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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na provedení marketingového auditu vybraných 

marketingových aktivit se zaměřením na spokojenost zákazníků internetového obchodu 

Calzanatta, který se zaměřuje na prodej dámských oděvů, obuvi a doplňků. Na základě 

výsledků auditu jsou zpracovány návrhy doporučení, které mohou přispět ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků a zlepšení postavení společnosti na trhu.  

 

Klíčová slova 

marketing, internetový obchod, marketingový audit, zákazník, spokojenost zákazníků 

 

Abstract 

The master‘s thesis focuses on the marketing audit of selected marketing activities with 

focus on the satisfaction of customers of the internet shop Calzanatta which deals with 

the sale of women's clothing, footwear and accessories. Based on the results of the audit 

are made suggestions that can contribute to increasing customer satisfaction and 

improving the company's position on the market. 
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marketing, e-shop, marketing audit, customer, customer satisfaction 
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ÚVOD 

Marketingový audit je moderním nástrojem, který zjišťuje a hodnotí aktivity a fungování 

společnosti z pohledu marketingu. Může být prováděn jak komplexně, tak pouze pro 

jednotlivé části aktivit podniku. 

Diplomová práce se zabývá provedením marketingového auditu vybraných aktivit se 

zaměřením na spokojenost zákazníků, která je velmi důležitým bodem pro správné 

fungování společnosti na trhu a má dopad na její finanční výsledky. Práce je zpracována 

v obchodní společnosti Calza s. r. o., která provozuje internetový obchod Calzanatta 

prodávající dámské oděvy, obuv a doplňky dovážené ze zahraničí. Hlavním cílem práce 

je navrhnout opatření ke zvýšení spokojenosti zákazníků a ke zlepšení celkové pozice 

společnosti na trhu. 

V teoretické části je zpracováno bližší představení teoretických východisek pro 

zpracování analytické části. Jedná se o pojmy spojené s marketingem, internetovým 

obchodováním, marketingovým auditem, zákazníkem a jeho spokojeností. Představuje 

také blíže metody, které budou v práci využity. Zpracování teoretické části vychází 

převážně z odborných zdrojů. 

Následně bude v práci představena společnost a internetový obchod, pro který je tato 

práce zpracována. Analytická část se dále zabývá marketingovým auditem 

marketingového mixu a spokojenosti zákazníků. Pro audit spokojenosti zákazníků bylo 

využito dotazníkové šetření. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány graficky 

nebo do tabulek a interpretovány. Pomocí marketingových metod jsou dále vyhodnoceny 

a vyvozeny z nich závěry. Vyhodnocení výsledků slouží jako podklad pro zpracování 

návrhové části práce.  

Poslední část se zabývá vlastními návrhy řešení, které jsou navrhnuty na základě výsledků 

analytické části. Navrhovaná řešení by měla v případě realizace dopomoci ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků, která je velmi důležitým faktorem pro existenci internetového 

obchodu a jeho rozvoje. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Diplomová práce se bude zabývat tématem marketingového auditu ve společnosti, která 

prostřednictvím internetového obchodu prodává dámské oblečení, doplňky a obuv 

dovážené ze zahraničí. Marketingový audit bude hodnotit využívání marketingových 

nástrojů se zaměřením na spokojenost zákazníků obchodu. Pro zpracování diplomové 

práce byl vybrán internetový obchod Calzanatta, který provozuje společnost                

Calza, s. r. o.. 

Hlavním cílem zpracování této práce je na základě analýzy současného stavu – provedení 

marketingového auditu zkoumajícího marketingové nástroje a spokojenost           

zákazníků – vyhledat místa, kde je možné navrhnout doporučení ke zlepšení, především 

tedy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Doporučení mohou dopomoci ke zlepšení 

fungování společnosti jak uvnitř, tak v pozici na trhu.  

Mezi dílčí cíle patří zpracování teoretických východisek týkajících se pojmů k tématu 

práce, přestavení společnosti, ve které je diplomová práce zpracována, analýza 

současného stavu pomocí marketingového auditu a nalezení míst vhodných pro 

doporučení či návrh řešení, velmi důležitou součástí je také zjištění přínosů pro 

společnost a reálného uplatnění návrhů.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Kapitola zahrnuje bližší představení a charakteristiky teoretických východisek, ze kterých 

je vycházeno v analytické části práce.  

1.1 Marketing 

Pojem marketing je v tržním prostředí naprosto základní součástí. Je důležité vědět, co 

vlastně pojem marketing znamená. V této kapitole se práce bude věnovat marketingu         

a jeho charakteristice.   

1.1.1 Co je to marketing? 

Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. 

Definic marketingu existuje velmi mnoho, avšak neexistuje jediná, která by byla 

považována za správnou (1).  

Americká marketingová asociace (American marketing association) předává formální 

definici, která zní: „Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, 

sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým 

způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií“ (1, s. 43). 

Existuje společenská a manažerská definice marketingu. Společenská ukazuje roli 

marketingu pro společnost. Definice zní: „Marketing je společenský proces, v němž 

jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme  

a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu“ (1, s. 44). 

1.1.2 Význam marketingu 

Finanční úspěch závisí často na marketingových schopnostech. Pokud neexistuje 

dostatečná poptávka po výrobcích a službách, které společnosti přinášejí zisk, 

podnikatelské funkce jako finance, provoz nebo účetnictví, ztrácí svůj význam. Ke 

správným marketingovým rozhodnutím není lehké dojít. Na marketérech leží závažná 

rozhodnutí například o tom, jaký by měl být nový výrobek, jak by měla být nastavena 

jeho cena, kde výrobky prodávat a jaké finanční prostředky vynaložit na reklamu či 
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propagaci. Největším rizikem pro společnosti je to, že nesledují své zákazníky                       

a nezlepšují své nabídky hodnoty. Kvalitní a hlavně účinný marketing je činností, která 

nikdy nekončí (1).  

Dobrý marketing je důsledkem velmi pečlivého plánování a provedení. Všechny 

marketingové praktiky se neustále vylepšují tak, aby byla zvýšena šance na úspěch. Není 

snadné dosáhnout bezchybného marketingu (1).  

Marketing management neboli řízení marketingu chápeme jako „umění“ a vědu výběru 

cílových trhů a získávání, udržování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, 

poskytováním a sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka (1).  

1.1.3 Složky marketingu  

Marketing zahrnuje čtyři marketingové složky. V případě prvních tří se jedná o složky, 

které určují základní marketingové principy. Poslední je soubor nástrojů a technik, který 

slouží k využitích marketingových principů (2). 

Koncepce marketingového managementu – tato koncepce říká, že je nutné porozumět 

trhu a svým zákazníkům. Zaměřuje se na to, co říká tržní orientace firmy a hledá odpověď 

na otázky: Kdo jsou zákazníci firmy? Co potřebují? Jak je uspokojit? (2).  

Marketingový mix – jedná se o kombinaci marketingových prvků, která tvoří podmínky 

pro účelné podnikání. Mezi prvky marketingového mixu patří produkt, cena, místo 

(distribuce), propagace (komunikace) (2). 

Marketingový plánovací proces – do této třetí složky marketingu patří plánování, 

kontrola plánů či úpravy nebo přepracování plánů. Určují se cíle, strategie a plány, jak 

těchto cílů dosáhnout. Důležitá je také nepřetržitá kontrola. Všechny tyto části jsou 

nejdůležitější pro plánovací marketingový proces. Závisí na nich fungování firmy (2).  

Marketingové nástroje – ty zahrnují různé techniky a metody, které pomáhají 

manažerům při rozhodování, při určování cílů, strategií a plánů (2). 
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1.2 Internet v marketingu 

Internet je moderním nástrojem pro využití marketingových činností a pro realizaci 

podnikání. Při využití internetu se prakticky vychází z „klasického“ marketingu s pomocí 

jeho nejznámější pomůcky, a to marketingového mixu – 4P, který je zmíněn již 

v předchozí kapitole. Internet může prakticky podporovat všechny složky 

marketingového mixu. Mezi příklady využití internetu v marketingu můžeme uvést 

podporu image výrobku (zboží) nebo firmy, public relations, cenovou politiku, on-line 

distribuci a její podporu (3).  

1.2.1 Elektronické obchodování  

Obchodování prostřednictvím internetu je již hojně využívaným nástrojem obchodu. 

Elektronické cesty jsou nejnovějšími cestami přímého marketingu. Takové obchodování 

zahrnuje širokou základnu prostředků. Těmi může být například zasílání objednávek 

prostřednictvím elektronické výměny dat, používání e-mailu, platebních karet apod. (4). 

1.2.1.1 Internetový obchod – e-shop 

Internetový obchod neboli zkráceně e-shop je ve své podstatě softwarová aplikace 

používaná nejčastěji v B2B nebo B2C (případně C2C) k prodeji zboží a služeb. Tato 

softwarová aplikace v prostředí internetu zprostředkovává styk provozovatele e-shopu      

a možného budoucího zákazníka skrze webové rozhraní. Princip e-shopu je shodný             

s klasickým nákupem zboží v kamenném obchodě. Zákazník má po celou dobu nákupu  

k dispozici virtuální nákupní košík, který mu, na rozdíl od košíku v samoobsluze, ukazuje 

nejenom obsažené položky, ale i celkovou cenu nákupu. Počet transakcí, které jsou 

uzavřeny prostřednictvím internetu stále roste a také se rozšiřuje spektrum nabízeného 

zboží a služeb (5). 

1.2.1.2 Typy obchodů na internetu 

• B2B – Business to Business: obchod s materiálem, polotovary a investičními 

statky, 

• B2C – Business to Consumer: prodej výrobků konečnému spotřebiteli (sem patří 

většina dnešních e-commerce serverů),  
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• C2C – Consumer to Consumer: prodej (zánovních) výrobků spotřebitelem jinému 

spotřebiteli (aukce, inzerce) (3, s. 19). 

1.2.2 E-commerce a nástroje marketingu 

Elektronické obchodování neboli elektronická komerce (zkráceně anglicky e-commerce) 

patří v současnosti mezi nejvíce se rozvíjející obory na internetu. E-commerce je 

obchodní aplikací, která využívá celý soubor marketingových nástrojů stejně jako 

nástrojů z jiných oblastí (například můžeme uvést oblast logistiky či financí) (3). 

Pro virtuální obchod je ovládání všech prvků marketingového mixu – tedy podpory 

výrobku (tedy prodeje zboží), cenových strategií, distribuce a marketingové    

komunikace - nedílnou součástí úspěšného postavení na trhu (3).  

1.2.2.1 Výrobek (Produkt) 

Za výrobek elektronického obchodu se nepovažuje prodávané zboží, ale právě samotný 

vlastní prodej elektronickou cestou. Jedná se o poměrně nový způsob prodeje. Obchodník 

by měl podávat informace nejen o zboží, které prodává, ale také o také o prodeji. Mezi 

takové informace patří obchodní, záruční i reklamační podmínky, ty jsou považovány za 

samozřejmost. Dále jsou pro zákazníka zajímavé informace o firmě nebo majitelích, tato 

informační otevřenost na zákazníky působí pozitivně (3).   

