz) 

 Infos Art s.r.o. Vodafone 02 T-Mobile 

Tarif 
24-100 Mb/s 

Od 330 Kč 

20-500 Mb/s 

od 399 Kč 

50-1000 Mb/s 

od 499 Kč 

20-100 Mb/s 

od 399 Kč 

 

2.3 Analýza vnitřního prostředí 

K analýze vnitřního prostředí společnosti Infos Art s.r.o. poslouží McKinseyho model 7S 

a marketingový mix 7P. 

2.3.1 McKinseyho model 7S 

Strategie 

Strategií společnosti Infos Art je poskytovat kvalitní internetové připojení za dostupnou 

cenu. Společnost se svou strategií orientuje dvěma směry, a to především na nízké 

náklady a diferenciaci. Aby se dal lépe uvést příklad, jak společnost tyto dvě strategie 

uplatňuje v praxi, je nutné zmínit největší konkurenty. Infos Art konkuruje Sprintelu 

hlavně svojí diferenciací. U velkých společností – Vodafone, O2 a T-Mobile – konkuruje 

Infos hlavně svou příznivou cenou za stejný typ připojení.  
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Struktura 

Společnost řídí dva jednatelé. První jednatel, který je zároveň ředitelem oddělení 

internetu, se stará o fungování tohoto oddělení na středisku ve Vyškově i v Prostějově. 

Druhý jednatel řídí oddělení informačních kiosků v Prostějově, ve Vyškově funguje 

středisko jen za účelem poskytování internetového připojení. V současnosti je 

v Prostějově zaměstnáno 16 lidí v hlavním poměru, jedná se tedy o malý podnik. 

Společnost zaměstnává, účetní, programátory a techniky, kteří pracují pod dohledem 

jejich vedoucího, který jim rozdává úkony. V oddělení informačních kiosků jsou pouze 2 

zaměstnanci na hlavní poměr, a to obchodní zástupce a montér. Sám ředitel má na starost 

design a zadávání výroby příslušných dílů externím firmám. Obr. 9 znázorňuje hierarchii 

společnosti. 

 

Obr. 9 Hierarchie Infos Art s.r.o., středisko Prostějov (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Systémy 

Prioritním informačním systémem je vlastní navržený a naprogramovaný Customer 

relationship management (CRM), který zaznamenává údaje důležité k fungování firmy. 

Do CRM se ukládají informace o zákaznících, které musí poskytnout při sestavování 

smluv (v případě informačních kiosků potom jednotlivé zakázky). U každého zapsaného 

zákazníka mohou příslušní zaměstnanci přidávat a měnit poznámky, sledovat jeho platby 

nebo třeba také spotřebu dat z jeho přípojky. Veškeré tyto údaje jsou uloženy zvlášť 

u každého zákazníka, které mohou zaměstnanci vždy používat při případném vyřizování 

různých záležitostí s ním. Samotný princip systému CRM je založený na tzv. stavech 

zákazníků.   
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Nový zákazník zažádá o připojení, tím se zaznamenává do jednoho z několika stavů. Dále 

se zákazník přesouvá mezi stavy, ve kterých se momentálně nachází. Z prvotního stavu 

„Žádost o připojení“ se zákazník přesune do stavu „Buduje se“ nebo „Čeká na fakturu“ 

atp., až po konečném zprovoznění skončí ve stavu „Funguje, vše je OK“. Tento stav je 

pro firmu nejpřínosnější, jelikož jsou zde uloženi ti zákazníci, kteří pravidelně platí za 

internetové služby a nemají problémy s připojením. Samozřejmě si společnost vede 

i stavy, kdy jsou v rozporu se zákazníkem, nebo kdy už nevyužívají žádných z nabízených 

služeb. Mezi rozporové stavy patří „Pozastaveno“ s prvním i druhým varováním 

a nakonec „Soud“. A poté, když zákazník odstoupí od smlouvy, se uloží do stavů „Zrušil 

připojení“ a „Mrtvoly“. Zaměstnanci, kteří pracují s CRM, tyto bývalé zákazníky z těchto 

stavů nevymazávají, aby v případech, že by se znovu vrátili s žádostí o připojení, byli 

hned přesunuti do jiného příslušného stavu. 

Součástí CRM systému jsou i statistiky, ve kterých lze vyhledat například změny počtu 

zákazníků v jednotlivých stavech, ale také budoucí tržby založené na uzavřených 

smlouvách se zákazníky, kteří jsou v tomto období povinni platit za služby. V CRM je 

naprogramováno mnoho dalších užitečných funkcí, např. graf zobrazující počet 

zákazníků na jednotlivé tarify, seznam neplatičů nebo zákazníků s přeplatkem. 

Systém CRM mimo jiné umožňuje zákazníkům přihlašovat se do jejich zákaznického 

účtu, kde si mohou prohlédnout stav jejich konta, nové zprávy od společnosti týkající se 

nabídek nebo upozornění na nové změny v pravidlech atd. Mohou taktéž změnit svoje 

údaje nebo si prohlédnout FAQ v případě problémů s připojením. 

Kromě CRM firma ještě používá informační systém SB KOMPLET® od společnosti 

H&M DataSoft spol. s.r.o. Jedná se o balíček pro firmy, obsahující několik licencí, 

konkrétně účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, evidenci majetku, peníze a fakturace. 

Program používají pouze jen účetní, případně jednatel ke kontrole. Společnost dále 

disponuje moderními technologiemi v oblasti serverů, optických sítí i příslušenství 

k internetového připojení. CRM systém je dobře chráněn, a smí se do něj dostat pouze 

zaměstnanci nebo jednatelé. 

Spolupracovníci 

Jelikož je společnost malá, firemní kultura v ní spíš neexistuje. Ředitel/zaměstnavatel ke 

všem zaměstnancům přistupuje stejně, a tak to platí i napříč mezi zaměstnanci. Díky jejich 
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dlouhodobé loajalitě ke společnosti se již všichni zaměstnanci mezi sebou dobře znají, 

což napomáhá v podstatě nekonfliktnímu prostředí na prostějovské pobočce. Jak 

administrativní zaměstnanci, tak i servisní technici mají patřičné vzdělání ke svému 

výkonu povolání a díky jejich několikaletému trvání pracovního poměru jsou 

i s každodenním chodem společnosti velmi dobře sžiti.  

Schopnosti 

Ředitel i jeho zaměstnanci jsou kvalifikování pro svou práci. Především ředitel a celý tým 

servisních techniků díky své schopnosti budovat a financovat kvalitní infrastrukturu 

optických sítí již v začátcích této technologie dokázali vytvořit největší optickou síť 

v celém městě. Za rok 2019 je optická síť dostupná prakticky pro celý Prostějov. 

Sdílené hodnoty 

Největší sdílenou hodnotou společnosti je pro-zákaznický přístup, ať už při prvotním 

vyřízení objednávky připojení, tak i při výjezdu servisních techniků k jakýmkoliv 

úkonům u zákazníků. Tato sdílená hodnota je také i hlavním důvodem, proč je společnost 

Infos Art přes 20 let největším poskytovatelem internetového připojení v Prostějově. 

Styl vedení 

Společnost Infos Art je vedena demokratickým stylem řízení. Ředitel oddělení internetu 

na pobočce v Prostějově delegoval prakticky veškeré rozhodování o běžných provozních 

činnostech jednotlivým zaměstnancům příslušného oddělení. Například vedoucí techniků 

a servisních zaměstnanců rozhoduje sám, které úkony se budou provádět ten daný den. 

To samé platí i pro administrativní zaměstnance, kteří i díky své dlouhodobé loajalitě ke 

společnosti ví, co přesně mají každý den dělat. A jelikož z podstaty předmětu podnikání 

se nedějí dlouhodobě žádné významné změny, které by ovlivnily celý chod společnosti, 

je tento styl řízení považován za ideální. Tento styl řízení vyhovuje i samotnému řediteli 

oddělení internetu, neboť se on sám pohybuje skoro všechen čas na pobočce ve Vyškově. 

Pobočka v Prostějově je tedy téměř samostatnou jednotkou, ke které není vedení ředitele 

skoro vůbec potřeba. 

 

2.3.2 Marketingový mix 7P 

Marketingovým mixem 7P bude popsán produkt firmy, jeho cena, distribuce, 

marketingová propagace, lidé, procesy a materiální prostředí.  
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2.3.2.1 Produkt a cena 

Společnost Infos Art s.r.o. nabízí jak optické, tak bezdrátové sítě. V nabídce jsou spolu 

s internetem i balíčky služeb Internet + Telefon + Digitální televize. 

Společnost nabízí také LTE připojení, signálem LTE pokrývá Vyškov, Ivanovice na Hané 

a Švábenice. Paušální poplatek za tento tarif je 390 Kč/měsíc a maximální rychlost 

připojení je 50/10 Mbps. V nabídce připojení k internetu je možné si vybrat mezi 

internetem pro bytové domy nebo rodinné domy. V obou variantách můžeme zvolit jak 

optickou, tak bezdrátovou síť. 

Bytové domy 

V tabulce č. 4 můžeme vidět tarify a ceník pro bytové domy připojené optickým kabelem: 

Tab. 4 Ceník pro bytové domy připojené optickým kabelem (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Tarif Měsíční paušál Maximální rychlost 

DataOpticStart 99,-Kč 80 Mbps 

DataOptic 330,-Kč 80 Mbps 

DataOpticPlus 390,-Kč 100 Mbps 

Noční pásmo u všech tarifů je 100 Mbps. Tarif DataOpticStart platí pouze při přechodu 

od jiného poskytovatele. Cena 99,-Kč se poskytuje pro první rok při závazku smlouvy na 

36 měsíců, další roky se účtuje standartní tarif za 330 Kč. 

Aktivační poplatky zahrnují instalaci a aktivaci připojení k Internetu uživatele, 

vypracování smlouvy, aktivaci účtu zákazníka a předání služby. Na druhou stranu 

nezahrnují částku za vybudování kabelových rozvodů v bytě. Tato částka se kalkuluje 

zvlášť dle konkrétní situace, typicky 20,-Kč za natažení 1 m kabelu. Hodinová sazba při 

instalaci je 350,-Kč na jednoho technika. Aktivační poplatky pro bytové domy jsou 

znázorněny v následující tabulce: 

Tab. 5 Aktivační poplatky pro bytové domy (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Délka smlouvy 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 

Cena 1 000,-Kč 1,-Kč 1,-Kč 

(závazek u tarifu Start) 

 

Další tabulka znázorňuje tarify a ceny pro bytové domy připojené směrovým mikrovlnným 

spojem: 
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Tab. 6 Ceník pro bytové domy připojené směrovým mikrovlnným spojem (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Tarif Měsíční paušál Maximální rychlost 

DataNet Start 99,-Kč 16 Mbps 

DataNet 330,-Kč 16 Mbps 

DataNet Plus 390,-Kč 24 Mbps 

Noční pásmo je 30 Mbps u všech tarifů. Pro vybudování lokální datové sítě musí být 

v bytovém domě 3 byty a více. Společnost nabízí zdarma kontrolní měření, prověření 

možnosti instalace a nezávazný testovací provoz 7 dní s možností během této doby zrušit 

objednávku bez poplatků. Tarif DataNet Start platí stejně jako tarif DataOptic Start pouze 

u přechodu od jiného poskytovatele a cena 99,-Kč se poskytuje pro první rok při závazku 

smlouvy na 36 měsíců. 

Aktivační poplatky pro bytové domy připojené směrovým mikrovlnným spojem jsou 

stejné jako u bytových domů připojených optickým kabelem. V tomto případě aktivační 

poplatky zahrnují instalační a měřící práce pro mikrovlnný bod připojení a pronájem 

zařízení. Zákazníci si také mohou připlatit za dodatečné volitelné zboží. Seznam 

nabízeného zboží shrnuje následující tabulka (Tab.7): 

Tab. 7 Dodatečné volitelné zboží (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Název zboží Cena 

Datový kabel UTP 20,-Kč / m 

Dodání a instalace síťové karty 300,-Kč / ks 

Výložník na anténu 350,-Kč / ks 

Práce jednoho technika 350,-Kč / h 

Cestovné 15,-Kč / km 

Rozšíření o switch Signamax 8 port 400,-Kč / ks 

Domácí bezdrátový router 790 – 990,-Kč / ks 

VOIP brána Dle typu 

VOIP telefon Dle typu 

Nastavení VOIP telefonu, brány nebo routeru 200,-Kč / 1/2h 

Nadstandardní úpravy routování pro veřejnou IP adresu 100,-Kč / měsíc 

Rodinné domy 

Tarify a ceny optického připojení pro rodinné domy jsou stejné jako u domů bytových. 
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Tab. 8 Ceník pro rodinné domy připojené optickým kabelem (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Tarif Měsíční paušál Maximální rychlost 

DataOpticStart 99,-Kč 80 Mbps 

DataOptic 330,-Kč 80 Mbps 

DataOpticPlus 390,-Kč 100 Mbps 

 Aktivační poplatky zachycuje následující tabulka: 

Tab. 9 Aktivační poplatky pro rodinné domy (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Tarif Aktivační poplatek Minimální délka smlouvy 

DataOpticStart 1,-Kč 48 měsíců 

DataOptic 1,-Kč 36 měsíců 

DataOpticPlus 1.-Kč 36 měsíců 

Bezdrátové WiFi připojení je vhodné zejména pro rodinné domy a samostatné lokality, 

kde není možné umístit společný přijímač pro více uživatelů. Tarify a ceny zobrazuje 

následující tabulka: 

Tab. 10 Bezdrátové připojení pro rodinné domy (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Tarif Měsíční paušál Maximální rychlost 

DataStandart 330,-Kč 16 000 kbps 

DataPremium 490,-Kč 24 000 kbps 

V tomto případě jsou maximální uvedené rychlosti dostupné pro technologii 5G. Noční 

pásmo u všech tarifů je 30 000 Kbps. 

Aktivační poplatky pro individuální instalace: 

Tab. 11 Aktivační poplatky pro individuální instalace (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Délka smlouvy 12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 

Jedna instalace v objektu 3 000,-Kč 2 000,-Kč 1,-Kč 

Dvě instalace v objektu 1 500,-Kč 1 000,-Kč 1,-Kč 

Vlastní zařízení 

Zákazníci se mohou připojit do sítě také bez nutnosti úhrady instalačních a aktivačních 

poplatků. Tato nabídka je směrovaná na zákazníky, kteří mají dostatečné zkušenosti a 

jsou schopni si připojení nainstalovat sami, na základě konfigurace, kterou společnost na 

požádání zašle emailem. Paušály a rychlosti tarifů zobrazuje následující tabulka: 
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Tab. 12 Paušály a rychlosti tarifů při vlastní instalaci (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Tarif Měsíční paušál Maximální rychlost 

DataNet Free 330,-Kč 10 000 kbps 

DataNet FreePlus 390,-Kč 12 000 kbps 

DataNet FreeX 220,-Kč 10 000 kbps 

U všech těchto tarifů je navíc v nočním pásmu (00:00 až 06:00) rychlost navýšena na 

12 000 kbps. 