Důležitou oblastí pro elektronický obchod je také image. Ta je v dnešní době poměrně 

podceňována. Některé e-obchody dají na nízkou cenu, ale pro dlouhodobý úspěch to není 

příliš správnou volbou. Od dobře vymyšlené a propracované image se odvíjí grafická 

podoba obchodu, ale také ostatní složky marketingového mixu. Existuje velká 

konkurence a zákazník může jít nakoupit podobné zboží nebo výrobky kamkoli jinam. 

Velmi důkladně tedy zvažuje, kde a jak nakoupí. Image je tedy velmi důležitá (3).  

Nezbytností je maximum informací o nabízeném zboží. A to především z toho důvodu, 

že zákazník nevidí zboží osobně, nemůže si na něj sáhnout a důkladně si jej prohlédnout. 

Popis zboží pomocí informací by měl být co nejvíce detailní, tak aby zákazníka 

informoval o všem, co potřebuje k rozhodnutí o koupi (3). 
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1.2.2.2 Cena 

Cena je dalším velmi důležitým faktorem a nástrojem marketingu. Má představovat nejen 

vynaložené náklady, ale také hodnotu, kterou vnímá spotřebitel – zákazník. Někdy je také 

rozhodujícím faktorem při nákupu prostřednictvím internetu, ale není jediným. Pokud je 

cena nastavena velmi nízko, hrozí nákup u konkurence. Zákazník si může zakoupit zboží 

tam, kde je cena sice o něco vyšší, ale může například poskytovat lepší službu nebo může 

mít lepší image. Vysoká cena může zákazníka opět přesvědčit k tomu, že nakoupí                

u konkurence. Ta připadá v úvahu, pokud e-obchod nabízí například lepší a kvalitnější 

služby než konkurence. Stanovení ceny musí být velmi dobře zváženo (3).  

1.2.2.3 Distribuce 

Vztah mezi elektronickým obchodováním a distribucí je velmi těsný. Někteří autoři 

považují elektronický obchod „jen“ jako distribuční kanál. Jedná se o pravdivé tvrzení, 

avšak s ohledem na vazbu marketingového mixu může být vnímán i jiným způsobem. 

Fyzickou distribuci jako takovou provádí v případě elektronického obchodování 

převážně třetí subjekty obchodu, které se specializují přímo na distribuci. Jedná se 

především o kurýrní služby nebo využití služeb České pošty (3). 

1.2.2.4 Komunikace 

Marketingová komunikace je nejvíce znatelným projevem marketingu na internetu. 

Především se pak jedná o její část, a to o reklamu. Důležité je dát o stránkách 

elektronického obchodu vědět potenciálním zákazníkům, otázkou je jakým způsobem. 

Součástí marketingové komunikace jsou také public relations – vztahy s veřejností              

a podpora prodeje. Je žádoucí si stanovit cíle, tedy čeho chce společnost touto komunikací 

dosáhnout. Do skupiny cílů marketingové komunikace na internetu je možné zařadit cíle 

informovat (a diferencovat výrobek), přesvědčovat a připomínat. Prostřednictvím 

internetu tyto součásti složky komunikace nabízejí mnoho možností (3). 
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1.3 Marketingový audit 

Marketingový audit je moderním nástrojem interní kontroly týkající se marketingu 

podniku jako takového. 

1.3.1 Marketingový audit dle Lykové 

Knižní publikace přímo o marketingovém auditu v českém jazyce je vydána pouze jediná. 

Je poměrně stručná, ale představuje kompletní pojetí marketingového auditu a jsou zde 

vysvětleny všechny potřebné kroky k jeho provedení včetně možností a způsobů 

marketingové kontroly, typů marketingových auditů, potřebných informačních zdrojů 

k jejich provedení, metodických postupů (analýz) a hodnocení marketingových 

výkonností (6). 

V podnikatelském prostředí se můžeme setkat hned s několika typy auditů. Jedná se 

například o audit jakosti, řízení nebo například finanční či personální audity. Jde                   

o nezávislé a odborné kontroly určitých funkcí podniku. Tyto kontroly jsou ve většině 

případů naprosto nezbytné, sehrávají pozitivní roli pro podnik a jsou důležité pro 

uplatnění podniku a jeho výrobků na trzích. V případě marketingového auditu je to ale 

trošku jiné (6).  

Lyková ve své publikaci nazývá marketingový audit detektivkou. Vnímá marketingový 

audit a detektivku jako velmi podobné procesy, kde dochází k velmi podobnému sledu 

činností a způsobů provádění jednotlivých kroků procesu. Toto srovnání a analogie 

marketingového auditu s detektivními postupy je zmíněno proto, že hned několik analýz 

a informací, které jsou potřeba pro marketingový audit nebo nižší formy marketingové 

kontroly, nejsou v podnicích běžně dostupné. Informační soustava v podniku je většinou 

určena pro informování vnějších subjektů a pro správce daní. V současné době již začínají 

být údaje využívány a zpracovány tak, aby sloužily pro rozhodování vrcholového řízení 

podniku a byly oporou pro rozhodování (6).   

Poslední dobou byly v několika organizacích zavedené informační systémy, které se 

zaměřují na marketingové informace. Ty jsou rozhodně velmi významnou technickou 

pomůckou pro marketingové rozhodování a plánování. Informační systémy ale nemohou 
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nahradit odbornou interpretaci, využívání i vyložení všech zjištěných údajů, které jsou 

výsledky manažerského myšlení (6). 

Mnoho manažerů vnímá slovo prodej jako veličinu, která nemá žádný vztah například 

k počtu zákazníků, jejich nákupnímu chování, k jednotlivým tržním segmentům či 

k vynaloženému úsilí týkající se distribuce a propagace. Většinou dochází k rozboru 

struktury prodeje až v případech, kdy začne celková hodnota tržeb výrazně klesat. 

V opačné situaci, kdy prodej roste, se příčiny příliš nezkoumají a panuje představa, že 

vývoj bude neustále pokračovat a nedojde ke změně směrem k horšímu. V tomto případě 

se ale může jednat o skrytou ztrátu marketingové výkonnosti (6).  

Marketingový audit může tedy představovat pomoc podnikům, které mají nějaké potíže 

týkající se prodeje, ale dokáže také udržet na vrcholu úspěšné podniky a pomoci jim 

využít nabízejících se tržních příležitostí (6). 

Pojem marketingový audit začal být v moderní marketingové literatuře zmiňován 

v devadesátých letech, a to v pracích marketingových autorit - Kotlera, Majora a Tomka. 

V pracích zmíněných autorů byl marketingový audit vysvětlován jako metodika 

systémové logické analýzy, kdy jde v první části o přesnou definici řešeného problému, 

který bývá velmi často odlišný od prvního popisu problému nebo jeho formálního zadání. 

V další části je problém logicky rozdělen na několik subproblémů, které jsou vyjádřeny 

jako dílčí detailní otázky k následnému řešení. Další fáze spočívá v nalezení odpovědí na 

definované otázky. Ve formě zpětného sloučení se tyto odpovědi sdružují v definitivní 

odpověď na řešený problém (6).  

Publikace od Lykové na rozdíl od dosavadní literatury, která se zabývala 

v marketingovém auditu prvními dvěma logickými kroky – formulací problémů a otázek 

k řešení, má za cíl posunout se ještě dál -  nalézat odpovědi na kladené otázky. Z tohoto 

důvodu se ke každému formulovanému problému marketingové analýzy uvádějí také 

informační podklady, které jsou potřeba pro řešení, logické postupy k rozboru kladených 

otázek a pokud by bylo potřeba, také analytické pomůcky. Po tomto upřesnění problémů 

můžeme dojít až ke kvantifikaci zkoumaných problémů a také stanovit priority k řešení 

otázek, které ovlivňují marketingovou výkonnost podniku nejvíce (6).  
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Výstupem tohoto hodnocení není souhrn doporučení a obecných názorů, ale výsledkem 

je měřitelné bodové ohodnocení výkonnosti marketingových funkcí a systémů                        

i marketingových cílů a strategií, které je bráno jako východisko pro úvahy, zda 

organizace realizuje své nejlepší možnosti v závislosti na vnějších podmínkách (6).  

1.3.1.1 Definice marketingového auditu 

V publikaci Lykové je zmíněna Kotlerova definice marketingového auditu, která zní:  

„Marketingový audit je určitá forma nezávislého zkoumání marketingové výkonnosti 

podniků, jejímž cílem je určit problémové oblasti a marketingové příležitosti a doporučit 

plán opatření ke zlepšení marketingové výkonnosti firmy“ (6, s. 11). 

Marketingový audit představuje systematickou posloupnost jednotlivých kroků, které se 

soustředí v širokém rozhledu na marketingové aktivity podniku. Jde o komplexní, 

systematické, nezávislé a periodicky prováděné zkoumání. Po provedení analýzy se 

přistupuje ke kroku plánování opatření, která by zlepšila marketing firmy (6).  

Marketingový audit je komplexní, v případě, kdy pokrývá veškeré marketingové 

aktivity podniku. Prováděn ale může být i formou tzv. postupných funkčních auditů, které 

se týkají přímo jednotlivých marketingových činností (6).  

Marketingový audit je systematický, a to z toho důvodu, že představuje systematickou 

posloupnost diagnostických kroků, které obsahují marketingové aktivity podniku (6).  

Marketingový audit je nezávislý, protože je prováděn externími odbornými poradci, 

kteří disponují znalostmi k marketingovému auditu, jsou objektivní a nezávislí na 

výsledcích auditu (6).  

Marketingový audit je prováděn periodicky, jeho provádění se v pravidelných 

časových intervalech opakuje, umožňuje tedy pomoci podnikům, které se nacházejí 

v nepříznivé situaci, ale také dokáže úspěšné podniky udržet v dobrých pozicích na trhu 

(6).  

Marketingový audit se zaměřuje na hloubkovou kontrolu marketingového chování celé 

organizace, nejen na kontrolu práce marketingového oddělení firmy (6).  
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1.3.1.2 Vymezení funkce marketingového auditu mezi ostatními typy 

marketingové kontroly 

V podniku, který marketingově funguje, musí fungovat základní typy marketingových 

systémů. Ty jsou čtyři:  

1) marketingový informační systém,  

2) marketingový plánovací systém,  

3) systém marketingové organizace,  

4) marketingový kontrolní systém (6, s. 12-13). 

Marketingový kontrolní systém zodpovídá za to:  

• aby organizace dosahovala cílů, které si stanovila,  

• zda si vede dobře ve srovnání s konkurencí,  

• jestli na dosažení cílů v oblasti reklamy a prodeje nevynakládá více prostředků, 

než je třeba,  

• sleduje-li spokojenost zákazníků (6, s. 13). 

Formy vyšší kontroly zjišťují, zda cíle, které jsou stanoveny, odpovídají možnostem dané 

situace a zda firma využívá svých nejlepších možností vzhledem k charakteru zákazníků, 

výrobků i obchodních cest (6).  
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1.3.1.3 Přehled jednotlivých typů marketingové kontroly 

V následující tabulce jsou vymezeny typy marketingové kontroly s výčtem účelů a 

prostředků jednotlivých kontrol.  

Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých typů marketingové kontroly  

(Vlastní zpracování dle: 6, s. 13) 

 

Typ kontroly Účel kontroly Prostředky kontroly 

1. Kontrola 

marketingových 

výsledků 

Zjistit, zda se plní 

marketingové cíle a plány 

• analýzy zákazníků, 

• analýza prodeje, 

• analýza sortimentu, 

• a další. 

2. Kontrola 

marketingových 

přínosů 

Zjistit, kde podnik 

získává peníze. 

Analýza rentability: 

• sortimentu, 

• prodejních teritorií, 

• obchodních cest, 

• zákazníků. 

3. Kontrola 

marketingových 

výdajů 

Zhodnotit účinnost 

nákladů na marketing a 

prodej. 

Analýza efektivnosti: 

• prodeje, 

• reklamy, 

• distribuce, 

• podpory prodeje. 

4. Kontrola 

strategie, 

hloubková 

kontrola chování 

podniku 

Zkoumat, realizuje-li 

firma své nejlepší 

možnosti 

Marketingový audit 
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Při vymezení funkce marketingového auditu musíme také zmínit funkci podnikového 

controllingu. Ten se zaměřuje na určitou část marketingové kontroly, především se jedná 

o finanční analýzu minulých a plánovaných nákladů na marketing a dodržování plánu 

zisku, případně na optimalizaci průběhu vybraných činností v podniku. Podnikový 

controlling tedy provádí určitou část podnikové kontroly, ale nikoli marketingový audit 

(6).  

Zanalyzovat pomocí marketingového auditu se dají také pouze jednotlivé části 

marketingových aktivit, audit pak ale v tomto případě není komplexním auditem (6).  

1.3.1.4 Audit marketingových funkcí  

Audit marketingových funkcí do hloubky zkoumá fungování hlavních složek 

marketingového mixu. Analyzuje nejen fungování těchto složek, ale i provádění 

jednotlivých marketingových činností jako jsou prodej, cenotvorba, práce se 

sortimentem, distribuce, public relations, podpora prodeje a reklama (6).  

1.3.1.5 Audit spokojenosti zákazníků 

Do marketingového auditu zařazujeme také analýzu spokojenosti zákazníků. Tento 

nástroj je pro podnik velmi důležitý, spokojenost je stěžejním faktorem pro efektivní 

fungování společností (6). 

Definice problému 

Analýza spokojenosti zákazníků se provádí pro zjištění nákupního chování zákazníků, 

pro určení objektivně působících faktorů, které nejvýrazněji ovlivňují chování zákazníka 

k dodavateli a mají největší vliv na zákazníkovu spokojenost (6).  

Účel analýzy 

Pokud uvažujeme o spokojenosti zákazníků, musíme brát v potaz fakt, že spokojenost je 

psychologický stav, který je výsledkem souhrnu řady vlivů. Některé vlivy jsou racionální 

a obecně chápané (cenová úroveň, kvalita výrobků, rychlost dodávek a dodržování 

termínů, pružnost v odstraňování reklamací a nedostatků). Další řada faktorů působí na 

spokojenost zákazníka v psychologické rovině rozhodování. Moderní marketingový 
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výzkum neustále dokazuje jejich rostoucí vliv na moderního zákazníka. Do této kategorie 

zahrnujeme například lidské vztahy pracovníků firmy k zákazníkovi, schopnost 

komplexního řešení problému zákazníka nebo třeba rychlost a kvalita technické pomoci. 

Zákazníka zajímá to, jak který výrobek včetně komplexu prodejních služeb plní jeho 

očekávání, přání a řeší jeho konkrétní problém. Takto zákazník získává důvěru ve 

výrobek i dodavatele (6).  

Postup při analýze 

Vhodně zvolená konstrukce dotazníku a využití statistických metod hodnocení umožňují 

vyhodnotit nejen stupeň spokojenosti s různými faktory hodnocení, ale také jejich 

důležitost pro celkové hodnocení respondenta. Prostřednictvím srovnání toho, jak 

jednotliví respondenti vyjadřují úroveň své spokojenosti a současně hodnotí jednotlivé 

vlivy a faktory, je možné učinit závěry o jejich vlivu na spokojenost zákazníka (6).  

Jednotlivé zkoumané vlivy jsou u každého podniku specifické podle charakteru podnikání 

a jejich správné určení a postižení je důležitou odborností marketingového auditu                  

i kontroly. Příklad rozložení výsledných hodnot míry spokojenosti a důležitosti se nejlépe 

hodnotí pomocí matice D – S, tedy matice důležitosti a spokojenosti, kde jsou na ose          

x vyneseny hodnoty důležitosti a na ose y hodnoty spokojenosti objektivně měřené 

statistickými metodami, jež vyjadřují těsnost závislosti (6).  

Výsledky analýzy jsou podkladem pro řízení i plánování prodeje a jsou velmi důležitým 

východiskem pro modifikace marketingové strategie (6).  

1.3.2 Marketingový audit dle Kotlera  

Další metodiku marketingového auditu představuje uznávaný autor marketingových 

publikací – Philip Kotler. Podle Kotlera je marketingový audit proces, který by měl 

podstoupit každý podnik či jeho část v případě, že odhalí slabiny v oblasti uplatňování 

marketingu. Podle autora je marketingový audit určitá forma nezávislého zkoumání 

marketingové výkonnosti podnik, kdy je jeho cílem určit problematické oblasti                      

a marketingové příležitosti k doporučení plánu opatření pro zlepšení této výkonnosti (4).  
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Kotler říká, že marketingový audit má být komplexní, systematické, nezávislé                        

a pravidelné zkoumání marketingového prostředí firmy nebo provozovny, jejich cílů, 

strategií a činností s cílem vymezení problémových oblastí a příležitostí. Komplexní audit 

by měl zahrnovat všechny marketingové aktivity, jeho provedení je možné 

prostřednictvím postupných funkčních auditů, které jednotlivé marketingové činnosti 

zahrnují. Systematický audit zahrnuje určité pořadí kroků diagnózy, které by měly 

osahovat zařazené marketingové aktivity příslušného podniku. Marketingový audit 

provádí externí pracovníci, kteří tím zajišťují nezávislost jeho provedení (4).  

1.3.3 Marketingový audit dle společnosti NEUBERT                      

marketing & company   

Poradenská společnost jménem NEUBERT marketing publikovala v roce 2005 

v prosincovém vydání časopisu Trend Marketing metodiku marketingového auditu. 

Velký rozdíl oproti již zmíněným metodikám je fakt, že audit zpracovává sám 

management podniku. Žádá se po něm „hluboký pohled do zrcadla“ (7).  

Podle poradenské společnosti má autor vytvořit seznam všech aspektů, které podnik 

ovlivňují. Poté se tyto aspekty očíslují (1 – nejdůležitější, 2 – průměrně důležité                     

a 3 – ostatní) a podle tohoto dělení se seřadí. V dalším sloupci je uvedeno opět číslo, které 

v tomto případě vyjadřuje stupeň dostupnosti dat o tématu (1 – o věci existují dokonalé 

informace, 2 – nemáme všechny informace, 3 – nevíme vůbec nic či velmi málo). Další 

rozdělení se již podobá již zmíněným metodám marketingového auditu. Pojmy a slova se 

seřadí do jednotlivých okruhů podle toho, jestli se vztahují k makroprostředí, okolnímu 

prostředí, strategii podniku, organizaci, výzkumu, plánování a kontrole či k marketingové 

činnosti. Následuje sloupec se seznamem osob nebo externích organizací, které mohou 

dodat potřebné informace. Poslední informací, která je dodaná do tabulky auditu je 

termín, od kdy do kdy se budou sbírat a zpracovávat data. K tomu je třeba určit logický 

sled řešení auditu (7).  

Audit by měl začít setkáním zaměstnanců a externích firem, kteří jsou schopni dodat 

potřebné informace. Klade se velký důraz na včasné odevzdání těchto informací. Při 

kompletaci dat se musí dle autora projevovat auditorova vrozená schopnost logického 

myšlení, schopnost globálního pohledu a současně schopnosti detailního vnímání (7).  
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Výsledky auditu a získaných závěrů ve formě portfolio analýzy slouží pro tvorbu plánu 

marketingové výkonnosti. Tento plán obsahuje: 

• cíle firmy – na co se firma soustředí, čeho a jak chce dosáhnout, jakou může mít 

pozici na trhu, dlouhodobý časový plán, míru agresivity, jakou chce firma využít,  

• strategické řešení – jaké příležitosti má firma na trhu, jak a jakými metodami je 

využít,  

• taktický plán – marketingový mix, jak se odlišit od konkurentů, plán a taktika 

jednotlivých kroků (7). 

Marketingový plán zde slouží jako základ pro tvorbu strategického plánu a pakliže budou 

informace stále aktualizovány, nebude se muset marketingový audit provádět znovu (7).  

1.4 Zákazník 

Otázkou v případě zabývání se tématem spokojenosti zákazníků, je dotaz, kdo je to 

zákazník. Na první pohled se může zdát tato otázka banální. Jde ale o velmi zásadní věc. 

V současné době se musí organizace na trhu orientovat především na naplňování potřeb 

a požadavků zákazníků. Hledání odpovědi na tuto otázku by mělo být pro podnik primární 

záležitostí. Normou je pojem „zákazník“ definován jako organizace či osoba, která 

přijímá produkt. Tato definice zařazuje pod tento pojem celou škálu interních i externích 

zákazníků. Pochopení, kdo je pro organizaci zákazníkem je velmi důležitým krokem 

k tomu, aby bylo možné zkoumat míru jejich spokojenosti (8). 

1.4.1 Spokojenost zákazníka 

Základním úkolem každé firmy, která si přeje získat dobré postavení na trhu a uspět na 

něm, je jak neustálá péče o produkty (zkvalitňování služeb) a jejich aktualizaci, tak 

zajištění maximální spokojenosti zákazníka. Konkurenční tlak neustále sílí a trh většiny 

produktů nejen u nás, ale i ve světě, se nachází pod vlivem mnoha faktorů. Firmy tedy 

neustále svádějí o zákazníka boj (9). 

Problematika spokojenosti zákazníků má v podnikatelském světě dlouhou tradici. 

Nejstarší zmínky jsou z 19. století, kdy byly zmiňovány pojmy „zacílení nabídky“, 

„vnímaná hodnota“ či „očekávání zákazníků“. Systematický zájem byl o tuto 
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problematiku projeven v 80. letech minulého století. V tu dobu se začínaly hledat nové 

možnosti ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy, a to z důvodu počínající globalizace 

ekonomiky, kdy velmi rostla celosvětová konkurence a zrychloval se tok inovací. Hlavní 

důvod, proč se věnovat sledování spokojenosti zákazníků na podnikové úrovni, je dopad 

spokojenosti zákazníků na finanční výsledky firmy. Pokud se zaměříme na 

nadpodnikovou úroveň, jde o vytvoření měřítka pro srovnávání firem (indexy 

spokojenosti zákazníků) a vytváření nástroje pro prognózy trendů (9; 10, s. 48). 