Společnost má také speciální tarify pro firmy, organizace a místní poskytovatele 

internetového připojení (ISP). Jedná se o vyhrazenou linku s definovanou přenosovou 

rychlostí od 1 Mbit/s až 1 Gbit/s. U těchto připojení se poskytuje nadstandartní servis se 

zásahem odstranění poruchy u klienta do 2 hodiny v pracovní dny. Ceny za instalaci a 

měsíční poplatky za firemní připojení jsou v tomto případě tvořeny individuálně. 

Společnost nabízí výhodu v podobě dvou měsíců připojení zdarma za každého 

doporučeného klienta nebo připojeného souseda. Zákazníci také mají možnost vybudovat 

si připojení sami a společnost pak dodá potřebné prvky za nákupní ceny. 

Pokud si zákazníci internet předplatí na 12 měsíců, získají slevu 10 %, pro předplatné na 

6 měsíců je sleva ve výši 5 %. 

2.3.2.2 Distribuce 

Společnost Infos Art s.r.o. má dvě pobočky, jednu ve Vyškově a jednu v Prostějově. 

Pobočka v Prostějově pokrývá dohromady 73 lokalit bezdrátovým internetem 2,4 GHz 

a 5 GHz. 

Mezi tyto lokality patří Alojzov, Bedihošť, Bezměrov, Bílovice, Bohuslavice, Brodek u 

Konice, Brodek u Prostějova, Břest, Budětsko, Buková, Čehovice, Čechovice, Čechy pod 

Kosířem, Čelčice, Čelechovice na Hané, Dětkovice, Dobrochov, Domamyslice, 

Držovice, Hamry, Hluchov, Horní Štěpánov, Hrubčice, Chropyně, Jednov, Kaple, 

Kelčice, Klenovice na Hané, Konice, Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Konice, 

Kostelec na Hané, Kralice na Hané, Kroměříž, Krumsín, Kyselovice, Labutice, Lešny, 

Lipová, Luká, Lutotín, Malé Hradisko, Mostkovice, Otaslavice, Pěnčín, Pivín, Plešovec, 

Plumlov, Popůvky, Postoupky, Prostějov, Prostějovičky, Protivanov, Přemyslovice, 

Ptení, Ptenský Dvorek, Seč, Seloutky, Skaštice, Služín, Smržice, Soběsuky, Stařechovice, 
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Suchdol, Štarnov, Určice, Vícov, Vlkoš, Vrahovice, Vřesovice, Zářičí, Zdětín, Žalkovice, 

Žárovice, Žešov.  

Zákazníci mohou v případě potřeby přijít v pracovní dobu (Po – Pá, 8:00 až 16:00) do 

provozovny a probrat svoje připomínky, otázky a návrhy s pracovníkem k tomu určeným.  

Mimo pracovní dobu mohou zákazníci volat na záznamník poruchy, číslo je uvedené na 

webových stránkách společnosti. Opravy jsou řešeny nejpozději do 48 hodin. 

Obrázek č. 10 zobrazuje mapu pokrytí optické sítě v Prostějově. Zelená barva značí 

domy, kde je možné se okamžitě připojit k síti. Modře jsou označeny domy, kde je možné 

se k síti připojit po souhlasu družstva a oranžová místa značí lokality, kde budou služby 

brzy dostupné. 

 

Obr. 10 Mapa pokrytí optické sítě Prostějov (Zdroj: Infos.cz, 2019) 
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2.3.2.3 Marketingová komunikace 

Společnost se prezentuje prostřednictvím svých webových stránek www.infos.cz. 

Webové stránky jsou přehledné, na hlavní stránce po levé straně můžeme vidět všechny 

potřebné kontakty a pracovní dobu (Obr. 11). Společnost na webových stránkách také 

popisuje svou stručnou historii a její činnosti. Vzhled webových stránek je však stejný už 

přes 10 let, má zastaralý design a nefunkční odkazy na některé služby. Společnost má 

také facebookovou stránku pro středisko v Prostějově. Facebooková stránka není 

využívána pro marketingové účely, ale spíše jako jakési místo zájmu pro sledující 

uživatele firmy Infos Art. 

 

Obr. 11 Webové stránky společnosti Infos Art s.r.o. (Zdroj: Infos.cz, 2019) 

Společnost se soustředí a spoléhá zejména na offline marketing a to tak, že na své 

potencionální zákazníky cílí billboardy, které jsou umístěny po celém Prostějově. 

Z nástrojů komunikačního mixu společnost dále využívá podporu prodeje v podobě 

nonstop akce na přípojku internetu za 1 Kč při podpisu smlouvy na 24 měsíců. Velmi 

zřídka také využívá sponzoringu. Společnost nevyužívá osobní prodej, event marketing 

ani public relations. Online komunikace je na velmi nízké úrovni. 

2.3.2.4 Lidé 

Jak bylo výše zmíněno, společnost je poměrně malá, zaměstnanci se mezi sebou dobře 

znají, což napomáhá klidnému a nekonfliktnímu prostředí na prostějovské pobočce. 

Zaměstnavatel ke všem zaměstnancům přistupuje stejně. Zaměstnanci mají patřičné 
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vzdělání, které potřebují k výkonu své práce. Většina zaměstnanců je loajálních a ve 

společnosti působí již několik let, proto jsou s chodem společnosti velmi dobře sžiti. 

2.3.2.5 Procesy 

Postup realizace připojení k síti lze shrnout do následujících bodů.  

1. Zákazník si objedná připojení. Takto může učinit pomocí formuláře na webových 

stránkách, telefonicky, na emailovou adresu nebo osobně přímo na provozovně.  

2. Po podání objednávky se odpovídající pracovník spojí s žadatelem o připojení a 

společně se domluví na termínu, kdy zdarma provede proměření signálu. 

3. Pokud je signál v dostatečné kvalitě, proběhne instalace připojení. Termín 

instalace je stanovený po vzájemné dohodě. 

4. Instaluje se anténa na připravený výložník nebo se instaluje i anténní stožár, 

pokud stávající stožár nevyhovuje. 

5. Po nainstalování připojení, vyzkoušení a předání uživateli se podepisuje smlouva. 

6. V případě nájemných nebo družstevních domů se podepisuje nájemní smlouva s 

majitelem. 

2.3.2.6 Materiální prostředí 

Prostějovská pobočka společnosti Infos Art s.r.o. se nachází v severní části města 

Prostějov, ve dvoupatrové budově (Obr. 12). Budova je opravená a díky umístění 

a oranžové fasádě také dobře viditelná. Na budově je logo společnosti, které je také dobře 

viditelné. Společnost také disponuje firemními automobily, které mají bílou barvu a je na 

nich umístěno logo společnosti. 
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Obr. 12 Pobočka společnosti Infos Art s.r.o. v Prostějově (Zdroj: Google Maps, 2019) 

2.4 Dotazníkové šetření 

V této kapitole bude představen vlastní výzkum, který poslouží jako jeden z důležitých 

zdrojů informací pro návrhovou část této práce. 

2.4.1 Problém a cíl výzkumu 

Na základě analýzy současného stavu lze tvrdit, že společnost nedostatečně sleduje 

spokojenost svých zákazníků, tím pádem hůře reaguje na jejich požadavky. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla provést marketingový výzkum pomocí dotazníkového šetření. 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují spokojenost 

s internetovým připojením a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření vedoucí 

ke zvýšení úrovně zákaznické spokojenosti. 

Samotný dotazník je vypracován z komplexního pohledu na spokojenost, který byl 

prodiskutován s vedením společnosti. V dotazníku se objevují otázky na spokojenost 

s parametry internetu (cenou, rychlostí a stabilitou), na spokojenost s poskytovanými 

službami a s komunikací s poskytovatelem. 

2.4.2 Přípravná fáze dotazníkového šetření 

Předmětem šetření byli stávající zákazníci společnosti Infos Art s.r.o. Jako metoda sběru 

informací byla zvolena metoda písemného dotazování online formou. Dotazník byl 
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vytvořen pomocí online formuláře Google Forms. Tento dotazník byl poté rozeslán na 

emailové adresy všech zákazníků. Zákazníky takto kontaktovala sama společnost 

z důvodu zajištění ochrany osobních údajů. Před samotným sběrem dat byl proveden 

pilotní výzkum, který měl za cíl odhalit případné nedostatky dotazníku a probíhal ve 

dnech 1. – 5. 12. 2019. Samotný sběr dat byl zahájen dne 6.12.2019 a ukončen dne 

7.1.2020, probíhal tedy 32 dní. 

Základním souborem pro tento výzkum byl počet všech zákazníků, kteří využívají 

internetové připojení společnosti, tedy přibližně 9200 osob. Celkově na dotazník 

odpovědělo 1483 respondentů. Na odkaz v emailu kliklo dohromady 2652 zákazníků. 

Návratnost je tedy pouhých 16 %, pokud bychom počítali návratnost z počtu kliknutí na 

odkaz s dotazníkem, je to 56 %. Na obr. 14 můžeme vidět, že téměř 2000 zákazníků si 

dotazník zobrazilo hned první den po odeslání emailu s žádostí o vyplnění. 

 

Obr. 13 Počet kliknutí na odkaz s dotazníkem (Zdroj: Infos Art) 

 

Obr. 14 Počet kliknutí na odkaz s dotazníkem za jednotlivé dny (Zdroj: Infos Art) 
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2.4.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Jak již bylo uvedeno, dotazníkové šetření probíhalo v elektronické podobě pomocí 

formuláře Google Forms. Získané informace tedy již po ukončení šetření byly 

v elektronické podobě, a to mi velmi usnadnilo jejich zpracování. Po ukončení šetření 

bylo možné vyexportovat nasbíraná data do programu Microsoft Excel a tam je dále 

zpracovat a analyzovat. Výsledky bylo v tomto programu možné převést do grafické 

podoby pro lepší přehlednost. Všechny odpovědi na otázky jsem vyhodnocovala 

samostatně a některé následně i ve vzájemných vztazích. 

Otázka č. 1: Jak dlouho jste zákazníkem společnosti? 

První otázka zkoumala, jak dlouho jsou respondenti zákazníky společnosti. Největší podíl 

zastupuje skupina respondentů, kteří jsou zákazníky společnosti již 4 a více let, takto 

dohromady odpovědělo 1153 respondentů. Tento fakt je zřejmý, pokud vezmeme v potaz, 

že společnost má v Prostějově dlouholeté zázemí a na trh jako poskytovatel internetu 

přišla mezi prvními. Respondentů, kteří jsou zákazníky 1 až 3 roky je 208 a méně než 1 

rok 122. Ve výzkumném vzorku jsou tedy nejvíce zastoupeni respondenti, kteří jsou 

věrnými zákazníky již 4 a více let, to je pro náš výzkum přínosné, neboť tito zákazníci 

mají se společností nejvíce zkušeností. 

Tab. 13 Vyhodnocení otázky č. 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Rozdělení respondentů podle doby, ve které působí jako zákazníci společnosti je zobrazen 

na následujícím grafu (Graf 2). 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Méně než 1 rok 122 8,2 % 

1 až 3 roky 208 14,0 % 

4 a více let 1153 77,8 % 
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Graf 2 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 2: Který typ internetového připojení využíváte? 

Otázka týkající se typu internetového připojení ukázala, že 833 respondentů využívá 

optický kabel, zbývajících 650 bezdrátové připojení.  

Tab. 14 Vyhodnocení otázky č. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

V následujícím grafu je toto rozdělení vyjádřeno pomocí výsečového grafu (Graf 3). 

 

Graf 3 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 3: Který tarif využíváte? 

Třetí otázka se respondentů dotazovala na konkrétní typ jejich tarifu. Celkem 463 

dotázaných odpovědělo tarif DataOptic, druhou nejpočetnější skupinou byli respondenti 

s tarifem DataNet. To se shoduje s předchozí otázkou, u které jsme zjistili, že převážnější 

Méně než 1 
rok
8%

1 až 3 roky
14%

4 a více let
78%

Optický 
kabel
56%

Bezdrátové 
připojení

44%

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Optický kabel 833 56,2 % 

Bezdrátové připojení 650 43,8 % 
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skupina respondentů využívá k připojení optický kabel. Celkem 194 respondentů využívá 

tarif DataOpticStart, který platí pouze při přechodu od jiného poskytovatele a zákazníci 

platí první rok sníženou cenu.  Tarif DataOpticPlus využívá 70 respondentů, tarif DataNet 

Plus 38 respondentů a DataNet Start 60 respondentů. Zbývajících 362 respondentů 

odpovědělo pomocí možnosti „Jiné“. Z těchto 362 respondentů odpovědělo 211 

zákazníků, že neví nebo si nejsou jisti který tarif využívají. Zbývajících 151 respondentů 

odpovědělo jinými různými tarify a kombinacemi služeb. Ostatní odpovědi zněly 

„HomeBasic“, „DataBasic5G“, „DataStandard“, „Triple Play Standad“, „Triple Play 

Basic“, „TV Kuki větší“, „balíček TV Kuki menší“, „Data Net Free“. 

Tab. 15 Vyhodnocení otázky č. 3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Grafické zobrazení znázorňující rozdělení zákazníků dle tipu tarifu je vidět na 

následujícím grafu (Graf 4). 

 

Graf 4 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 3 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 4: Co je pro Vás při výběru internetového připojení nejdůležitější? 

Otázka na důležitost vybraných faktorů internetového připojení dopadla následovně. 

Zákazníci, konkrétně 635, považují při výběru internetového připojení nejdůležitější 

rychlost. Na další příčce se objevila cena, kterou za nejdůležitější považuje 561 

zákazníků. Na posledním místě stojí servis a podpora, kterou za nejdůležitější považuje 

287 respondentů. 

Tab. 16 Vyhodnocení otázky č. 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Důležitost faktorů při výběru internetového připojení zachycuje Graf 5. Důležitost těchto 

faktorů se také může měnit v závislosti na ekonomické situaci respondentů. 

 

Graf 5 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 2 a č. 4 je uvedeno v následující tabulce (Tab. 17). 

Pro respondenty využívající optický kabel i bezdrátové připojení je nejdůležitějším 

parametrem internetového připojení rychlost, na druhém místě cena a na třetím servis a 

podpora. 
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Tab. 17 Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 2 a č. 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Rychlost Cena Servis + podpora ∑ 

Optický kabel 
363 302 168 833 

25 % 20 % 11 % 56 % 

Bezdrátové připojení 
272 259 119 650 

18 % 18 % 8 % 44 % 

∑ 
635 561 287 1483 

43 % 38 % 19 % 100 % 

 

Otázka č. 5: Myslíte si, že cena za Vaše stávající internetové připojení odpovídá 

rychlosti a stabilitě Vašeho internetového připojení? 