Důsledně uplatňovaná orientace na zákazníka se samozřejmě promítá ve spokojenosti 

zákazníka. Prostřednictvím této spokojenosti získává podnik lepší postavení na trhu           

a vytváří si předpoklad k zajištění existence. Podniky, kterým se daří zvyšovat podíl 

spokojenosti, mají dobré předpoklady pro budoucí zvyšování tržního podílu a výše zisku 

(9). 

Spokojenost zákazníka můžeme chápat jako určitý cíl jeho chování, ke kterému směřuje. 

Spokojenost vzniká na základě pozitivního výsledku srovnání představy výrobku (či 

služby) vytvořené v zákazníkově mysli a reálným výrobkem (nebo reálnou službou). 

Odráží se v ní skutečnost, do jaké míry poskytovaný výkon odpovídá očekávání 

zákazníka. Spokojenost je výsledkem subjektivního procesu, kdy zákazník porovnává 

svou představu s realitou, kterou vnímá. Pokud zákazníkova zkušenost neodpovídá jeho 

očekávání, zákazník bude nespokojený. Když je překonáno očekávání zákazníka, bude 

zákazník velmi spokojený či potěšený. Stupeň spokojenosti zákazníka bývá také spojován 

se spotřebitelským chováním, toto spojení pak rozlišuje hned několik druhů zákazníků 

(9, 11). 

Neplatí, že čím vyšší je kvalita produktu nebo služby, tím více je zákazník spokojen. 

Faktorem, který určuje v procesu zákaznickou spokojenost, je spotřebitelské vnímání         

a hodnocení produktu. Konečný výsledek zákaznického hodnocení souboru faktorů je 

buď spokojenost nebo naopak nespokojenost s produktem či službou (9).  

Celková spokojenost se však neodvíjí jen od spokojenosti nebo nespokojenosti 

s produktem či službou. Na jejím vytváření se podílí několik dalších faktorů. 

Nejdůležitějším úkolem při zjišťování a měření zákaznické spokojenosti je podchycení 

klíčových faktorů a dále určení jejich významu a podílu na celkové spokojenosti 
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zákazníků. Lze obecně shrnout, že většině oborů jsou určujícími kritérii (bez podchycení 

významu jednotlivých faktorů):  

• výrobek (kvalita, funkčnost, šíře sortimentu, dostupnost), 

• cena (úroveň, splatnost, platební podmínky), 

• služby (přesnost, spolehlivost, rychlost, jednoduchost vyřízení, zacházení, 

kompetence), 

• distribuce (umístění, otevírací doba, poskytované služby), 

• image (pověst, jistota, stabilita) (9). 

 

Spokojenost zákazníka je vlastně souhrnem pocitů, které jsou vyvolány rozdílem mezi 

jeho požadavky a vnímanou realitou na trhu. V závislosti na povaze těchto rozdílů 

můžeme definovat tři základní stavy spokojenosti:  

• potěšení zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá hodnota převyšuje jeho 

původní představy a očekávání, 

• naprostá spokojenost zákazníka – shoda mezi očekáváními a vnímanou 

realitou, 

• limitovaná spokojenost – spokojenost zákazníka je nižší než v předchozích 

případech, hrozí k příklon nespokojenosti (9). 

1.4.2 Udržení zákazníka  

Cílem, kdy podnik poskytuje protihodnotu zákazníkům neustále a efektivněji než 

konkurence, je získání velmi spokojených zákazníků. Strategie udržení zákazníka spočívá 

ve vyvolání pocitu, že je pro něj důležité a v jeho vlastním nejlepším zájmu zůstat u firmy 

a neodcházet k firmě jiné. V téměř všech obchodních situacích je pro podnik mnohem 

dražší získat nové zákazníky než si udržet stávající. Různé studie prokázaly, že pokud 

neubývají zákazníci, vyvolává to významné zvýšení zisku, a to hned z několika důvodů:  

• loajální zákazníci kupují více výrobků,  

• loajální zákazníci jsou méně citliví na cenu a věnují méně pozornosti konkurenční 

reklamě,  
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• péče o stávající zákazníky, kteří jsou seznámeni s firemní nabídkou a postupy je 

levnější,  

• loajální zákazníci šíří pozitivní ústní informace a oslovují další zákazníky             

(11, s. 21) 

1.5 Měření spokojenosti zákazníků 

Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou velmi efektivní, prakticky nejefektivnější 

činností při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip je jedním ze základních 

principů efektivního systému managementu. Jsou nástrojem informačního toku                    

o očekávaných potřebách zákazníků a také o tom, jak tyto potřeby dodavatelská 

organizace uspokojuje. Proto je měření spokojenosti důležitým faktorem pro úspěšné 

přežití v konkurenčním prostředí (8).  

1.5.1 Možnosti sledování spokojenosti zákazníků 

Existuje celá řada možností, jak měřit a sledovat zákaznickou spokojenost. Většinou se 

využívají výzkumy, které se ve většině případů zabývají hodnocením spokojenosti 

s produktem nebo službou, či kombinací obou předmětů prodeje. Tyto výzkumy mohou 

vycházet ze samotné iniciativy podniku, někdy bývají součástí národních nebo 

nadnárodních studií. Na základě výsledků z výzkumu mohou být poté ke zpracovávány 

Indexy spokojenosti zákazníků – (CSI – Customer Satisfaction Index). V nich se odráží 

snaha o systematické modelování, měření, odhadování a analyzování interakcí mezi 

preferencemi zákazníků, vnímanou realitou (kvalitou) a chováním zákazníků na jedné 

straně a výkonností společnosti (nebo jiným ekonomickým faktorem) na straně druhé. 

Další využívanou možností při sledování spokojenosti zákazníků je tzv. Mystery 

Shopping. Ten je osvědčeným způsobem, jak získat informace o vlastní firmě pohledem 

zvenčí jako očima běžného zákazníka. Informace, které jsou získané touto metodou, je 

vhodné využívat pro stanovení standardů v oblasti zákaznického servisu, prodeji a pro 

vytváření marketingových strategií (9). 

Velmi běžné jsou výzkumy spokojenosti prováděné prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Zákazník může po provedení nákupu vyplnit dotazník spokojenosti a dát tím 
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zpětnou vazbu prodávajícímu, zda a jak moc byl s nákupem spokojen. V dotazníkovém 

šetření je možné vytvořit otázky, které prodávajícího zajímají a na které se zaměřuje (9).  

1.5.1.1 Dotazníkové šetření   

Dotazníkové šetření se řadí mezi kvantitativní metody. Je třeba vytvořit a definovat 

seznam proměnných, které je zapotřebí v dotazníku měřit a všechny další požadované 

informace, kterými se bude průzkum zabývat. Tvorba dotazníku je dána tím, kdo bude 

respondentem, na co se budeme ptát a způsobem kladení otázek. Dotazník je sestaven 

otázkami různého typu dle volby zadavatele a sbírá data, která slouží jako podklad k jejich 

následnému vyhodnocení (12, 13). 

Otázky v dotazníku mohou mít různý význam a mohou být položeny následujícími 

způsoby: 

• otázka formou otevřeného dotazu – jedná se o odpověď dotazovaného, která 

nedává na výběr žádnou předem danou odpověď a respondent může svou 

odpověď vypsat, 

• otázka formou uzavřeného dotazu – dotazovanému jsou nabídnuty 

možnosti odpovědí, ze kterých jednu vybere, 

• otázka formou přímého dotazu – otázky jsou směřovány přímo                          

k dotazovanému a týkají se přímo věcné podstaty, nemají žádný vedlejší 

smysl, 

• otázka formou nepřímého dotazu – otázka není položena v přesném 

významu, ve kterém je myšlena, svůj pravý význam skrývá v sobě (14). 

Některé proměnné se měří pomocí jedné položky nebo indikátoru. V tomto případě se 

může jednat například o pohlaví nebo země narození, kde stačí jednoznačně formulovaná 

položka. Dotazníky mohou také obsahovat měření určitých proměnných formou 

vícepoložkových škál. Tomuto tak bude v případě hodnocení spokojenosti, případně 

hodnocení důležitosti kritérií, které jsou základem dotazníkového šetření při sledování 

spokojenosti zákazníků (12).  
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Je možno využít různých forem distribuce dotazníků, jako je například on-line distribuce 

přes internet, rozesílání dotazníků e-mailem nebo osobní dotazování dle sestavených 

otázek (12).  

Získaná data z dotazníků lze různými metodami vyhodnotit.   

1.5.2 Model D – S  

Model D – S neboli model důležitost – spokojenost je nástrojem vyhodnocení hodnocení 

spokojenosti a důležitosti, který využívá kvadrantovou mapu k označení oblastí 

vyžadujících zlepšení. Určuje tak srovnáním úrovní spokojenosti a důležitosti z různých 

měřených vlastností. Zdůrazňuje význam znalosti vlastností, které zákazníci pokládají za 

nejdůležitější vedle těch, v nichž podnik dosahuje ne příliš dobrých či špatných výsledků. 

Model D – S zkoumá vztah mezi oběma jevy. Akční priority se určují grafickým 

znázorněním – maticí, kde mají nejvyšší akční prioritu pro možnost zlepšení kritéria 

s vysokou důležitostí a nízkou spokojeností (15). 

 

Obrázek č. 1: Model D – S 

(Zdroj: 15, s. 36) 

 

1.5.3 Net Promoter Score 

Kromě spokojenosti zákazníků můžeme také měřit míru loajality zákazníků. Tu 

zjišťujeme pomocí tzv. Net Promoter Score. Tato metodika se zabývá matematickým, 

v procentech vyjádřeným, hodnocením loajality (16).  
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Loajalita zákazníků je často zaměňována za spokojenost zákazníků s určitým výrobkem 

či službou. Loajalita ale představuje „věrnost“, která je spojována s image, vnímanou 

kvalitou a hodnotou pro zákazníka nebo zákazníkovu ochotu doporučit podnik dalšímu 

potenciálnímu zákazníkovi, jedná se především o známé či rodinu (16).  

NPS tedy představuje ochotu doporučení značky či společnosti jako jednu z možností 

měření zákaznické zkušenosti. Výpočet je prováděn na základě výsledků dat výzkumu, 

při kterém respondenti dostanou otázku: „Jak pravděpodobné je, že byste doporučili 

společnost/ produktu svým známým?“. Místo doporučení známým se mohou v otázce 

objevovat i jiné varianty – například přátelům, kolegům nebo rodině (16, 17).  

Respondenti na otázku odpovídají na škále 0 (zcela nepravděpodobné) – 10 (zcela 

pravděpodobné). Dle hodnocení na této škále jsou dány tři postoje zákazníků:  

• propagátoři – hodnocení 9-10, loajální zákazníci, kteří se společností 

spolupracují a doporučili by ji třetím stranám,  

• neutrální – hodnocení 7-8, zákazníci jsou spokojeni, ale nejsou ke společnosti 

loajální a zvažují konkurenční nabídky, 

• kritici – hodnocení 0-6, nejsou spokojeni a loajální k produktu nebo společnosti 

(16, 17). 

 

Obrázek č. 2: Net Promoter Score 

(Zdroj: 16) 

 

Na základě těchto postojů je pak vypočítáno NPS. Od procenta propagátorů se odečte 

procento kritiků. Tak získáme výslednou míru loajality zákazníků (16). 
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1.6 CRM 

CRM neboli Customer Relationship Management představuje aktivní tvorbu a udržování 

dlouhodobě aktivních vztahů se zákazníky.  

1.6.1 Zásady řízení vztahů se zákazníky 

Hlavním pojmem, který se objevuje v úvahách o vztahu se zákazníkem je vytváření 

hodnoty. Základem při rozvoji tohoto vztahu je důkladná znalost procesu, ve kterém 

zákazník tvoří hodnotu. Cílem řízení vztahů se zákazníky není zvyšování tržeb 

z jednotlivých nákupů, ale vytvoření trvalého vztahu mezi společností a zákazníkem. Obě 

strany, tedy jak společnost, tak zákazník, by se měly ve svých postupech co nejvíce 

navzájem přizpůsobit. To proto, aby se hodnota vytvářela na obou stranách (18).  

Druhou zásadou je pohlížení na produkt jako proces. Produkt by zde měl být považován 

za entitu v rámci které dochází k výměně mezi společností a zákazníkem. Schopnosti         

a znalosti společnosti jsou v případě výměny částečně přetvářeny na zákaznickou 

hodnotu (18). 

Třetí zásada se týká odpovědnosti společnosti. Podle této zásady nestačí uspokojení 

potřeb zákazníka ani jeho spokojenost. Společnost může vytvářet silné vztahy pouze za 

předpokladu, že přijme odpovědnost za rozvoj vztahů a nabídne zákazníkům možnost 

k vytváření vlastní hodnoty (18).  

1.6.2 Čtyři základní pilíře CRM 

- lidé (aktivní účast všech zaměstnanců),  

- procesy (optimální procesy zefektivňují CRM, řízení vztahů se zákazníky 

sjednocuje procesy marketingu, prodeje a služeb),  

- technologie (nástroje umožňující uplatnění moderního řízení vztahů se zákazníky 

i při velkém počtu oslovovaných klientů),  

- data (nejen sběr dat, ale především možnost jejich uchování, vyhledávání, třídění 

a analýz závislostí vede plnohodnotnému CRM) (10, s. 24). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Kapitola představuje společnost, ve které je diplomová práce zpracována a analýzu 

současné situace prostřednictvím provedení marketingového auditu marketingového 

mixu dle e-commerce a auditu spokojenosti zákazníků s následným vyhodnocením. 

2.1 Internetový obchod Calzanatta 

 

Obchodní firma:    Calza, s. r. o.  

Právní forma:    společnost s ručením omezeným  

Zápis do obchodního rejstříku:  20. ledna 2017 

Sídlo:      Brno  

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 

až 3 živnostenského zákona 

 

 

Obrázek č. 3: Logo internetového obchodu  

(Zdroj: 19) 

 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila internetový obchod, který nabízí dámské oděvy, 

obuv a doplňky. Tento sortiment dováží ze zahraničí, konkrétně z Francie, Itálie                    

a Maďarska. Společnost, která provozuje internetový obchod Calzanatta je zapsána 

jedním jednatelem v obchodním rejstříku pod názvem obchodní firmy Calza, s. r. o. 

s datem 20. ledna 2017, základní kapitál tvoří hodnota 10 000,- Kč. Pod touto firmou 

funguje e-shop rok a necelé čtyři měsíce. Jedná se o malý podnik, který má v současnosti 

7 zaměstnanců (20, 21).  
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Internetový obchod má sklad nabízeného zboží v Modřicích, což je město v těsné 

blízkosti města Brna. Tento sklad zároveň slouží také jako výdejní místo pro objednávky 

(21).  

2.1.1 PORTEROVA analýza 

Pro vykreslení situace daného trhu je využita analýza pěti sil neboli Porterova analýza.  

2.1.1.1 Síla kupujících 

Prodejců nabízejících sortiment dámských oděvů, obuvi a doplňků je na trhu velké 

množství. Prodejci nabízejí stejní či podobný sortiment a zákazník má pro provedení 

nákupu na výběr z mnoha možností. Náklady na změnu dodavatele jsou velmi nízké až 

nulové, odběratel se tedy nemusí vázat pouze na jednoho dodavatele a není problém přejít 

k jinému. Vyjednávací síla kupujících je v tomto případě velká. 

2.1.1.2 Stávající konkurence 

Konkurence společnosti Calza, s. r. o. ve stejné části oboru podnikání, tedy obchodu           

a poskytování služeb, je velmi vysoká. Na trhu figuruje velmi mnoho konkurenčních 

společností, které nabízejí podobný sortiment v různých cenových relacích. V této části 

oboru podnikání se lze odlišit od konkurence poměrně obtížně, avšak někteří konkurenti 

nenabízejí pouze jen dámský sortiment. Tento aspekt může být významným znakem pro 

odlišnost společnosti Calza, s. r. o. od ostatních.  

2.1.1.3 Nová konkurence 

Co se týká vstupu na trh v této části oboru podnikání, není nijak náročný. Nejsou zde 

žádné omezující bariéry, které by vstup ovlivňovaly či ztěžovaly. Náročnost z hlediska 

kapitálu pro založení společnosti není příliš vysoká. Většinou jsou zakládány jako 

společnosti s ručením omezeným, kde je nutná výše základního kapitálu od roku 2014 

dána pouhou 1,- Kč a společnosti si mohou utvořit základní kapitál v libovolné výši. 

Náklady na vyřízení živnosti v případě podnikání na živnostenský list také nejsou nijak 

vysoké. Následně ale je potřeba vynaložení kapitálu, a to na nákup zboží, na provozní 

výdaje spojené se zahájením podnikání a s podnikáním samotným. 
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2.1.1.4 Síla dodavatelů 

Mezi dodavatele patří dodavatelé zboží, poskytovatel obchodních prostor (pro sklad           

a zároveň výdejní místo), dodavatel potřebné elektrické energie pro provoz skladu či 

tvůrce internetového obchodu. V těchto oblastech figuruje na trhu spousta dodavatelů 

s minimálními náklady na jejich změnu, ceny jsou přizpůsobovány trhu. Vyjednávací síla 

dodavatelů je zde nižší. 

2.1.1.5 Hrozba substitutů  

V případě e-commerce můžeme za substitut označit možnost nákupu zákazníka 

v kamenné prodejně. Tento způsob může nahradit nákup elektronickou cestou, pro 

některé zákazníky je v tomto případě rozhodující faktor ten, že v případě nákupu přes 

internet si nemohou na dané zboží „sáhnout“. Z toho důvodu zákazníci mohou využít 

právě tohoto substitutu, který je pro e-commerci hrozbou.  

2.2 Marketingový audit marketingového mixu dle e-commerce 

Marketingový audit se zde zabývá nástroji marketingového mixu elektronického 

obchodování. 

2.2.1 Výrobek (produkt) 

Jak se uvádí v literárním zdroji o marketingu na internetu, u e-commerce se považuje za 

výrobek samotný vlastní prodej elektronickou cestou. Sortiment, který ale internetový 

obchod nabízí, je jeho hlavní součástí. Obchod nabízí prodej formou tzv. B2C, tedy 

prodej konečnému zákazníkovi/spotřebiteli. Webová stránka internetového obchodu byla 

vytvořena na míru externím dodavatelem, avšak v současné době jej spravuje zástupce 

majitele firmy. Veškeré přidávání nového zboží, vytváření poutačů s nabídkami na hlavní 

stránce, vkládání a upravování informací apod.  je plně v kompetenci zástupce, který 

obchod řídí (19, 21).  

Po zadání webové adresy stránky do prohlížeče se zobrazí hlavní strana e-shopu. 

V pravém vrchním rohu stránky je vyobrazena ikonka nákupního košíku představující 
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odkaz, který umožňuje dokončení objednávky vybraného zboží. V horní části stránky je 

umístěno typické logo e-shopu – Calzanatta (19).  

Pod logem je rolovací lišta s nabízeným sortimentem. Lišta obsahuje základní výčet 

kategorií zboží, po najetí kurzorem na danou kategorii se zobrazí rozbalená část nabízející 

podrobnější třídění zboží ve vedlejších kategoriích, případně podkategoriích. Po zvolení 

podkategorie se zobrazuje stránka s výčtem zboží, které obsahuje, a s možností 

vyhledávání zboží dle podrobnějšího filtru. Lze zobrazit i celou nabídku zboží kategorie 

po zvolení obecného odkazu. Tento způsob je hůře přehledný, všechny vedlejší kategorie 

oděvů se nevejdou v zobrazení na stránku, to může uživateli působit problém či 

nepříjemnost v orientaci se na stránce při vyhledávaní požadovaného zboží. Vedlejší 

kategorie oděvů také nejsou systematicky seřazeny dle druhů oblečení. Některé názvy 

podkategorií také obsahují gramatické chyby. Základní lišta nabízí také záložku                    

s fotografiemi outfitů sestavených z nabízeného sortimentu pro inspiraci, tzv. lookbook, 

a také možnost vyhledávání zboží dle názvu (19).  

Uprostřed strany se zobrazují aktuální a akční nabídky, pod nimi pak výčet vybraného 

nově vloženého zboží. Pod zobrazovanými novinkami je nabídka k registraci pro 

odebírání newsletterů. Pod registrací k odběru novinek jsou uvedeny odkazy a údaje o 

internetovém obchodu – odkazy na sociální sítě, doba pro možnost telefonického 

kontaktu, v případě registrace zákazníka je možnost zobrazení informací o objednávkách 

a údajích a informace – adresa výdejního místa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Ve 

spodní části stránky jsou umístěny odkazy na slevy, novinky a nejprodávanější zboží, dále 

na kontakty, obchodní podmínky a na informace o dopravě a platbě (19, 21).  

Jak již bylo zmíněno v představení firmy Calza s. r. o. a Calzanatty, internetový obchod 

prodává dámské oděvy, obuv a doplňky dovážené ze zahraničí. Zboží dováží z Itálie, 

Francie a Maďarska od velkoobchodníků. Není ale vždy pravidlem, že zboží je v těchto 

zemích vyráběno, často se jedná o čínskou produkci. Skladba nabízeného sortimentu se 

řídí aktuálními trendy a sezonností. E-shop začínal s prodejem poměrně malého množství 

zboží, a to pouze dámských oděvů. Postupně při rozvoji zařadil do sortimentu také obuv 

a doplňky v podobě kabelek, šátků, šál, slunečních brýlí apod. Hlavním předmětem 

prodeje ale stále zůstávají z největší části oděvy. Zboží je vybíráno zástupcem majitele 

z aktuální nabídky dodavatelů a dle aktuálních trendů. Pro zboží jezdí majitel se svým 
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zástupcem do zahraničí, osobně jej vybírají u velkoobchodníků, mají tedy možnost 

posoudit jak vzhled zboží, tak kvalitu a materiál. Zboží se přiváží do skladu v Modřicích, 

kde je tříděno, naceněno (každé zboží má na sobě visačku, která je opatřena příslušným 

štítkem s cenovkou zboží), označeno kódem (pod kterým je pak zboží propojeno ve 

skladu s internetovým obchodem), naměřeno a uloženo na svá skladovací místa. Vzorové 

kusy jsou následně profesionálním fotografem v ateliéru nafoceny na modelkách. Jakmile 

je zboží takto převzato a připraveno k prodeji, přidává se na webové stránky 

internetového obchodu (19, 21).  