Na otázku, zda cena internetového připojení odpovídá jeho rychlosti a stabilitě 

odpověděla kladně téměř polovina respondentů, konkrétně 732. Záporně odpovědělo 419 

respondentů a 332 zákazníků neví, nebo si nejsou jisti. 

Tab. 18 Vyhodnocení otázky č. 5 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Otázka č. 5 je rovněž pro lepší přehlednost znázorněna výsečovým grafem (Graf 6). 

 

Graf 6 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 5 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 2 a č. 5 zobrazuje následující tabulka (Tab. 19). 

Více než polovina, tedy 476 z 833 respondentů, kteří využívají optický kabel odpověděli, 
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že cena za jejich stávající internetové připojení odpovídá jeho rychlosti a stabilitě. Opak 

si myslí 22 % respondentů s optickým kabelem. Celkem 39 % respondentů s bezdrátovým 

připojením odpovědělo na otázku č. 5 kladně a 36 % respondentů záporně. Z toho 

vyplývá, že s rychlostí a stabilitou za stávající cenu jsou spokojeni spíše zákazníci 

využívající optický kabel. 

Tab. 19 Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 2 a č. 5 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Ano Ne Nevím ∑ 

Optický kabel 
476 182 175 833 

32 % 12 % 12 % 56 % 

Bezdrátové připojení 
256 237 157 650 

17 % 16 % 11 % 44 % 

∑ 
732 419 332 1483 

49 % 28 % 23 % 100 % 

 

Otázka č. 6: Jak jste spokojeni s rychlostí Vašeho internetového připojení? 

V další otázce měli respondenti odpovědět na jejich spokojenost s rychlostí internetového 

připojení. Dohromady 968 zákazníků uvedlo, že rychlost je vyhovující. Z celkových 1483 

dotázaných si 327 myslí, že rychlost je nevyhovující, ale zároveň nejsou ochotni za vyšší 

rychlost připlatit. Další skupina, konkrétně 151 respondentů, si myslí že je rychlost 

nevyhovující, ale byli by ochotni si za vyšší rychlost připlatit. Pouze 37 respondentů, tedy 

3 %, uvedlo, že by jim stačila nižší rychlost za nižší cenu. 

Tab. 20 Vyhodnocení otázky č. 6 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Tvrzení ohledně spokojenosti s rychlostí internetového připojení je znázorněno 

v následujícím grafu (Graf 7). 

 Počet 

respondentů 

Podíl respondentů 

Rychlost je vyhovující 968 65,3 % 

Rychlost je nevyhovující, ale nejsem 

ochoten zaplatit více za vyšší rychlost 

327 22,0 % 

Byl bych ochoten si připlatit za vyšší 

rychlost 

151 10,2 % 

Stačila by mi nižší rychlost za nižší cenu 37 2,5 % 



73 

 

 

Graf 7 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 6 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 2 a č. 6. zobrazuje Tab. 21. Z této otázky bylo 

zjištěno, že celkem 74 % respondentů využívající optický kabel je spokojeno s rychlostí 

internetového připojení. Dohromady 31 % respondentů využívající bezdrátové připojení 

si myslí, že rychlost je nevyhovující a 14 % je ochotno si za vyšší rychlost připlatit. 

Respondenti využívající optický kabel jsou spíše spokojeni, pouze 15 % si myslí, že je 

rychlost nevyhovující a 7 % je ochotno si za vyšší rychlost připlatit. Respondenti 

využívající bezdrátové připojení jsou s rychlostí připojení tedy spokojeni méně než ti, co 

využívají optický kabel. 

Tab. 21 Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 2 a č. 6 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Optický kabel Bezdrátové připojení ∑ 

Vyhovující rychlost 
618 350 968 

42 % 23 % 65 % 

Nevyhovující, neochota 

zaplatit více 

125 202 327 

8 % 14 % 22 % 

Ochota zaplatit více za 

vyšší rychlost 

58 93 151 

4 % 6 % 10 % 

Nižší rychlost za nižší 

cenu 

32 5 37 

2 % 1 % 3 % 

∑ 
833 650 1483 

56 % 44 % 100 % 
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Otázka č. 7: Jak jste se o nabídce internetu společnosti dozvěděli? 

Otázka číslo 7 se zákazníků dotazovala, jak se dozvěděli o nabídce internetu společnosti. 

Celkem 866 respondentů uvedlo, že doporučením z okolí. Z venkovní reklamy se o 

společnosti dozvědělo 231 respondentů a na internetu 216. Poměrně malé procento, 

konkrétně 36 zákazníků uvedlo jako odpověď „V tisku“. Zbytek respondentů, tedy 134 

vybralo odpověď „Jiné“. První skupinou této otevřené možnosti byly odpovědi typu 

„Nevím, nepamatuji si“. Poměrně velká část zákazníků odpověděla, že neměla na 

výběr z důvodu stěhování se do bytového domu, kde už společnost internet dříve 

poskytovala. Do této skupiny jsem zařadily odpovědi typu „z bytového družstva“, „už 

to tady v bytě bylo“, „bytový dům je připojen“, „byl již v domácnosti nainstalován“, „již 

instalovaná optika v domě od infosu“, „v bytovém domě není moc jiných možností“, „při 

nastěhování byl zaveden v domě“, „podmínka pronajímatele“, „v domě kde žiji je 

zabudovaný optický kabel“ apod. 

Další skupinka odpovědí byla od dlouholetých zákazníků, kteří si společnost vybrali 

z toho důvodu, že žádný jiný poskytovatel v tu dobu nebyl k dispozici. Odpovědi zněly 

následovně: „před 13-ti lety nic rozumného nebylo“, „v tu dobu jediná volba připojení“, 

„historicky to byl jeden z prvních poskytovatelů internetu v naší obci“, „tehdy asi jediný 

dodavatel, v té době nic jiného nebylo“, „V době připojení nebyla jiná možnost“, 

„Původně bylo jediné možné“, „V té době jiný poskytovatel nebyl“, „Před cca 15 lety 

jsem znal jen infos“, „jsem zákazníkem společnosti od r. 1996 (ještě klasické telefonní 

připojení)“, „v tu dobu jediná možnost“, „infos je v našem poměrně malém městě 

všeobecně v povědomí jako poskytovatel internetu, znám odjakživa, dlouholeta tradice“ 

atd. 

Třetí skupina se o společnosti dozvěděla buď přímým oslovením firmy nebo při 

zavádění optických kabelů v místě jejich bydliště. Do této kategorie jsem zařadila tyto 

odpovědi: „natahovali optiku kolem baráku“, „při zavádění optických kabelů“, „začali 

kopat před domem optiku tak jsem to zkusil“, „osobně od zástupce firmy“, „z konkrétní 

nabídky firmy při reklamní akci v našem domě“, „přes vašeho zaměstnance“, „Infos mě 

oslovil“, „zazvonil u nás prodejce“, „přímá nabídka infosu“, „Infos mi dal nabídku“. 
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Tab. 22 Vyhodnocení otázky č. 7 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Doporučením z okolí 866 58,4 % 

Z venkovní reklamy 231 15,6 % 

Na internetu 216 14,6 % 

V tisku 36 2,4 % 

Jiné 134 9,0 % 

 

Následující graf (Graf 8) zobrazuje způsob, jak se zákazníci o nabídce společnosti 

dozvěděli. Z této otázky můžeme zaznamenat, že ústní komunikace je nejčastější způsob 

předávání informací o společnosti. 

 

Graf 8 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 7 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 8: Jak jste spokojeni s následujícím faktory internetového připojení? 

Hodnocení spokojenosti s vybranými faktory internetového připojení probíhalo pomocí 

pětibodové stupnice, kde hodnota 1 označovala nejmenší spokojenost a hodnota 5 největší 

spokojenost s jednotlivými faktory. Průměrná spokojenost je u všech faktorů více méně 

stejná. Nejlépe obstála stabilita, na druhém místě cena a na třetím rychlost. 
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Tab. 23 Vyhodnocení otázky č. 8 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Spokojenost  
Četnosti hodnocení 

Průměrná spokojenost 
1 2 3 4 5 

Cena 
130 350 461 342 200 

3,09 
8,8 % 23,6 % 31,1 % 23,0 % 13,5 % 

Stabilita 
185 337 339 345 277 

3,13 
12,4 % 22,7 % 22,9 % 23,3 % 18,7 % 

Rychlost 
182 350 394 330 227 

3,05 
12,3 % 23,6 % 26,6 % 22,2 % 15,3 % 

 

Spokojenost s cenou znázorňuje Graf 9. Škála odpovědí je poměrně vyrovnaná. Nejvíce 

zákazníku (tj. 31,1 %) uvedlo možnost „Ani spokojen, ani nespokojen“. Celkem 8,8 % 

respondentů uvedlo, že s cenou internetového připojení je velmi nespokojeno a 23,6 % 

nespokojeno. Možnost „Spokojen“ potom uvedlo 23 % respondentů a „Velmi spokojen“ 

13,5 % respondentů. Průměrná spokojenost s cenou je 3,09. 

 

Graf 9 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 8a (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že hodnocení stability internetu je také poměrně 

vyrovnané. Tuto skutečnost znázorňuje Graf 10. Celkem 42 % respondentů uvedlo, že se 

stabilitou jsou spokojeni nebo velmi spokojeni. Opačné možnosti, tedy velmi nespokojeni 

nebo nespokojeni zvolilo 35,1 % respondentů. Zbytek respondentů (22,9 %) zvolilo 

možnost „Ani spokojen, ani nespokojen“. Průměrné hodnocení spokojenosti se stabilitou 

internetu je 3,13.  
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Graf 10 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 8b (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Průměrná spokojenost s rychlostí je 3,05, tedy nejméně ze všech hodnocených faktorů. 

Velmi spokojeno a spokojeno je s rychlostí připojení je 37,5 %, naopak velmi 

nespokojeno a nespokojeno 35,9 %.  Nejvíce respondentů (26,6 %) zvolilo možnost „Ani 

spokojen, ani nespokojen“. Spokojenost s rychlostí je možné vidět na Grafu 11. 

 

Graf 11 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 8c (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vyhodnocení vztahů mezi otázkami č. 3 a č. 8a zobrazuje následující tabulka (Tab. 24). 

Tabulka konkrétně zobrazuje, jak jsou respondenti spokojeni s cenou jednotlivých tarifů. 

Výsledky jsou u všech tarifů poměrně vyrovnané, téměř u všech tarifů mírně převažuje 

spokojenost nad nespokojeností. Pouze u tarifů DataNet a DataOpticStart jsou 

respondenti s cenou spíše nespokojeni.  
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Tab. 24 Vyhodnocení vztahů mezi otázkami č. 3 a č. 8a (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Spokojenost s cenou 

∑ 
1 2 3 4 5 

DataOptic 
38 102 147 112 64 463 

3 % 7 % 10 % 7 % 4 % 31 % 

DataOpticPlus 
4 16 23 13 14 70 

0 % 1 % 2 % 1 % 1 % 5 % 

DataOpticStart 
23 54 47 35 35 194 

2 % 4 % 3 % 2 % 2 % 13 % 

DataNet  
28 85 92 67 23 296 

2 % 6 % 6 % 4 % 2 % 20 % 

DataNet Plus 
3 6 16 8 5 38 

0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 3 % 

DataNet Start 
6 17 12 14 11 60 

0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 

Jiné 
28 70 124 93 48 363 

2 % 5 % 8 % 6 % 3 % 24 % 

∑ 
130 350 461 342 200 1483 

9 % 24 % 31 % 23 % 13 % 100 % 

Spokojenost se stabilitou připojení u jednotlivých tarifů zobrazuje Tab. 25. Výsledky opět 

poukazují na to, že zákazníci jsou nejméně spokojeni se stabilitou připojení u tarifů 

DataNet a DataOpticStart. U těchto tarifů převažuje nespokojenost nad spokojeností. 
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Tab. 25 Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 3 a č. 8b (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Spokojenost se stabilitou 

∑ 
1 2 3 4 5 

DataOptic 
59 94 93 114 103 463 

4 % 6 % 6 % 8 % 7 % 31 % 

DataOpticPlus 
8 11 16 13 22 70 

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 5 % 

DataOpticStart 
32 50 40 36 36 194 

2 % 4 % 3 % 2 % 2 % 13 % 

DataNet  
37 86 77 62 33 296 

2 % 6 % 5 % 4 % 3 % 20 % 

DataNet Plus 
2 6 10 11 9 38 

0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 

DataNet Start 
7 14 11 16 12 60 

0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 

Jiné 
40 76 92 93 62 363 

3 % 5 % 6 % 6 % 4 % 24 % 

∑ 
185 337 339 345 277 1483 

12 % 23 % 23 % 23 % 19 % 100 % 

Spokojenost s rychlostí jednotlivých tarifů je zobrazena v následující tabulce (Tab. 26). 

Nejméně spokojeni jsou respondenti opět s tarifem DataNet. Dohromady 43 % 

respondentů odpovědělo, že jsou velmi nespokojeni nebo nespokojeni s rychlostí tohoto 

tarifu. Naproti tomu jen 26 % respondentů odpovědělo opak. 

Detailnější zkoumání vztahů mezi těmito dvěma otázkami tedy ukázalo, že respondenti 

jsou nejméně spokojeni s tarifem DataNet, tedy s bezdrátovým připojením.  

Tab. 26 Vyhodnocení vztahů mezi otázkami č. 3 a č. 8c (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Spokojenost s rychlostí 

∑ 
1 2 3 4 5 

DataOptic 
45 106 109 117 86 463 

3 % 7 % 7 % 8 % 6 % 31 % 

DataOpticPlus 
7 8 22 14 19 70 

0 % 1 % 2 % 1 % 1 % 5 % 

DataOpticStart 
29 45 48 38 34 194 

2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 13 % 
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DataNet  
46 82 90 53 24 296 

3 % 5 % 6 % 4 % 2 % 20 % 

DataNet Plus 
1 8 13 11 5 38 

0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 3 % 

DataNet Start 
9 13 12 16 10 60 

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 

Jiné 
45 88 100 81 49 363 

3 % 6 % 7 % 5 % 3 % 24 % 

∑ 
182 350 394 330 227 1483 

12 % 24 % 27 % 22 % 15 % 100 % 

 

Otázka č. 9: Doporučili byste služby Vašeho internetového poskytovatele svým 

přátelům? 

Na otázku, zda by zákazníci doporučili služby svého internetového poskytovatele svým 

přátelům, odpověděli téměř tři čtvrtiny, tedy 1092 respondentů kladně. Pouze 112 

respondentů by služby poskytovatele nedoporučilo a 279 respondentů neví nebo si nejsou 

jistí. 