Ve většině případů je k prodeji jen nakoupené dané množství druhů zboží, zpravidla tedy 

nebývají následně dokupovány další zásoby stejného druhu zboží, ale zboží se nabízí 

pouze do vyprodání zásob. Zásoby, které se neprodají, se po určité době zlevňují                   

a umísťují do kategorie výprodejů. Následně se zase nakupují jiné druhy/střihy zboží, vše 

opět dle trendů a nabídek dodavatelů (21).  

Na následující straně je vyobrazena tabulka se základním členěním sortimentu. 
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Tabulka č. 2: Základní členění sortimentu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

 

 

V nedávné době zařadila Calzanatta do svého sortimentu také velmi žádané oblečení 

větších velikostí, čímž potěšila také klientelu, která by si s velkou pravděpodobností          

v nabízeném sortimentu před rozšířením nemohla vybrat (21).  

V katalogu zboží je po otevření jednotlivých základních kategorií, vedlejších kategorií či 

podkategorií seznam položek s odkazy na ně. Odkaz na určitou položku obsahuje 

fotografii, název položky, jeho cenu a nabízené barevné varianty. Pokud je zboží v akci, 

je uvedena cena, za kterou bylo zboží prodáváno před zlevněním, která je přeškrtnutá,      

a cena aktuální. Zákazník tedy na první pohled vidí, o jak velkou částku bylo zboží 

zlevněno. V konkurenčních internetových obchodech bývá navíc uvedena výše slevy 

v procentech, zde takto uvedena není. Na fotografii je také napsáno, že se jedná                     

o výprodej. Po otevření dané nabídky se zobrazí stránka s informacemi o zboží. Každá 

záložka zboží obsahuje informace v podobě názvu, kódu zboží, pod kterým je vedeno ve 

Hlavní kategorie Vedlejší kategorie
Počet položek 

k prodeji
Hlavní kategorie Vedlejší kategorie

Počet položek 

k prodeji

Výprodej Zimní výprodej 371 Kabelky Crossbody 44

Letní výprodej 433 Přes rameno 54

Oblečení Bundy 131 Do ruky 54

Kabáty 58 Batůžky 8

Kalhoty 252 Obuv Dámské tenisky 91

Overaly 14 Letní obuv 102

Šaty 221 Dámské lodičky 37

Sukně 13 Dámské slip-ony 22

Svetry 98 Podzimní/jarní obuv 44

Kardigany 35 Zimní obuv 44

Větší velikosti 147 Televizní bačkůrky 8

Trička a halenky 445 Doplňky Sluneční brýle 18

Mikiny 41 Deštníky 7

Tepláky 91 Peněženky 8

Vesty a ponča 28 Bižuterie 1

Saka, blejzry a bolerka 44 Letní šátky 7

Legíny 56 Zimní šály 53

Spodní prádlo 40 Zimní čepice 6

Dámské noční prádlo 10 Dámské rukavice 14

Basic kolekce 105 Opasky 1

Business kolekce 36

Denim kolekce 113

Black & White 202

Boho styl 99

Army styl 32

Květinová kolekce 137
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skladu a krátký popis. Každé zboží má u informací uvedenou také tabulku velikostí 

s rozměry, nikoli obecnou, jako je to téměř u všech ostatních internetových obchodů, ale 

konkrétní tabulku s rozměry pro každé zboží. Tímto se poměrně výrazně a pozitivně 

odlišuje od ostatních. Obecná tabulka s velikostmi a rozměry nemusí sedět pro každé 

zboží, i když může být stejného výrobce. Každý střih či druh může být jiný. Pod tabulkou 

velikostí je uvedena cena zboží s DPH, následně je zde poté na výběr množství kusů 

k objednání a výběr požadované velikosti. Pod výběrem velikostí jsou uvedeny případné 

barevné variace nabízených produktů. Poté už se zboží prostřednictvím odkazu „přidat 

do košíku“ připíše k objednávce do virtuálního košíku. Vedle tohoto odkazu je možné si 

produkt pouze tzv. přidat do oblíbených. Ten se pak ukládá do daného seznamu 

oblíbených předmětů, avšak tato funkce je k dispozici pouze pro registrované uživatele. 

Kromě těchto základních údajů je u předmětů uvedeno více informací, například složení 

materiálu, kdy tato informace opět ve velké většině případů u konkurentů k dispozici 

nebývá, ač pro některé uživatele může být stěžejní pro rozhodnutí se o nákupu. Dále se 

jedná spíše o informace o zařazení zboží jako je například styl, trend či příležitost 

k využití (19). 

 

Obrázek č. 4: Karta zboží 

 (Zdroj: 22) 
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2.2.1.1 Proces objednávání zboží 

Po výběru a přidání vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku lze přejít k dalším 

krokům objednávky. Pod výčtem zboží nacházejícího se v košíku (s možností změny 

počtu objednávaných kusů či smazání položky z košíku) je kolonka pro zadání 

případného slevového kódu na objednávku. Dalším krokem je identifikace zákazníka. Je 

nabídnuto přihlášení zákazníka, nákup bez registrace či registrace se do e-shopu. Po 

výběru z nabízených možností je zákazník vyzván k vyplnění osobních údajů nutných 

k dokončení objednávky (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní kontakt). Následně 

se volí možnost dopravy a možnost platby za zboží. Dále je nutné potvrdit souhlas 

s obchodními podmínkami, na které je zde uveden odkaz. Jakmile jsou všechny potřebné 

údaje vyplněny, zobrazí se stránka se shrnutím objednávky. Pokud je vše v pořádku, 

zákazník objednávku potvrzuje a tím závazně objednává a objednávka je odeslána 

Calzanattě (19). 

2.2.2 Cena 

Internetový obchod Calzanatta začínal s mnohem menším množstvím a rozmanitostí 

sortimentu a neustále se rozvíjí. Cena bývá pro zákazníka mnohdy rozhodujícím kritériem 

o nákupu. Když obchod začínal fungovat, ceny zboží byly nastavené nižší než 

v současnosti, a to z toho důvodu, aby obchod oslovil potenciální zákazníky a úspěšně se 

zařadil na trh. Cena zboží neklesla pod vynaložené náklady, ale byla stanovena nižší 

obchodní marže. Postupem času, také se zvýšením vynakládaných nákladů, došlo ke 

zvýšení cen. Jedná se však o běžně dostupné zboží, které má zákazník možnost nakoupit 

u velkého počtu konkurentů, a je tedy nutné si cenu hlídat a držet se v podobné cenové 

hladině jako trh s tímto zbožím (21).  

Zboží je nakupováno u zahraničních velkoobchodníků. Do cenotvorby vstupují jako 

hlavní složky náklady v podobě nákupní ceny zboží (ta je v tomto případě bez DPH)           

a dopravních nákladů, které tvoří velkou část nákladové ceny. Přeprava ze zahraničí 

(Itálie, Maďarska, Francie) je poměrně nákladná, dopravu využívá obchod vlastní. Dále 

jsou do nákladové ceny zahrnuty náklady na skladování, na fotografování zboží do 

katalogu internetového obchodu, mzdy pracovníků, správu a náklady na fungování 

internetového obchodu, náklady na prodej, propagaci, na obalový materiál pro odeslání 
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objednávek a provoz výdejního místa. K nákladové ceně je poté připočítaná marže, která 

je odhadována zhruba na 100 % nákladové ceny a také DPH, jehož sazba v současné době 

na toto zboží činí 21 % (21).  

Strategií je udržet si co nejnižší ceny (a tím pádem zajímavé pro zákazníky), ale 

poskytovat také kvalitní služby. Cena nesmí být moc nízká, ale také ne moc vysoká. 

V obou případech hrozí nákup zákazníka u konkurence, která sice může nabízet vyšší 

ceny, ale také poskytovat lepší služby. Zboží, které Calzanatta nakupuje, se řadí do střední 

kategorie kvality. Konkurence na tomto trhu je velmi velká a neustále roste, a tak je 

opravdu stěžejní věnovat tomuto nástroji marketingového mixu velkou pozornost (21). 

2.2.3 Distribuce 

Za distribuci můžeme v případě internetového obchodu považovat už samotný prodej 

elektronickou cestou. V podstatě se jedná o distribuční kanál. Fungování elektronického 

obchodu již bylo zanalyzováno v části analýzy marketingového mixu věnované výrobku, 

proto se v této kapitole bude práce věnovat přímo distribučním cestám v podobě dodání 

objednaného zboží z e-shopu zákazníkovi. 

Internetový obchod má zřízený sklad pro veškeré zboží v těsné blízkosti Brna, ve městě 

Modřice v Jihomoravském kraji. Tento sklad slouží také jako výdejní místo pro 

zákazníky s možností parkování. Zde se veškeré zboží po objednání připravuje 

k expedici, proto zde obchod také zvolil možnost výdeje objednávek. V těchto prostorách 

sklad a zároveň výdejní místo funguje pouze chvíli, v nedávné době byl přestěhován 

z menších původních prostor. V rámci rozvoje a rozšiřování sortimentu bylo žádoucí najít 

nové a větší prostory. Výdejní místo mohou tedy ale využít pouze zákazníci bydlící nebo 

pohybující se v blízkém okolí. Otevírací doba výdejního místa je uvedena v následující 

tabulce. Otevírací doba nemusí vyhovovat všem pracujícím zákazníkům, v mnoha 

případech si tedy nemohou vybrat možnost osobního odběru právě kvůli tomuto faktoru 

(21). 
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Tabulka č. 3: Otevírací doba výdejního místa  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 23) 

 

Pondělí 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Úterý 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Středa 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.30 

Čtvrtek 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Pátek 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Sobota Zavřeno 

Neděle Zavřeno 

 

Osobní odběr zboží (objednávky) ve výdejním místě není nijak zpoplatněn. Pokud je 

objednávka nachystána, je zákazník vyzván k odběru. Při vyzvednutí má možnost si 

zakoupené zboží vyzkoušet či případně nesedící vyměnit za jinou velikost/jiné zboží. 

Takovou možnost mnoho konkurentů nenabízí. Kromě vyzkoušení zboží je možné si 

prohlédnout novinky v tzv. showroomu, což je místnost, kde je vystaveno nové zboží, 

které bylo nedávno zařazeno do katalogu e-shopu. Zákazník si jej případně může 

zakoupit. Pokud zákazník nezvolil jiný způsob platby, dochází při vyzvednutí objednávky 

k zaplacení zboží v hotovosti či kartou, jeho předání spolu s fakturou. Doba vyřízení 

objednávky s osobním odběrem není vyhrazena, zpravidla se ale jedná vždy o co nejkratší 

dobu vyřízení (19, 21).  

Pokud si zboží zákazník nemůže či nemá zájem vyzvednout objednávku ve výdejním 

místě, nabízí e-shop možnost dopravy prostřednictvím České pošty. Tato možnost je 

jedinou volbou a je nabízena varianta služby „Balík Do ruky“ s možností platby dobírkou, 

a to za 128,- Kč s DPH a „Balík Do ruky“ za 89,- Kč s DPH. Dodací lhůta pro doručení 

objednávky je stanovena na 1 – 2 dny (19). 

Co se týká možností platby za zboží, kromě platby v hotovosti a dobírkou v případě 

dodání Českou poštou se nabízí možnost zaplacení zboží klasickým bankovním 

převodem nebo prostřednictvím služby GoPay (jedná se o internetovou platební bránu), 

a to kartou či on-line bankovním převodem (19). 
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2.2.4 Komunikace  

Calzanatta využívá ke komunikaci se svými zákazníky, potenciálními zákazníky                   

a příznivci nejrozšířenější sociální síť Facebook a e-mailovou komunikaci.   

Na facebookové stránce podniku se pohybují jak zákazníci, kteří již v Calzanattě nakupují 

či nakoupili, tak potenciální zákazníci, kteří mohou být pouhými příznivci e-shopu.  

Příznivců stránky e-shopu je v tomto okamžiku 19 752 a stránku sleduje (to znamená, že 

svým souhlasem povolili zobrazování příspěvků na hlavní stránce) celkem                  

19 876 uživatelů. Na této stránce jsou většinou jedenkrát denně přidávány příspěvky 

s aktuální nabídkou sortimentu, slev, akčního zboží, zboží ve výprodeji či informace          

o nově přidaných produktech. Každý příspěvek je krátce okomentován, a to tím, čeho se 

týká, a co se snaží uživatelům ve zkratce říci. K tomuto krátkému komentáři je přidán 

příslušný odkaz na zboží z příspěvku či pouze odkaz na webovou stránku e-shopu. Láká 

tedy ty, kteří si příspěvek prohlédnou, k navštívení stránky a případnému nákupu. 

Příspěvky je možno prohlédnout si přímo na veřejné stránce nebo se příznivcům 

(fanouškům) stránky zobrazují v moment přidání ve vybraných příspěvcích na tzv. zdi, 

tedy základní stránce po přihlášení se na sociální síť (24).  

Facebooková stránka také poskytuje pár základních informací o internetovém obchodu, 

společně se mohou přidávat také fotky či různá videa pro upoutání pozornosti a sdílení 

informací a aktualit s ostatními. Nedílnou součástí stránky je také možnost přidání 

hodnocení, kdy zákazníci mohou ohodnotit prostřednictvím pětihvězdičkové škály svůj 

nákup. Tato hodnocení jsou přístupná všem uživatelům, kteří stránku navštíví. Hodnocení 

mohou příznivě ovlivnit rozhodování potenciálních zákazníků o nákupu, ale i naopak. 

V současné době Calzanatta dosahuje hodnocení 4,7 hvězdiček při počtu 144 recenzí. 

Převažují tedy recenze kladné. Pěti hvězdičkami ohodnotilo svůj nákup celkem               

122 zákazníků, čtyřmi 11 zákazníků, třemi 4 zákazníci, dvěma 3 zákazníci a jednou 

hvězdičkou 4 zákazníci. Převažují tedy zákazníci spokojení, ale hodnocení je velmi 

obecné, hodnotí se nákup jako celek (24).   

Prostřednictvím Facebooku je také využito nástroje sponzorované reklamy, kdy se 

příspěvky Calzanatty objevují vybraným profilům uživatelů na základní stránce po 

přihlášení, tzv. zdi, a to v případě, že mají uživatelé povoleno zobrazování příspěvků na 
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hlavní stránce. Facebook dosah zobrazování příspěvků „zdarma“ začíná velmi omezovat. 

Sponzorované odkazy mají tedy dosah oslovení větší. Za danou částku je vypočítána 

velikost okruhu oslovených uživatelů sítě s předem navolenými kritérii zadavatele (24).  

Poměrně nově má Calzanatta zřízený i uživatelský účet na sociální síti Instagram, který 

slouží pro přidávání různých fotografií „ze života“ Calzanatty. Příspěvky pro uživatele 

představují spíše zajímavosti a jsou na síť v současnosti přidávány velmi málo (25).   

V e-mailové komunikaci je využíváno rozesílání tzv. newsletterů, což jsou krátké zprávy 

informující o novinkách či různých akcích internetového obchodu. Na webové stránce   

e-shopu se lze pod zadáním e-mailové adresy přihlásit k odebírání tohoto newsletteru. 

Tím se osoba zavazuje k přijímání informačních e-mailů do své e-mailové schránky. Tyto 

e-maily přicházejí v různých časových intervalech dle zadání internetového obchodu. 

Zákazník si může tyto zprávy prohlédnout a pokud jej osloví nějaká nabídka, je 

motivován k nákupu. Zasílání informačních e-mailů lze příjemcem kdykoli zrušit          

(19, 21).  

E-mail je také využíván pro komunikaci při objednávání zboží. Zákazník vytvoří na 

webových stránkách objednávku, vyplní všechny potřebné údaje k přijetí objednávky 

prodejcem a objednávka se odesílá ke zpracování. Ihned po odeslání objednávky přichází 

zákazníkovi automaticky odesílaný e-mail s poděkováním za nákup, potvrzením o přijetí 

objednávky do systému a její shrnutí (datum objednání, objednané zboží a jeho množství, 

cena, DPH, celková částka za objednávku, způsob dodání, způsob platby, dodací adresa, 

fakturační adresa). V případě, že je na webové stránce zákazník registrován, e-mail nabízí 

přiložený odkaz na objednávku a případně historii nákupů na stránce, stejně tak je na 

stránce možné sledovat aktuální stav objednávky. Následně pak internetový obchod se 

zákazníkem komunikuje a informuje jej vždy o změně stavu vyřizované objednávky. 

Zasílá zprávu o tom, že byla objednávka připravena a expedována (informace o podání 

zásilky s objednávkou dopravci či o vychystání objednávky k vyzvednutí ve výdejním 

místě). V některých případech může také dojít k technickému omylu, kdy na stránce 

obchodu je zboží dostupné, ale v realitě tomu už tak není. V tom případě je zákazník 

informován s omluvou o nedostupnosti zboží a zrušení jeho objednávky. Facebooková 

stránka slouží spíše k propagaci internetového obchodu, e-mailová komunikace zčásti 

také, ale především jde o komunikační kanál v případě obchodního styku (21). 
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Na základě provedení auditu marketingového mixu lze říci, že internetový obchod má ve 

svém fungování silné stránky, ale i naopak slabiny. Mezi silné stránky můžeme zařadit 

například převážně pozitivní recenze od zákazníků, které je možné udělit na facebookové 

stránce, nebo uvedené podrobné informace o prodávaném zboží v záložce produktu. 

Konkurence většinou takto podrobné informace u zboží neuvádí. Zato naopak do slabin 

můžeme zahrnout horší orientaci na webových stránkách či propagaci. Bližší zhodnocení 

je provedeno na konci analytické části prostřednictvím SWOT analýzy. 

2.3 Marketingový audit spokojenosti zákazníků 

Další částí marketingového auditu je audit spokojenosti zákazníků. K jeho provedení bylo 

využito dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 74 respondentů.  

2.3.1 Dotazníkové šetření 

V rámci dotazníkového šetření pro audit spokojenosti zákazníků byl vytvořen dotazník 

obsahující identifikační obecné otázky pro zákazníky, obecné otázky o e-shopu a nákupu 

v něm, dále ohodnocení spokojenosti s jednotlivými aspekty týkající se e-shopu, 

hodnocení důležitosti těchto aspektů, hodnocení celkové spokojenosti s e-shopem, otázky 

týkající se preferencí z vybraných možností a otázka pro vytvoření výpočtu míry loajality 

zákazníků.  

Dotazník byl distribuován na sociální síti Facebook, přímo na stránkách e-shopu, kde 

bohužel nelze určit přesný počet oslovených zákazníků, a to z toho důvodu, že se na 

stránce pohybují jak zákazníci, tak pouze příznivci či potenciální zákazníci, naopak také 

spousta zákazníků nemusí mít na této sociální síti uživatelský účet.  V tomto případě také 

bohužel nelze vypočítat návratnost dotazníku. Dotazníkové šetření probíhalo 8 týdnů. Za 

tento čas zodpovědělo dotazník celkem 74 respondentů, tedy zákazníků internetového 

obchodu. Celý dotazník je uveden v příloze na konci práce. 
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2.3.2 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Jak první byly do dotazníku zařazeny základní identifikační otázky týkající se pohlaví 

respondentů, věku, sociálního zařazení a místa, kde respondenti žijí.  

2.3.2.1 Pohlaví  

První otázka se týkala pohlaví respondentů. Ačkoli internetový obchod Calzanatta nabízí 

v současné době pouze dámský sortiment – dámské oděvy, obuv a doplňky, byla zde 

záměrně ponechána i odpověď kde respondentem může být také muž. A to z toho důvodu, 

že v e-shopu mohou nakoupit i muži pro ženy (například partnerky, manželky, dcery) 

nějaký produkt, například jako dárek.  

 

Graf č. 1: Pohlaví respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z celkového počtu respondentů 74, bylo pouhých 4, 1 % mužů a 95, 9 % žen. Téměř 

většina zákazníků, která dotazník vyplnila, je zastoupena ženami. Tento výsledek byl 

předpokládán vzhledem k prodávanému sortimentu, jak již bylo zmíněno.  
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2.3.2.2 Věk  

Druhá otázka sledovala věk respondentů. 

 

Graf č. 2: Věk respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Největší podíl respondentů tvořili zákazníci ve věkové skupině 18 – 25 let, a to celkem 

43, 2 %, dále téměř ve stejném podílu zákazníci ve věkové skupině 26 – 35 let – 41, 9 % 

a nejméně, z 14, 9 %, zákazníci v rozmezí 36 – 45 let. V dotazníku byly uvedeny ještě 

další tři možnosti věkových skupin k výběru – „méně než 18 let“, „46 – 55 let“                       

a „56 let a více“. Tyto věkové kategorie nejsou zastoupeny žádnou odpovědí, proto nebyly 

uvedeny ani do grafické podoby výsledků. Vzhledem k tomu, jaký sortiment a jaké typy 

a druhy zboží internetový obchod nabízí, bylo také očekáváno, že věk zákazníků se bude 

pohybovat v nižších věkových skupinách. 

 

 

 

 

 

43,2%

41,9%

14,9%

Věk

18 - 25 let

26 - 35 let

36 - 45 let



49 

 

2.3.2.3  Sociální zařazení  

Třetí základní identifikační otázka zkoumala sociální zařazení respondentů. 