Tab. 27 Vyhodnocení otázky č. 9 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Ano 1092 73,6 % 

Ne 112 7,6 % 

Nevím 279 18,8 % 

Grafické zobrazení je opět znázorněno na následujícím grafu (Graf 12). Výsledek otázky 

č. 9 odpovídá výsledku otázky č. 7. Zákazníci by svým přátelům firmu Infos s.r.o. 

doporučili a nejčastěji by takto provedli v ústní podobě. 

 

Graf 12 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 9 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 10: Jste spokojeni s rychlostí vyřizování požadavků Vaším internetovým 

poskytovatelem? 

Desátá otázka zkoumala spokojenost zákazníků s rychlostí vyřizování požadavků jejich 

internetového poskytovatele. Z výsledků vyplynulo, že téměř 80 % zákazníků je velmi 

spokojeno nebo spokojeno s rychlostí vyřizování požadavků. Odpověď „Ani spokojen, 

ani nespokojen“ zvolilo 264 respondentů. S rychlostí vyřizování naopak není spokojeno 

34 respondentů a velmi nespokojeno je 11 respondentů. 

Tab. 28 Vyhodnocení otázky č. 10 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Velmi spokojen 366 24,7 % 

Spokojen 808 54,5 % 

Ani spokojen, ani nespokojen 264 17,8 % 

Nespokojen 34 2,3 

Velmi nespokojen 11 0,7 % 

Odpovědi na otázku č. 10 jsou znázorněny v následujícím výsečovém grafu (Graf 13). 

 

Graf 13 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 10 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 11: Měli jste někdy se stávajícím poskytovatelem internetového připojení 

některé z těchto problémů? 

U otázky č. 7 bylo možné označení více odpovědí a zároveň bylo možné napsat vlastní 

odpověď pomocí možnosti „Jiné“. Výsledky této otázky můžeme shrnout do 

následujících skutečností? 
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• Nejvíce respondentů označilo možnost „Neměli jsme žádné problémy“, což je pro 

společnost velmi pozitivní. Takto jich odpovědělo dohromady 770, tj 51,8 %. 

• Celkem 29,3 % respondentů měli někdy problém s poklesem rychlosti 

internetového připojení pod stanovenou hodnotu. 

• Výpadky internetového připojení (2 a vícekrát za den) zaznamenalo 24,4 % 

respondentů. 

• Z výzkumu vyplývá, že špatnou zkušenost s komunikací poskytovatele má pouze 

2,5 % respondentů. 

• Ještě menší množství, tedy 0,3 % respondentů se setkalo se změnou ceny služby 

bez předchozího oznámení. 

• Jiných odpovědí bylo celkem 69. Většina zákazníků odpovídala, že problémem 

jsou výpadky připojení, ale méně než 2 a vícekrát za den. Odpovědi tohoto 

typu byly následující: „Výpadky internetového připojení ale cca 1x za dva 

měsíce“, „Zatim jen jednou vypadek cca od 21:00 az nekdy do rana. Kdyz jsem 

se vratil z prae,vse fungovalo“, „Výpadek byl asi 3x za Xlet. Což je nic. Takže 

téměř bez problému.“, „krátkodobé výpadky občas“, „občasný výpadek 

připojení“, „asi 5x za celou dobu výpadek“, „Vypadky spojeni, ale méně nez 2x 

za tyden. Napr jednou do mesice.“, „Občas vypadek asi ke konci roku casteji“, 

„Někdy nám vypadl internet, ne často“, „Občas vypadne signál na 2-3hod, někdy 

se to seká“, „výpadek 1x týdně“, „výpadky, ale jen občas“, „pětkrát za rok to 

vyskočí“, „internetové připojení využívám velmi málo, ale výpadek se vyskytl“, 

„Výjimečně několik výpadků připojení. za celé období“. Další odpovědí 

v kategorii „Jiné“ byly: „výpadky připojení s nutností restartu routeru“, „Při 

vypadku není možné se mimo pracovní hodiny někam dovolat a nejsou nikde 

informace.“, „výpadek po bouřce a zařízení na střeše kaput“, „Asi po týdnu 

připojení nefunkční anténa, vyměněno a od té doby vše OK“, „rychlost je nižší, 

výpadky internetu, nemožnost se připojit ve večerních hodinách!!“, „Ztráta 

spojení vinou napojení přes souseda, vyřešeno přímým napojením“, „dlouho 

trvající aktualizace“, „malá informovanost“, „pokles odezvy“, „nestabilita při 

špatném počasí při přenosu anténou“, „v době vystavování vyúčtování mému 

zaměstnavateli je už odkaz na fakturu nefunkční. Proč nezůstane déle ?!“, „V 

poslední době jsem méně spokojený se stabilitou; signál je pomalejší a někdy 
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padá; dlouho trvá načtění stránek“, „Ocekavam rychlou reakci na vypadek, 

24hod. podporu/pohotovost a ne cekani az se po vikendu nekdo dostavi do práce“. 

Tab. 29 Vyhodnocení otázky č. 11 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Pokles rychlosti internetového 

připojení pod stanovenou hodnotu 

436 29,3 % 

Výpadky internetového připojení 

(2 a víckrát za den) 

363 24,4 % 

Změna ceny služby bez 

předchozího oznámení 

4 0,3 % 

Špatné zkušenosti s komunikací 

poskytovatele 

37 2,5 % 

Neměli jsme žádné problémy 770 51,8 % 

Jiné 69 4,7 % 

 

Jednotlivé problémy, které měli respondenti se stávajícím poskytovatelem internetu a 

jejich četnosti jsou zobrazeny v následujícím grafu (Graf 14). 

 

Graf 14 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 11 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Otázka č. 12: Uvažovali jste někdy o změně Vašeho stávajícího poskytovatele 

internetového připojení? 

Další otázka se zákazníků dotazovala, zda někdy uvažovali o změně svého stávajícího 

internetového poskytovatele. Více než polovina (55 %) respondentů odpověděla, že nad 

změnou nikdy neuvažovala. Kladnou odpověď na tuto otázku poskytlo 543, tj. 37 % 

respondentů. Zbytek, tedy 8 % respondentů neví nebo si nejsou jisti. 

Tab. 30 Vyhodnocení otázky č. 12 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Ano 543 36,6 % 

Ne 817 55,1 % 

Nevím 123 8,3 % 

Tato otázka ukazuje, že společnost má v převážné míře spokojené zákazníky, kteří 

o změně internetového poskytovatele dosud neuvažovali. Pro lepší přehlednost je otázka 

č. 12 znázorněna následujícím výsečovým grafem (Graf 15). 

 

Graf 15 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 12 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 13: Jak jste spokojeni s komunikací s Vaším internetovým 

poskytovatelem? 

Třináctá otázka se výsledky velmi shoduje s otázkou č. 10 (spokojenost s rychlostí 

vyřizování požadavků). Téměř 80 % respondentů uvedlo, že s komunikací s jejich 

internetovým poskytovatele je spokojeno nebo velmi spokojeno. Ani spokojeno, ani 

nespokojeno je 287 respondentů, tedy 19 %. S komunikací je nespokojeno pouze 25 

respondentů a velmi nespokojeno jen 7. 
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Tab. 31 Vyhodnocení otázky č. 13 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Velmi spokojen 318 21,4 % 

Spokojen 846 57,0 % 

Ani spokojen, ani nespokojen 287 19,4 % 

Nespokojen 25 1,7 

Velmi nespokojen 7 0,5 % 

Graficky je třináctá otázka znázorněna výsečovým grafem (Graf 16). 

 

Graf 16 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 13 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 14: Jakou formu komunikace s Vaším internetovým poskytovatelem máte 

nejradši? 

Další otázka se zaměřovala na formu komunikace mezi zákazníky a poskytovatelem 

internetu. Respondenti mají nejradši komunikaci formou emailu. Takto odpovědělo 631 

zákazníků, tj. 43 %. Menší počet respondentů volí komunikaci formou telefonu, 

dohromady tuto možnost zvolilo 570 zákazníků. Osobní komunikaci má nejraději 266 

zákazníků. Možnost „Jiné“ zvolilo pouze 16 respondentů. Odpovědi byly často 

kombinace předešlých možností: „Email a při řešení akutních problémů telefon“, „Jak 

kdy“, „Mailem, tel. Nebo osobně, je mi to jedno“, „záleží na řešeném problému  

(osobně)či poskytnutým informacím či nabídkám (emailem)“, „kombinace telefon a 

osobne“, „přes jednoho ze zaměstnanců“, „email + telefon“, „Podle toho, co je potřeba 

vyřešit“, „všechny způsoby musí být k dispozici, pro každou situaci se hodí jiný“. Dva 
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respondenti uvedli, že ještě neměli ke komunikaci důvod – „Prozatím komunikace 

neproběhla“, „Ještě jsem neměl důvod komunikovat“. Jeden respondent uvedl „Bohužel 

musim osobne a to mi nevyhovuje“. 

Tab. 32 Vyhodnocení otázky č. 14 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Email 631 42,5 % 

Telefon 570 38,4 % 

Osobně 266 18,0 % 

Jiné 16 1,1 % 

Graficky jsou nejčastější formy komunikace znázorněny pomocí následujícího grafu 

(Graf 17). 

 

Graf 17 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 14 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 13 a č. 14 je zobrazeno v tabulce č. 30. Respondenti 

jsou nejvíce spokojeni s komunikací po telefonu. Celkem 82 % respondentů, kteří 

odpověděli, že nejraději mají komunikaci po telefonu je buď velmi spokojeno nebo 

spokojeno. Dohromady 77 % respondentů, nejraději komunikující přes email je velmi 

spokojeno nebo spokojeno. Příznivé výsledky jsou i v oblasti osobní komunikace, velmi 

spokojeno nebo spokojeno je 74 % respondentů.  
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Tab. 33 Vyhodnocení vztahů mezi otázkou č. 13 a č. 14 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Email Telefon Osobně Jiné ∑ 

Velmi spokojen 
119 132 64 3 318 

8 % 9 % 4 % 0 % 21 % 

Spokojen 
369 335 134 8 846 

25 % 23 % 9 % 0 % 57 % 

Ani spokojen, ani 

nespokojen 

127 93 63 4 287 

9 % 6 % 4 % 0 % 19 % 

Nespokojen 
13 8 4 0 25 

1 % 1 % 0 % 0 % 2 % 

Velmi nespokojen 
3 2 1 1 7 

0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

∑ 
631 570 266 16 1483 

43 % 38 % 18 % 1 % 100 % 

Otázka č. 15: Jaký je počet členů domácnosti, kteří využívají internetové připojení? 

Otázka č. 15 ukázala, že nejvíce respondentů (61 %) žije v domácnosti, kde internetové 

připojení využívají 1 až 2 členové. V domácnosti, kde internet užívá 3 až 5 členů žije 

36,4 % respondentů. Domácností s početnějšími uživateli internetu (6 a více) je pouhých 

2,4 %. 

Tab. 34 Vyhodnocení otázky č. 15 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

1 až 2 907 61,2 % 

3 až 5 540 36,4 % 

6 a více 36 2,4 % 

Graficky je tato otázka znázorněna následujícím grafem (Graf 18). Převládají 

domácnosti, ve kterých internetové připojení využívá pouze 1 nebo 2 členové, zatímco 

domácnosti, kde internet využívá 6 a více členů jsou spíše výjimkami. 
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Graf 18 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 15 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 16: Jaké je Vaše pohlaví? 

Závěrečné otázky byly zaměřeny na charakteristické údaje respondentů. Otázka č. 16 

poukazuje na to, že zákazníci společnosti Infos s.r.o. jsou převážně muži. Dotazník byl 

v 505 případech vyplněn ženami a v 978 případech muži. 

Tab. 35 Vyhodnocení otázky č. 16 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

Muž 978 65,9 % 

Žena 505 34,1 % 

V následujícím grafu (Graf 19) je vyobrazeno genderové rozložení respondentů, kteří 

odpovídali v dotazníkovém šetření. 

 

Graf 19 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 16 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 17: Jaký je Váš věk? 

Největší podíl respondentů tvořila skupina ve věku nad 59 let, kterých odpovědělo 416. 

Další nejpočetnější byla kategorie 39 až 48 let, na kterou odpovědělo dohromady 381 

zákazníků. V kategorii 49 až 58 let odpovědělo 293 respondentů, téměř polovina 
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respondentů, tedy 48 % se nachází ve věku 49 let a více. Skupinu ve věku 29 až 38 let 

vyplnilo 299 respondentů a kategorii 18 až 28 let pouhých 94 respondentů tvořících 6 % 

z celku.  

Tab. 36 Vyhodnocení otázky č. 17 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Počet respondentů Podíl respondentů 

18–28 94 6,3 % 

29–38 299 20,2 % 

39–48 381 25,7 % 

49–58 293 19,8 % 

Nad 59 let 416 28,0 % 

Grafické znázornění věkové struktury vidíme na následujícím grafu (Graf 20). Stejně jako 

u genderového rozložení je odpověď na tuto otázku je závislá na skutečnosti, kdo 

z domácnosti dotazník vyplňoval. 

 

Graf 20 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 17 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 18: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Otázka číslo 18 zkoumala nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. Nejpočetnější skupinu 

tvořili zákazníci mající střední vzdělání s maturitou, celkově jich na tuto otázku 

odpovědělo 695. Celkově 401 respondentů bylo z řad lidí s vysokoškolským vzděláním. 

Středoškolské vzdělání bez maturity má 353 respondentů a pouze 34 respondentů 

odpovědělo, že má základní vzdělání.  
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Tab. 37 Vyhodnocení otázky č. 18 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

Pro lepší přehlednost je nejvyšší dosažené vzdělání respondentů vyjádřeno v grafické 

podobě (Graf 21). 

 

Graf 21 Grafické znázornění odpovědí na otázku č. 18 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Otázka č. 19: Vaše připomínky či případné návrhy na zvýšení Vaší spokojenosti s 

poskytovanými službami. 

Poslední otázka nebyla povinná, přesto na ni odpovědělo 1204 respondentů, tedy 81 % 

z celkového počtu dotazovaných. Tato otázka byla otevřená, a proto jsem odpovědi 

shromáždila do několika kategorií, ve kterých jsou odpovědi podobného typu. 

První a nejvíce početnou kategorií byly odpovědi, kde respondenti vyjadřovali, že nemají 

žádné připomínky ani návrhy. Do této kategorie byly zahrnuty odpovědi typu „Nevím“, 

„Nemám“, „Žádné“, „Bez připomínek“, „Nemám připomínek“, „Nemám žádné 

připomínky“ apod. 

Druhou kategorii odpovědí byla skupina vyjadřující spokojenost se současnými 

službami. Do této kategorie jsem zařadila odpovědi typu „vše je OK! Děkuji“, „Jsem 

spokojen se službami technika p. Husaříka“, „Velmi spokojen“, „s Vaší společností jsem 
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zcela spokojen“, „S Infosem jsem obecně velmi spokojený.“, „Spokojena“, „Jsem velice 

spokojená“, „V pořádku“, „Služby jsou pro mne naprosto vyhovující“, Infos = záruka 

dobré spolupráce“, „Pochvala mobilnímu servisu pobočky Infos Prostějov, dochvilnost, 

velká profesionalita!“, „Doporučuji aby poskytovatel zůstal takový jaký je...ve všem mi 

bylo vyhověno za tři roky a nemám důvod měnit!“. 

Poměrně početná je kategorie, ve které mají respondenti připomínky k rychlosti a ceně 

internetového připojení. Respondenti v této kategorii by si přáli vyšší rychlost za nižší 

cenu. Odpovědi tohoto typu zněly například „zlepšit rychlost internetu“, „nižší cena“, 

„lepší rychlost“, „Zvyšování rychlosti a snižování ceny je snem každého uživatele“, „při 

současné konkurenci asi nižší cena“, „zvýšení rychlosti“, „snížit cenu a zvýšit rychlost 

připojení, služby jsou OK.“, „Pomer ceny a rychlosti byl dobry pred 7 lety, kdyz jsme si 

internet zavadeli, ted uz se za podobnou cenu da ziskat vic.“, „Uvítal bych nižší cenu 

internetu.“, „snad zvýšit rychlost a přitom nezvyšovat cenu“, „zvýšit rychlost za stejnou 

cenu“, „chci vyssi rychlost. 100mbps je na optiku zoufale malo“, „Ve srovnání s jinými 

poskytovateli a dnešní dobu pomalé rychlosti bezdrátu.“, „Optika za 300,- ve městě je 

asi v pohodě, ale na vesnici je 300,- za cca 12Mbit/s ranec takže: výrazně zvýšit rychlost 

za stejnou cenu nebo výrazně slevnit za stávající již několik let se neměnící rychlost!!“, 

„Snížit cenu o 100,- Kč u optických tarifů. U tarifů s připojením přes wifi by ceny měly 

být nižší“. 

Další kategorie odpovědí se týkala posílení stability internetového připojení. Poměrně 

velké procento odpovědí znělo následovně: „Posílení stability internetového připojení“, 

„často vypadává spojení“, „časté výpadky!!“, „Ocenil bych, kdyby byla rychlost 

internetu stabilnější, stává se, že rychlost nepříjemně klesá, zejména při stahování větších 

objemů dat, nebo při sledování filmů na kanálech jakou jsou HBO.“, „zjistit proč občas 

vypadává spojení, jde hlavně o víkendové výpadky“, „stabilnější připojení“, „Především 

odstranit krátkodobé výpadky“, „odstranit výpadky, jsou velice časté“, „vyšší stabilita 

připojení“, „zajistit dostačující rychlost po celý den. Aby se nestávalo, že internet neběží, 

nebo rychlost je opravdu tak nízká, že nejdou běžné e-stránky“, „Zajištění lepší stability 

a rychlosti u připojení vzduchem na vesnici.“, „Chtělo by to pořešit časté výpadky“. 

Kategorie slevy a bonusy obsahuje následující odpovědi: „jako dlouholetý zákazník, by 

se možná hodila nějaká ta slevička“, „Více zvýhodnit ty co platí jednorázově za celý 
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rok.“, „Můj osobní názor je, že wi-fi připojení má o dost horší poměr cena/výkon ve 

srovnání s optikou. Bohužel optika není v mé lokalitě dostupná. Uvítal bych, kdyby to bylo 

nějak v ceně wi-fi připojení zohledněno. Za 490 Kč optika nabízí více.“, „uvítal bych 

slevu z cen\ formou předplatného“, „samozřejmě bych se nezlobil, kdyby dlouholetým, 

spokojeným a včas platícím klientům nabídl zajímavější cenu :-)“, „Jako bonus každý 

pátý rok za poloviční cenu.“, „Chtěl bych, jako dlouholetý zákazník lepší cenu“. 

Poslední skupinou jsou odpovědi týkající se komunikace společnosti se zákazníky, jak 

osobní tak online. Do ní jsem zahrnula tyto odpovědi: „lepší komunikace“, „Paní účetní 

by mohla být příjemnější když zvedne telefon. jen se potřebujeme zeptat jestli platby sedí 

když se měnily účty (PV)“, „osobní kontakt při řešení servisu“, „chybí on-line portál“, 

„dostupnost faktur“, „24hod pohotovost kdyz nejde internet, tak abych nemusela cekat“, 

„Odezva by mohla být lepší“, „Před případnou údržbou, nebo jiným krátkodobým 

přerušením připojením informovat uživatele e-mail zprávou.“, „Víc komunikace s 

ostatními by to chtělo třeba na stránkách/email/Facebook dávat dopředu vědět kdy se 

bude dělat údržba atd..“. 

Další odpovědi, které jsem pro jejich rozdílný charakter nezařadila do kategorií zněly: „V 

dnešní době 80Mbit by bohatě stačila pro domácnost poloviční rychlost za nižší cenu. 

Nicméně trend je takový, že se zvyšují rychlosti a cena zůstává stejná a proti tomu nelze 

říct půl slova. Při roční platbě (a 10% slevě) tedy není nutné uvažovat o snížení ceny. Ale 

kdo ví, jak by se na trhu osvědčil 40Mbit za cca 150Kč/měs...“, „s dobou automaticky 

zkvalitňovat služby“, „Bylo by fajn zde vybudovat optickou síť, není tu zrovna málo 

rodinných domů a myslím, že zájem by měli všichni“, „širší nabídka v základní ceně 

internet plus televize, případně ještě nižší cena tohoto setu/měsíčně“, „Letos došlo ke 

zpomalení přístupu“, „Větší plošné pokrytí.“, „Byl bych rád kdybych si mohl zakoupit 

balíček s rychlostí 30 Mbps“, „Vaše firma zaostává za vývojem v oboru. Certifkát pro 

https://radio.infos.cz/ je z roku 2006 a používá zastaralé šifrování. IPV6 nechcete 

zavádět.“, „sledovat technologický vývoj a pružně jej realizovat“. 

2.4.4 Shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření jsme se dozvěděli, že největší skupina respondentů je zákazníky 

společnosti již 4 a více let. Převážně to jsou muži ve věkové skupině 38-49 let a nad 59 

let, kteří jako své nejvyšší dosažené vzdělání uvedli střední školu s maturitou a žijí 
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v domácnosti, kde jsou 1 až 2 členové. Většina respondentů využívá připojení optickým 

kabelem a nejdůležitější je pro ně rychlost připojení. O nabídce společnosti se dozvěděli 

doporučením z okolí a 73,6 % respondentů by společnost doporučilo svým přátelům. 

Respondenti měli nejvíce problémy s poklesem rychlosti připojení pod stanovenou 

hodnotu a s výpadky připojení (2 a víckrát za den). Jako nejoblíbenější způsob 

komunikace respondenti uvedli email. 

2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je zaměřena na identifikaci silných stránek, které by měla společnost 

využít pro své příležitosti a identifikaci slabých stránek, které by měla eliminovat a 

vyvarovat se tak hrozeb, které plynou z vývoje na trhu. Ve SWOT analýze jsou uvedeny 

všechny slabé a silné stránky společnosti a příležitosti a hrozby, které vyplynuly 

z analytické části práce. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti patří dlouholeté zázemí v Prostějově, Vyškově a okolí a 

mírně monopolní charakter. Společnost v těchto městech přišla snad jako první 

s poskytováním internetového připojení v době, kdy docházelo k velkému rozšíření 

internetu po celém světě, díky tomu získala většinu svých zákazníků. To pomohlo 

k získání finančních prostředků na včasné vybudování potřebných technologií a 

optických sítí, které má firma největší jak v Prostějově, tak ve Vyškově. Silnou 

stránkou společnosti je tedy také silná zákaznická podpora.  

Tab. 38 Silné stránky společnosti Infos Art s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky (Strenghts) 

S1 Dlouholeté zázemí v Prostějově 

S2 Silná zákaznická podpora 

S3 Největší optické sítě v Prostějově 

 

Slabé stránky 

Slabou stránkou firmy je rozhodně její marketingová komunikace a propagace. 

Společnost má zastaralý web, jehož vzhled je stejný již přes 10 let (Obr. 11). 
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Firma se málo věnuje interakci se zákazníky a téměř nevyužívá žádné sociální sítě. 

Na facebookové stránce nepřibývají téměř žádné příspěvky a komunikace se zákazníky 

je zde nulová. Vřelejší vztahy se zákazníky by společnosti značně pomohly se odlišit od 

ostatních konkurenčních firem. Společnost by na sociálních sítích mohla zlepšit 

a zjednodušit zákaznickou podporu a sdělování novinek nebo upozornění. 

Společnost svým zákazníkům neposkytuje téměř žádné slevy a bonusy, oproti 

konkurenci je toto její slabou stránkou. 

Další slabostí je nepružné reagování na stále agresivnější a provokativnější chování 

konkurence v Prostějově (jako příklad lze uvést konkurenční reklamní billboard 

umístěný hned vedle provozovny – Obr. 8). Bohužel takto agresivní chování má za 

následek větší počet výpovědí zákazníků právě z důvodu přechodu ke konkurenci, než 

bývalo dříve. Společnost se nepravidelně potýká s problémy výpadků internetového 

připojení – jak u jednotlivých zákazníků, tak velmi zřídka i lokálně.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci jsou méně spokojeni s rychlostí 

a cenou nabízených tarifů, většina z nich je v porovnání s konkurencí neatraktivní 

a nevýhodná.  

Tab. 39 Slabé stránky společnosti Infos Art s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky (Weaknesses) 

W1 Nedostatečná marketingová komunikace společnosti 

W2 Zastaralé webové stránky 

W3 Časté výpadky internetového připojení 

W4 Nedostatečná komunikace se zákazníky 

W5 Pomalejší reakce na rychle se rozvíjející nové technologie 

 

Příležitosti 

Příležitost společnost vidí v možnosti rozšíření se do jiných měst. Je zde velká šance, že 

by mohla uspět díky své nízkocenové politice v kombinaci se zajímavou nabídkou tarifů 

a také silnou zákaznickou podporou. Jelikož se ale jedná o finančně náročné procesy 

a firma se v současné době zaměřuje na velmi kvalitní pokrytí Prostějova a Vyškova 

nejmodernějšími optickými sítěmi, může se tímhle rozšiřováním zabývat teprve za 

několik let.  
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Další příležitostí je stále rostoucí potřeba komunikace, svět je stále více online a objem 

přenesených dat se stále zvyšuje. V domácnostech se připojuje stále více zařízením, která 

jsou součástí chytré domácnosti. Čím dál více lidí pracuje z domova, kde potřebují 

stahovat velká množství dat z pracovních serverů.  

Odvětví informačních a komunikačních činností je atraktivní a zaznamenává stále 

rostoucí počet zaměstnanců. Nástup 5G sítě očekáváný v roce 2022 podporuje nové 

investice do odvětví, to je pro společnost velmi pozitivní. 

Další příležitostí je rostoucí kupní síla obyvatel České republiky, ta se meziročně zvedla 

o necelých 5 %. 

Tab. 40 Příležitosti společnosti Infos Art s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti (Opportunities) 

O1 Rozšíření do jiných měst 

O2 Rostoucí potřeba komunikace 

O3 Rostoucí kupní síla obyvatelstva 

O4 Nástup 5G sítě 

 

Hrozby 

Z legislativního hlediska je firmě značně omezeno rychlejšího budování optických sítí 

kvůli povolení od úřadů. Potenciální hrozba, které by mohla společnost čelit jsou tedy 

legislativní změny týkající se vybudování optických sítí.  

Další hrozbou by mohla být rivalita mezi stávajícími konkurenty, neboť trh 

telekomunikačních a informačních technologií je stále více nasycen a rychle se rozvíjí. 

Z tohoto důvodu je hrozbou také vstup nových konkurentů. 

Dále by to mohlo být získání pozornosti mezinárodního hnutí STOP5G, které se 

aktivně zasazuje proti zavedení 5G internetu. Menšími hrozbami by mohla být špatná 

platební morálka zákazníků, změna preferencí obyvatelstva nebo snížení 

koupěschopnosti obyvatelstva. 
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Tab. 41 Hrozby společnosti Infos Art s.r.o. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Hrozby (Threats) 

T1 Legislativní změny týkající se vybudování optických sítí 

T2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

T3 Hrozba vstupu nových konkurentů 

T4 Omezení rozšíření 5G sítí 

T5 Špatná platební morálka zákazníků 

T6 Snížení koupěschopnosti obyvatelstva 

Protože počet položek silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb není identický, 

musíme provést dílčí hodnocení, ze kterého potřebné položky vybereme podle jejich váhy 

vůči ostatním položkám. Tabulka silných stránek má nejmenší počet položek, proto 

budeme provádět dílčí hodnocení u slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 

Tab. 42 Dílčí hodnocení slabých stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 W1 W2 W3 W4 W5 Součet Váha 

W1 x 1 0 0,5 1 2,5 25,00 % 

W2 0 x 0 0,5 0 0,5 5,00 % 

W3 1 1 X 0,5 0,5 3 30,00 % 

W4 0,5 0,5 0,5 x 0,5 2 20,00 % 

W5 0 1 0,5 0,5 x 2 20,00 % 

Suma - - - - - 10 100,00 % 

 

Tab. 43 Dílčí hodnocení příležitostí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 O1 O2 O3 O4 Součet Váha 

O1 x 0 0,5 0,5 1 16,67 % 

O2 1 x 0,5 0,5 2 33,33 % 

O3 0,5 0,5 X 0,5 1,5 25,00 % 

O4 0,5 0,5 0,5 x 1,5 25,00 % 

Suma - - - - 6 100,00 % 
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Tab. 44 Dílčí hodnocení hrozeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 Součet Váha 

T1 x 0 0,5 0 0 0 0,5 3,57 % 

T2 1 x 1 0,5 1 0,5 4 28,57 % 

T3 0,5 0 X 0 0 0,5 1 7,14 % 

T4 1 0,5 1 X 0 0 2,5 17,86 % 

T5 1 0 1 1 x 0,5 3,5 25,00 % 

T6 1 0,5 0,5 1 0,5 x 2,5 17,86 % 

Suma - - - - - - 14 100,00 % 

Vybrané položky následně poskládáme do „čtvercové matice“, kde je stejný počet prvků 

v jednotlivých kategoriích SWOT. Každý vztah mezi položkami vnitřních a vnějších 

faktorů se ohodnotí na škále v rozmezí 1 až 5. Hodnota 1 popisuje stav, kdy není žádný 

vztah mezi položkami, hodnota 5 vyjadřuje situaci, kdy mezi položkami existuje úzký 

vztah.  

Tab. 45 SWOT matice (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Klíčové interní faktory 

S1 S2 S3 Součet O,T/S W1 W3 W4 Součet O,T/W 

 O2 3 4 3 10 4 5 5 14 

O3 2 4 1 7 3 2 3 8 

O4 2 2 4 8 1 4 3 8 

Součet O/S, W 7 10 8 25 8 11 11 30 

T2 4 4 4 12 5 4 4 13 

T5 2 3 2 7 2 3 4 9 

T6 1 2 1 4 1 1 3 5 

Součet T/S, W 7 9 7 23 8 8 11 27 

Ze zhotovené SWOT matice můžeme shrnout strategii, která je nejdůležitější a na kterou 

je třeba se zaměřit. Je to strategie MIN-MAX, která má nejvyšší hodnotu (30), tedy 

minimalizace slabých stránek a maximalizace příležitostí.  V rámci této strategie je tedy 

nejdůležitější zlepšit marketingovou komunikaci společnosti, zamezit výpadkům 

připojení a využít příležitostí rostoucí potřeby komunikace. Příležitost v podobě nástupu 

5G technologie nebude dále probírána, neboť se očekává že 5G sítě budou plně v provozu 
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až v roce 2022, tedy za dva roky, a to je v odvětví informačních a komunikačních činností 

poměrně dlouhá doba a může se ještě přihodit mnoho změn. Podle průzkumů je zřejmé, 

že 5G bude pro podnik představovat příležitost zlepšit digitální toky a stávající operace a 

umožní zaměstnancům pracovat rychleji a efektivněji. Společnost by se díky rostoucí 

kupní síle obyvatelstva neměla bát mírného zdražení svých služeb. 

2.6 Shrnutí kapitoly 

V analytické části této diplomové práce byla charakterizována společnost Infos Art s.r.o., 

konkrétně její provozovna v Prostějově. Byla provedena analýza vnějšího a vnitřního 

prostředí společnosti pomocí PESTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, 

marketingového mixu 7P a McKinseyho modelu 7S. Dále byly vyhodnoceny jednotlivé 

otázky dotazníkového šetření za pomocí grafů a tabulek. Na závěr analytické části byla 

provedena SWOT analýza, která v sobě zahrnovala výsledky jednotlivých metod 

i výsledky dotazníkového šetření. Výsledky ze SWOT analýzy jsou východiskem pro 

návrhovou část diplomové práce. 

  



99 

 

3 Návrhová část 

Na základě předchozí teoretické a analytické části a v souladu s cílem práce, kterým je 

navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení spokojenosti zákazníků, budou v této kapitole 

navržena doporučení pro společnost. Jedná se o návrhy, které vedou ke zvýšení 

spokojenosti jak v oblasti poskytovaných služeb, tak ke zlepšení marketingové 

komunikace, a tím pádem ke zvýšení loajality zákazníků. Návrhy vycházejí 

i z provedeného dotazníkového šetření. Mezi návrhy, které budu detailněji popisovat 

v dalších kapitolách patří rekonstrukce webu, aktivita na sociálních sítích, odesílání 

informačních e-mailů, zavedení věrnostní slevy, zavedení nového tarifu, posílení stability 

internetového připojení a průběžné zjišťování zákaznické spokojenosti. Seřazení těchto 

návrhů není dle důležitosti či priority.  

3.1 Návrhy a doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků 

Z provedené analytické části diplomové práce byly zjištěny hlavní nedostatky společnosti 

Infos Art. Slabými stránkami společnosti, které vycházejí ze SWOT analýzy jsou 

nedostatečná marketingová komunikace společnosti, časté výpadky internetového 

připojení a pomalejší reakce na rychle se rozvíjející nové technologie, tedy i zastaralá 

nabídka oproti konkurenci. Jednotlivé návrhy jsou představeny v následujících 

kapitolách. 

3.1.1 Webová prezentace 

Slabou stránku společnosti je její webová prezentace, která je přes téměř 10 let stejná. 

Webovou prezentaci společnosti nalezneme na doméně www.infos.cz, která slouží jako 

webová prezentace celé společnosti, tedy jak prostějovské, tak vyškovské provozovně. 

Úroveň webových stránek hodnotím jako průměrnou, na stránkách se dozvíme základní 

informace o společnosti, kontaktní údaje a aktuality, dále informace o jednotlivých 

tarifech, cenách a nabízených rychlostech internetového připojení. Hlavní nedostatek 

spatřuji v celkově zastaralém designu webu a nefunkčních odkazech na služby, které již 

společnost nevyužívá. 

Doporučením v této oblasti je tedy celková změna designu webových stránek, který by 

měl být více jednoduchý a moderní. Dalším doporučením je eliminovat nepotřebné 

informace, a naopak doplnit a aktualizovat některé informace o historii společnosti, 
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pokrytí a přístupových bodech. Z webu by měly být odstraněny nefunkční odkazy 

a rozcestníky na služby, které společnost již nevykonává, na druhou stranu by mohlo být 

přidáváno více aktualit a odkaz na sociální síť. 

3.1.2 Sociální sítě 

Společnost Infos Art s.r.o. má facebookovou stránku, na které ale téměř nekomunikuje 

a nepřidává žádné nové informace a příspěvky. Poslední tři příspěvky jsou z března roku 

2019, z listopadu 2018 a prosince 2017, společnost tedy sociální síť facebook nevyužívá 

téměř vůbec. Některé informace na facebookové stránce, taktéž jako na webu jsou 

zastaralé. Hodnocení společnosti na facebooku je 3,7 z 5 hvězdiček na základě hodnocení 

58 lidí. Společnost má na facebooku celkem 1115 sledujících a 1123 označení „To se mi 

líbí“, což je vzhledem k počtu zákazníků poměrně malé číslo. 

Sociální sítě dnes slouží jako velmi dobrá platforma pro propagaci a komunikaci se 

zákazníky. V této oblasti je tedy mým návrhem začít na facebookové stránce více 

komunikovat, přidávat příspěvky a aktuality nejen ohledně dění společnosti ale například 

i zajímavosti ze světa informačních technologií. Navrhuji zvýšit komunikaci se 

zákazníky, čímž by měla vzrůst i jejich loajalita a spokojenost s komunikací. Dalším 

návrhem v této oblasti je pravidelné pořádání soutěží či kvízů s nabídkou výhry v podobě 

slevy z celkové ceny za připojení nebo jiné výhody. Na facebookové stránce by 

společnost měla zákazníky rovněž informovat o plánovaných údržbách, výpadcích nebo 

rekonstrukcích.  

Návrhem je pořádání soutěží, které budou probíhat vždy jednou měsíčně. Soutěž bude ve 

formě otázky z oblasti informačních technologií, chodu společnosti nebo i tipovací 

otázky. Soutěžící budou mít možnost po dobu tří dnů psát podle nich správné odpovědi 

ve formě komentářů pod soutěžní příspěvek. Po ukončení soutěže se buď vylosuje jeden 

soutěžící, vybere se první správná odpověď nebo nejbližší tip. Tento soutěžící obdrží 50% 

slevu z měsíčního paušálu za jeho internetové připojení. 

3.1.3 Informační e-maily 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci by si přáli být lépe informováni 

o novinkách, plánovaných údržbách a výpadcích internetového připojení. Zároveň na 

otázku, jakou formu komunikace s poskytovatelem mají zákazníci nejraději odpovědělo 
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42,5 % zákazníků možností email. Návrhem v této oblasti je pravidelné zasílání 

informačních emailů s cílem informovat zákazníky o všech pro ně důležitých změnách, 

novinkách, akčních nabídkách či událostech. 

Tyto informační e-maily bude rozesílat pracovník, kterého pro tuto činnost zvolí jednatel 

společnosti. Emaily nebudou rozesílány pravidelně, pouze pokud pracovník zváží, že je 

to opravdu potřeba, tedy jak již bylo zmíněno při plánovaných opravách, výpadcích, při 

změnách cen, tarifů a při akčních nabídkách. Emaily budou rozesílány maximálně jednou 

týdně, aby nedocházelo k opačnému efektu informačních e-mailů, tedy k odrazení 

zákazníků zahlcením jejich emailových schránek zbytečnými informacemi. 

Informační e-mail o změnách tarifů by mohl vypadat následovně: 

Vážení zákazníci společnosti Infos Art s.r.o., 

dovolte nám Vás informovat o změně nabídky našich tarifů internetového připojení 

pomocí optického kabelu. Novou nabídku tarifů i s cenami si můžete prohlédnout 

kliknutím na následující odkaz: _________________. 

V případě Vašeho zájmu o některý z uvedených tarifů nebo v případě nejasností volejte 

na tel. č. 588 882 111 nebo se obraťte na e-mail internet@prostejov.cz 

Děkujeme za Vaši věrnost, 

Infos Art s.r.o. 

Barákova 5, 796 01 Prostějov  

Telefon: 588 882 111 

3.1.4 Věrnostní slevy 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci mají zájem o různé věrnostní slevy, 

bonusy a odměny. Společnost nabízí pouze výhodu v podobě dvou měsíců připojení 

zdarma za každého doporučeného klienta nebo připojeného souseda. Pokud si zákazníci 

internet předplatí na 12 měsíců, získají slevu 10 %, pro předplatné na 6 měsíců je sleva 

ve výši 5 %. 
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Prvním příkladem se společnost snaží přilákat nové zákazníky, a protože z výzkumu 

vyplynulo, že nejvíce zákazníků se o společnosti dozvědělo doporučením z okolí tuto 

výhodu bych rozhodně ponechala. Druhým příkladem ve formě předplatného se 

společnost snaží udržet stávající zákazníky. 

Na základě provedeného výzkumu navrhuji, aby společnost začala více pečovat 

o dlouhodobé zákazníky. Mým návrhem je zvýhodnění ve formě slevy z měsíčního 

poplatku za internetové připojení, konkrétně 4% sleva z měsíčního poplatku každý šestý 

rok nepřetržitého využívání. Tato sleva se bude týkat pouze zákazníků připojených 

pomocí optického kabelu.  

Zákazníci, kteří budou mít na slevu nárok se budou sledovat pomocí interního CRM 

systému, o tyto slevy se tedy přímo nebude muset starat žádný pracovník.  

3.1.5 Nové tarify 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že pro zákazníky je nejdůležitější rychlost 

připojení a s tímto parametrem jsou zákazníci v porovnání s cenou a stabilitou také 

nejméně spokojeni. Z analytické části bylo zjištěno, že rychlost připojení je opravdu nižší 

než u konkurence. 

Výzkum probíhal od začátku prosince 2019 do začátku ledna 2020. V lednu 2020 došlo 

k zavedení nových a rychlejších tarifů na optické síti s rychlostí až 500 Mbps. Tento krok 

hodnotím jako velmi pozitivní, protože s touto novou nabídkou je společnost srovnatelná 

s konkurencí. Srovnání nových tarifů společnosti Infos Art a konkurenční společnosti 

Sprintel zachycuje následující tabulka: 

Tab. 46 Srovnání s konkurencí po zavedení nových tarifů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Infos Art s.r.o. Sprintel s.r.o. 

Rychlost Cena/měsíc Rychlost Cena/měsíc 

100 Mbps 330,- 160 Mbps 420,- 

300 Mbps 490,- 300 Mbps 480,- 

500 Mbps 690,- 500 Mbps 650,- 
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Pokud bude chtít společnost v budoucnu zavádět nové tarify, mým návrhem je, aby 

nejdříve provedla výzkum mezi zákazníky, zda je o nějakou změnu vůbec zájem. Někteří 

zákazníci totiž mohou stále preferovat cenu před rychlostí, a proto by pro ně další 

navýšení rychlosti a s tím spojená vyšší cena neměla význam. Z výzkumu vyplynulo, že 

existují tito „nenároční“ zákazníci, kteří by měli zájem o nižší rychlost připojení za nižší 

cenu. Návrhem je, aby společnost zavedla tarif vyhovující i těmto zákazníkům. Návrh je 

zobrazen v následující tabulce (Tab. 47): 

Tab. 47 Návrh nového tarifu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh nového tarifu 

Rychlost 60 Mbps 

Cena/měsíc 249,- 

 

Tarify u mikrovlnného připojení společnost také aktualizovala, i když zde nedošlo ke 

zvýšení rychlosti. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci jsou nejméně 

spokojeni s tarifem DataNet, společnost tento tarif již dále nenabízí. Pro připojení 

mikrovlnným spojem společnost ponechala pouze dva tarify, tyto jsou zobrazeny 

v následující tabulce: 

Tab. 48 Aktualizované tarify s mikrovlnným spojem 

Tarif Cena/měsíc Rychlost 

Data Standard 330,- 16 Mbps 

Data Premium 490,- 24 Mbps 

 

Připojení mikrovlnným spojem je vhodné pro lokality, kde není možné připojení na 

optickou síť. Stále více zákazníků volí síť optickou, připojení mikrovlnným spojem je už 

tedy pouze jakýmsi doplňkem. Protože i s touto variantou připojení může společnost 

konkurovat Sprintelu, nenavrhuji zavádění dalších tarifů. 

Zavedení nového tarifu navrhuji podpořit reklamou v místním tisku, konkrétně 

v informačním měsíčníku – Prostějovské radniční listy. Výhodou této formy propagace 

je fakt, že se jedná o neplacený tisk, každá domácnost jej tedy obdrží zdarma, tak se 

reklama dostane k široké veřejnosti. 
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3.1.6 Posílení stability internetového připojení 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zákazníci by si přáli posílit stabilitu internetového 

připojení. Stabilita internetu je závislá na mnoha faktorech. Prvním faktorem je 

technologie, připojení pomocí optického kabelu má obecně větší stabilitu než připojení 

bezdrátové. Dalším parametrem je tzv. agregace, tedy s kolika dalšími uživateli každý 

jednotlivý zákazník linku sdílí. Stabilitu může také ovlivňovat hardware, tedy kabely, 

routery, přístupový bod a všechny zařízení, které mají na připojení vliv. 

V tomto případě nebude řešením jednotný návrh pro posílení stability připojení, neboť 

důvodů k výpadkům a nestabilnímu připojení může být mnoho. Pokud společnost obdrží 

stížnost na stabilitu připojení, měla by každý jednotlivý případ zkoumat zvlášť 

a individuálně. Společnost aktualizovala svou nabídku tarifů, a tak je možné, že stabilita 

připojení se zlepší. Návrhem je, aby společnost pravidelně realizovala analýzu 

spokojenosti zákazníků, ze které by zjišťovala, jak se spokojenost s jednotlivými faktory 

připojení vyvíjí a mohla reagovat. Tento návrh je blíže popsán v následujícím bodě. 

3.1.7 Průběžné zjišťování spokojenosti zákazníků 

Společnost v minulosti nikdy nezjišťovala informace o spokojenosti zákazníků, návrhem 

tedy je, aby začala pravidelně sbírat data o spokojenosti svých zákazníků, neboť mohou 

být velmi přínosná pro další zkvalitňování jejích služeb. Společnost by takto mohla učinit 

například pravidelným rozesíláním emailů s dotazníkem týkající se spokojenosti se 

současnými službami nebo s případným prostorem pro stížnosti a návrhy.  

Společnost by také mohla zjišťovat důvody odchodu zákazníků ke konkurenci. V tomto 

případě by společnost při vypovězení služby položila pár otázek, které by zjišťovaly 

důvod odchodu. Informace z těchto odpovědí by pak sloužily k lepšímu pochopení 

zákazníků a eliminování důvodů vzniku nespokojenosti a odchodů zákazníků. 

Konkrétní návrh pro tuto oblast je pravidelné rozesílání dotazníků zjišťujících 

zákaznickou spokojenost jednou za půl roku. První průzkum bych navrhovala provést 

měsíc po zavedení všech návrhů a dále se by pokračovalo každý půl rok.  

Dále navrhuji shromažďování zpětné vazby od zákazníků, kteří se rozhodli k odchodu. 

Při odchodu zákazníka by mohl být rozesílán následující e-mail: 
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Vážený pane/paní, 

je nám líto, že jste se rozhodl/a přestat využívat služby společnosti Infos Art s.r.o. Protože 

si velice vážíme Vašeho názoru, pomohlo by nám, kdybyste vyplnil/a níže uvedené 

dotazníkové okénko zjišťující Vaše důvody k odchodu. Vaše zpětná vazba nám pomůže 

stále zlepšovat naše služby a přispět tak k větší spokojenosti dalších zákazníků. 

Děkujeme a přejeme příjemný den, 

Infos Art s.r.o. 

Barákova 5, 796 01 Prostějov  

Telefon: 588 882 111 

 

Jaké byly Vaše důvody k odchodu od společnosti Infos Art s.r.o.? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Odeslat! 

Pokud by byla návratnost tohoto e-mailu nízká, může společnost zvážit, zda místo 

volného pole pro odpověď nezařadí možnosti zahrnující důvody odchodu od společnosti. 

Tvorba těchto možností by byla obtížnější, neboť by možnosti navrhovala sama 

společnost a ta může mít zkreslené představy o tom, co by pro zákazníky mohlo být 

důvodem k odchodu. 

3.2 Lewinův model změny 

Vypracováním Lewinova modelu si pomůžeme zodpovědět následující otázky. Jaký je 

požadovaný stav, kterého chceme dosáhnout? Jak tohoto stavu můžeme dosáhnout? Kdo 

je agentem, sponzorem a advokátem změny? 
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Agent změny 

Agentem změny chápeme osobu, která je nositelem a realizátorem celého procesu změny 

ve společnosti. V našem případě bude agentem změny zaměstnanec, kterého pověří 

jednatel společnosti. Tento zaměstnanec bude mít na starost odesílání informačních 

emailů, správu facebooku, slevy a bonusy, průběžné zjišťování spokojenosti zákazníků 

a reklamu na nový tarif. Tento zaměstnanec bude konzultovat své návrhy a nápady 

s majitelem společnosti. 

Sponzor směny 

Sponzora změny chápeme jako osobu, která podporuje agenta změny v její realizaci. Tato 

podpora je jak finanční, tak personální a materiální. Sponzorem změny v tomto případě 

je majitel společnosti, který musí svolit k provedení nových marketingových aktivit 

a k uvolnění potřebných finančních prostředků. 

Advokát změny 

Advokátem změny je osoba, která podporuje změnu, ale není v její moci změnu nějak 

ovlivnit, ani za ni nenese zodpovědnost. V našem případě jsou advokáty změny všichni 

zaměstnanci společnosti, kteří jsou přirozeně zainteresováni v pozitivní změně, která 

bude pro společnost znamenat více nových a loajálních zákazníků, kteří budou 

společnosti přinášet větší zisk. 

Intervenční oblasti 

Změna se bude týkat tří ze čtyř intervenčních oblastí. Změna bude spočívat především 

v nových marketingových aktivitách, intervence budou tedy směřovány hlavně do oblasti 

lidských zdrojů a jejich řízení a také do oblasti komunikačních toků a procesů společnosti. 

V důsledku zavádění nového tarifu bude zasažena také oblast technologie firmy. 

Rozmrazení 

Tato fáze je potřebná k vytvoření podmínek pro snadné provedení naplánované změny. 

Prvním krokem je analýza současného stavu společnosti pomocí různých metod. Tyto 

metody a analýzy byly zpracovány v analytické části a odhalily potřebné změny. Bylo 

rozhodnuto, že je třeba se zaměřit na rekonstrukci webových stránek, komunikaci na 

sociálních sítích, odesílání informačních emailů, zavedení nových slev a bonusů, zařazení 
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nového tarifu, posílení stability internetového připojení a průběžné sledování 

spokojenosti zákazníků. V této fázi je důležité stanovit, co společnost od změny očekává, 

definovat agenta a sponzora změny. Společnost by měla informovat všechny své 

zaměstnance o této plánované změně, celém procesu změny a jakými prostředky jí bude 

dosaženo. 

Změna 

Tato fáze popisuje jednotlivé kroky navrhované změny, které směřují k požadovanému 

stavu společnosti. Prvním krokem bude rozhodnutí o tom, kteří zaměstnanci budou mít 

na starost které aktivity. Bude učiněno rozhodnutí, zda je pracovník natolik kvalifikován 

potřebnou změnu provést sám, zda se potřebuje ještě vzdělat nebo je nezbytné na některé 

činnosti najmout externího pracovníka. Dále bude následovat formulace požadavků celé 

změny a stanovení cílů. V dalších krocích už budou navrženy jednotlivé kroky ke 

každému bodu v návrhové části. Tedy najmout externího pracovníka na rekonstrukci 

webových stránek, naplánovat si přidávání příspěvků na facebooku, určit při kterých 

příležitostech se budou zákazníkům rozesílat informační emaily apod. Důležitá je také 

průběžná kontrola dosahování cílů a vyhodnocení úspěšnosti celého projektu. 

Zamrazení 

Poslední fází Lewinova modelu je zamrazení, ve které je zafixován požadovaný stav. Na 

tuto fázi bude dohlížet především agent změny. Tato fáze bude realizována především 

v podobě pravidelných a průběžných kontrol dosahování vytyčených cílů. Agent změny 

by si měl i nadále plánovat aktivity týkající se nových návrhů a sžít se s těmito novými 

činnostmi. 
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3.3 Odhad nákladů a přínosů 

Realizace všech mých návrhů může být zahájena ihned. V této kapitole budou podrobněji 

rozebrány náklady a přínosy návrhů. 

3.3.1 Náklady 

Na základě výše popsaných navrhnutých opatření bude nyní odhadnuto financování celé 

změny. Většina návrhů bude vyžadovat hlavně ochotu a zájem společnosti o větší 

spokojenost a zajištění větší informovanosti svých zákazníků.  

Významnou položkou změny bude odměna vyplacená externímu pracovníkovi za 

rekonstrukci webových stránek. Tato odměna je odhadnuta na 20 000 Kč včetně všech 

nutných odvodů. 

V případě aktivity na facebookové stránce je největším nákladem společnosti čas, který 

si bude pověřený zaměstnanec muset vyhradit. Tato část návrhu obsahuje plánování 

přidávání příspěvků na facebook a reakce na podněty a komentáře zákazníků. Kromě toho 

bude mít zaměstnanec na starost soutěže na facebooku, které budou probíhat jednou 

měsíčně. Měsíční náklady budou v tomto případě přibližně 300 Kč (jeden výherce bude 

mít 50% slevu z měsíčního paušálu). Odhadované roční náklady budou tedy 3 600 Kč. 

Náklady na realizaci návrhu odesílání informačních e-mailů budou spočívat pouze 

v dodatečné odměně za tuto činnost pověřenému pracovníkovi. Tento člověk bude kromě 

své práce spravovat facebook, dle potřeby odesílat informační e-maily a jednou za půl 

roku rozesílat dotazník zjišťující zákaznickou spokojenost. Navýšení hrubé mzdy pro 

tohoto pracovníka bude 2000 Kč měsíčně včetně všech nutných odvodů. 

Náklady společnosti na poskytování věrnostních slev se pokusíme odhadnout za pomocí 

celkového počtu zákazníků, procenta zákazníků využívajících optický kabel a procenta 

zákazníků, kteří jsou zákazníky společnosti 4 a více let.  

Počet zákazníků v Prostějově: 9200 

Zákazníci využívající optický kabel: 56 % 

Zákazníci, kteří jsou věrní společnosti 4 a více let: 78 % 
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Počet zákazníků, kteří mohou mít nárok na věrnostní slevu je tedy zhruba 4019. 

Čtyřprocentní sleva z paušálu, který stojí 490 Kč měsíčně by byla 19,6 Kč, tedy 235 Kč 

za rok. Pokud počítáme s jednou šestinou zákazníků, kteří mají na slevu nárok dostáváme 

se na číslo 157 450 Kč ročně. Předpokládáme ale, že reálné náklady budou menší, protože 

jsme počítali i se zákazníky, kteří jsou u společnosti pouze 4 a 5 let a pouze s cenou 

jednoho tarifu. Pro další účel diplomové práce budeme tedy počítat se zaokrouhlenými 

náklady 100 000 Kč ročně. Nefinanční přínosy by v tomto případě měly převažovat 

v podobě zvýšené loajality a spokojenosti zákazníků. 

Náklady na zavedení nového tarifu pro „nenáročné“ uživatele jsou nulové, v tomto 

případě navrhuji dvouměsíční reklamu v místním tisku. V případě rozměrů 94x140 

mm, tedy 1/4 strany A4, jsou náklady na inzerci v Prostějovských radničních listech 6 

600 Kč. Při dvojím opakování reklamy je nárok na 5% slevu (prostejov.eu, 2020). Za dva 

měsíce tedy bude tato cena 12 540 Kč. 

Náklady na posílení stability připojení jsou nulové. V tomto případě se opět jedná o čas 

a ochotu servisních techniků individuálně zhodnotit každou situaci a řešit ji s osobitým 

přístupem. Až v praxi se ukáže, jak časově náročnější tento přístup může být a podle toho 

může společnost zvážit náběr nového zaměstnance.  

Následující tabulka (Tab. 49) zobrazuje odhadované roční náklady. 

Tab. 49 Odhadované náklady změny (částky uvedeny včetně DPH) (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položky Odhadované náklady 

Odměna externímu pracovníkovi 20 000 Kč (jednorázové) 

Dodatečné mzdové náklady (hrubá mzda) 24 000 Kč/rok 

Soutěže na FB 3 600 Kč/rok  

Reklama v tisku 12 540 Kč (jednorázové) 

Věrnostní slevy 100 000 Kč/rok  

Celkové náklady 160 140 Kč 
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3.3.2 Přínosy 

V případě navrhnutých opatření budou převažovat přínosy nefinanční, neboť diplomová 

práce se zaměřuje především na zvýšení spokojenosti zákazníků. Základní přínosy ve 

finančním vyjádření tvoří především vyšší tržby, které by měly plynout z realizace 

uvedených návrhů. Spokojený zákazník zůstává věrný společnosti a přináší tak větší zisk. 

U většiny navrhnutých opatření nelze finanční přínosy zcela jistě vyčíslit, proto se 

pokusím alespoň odhadnout nárůst počtu zákazníků díky realizaci vybraných návrhů.  

Celkový počet prostějovských zákazníků je přibližně 9200. Z dotazníkového šetření 

víme, že 2,5 % zákazníků by mělo zájem o nový tarif. Z těchto čísel se pokusíme 

odhadnout počet nových zákazníků získaných díky novému tarifu. Tato čísla zobrazuje 

následující tabulka (Tab. 50). 

Tab. 50 Odhad počtu nových zákazníků díky novému tarifu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad počtu nových zákazníků Optimistický Reálný Pesimistický 

Nový tarif 290 260 230 

Pokud cenu tarifu (249 Kč/měsíc) vynásobíme odhadovaným počtem nových zákazníků, 

získáme odhadované měsíční výnosy (Tab. 51). 

Tab. 51 Odhadované měsíční výnosy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad měsíčních výnosů Optimistický Reálný Pesimistický 

Nový tarif 72 210,- 64 740,- 57 270,- 

Nové webové stránky, aktivita a soutěže na facebooku a věrnostní slevy by měly zvyšovat 

povědomí o společnosti a tím pádem i přilákat nové zákazníky. V tomto případě se 

pokusím odhadnout nárůst počtu zákazníků díky zavedení věrnostních slev. Odhad je 

zobrazen v tabulce č. 52 na základě výsledků dotazníkového šetření, tedy procenta lidí, 

kteří by o věrnostní slevy měly zájem. 
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Tab. 52 Odhad počtu nových zákazníků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Odhad počtu nových zákazníků Optimistický Reálný Pesimistický 

Věrnostní slevy 150 130 110 

Další návrhy jsou zaměřeny spíše na zvýšení spokojenosti a loajality stávajících 

zákazníků. Možné nefinanční přínosy jednotlivých návrhů zobrazuje následující tabulka 

(Tab. 53): 

Tab. 53 Možné přínosy návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Návrh Možné přínosy návrhu 

Webová prezentace 
Zlepšení reprezentace společnosti, získání nových 

zákazníků, lepší image společnosti 

Sociální sítě Zvýšení loajality zákazníků, větší povědomí o společnosti 

Informační e-maily 
Zvýšení loajality zákazníků, zvýšení spokojenosti 

zákazníků 

Věrnostní slevy 
Získání nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků, 

zvýšení loajality a spokojenosti zákazníků 

Nový tarif 
Zvýšení počtu zákazníků, zvýšení spokojenosti zákazníků, 

získání nových zákazníků 

Posílení stability připojení Zvýšení loajality a spokojenosti zákazníků 

Průběžné zjišťování spokojenosti 

zákazníků 

Zjištění dat potřebných k dalšímu zvyšování spokojenosti 

zákazníků, zvýšení loajality zákazníků 
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3.4 Časový harmonogram realizace 

Pro správné zavedení navrhovaných změn je nutno je vhodně načasovat a sestavit časový 

harmonogram realizace. Za počátek realizace změn budeme považovat červenec 2020. 

Některé navrhované změny jsou jednorázové, některé mají dlouhodobý charakter. 

Všechna navrhovaná opatření je možno začít realizovat ihned. Následující tabulka 

(Tab. 54) obsahuje možný časový plán realizace navržených změn. 

Odesílání informačních e-mailů a zajišťování stability připojení budou realizovány 

průběžně podle potřeby. Správa facebooku a vyřizování věrnostních slev každý měsíc. 

Po zavedení nového tarifu bude po dobu dvou měsíců reklama v místním tisku. 

Rekonstrukce webu v našem harmonogramu zabírá 2 měsíce, tato změna může trvat 

kratší nebo i delší dobu. Poslední položkou je pravidelné zjišťování zákaznické 

spokojenosti, první průzkum proběhne v říjnu roku 2020, další půl roku poté. 

Tab. 54 Časový harmonogram realizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2020 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Web ● ●           

Facebook ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Informační e-maily Průběžně 

Věrnostní slevy ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Nový tarif ●            

Reklama v tisku  ● ●          

Zajištění stability Průběžně 

Pravidelný průzkum    ●      ●   
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3.5 Rizika realizace 

Při procesu plánování změny je vhodné provést identifikaci a analýzu potenciálních rizik, 

které jsou s plánovanou změnou spojeny. Tyto rizika následně ohodnotit podle stupně 

jejich možnosti vzniku a navrhnout opatření, která by měla tyto rizika pomoct eliminovat 

nebo je úplně odstranit.  

3.5.1 Identifikace a ohodnocení rizik 

Tato část obsahuje identifikaci některých z možných rizik spojených s realizací 

navržených opatření. 

1. Pro splnění uvedených návrhů bude vybrán zaměstnanec, který bude mít celou 

změnu na starost. Rizikem v této oblasti je výběr nesprávné osoby pro tento 

projekt. 

2. Vybraná osoba musí být dostatečně kvalifikovaná, aby tuto práci mohla vykonat. 

Rizikem tedy je nedostatečné znalosti a kvalifikace vybraného zaměstnance. 

3. Změna musí být pečlivě naplánovaná a musí být vytyčeny cíle, kterých má být 

docíleno provedením změny. Rizikem je tedy nevhodné zvolení cíle. 

4. Společnost bude muset do nových aktivit investovat více času a i zdrojů, rizikem 

tedy je že náklady na plánovanou změnu převýší původní kalkulaci předem 

stanoveného rozpočtu. 

5. Dalším rizikem může být úplná absence finančních zdrojů, kdy by si společnost 

změnu nemohla vůbec dovolit. 

6. Je důležité, aby byla v průběhu změny neustále prováděna kontrola. Rizikem je 

tedy nedostatečná průběžná kontrola, která by mohla odkrýt případné 

nedostatky. 

7. Posledním rizikem by mohlo být nedodržení časového harmonogramu 

programu. 

Následující tabulka (č. 55) pomocí skórovací metody číselně ohodnocuje rizika, která 

jsem identifikovala v předchozí části. Pravděpodobnost vzniku rizika může nabývat 

hodnot 1 až 10, přičemž hodnota 1 je minimální pravděpodobnost vzniku rizika a hodnota 

10 je maximální pravděpodobnost. Dopad rizika je taktéž ohodnocen škálou 1 až 10, kdy 

hodnota 1 značí nejmenší dopad a hodnota 10 největší dopad. Hodnota rizika je vypočtena 
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jako součin pravděpodobnosti vzniku rizika a dopadu rizika. Na obrázku č. 15 je 

zobrazena mapa rizik. 

Tab. 55 Ohodnocení rizik pomocí skórovací metody (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo 

rizika 
Riziko 

Pravděpodobnost 

vzniku rizika 

Dopad 

rizika 

Hodnota 

rizika 

1. Výběr nesprávné osoby 3 10 30 

2. Nedostatečné znalosti a kvalifikace 4 8 32 

3. Nevhodné zvolení cíle 4 7 28 

4. Vyšší náklady, než se plánovalo 6 7 42 

5. Úplná absence finančních zdrojů 2 10 20 

6. Nedostatečná průběžná kontrola 5 7 35 

7. Nedodržení časového harmonogramu 3 7 21 

 

 

Obr. 15 Mapa rizik konkrétní změny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.2 Návrhy na opatření pro snížení rizik 

V následující části budou navrhnuta opatření, která by měla předešlá rizika eliminovat 

nebo úplně odstranit. 

1. Výběr nesprávné osoby – toto riziko může majitel společnosti, který bude 

vhodného pracovníka vybírat eliminovat tím, že si ujasní všechny požadavky, 

které bude po daném pracovníkovi chtít a ujistit se, že je na tuto práci dostatečně 

kvalifikovaný. 

2. Nedostatečné znalosti a kvalifikace – druhé riziko můžeme eliminovat tím, že 

pracovníka zaškolíme nebo mu zaplatíme určitý kurz, kde může nabýt potřebné 

znalosti. 

3. Nevhodné zvolení cíle – proti tomuto riziko se lze bránit svoláním všech 

pracovníků a vyhotovením plánu, který cíle jasně definuje. 

4. Vyšší náklady, než se plánovalo – toto riziko lze eliminovat pravidelnou kontrolou 

výdajů a analýzou jednotlivých platebních relací. 

5. Úplná absence finančních zdrojů – tomuto riziku lze předejít tvorbou rezervy, 

kterou můžeme použít, když bude nejhůře. Společnost by také měla mít pod 

kontrolou své dluhy a aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám. 

6. Nedostatečná průběžná kontrola – je zapotřebí, aby stav požadovaných cílů 

nekontroloval jen pověřený zaměstnanec, ale také majitel společnosti. Tím se 

eliminuje riziko zanedbané průběžné kontroly cílů. 

7. Nedodržení časového harmonogramu – vypracováním detailního harmonogramu, 

kde budou uvedeny nejzazší termíny splnění cílů lze eliminovat toto riziko. 

V následující tabulce (č. 56) zobrazíme nové hodnoty jednotlivých rizik po 

uskutečnění návrhů na opatření. 
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Tab. 56 Hodnoty rizik po navrhnutých opatřeních (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo 

rizika 
Riziko 

Nová 

pravděpodobnost 

vzniku rizika 

Dopad 

rizika 

Nová 

hodnota 

rizika 

1. Výběr nesprávné osoby 2 10 20 

2. Nedostatečné znalosti a kvalifikace 3 8 24 

3. Nevhodné zvolení cíle 3 7 21 

4. Vyšší náklady, než se plánovalo 5 7 35 

5. Úplná absence finančních zdrojů 1 10 10 

6. Nedostatečná průběžná kontrola 2 7 14 

7. Nedodržení časového harmonogramu 2 7 14 

Následující paprskový graf (č. 22) zobrazuje posun hodnot rizik po uplatnění jednotlivých 

opatření. 

 

Graf 22 Paprskový graf zachycující rozdíl hodnot rizik před a po opatření (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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3.6 Kontrola plnění návrhů 

Důležitým bodem v procesu změny je kontrola plnění navrhnutých opatření. U kontroly 

je nutná důkladnost a pravidelnost. První kontrolu bych doporučovala provést měsíc po 

uvedení plánovaných změn. V tomto případě by se měl sám majitel společnosti ujistit, že 

se postupuje dle naplánovaných bodů. 

Pro další zjišťování úspěšnosti realizovaných opatření navrhuji, aby společnost prováděla 

další výzkumy zákaznické spokojenosti, které napomohou ke zjištění míry naplnění 

očekávání zákazníků a také mohou pomoci k dalšímu zjištění potřeb a návrhů na zlepšení. 

Tyto výzkumy mohou být nadále realizovány pomocí dotazníkových šetření, jak bylo 

podrobněji popsáno v kapitole 3.1.7. Tyto výzkumy by měly sloužit jako klíčové 

podklady pro plánování dalších změn a opatření, které budou zvyšovat spokojenost 

zákazníků. 

Společnost může spokojenost svých zákazníků sledovat také pomocí facebookové 

stránky, a to vytvářením anket a pokládáním otázek zaměřených na spokojenost 

s jednotlivými aspekty připojení k internetu. 

3.7 Shrnutí návrhové části 

Tato kapitola zahrnovala konkrétní návrhy, které by mohly vést ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků s internetovým připojením od společnosti Infos Art s.r.o. v Prostějově. 

Opatření byla navržena především z výsledků dotazníkového šetření, ale také na základě 

provedené analýzy vnějšího a vnitřního prostředí společnosti. Navržená opatření se týkala 

především marketingové komunikace společnosti. 

V této oblasti byla navržena rekonstrukce webových stránek, větší komunikace na 

sociální síti Facebook a rozesílání informačních emailů zákazníkům. Dále bylo navrženo 

zavedení věrnostní slevy. Pro dlouholeté zákazníky byla navržena 4% sleva z měsíčního 

poplatku za internetové připojení každý šestý rok nepřetržitého využívání připojení. 

Následují návrhy nových tarifů a posílení internetového připojení. Posledním návrhem 

bylo pravidelné zjišťování zákaznické spokojenosti.  

Součástí kapitoly byla také analýza rizik spojených s realizací, časový harmonogram, 

odhady nákladů a přínosů těchto navrhnutých opatření a kontrola plnění návrhů.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě teoretických informací, provedených analýz 

a výsledků dotazníkového šetření navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků s internetovým připojením společnosti Infos Art s.r.o. 

s provozovnou v Prostějově. Práce se skládala ze tří hlavních částí. 

První část se zaměřovala na vysvětlení teoretických východisek práce. Obsahuje kapitoly 

pojednávající o analýze marketingového prostředí, zákazníkovi, marketingovém 

výzkumu a také stručné vysvětlení a historie internetu. Tato teoretická východiska byla 

dále využita pro zpracování druhé části – analytické.  

V druhé části diplomové práce byla představena společnost a následně analyzováno její 

vnější i vnitřní prostředí pomocí PESTE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních 

sil, McKinseyho „7S modelu“ a marketingového mixu 7P. Následně bylo vyhodnoceno 

dotazníkové šetření, které zjišťovalo spokojenost zákazníků s internetovým připojením. 

Na konci druhé části práce byla vypracována SWOT analýza, která odhalila silné a slabé 

stránky společnosti a identifikovala příležitosti a hrozby. 

Poslední část práce obsahovala konkrétní návrhy a opatření na základě výsledků 

z analytické části. Tato opatření by měla vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků s danými 

službami. Součástí této části byla také analýza rizik, časový harmonogram, odhady 

nákladů a přínosů a kontrola plnění návrhů. 

Pro společnost bylo navrženo sedm návrhů, které by měly vést ke zvýšení zákaznické 

spokojenosti. Jednalo se o rekonstrukci webových stránek, aktivitu na sociální síti, 

zavedení věrnostní slevy a nového tarifu, posílení stability internetového připojení, 

zasílání informačních e-mailů a průběžné zjišťování zákaznické spokojenosti. 

Jak bylo řečeno, zákaznická spokojenost je ryze subjektivní pocit a většinou je obtížně 

identifikovatelná. Záleží pouze na společnosti, zda se bude snažit některé z mých návrhů 

implementovat a tím zvyšovat spokojenost svých zákazníků. Tento proces by neměl být 

nikdy u konce, zákazníkům se představy a požadavky na služby neustále mění, atak by 

se společnost měla neustále snažit jim porozumět.  
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Přílohy 

Dotazník – Spokojenost s internetovým připojením společnosti Infos Art s.r.o. 

Vážení zákazníci společnosti Infos Art s.r.o., 

jmenuji se Markéta Vítková a studuji poslední rok magisterského programu Řízení a 

ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Obracím se na Vás s prosbou 

o vyplnění dotazníku potřebného k mojí diplomové práci. Dotazník se týká Vaší 

spokojenosti se službami společnosti Infos Art s.r.o. Vyplněním tohoto dotazníku 

pomůžete zlepšit služby společnosti. Dotazník je zcela anonymní a vyplnění by Vám 

nemělo zabrat více než 5 minut. Velice si vážím Vašeho času, který budete vyplňování 

věnovat. 

S pozdravem Markéta Vítková 

* povinné pole 

1. Jak dlouho jste zákazníkem společnosti? *  

o Méně než 1 rok 

o 1–3 roky 

o 4 a více let 

2. Který typ internetového připojení využíváte? * 

o Optický kabel 

o Bezdrátové připojení 

3. Který tarif využíváte? * 

o DataOpticStart 

o DataOptic 

o DataOpticPlus 

o DataNet Start 

o DataNet 

o DataNet Plus 

o Jiné: 

4. Co je pro Vás při výběru internetového připojení nejdůležitější? * 

o Cena 

o Rychlost 

o Servis + podpora 

5. Myslíte si, že cena za Vaše stávající internetové připojení odpovídá rychlosti a 

stabilitě Vašeho internetového připojení? * 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 
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6. Jak jste spokojeni s rychlostí Vašeho internetového připojení? * 

o Rychlost je vyhovující 

o Stačila by mi nižší rychlost za nižší cenu 

o Byl bych ochoten si připlatit za vyšší rychlost 

o Rychlost je nevyhovující, ale nejsem ochoten zaplatit více za vyšší rychlost 

7. Jak jste se o nabídce internetu společnosti dozvěděli? * 

o Na internetu 

o Z venkovní reklamy 

o Doporučením z okolí 

o V tisku 

o Jiné 

8. Jak jste spokojeni s následujícími faktory Vašeho internetového připojení? (1 – velmi 

nespokojen, 5 – velmi spokojen) * 

Cena  1  2  3  4  5   

Stabilita 1  2  3  4  5 

Rychlost 1  2  3  4  5 

9. Doporučili byste služby Vašeho internetového poskytovatele svým přátelům? * 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

10. Jste spokojeni s rychlostí vyřizování požadavků Vaším internetovým 

poskytovatelem? * 

o Velmi spokojen 

o Spokojen 

o Ani spokojen, ani nespokojen 

o Nespokojen 

o Velmi nespokojen 

11. Měli jste někdy se stávajícím poskytovatelem internetového připojení některé z 

těchto problémů? * 

□ Pokles rychlosti internetového připojení pod stanovenou hodnotu 

□ Výpadky internetového připojení (2 a vícekrát za týden) 

□ Změna ceny služby bez předchozího oznámení 

□ Špatné zkušenosti s komunikací poskytovatele 

□ Neměli jsme žádné problémy 

□ Jiné: 

12. Uvažovali jste někdy o změně Vašeho stávajícího poskytovatele internetového 

připojení? * 
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o Ano 

o Ne 

o Nevím 

13. Jak jste spokojeni s komunikací s Vaším internetovým poskytovatelem? * 

o Velmi spokojen 

o Spokojen 

o Ani spokojen, ani nespokojen 

o Nespokojen 

o Velmi nespokojen 

14. Jakou formu komunikace s Vaším internetovým poskytovatelem máte nejradši? * 

o Email 

o Telefon 

o Osobně 

o Jiné: 

15. Jaký je počet členů domácnosti, kteří využívají připojení k internetu? * 

o 1 až 2 

o 3 až 5 

o 5 a více 

16. Jaké je Vaše pohlaví? * 

o Muž 

o Žena 

17. Jaký je Váš věk? * 

o 18–28 

o 29–38 

o 39–48 

o 49–58 

o Nad 59 let 

18. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? * 

o Základní 

o Střední bez maturity 

o Střední s maturitou 

o Vysokoškolské 

19. Vaše připomínky či případné návrhy na zvýšení Vaší spokojenosti s poskytovanými 

službami: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