 

Graf č. 3: Sociální zařazení respondentů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Co se týká sociálního zařazení respondentů, největší podíl tvořili zaměstnanci, a to 

celkem 58, 1 %. Druhou nejzastoupenější skupinou byli studenti – 23 % a dále pak 

v menším poměru OSVČ a mateřská dovolená. Tyto odpovědi korespondují s věkovými 

skupinami respondentů. Dotazník obsahoval i další možnosti odpovědí – „důchodce“        

a „nezaměstnaný“, ale žádný z respondentů do těchto skupin nespadal.  
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2.3.2.4 Místo pobytu  

V další otázce respondent volil kraj, ve kterém v současnosti žije. Cílem této otázky bylo 

zjistit, ze kterého kraje je nejvíce odpovídajících zákazníků Calzanatty. 

 

Graf č. 4: Místo pobytu respondentů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejvíce respondentů žije v Jihomoravském kraji, a to celkem 29, 7 %, dále bylo 

nejzastoupenějším krajem Hlavní město Praha s celkem 17, 6 % respondentů a třetí 

největší podíl zastupovali respondenti ze Středočeského kraje – 14, 9 %. Další kraje byly 

zastoupeny v menších podílech na celkovém výsledku a jsou i s procentuálním 

vyjádřením uvedeny v grafu výše. Dva kraje zastoupení mezi respondenty neměly, 

jednalo se o Pardubický a Olomoucký kraj, proto nebyly zaznamenány ani v grafu 

výsledků dotazníku.  

Dále v dotazníku následovaly obecné otázky ohledně internetového obchodu. Patří mezi 

ně dotazy týkající se informací o tom, jak zákazníci získali povědomí o existenci 

Calzanatty, o četnosti nákupů a přibližných částkách utracených za jeden nákup. Tyto 

otázky byly zvoleny pro získání informací o nákupech zákazníků.  
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2.3.2.5 Získání povědomí o e-shopu 

První obecnou otázkou ohledně obchodu bylo zjišťování informace, jak se respondenti 

dozvěděli o fungování internetového obchodu jménem Calzanatta. E-shop se převážně 

prezentuje pouze na facebookové stránce. 

 

Graf č. 5: Získání povědomí o e-shopu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z největší části se respondenti dozvěděli o internetovém obchodu v internetovém 

vyhledávači, a to celkem z 47, 3 %. Dále na sociální síti - 31, 1 % odpovědí, dále pak 

doporučením od známého/známé z 18, 9 % a poslední odpovědí v dotazníku byla „jiné“ 

s možností vypsání vlastní odpovědi. 2, 7 % respondentů získalo povědomí o e-shopu 

v kamenné prodejně. Ty byly dříve propojené s internetovým obchodem, avšak postupem 

času se jejich spojení rozdělilo a prodejny již nefungují pod názvem Calzanatta.  

V rámci analýzy výsledků jsem se zde zaměřila na provázanost zdroje, kde se respondent 

dozvěděl o existenci internetového obchodu s věkem. Většina respondentů, která se 

dozvěděla o fungování internetového obchodu na facebookové stránce byla ve věku         

18 – 25 let. 
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2.3.2.6 Četnost nákupů  

Dále jsem se v dotazníku zajímala o četnost nákupů zákazníků. Internetový obchod 

funguje pod obchodní firmou Calza, s. r. o. rok a necelé čtyři měsíce. 

 

Graf č. 6: Četnost nákupů  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Z hlediska četnosti nákupů převažují nákupy 2 x – 3 x ročně, tuto četnost zvolili 

respondenti celkem z 33, 8 %. Dále následují výjimečné nákupy, a to v podílu 28, 4 % 

odpovědí, dále pak respondenti nakupují 1 x ročně – 23 % a z 14, 9 % 4 x – 5 x ročně.  

V případě četnosti nákupů jsem analyzovala provázanost se sociálním zařazením. Většina 

respondentů, která nakupuje 4 x – 5 x ročně, se řadí mezi zaměstnance. Naopak pouze 

výjimečně nakoupila více jak polovina studentů.  
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2.3.2.7 Přibližná útrata za jeden nákup  

Po četnosti nákupů následovala otázka týkající se přibližné útraty za jeden nákup. Tato 

částka představuje útratu pouze za objednané zboží bez nákladů na dodání objednávky. 

Získání odpovědí s přesnými částkami za útratu by bylo velmi složité a spousta zákazníků 

si přesné částky nemusí pamatovat, proto byl dotaz směrován na přibližnou útratu, která 

představuje zhruba rozmezí částky utracené za jeden nákup. 

 

Graf č. 7: Přibližná útrata za jeden nákup  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Částku 601 – 1000,- Kč vynaložilo na svou objednávku 37, 8 % respondentů.  Dále pak 

28, 4 % respondentů nakoupilo za 301 – 600,- Kč a třetím největším podílem, 16, 2 %, 

byly útraty v hodnotě 1001 – 1500,- Kč. Za částku do 300,- Kč nakoupilo 14, 9 % 

odpovídajících zákazníků a 2, 7 % respondentů nakoupilo zhruba v hodnotě 1501,- Kč    

a více.   

V případě výše přibližné útraty se zaměřím na provázanost se sociálním zařazením a se 

získáním povědomí o e-shopu. Polovina respondentů majících přibližnou útratu            

1001 – 1500,- Kč patří mezi OSVČ, více jak polovina zaměstnanců pak utratí za jeden 

nákup přibližně 601 – 1000,- Kč. Tuto částku také vynaloží na svůj nákup přibližně 

čtvrtina respondentů, která se o internetovém obchodu dozvěděla z internetového 

vyhledávače. 
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2.3.2.8 Hodnocení spokojenosti s kritérii internetového obchodu  

Následující otázka v dotazníku se již týkala hodnocení spokojenosti zákazníků 

s jednotlivými kritérii/aspekty internetového obchodu. Tyto informace včetně hodnocení, 

počtu odpovědí a procentuálního podílu odpovědí respondentů jsou vyobrazeny                   

v následující tabulce. V tabulce je také vyčíslena hodnota průměrné spokojenosti 

vypočítána z četností jednotlivých zvolených odpovědí podělených celkovým počtem 

respondentů. Škála hodnocení spokojenosti byla ohodnocena číselnou stupnicí od 1 do 5, 

kdy ohodnocení spokojenosti „1“ znamená „zcela spokojen/a“ a odpověď s ohodnocením 

„5“ – „zcela nespokojen/a“. Byla zde přidána i možnost „nevím – nemohu posoudit“ pro 

případ, že zákazník nenakoupil určitý druh sortimentu a nemůže posoudit jeho kvalitu,    

a také ke kritériu týkajícího se poprodejního servisu, kdy zákazník nepotřeboval využít 

reklamace nakoupeného zboží a nemůže tedy posoudit spokojenost s tímto aspektem.  

Tabulka č. 4: Hodnocení spokojenosti s kritérii internetového obchodu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

Vzhled webových stránek 28 37,8 19 25,7 25 33,8 0 0,0 2 2,7 2,04

Orientace na webových stránkách 29 39,2 16 21,6 21 28,4 8 10,8 0 0,0 2,11

Zařazení zboží do kategorií 32 43,2 15 20,3 16 21,6 9 12,2 2 2,7 2,11

Informace o zboží v záložce produktu 51 68,9 14 18,9 9 12,2 0 0,0 0 0,0 1,43

Nabídka oděvů 39 52,7 22 29,7 12 16,2 0 0,0 1 1,4 1,68

Nabídka obuvi 27 36,5 24 32,4 21 28,4 0 0,0 2 2,7 2,00

Nabídka doplňků 27 36,5 23 31,1 15 20,3 7 9,5 2 2,7 2,11

Ceny oděvů 30 40,5 28 37,8 14 18,9 2 2,7 0 0,0 1,84

Ceny obuvi 26 35,1 30 40,5 16 21,6 0 0,0 2 2,7 1,95

Ceny doplňků 26 35,1 35 47,3 13 17,6 0 0,0 0 0,0 1,82

Kvalita oděvů 32 43,2 24 32,4 12 16,2 0 0,0 4 5,4 2 2,7 1,89

Kvalita obuvi 24 32,4 23 31,1 15 20,3 0 0,0 0 0,0 12 16,2 1,85

Kvalita doplňků 22 29,7 21 28,4 17 23,0 2 2,7 0 0,0 12 16,2 1,98

Proces provedení nákupu v e-shopu 59 79,7 11 14,9 4 5,4 0 0,0 0 0,0 1,26

Výběr možnosti dopravy/vyzvednutí zboží 16 21,6 7 9,5 16 21,6 29 39,2 6 8,1 3,03

Cena dopravy 20 27,0 34 45,9 12 16,2 4 5,4 4 5,4 2,16

Výběr možností platby za zboží 47 63,5 22 29,7 5 6,8 0 0,0 0 0,0 1,43

Komunikace po provedení objednávky 

(informační mail o přijetí objednávky,

změně stavu objednávky, 

odeslání objednávky

63 85,1 9 12,2 2 2,7 0 0,0 0 0,0 1,18

Rychlost vyřízení objednávky 56 75,7 10 13,5 8 10,8 0 0,0 0 0,0 1,35

Poprodejní servís (reklamace) 8 10,8 3 4,1 1 1,4 0 0,0 0 0,0 62 83,8 1,42

Kritérium
Průměrná hodnota

spokojenosti

Hodnocení (1 - zcela spokojen/a, 5 - zcela nespokojen/a),  nevím - nemohu posoudit

1 2 3 4 5

Nevím - nemohu 

posoudit 
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Z výsledků výzkumu uvedených v tabulce vyplývá, že zákazníci jsou s aspekty 

internetového obchodu převážně spokojeni. Průměrná hodnota spokojenosti se pohybuje 

v rozmezí od 1, 18 do 3, 03. Nejvíce jsou zákazníci spokojeni s aspektem komunikace po 

provedení objednávky, ten hodnotí nejlépe, celkem 63 respondentů z celkového počtu 74 

zde zvolilo maximální spokojenost. Do této komunikace spadá informační e-mail o přijetí 

objednávky, o změně stavu objednávky a o odeslání objednávky směrem k zákazníkovi 

či informace o vychystání zboží k vyzvednutí ve výdejním místě. I z vlastní zkušenosti 

vím, protože sama jsem zákazníkem tohoto internetového obchodu, že komunikace 

opravdu probíhá bez problémů. Dále jsou nejlépe hodnoceny aspekty proces nákupu          

v e-shopu a rychlost vyřízení objednávek.  

Průměrných hodnot spokojenosti nad 2 včetně nabývají kritéria jako je nabídka obuvi, 

nabídka doplňků, kdy ne všem zcela vyhovuje nabízené zboží v těchto kategoriích. Dále 

pak vzhled webových stránek a orientace v nich a zařazení zboží do kategorií. Průměrným 

hodnocením spokojenosti 2, 16 byla ohodnocena cena dopravy. Cenu doručení může 

prodejce ovlivnit výběrem dodavatele doručovacích služeb, i když jsou ve většině případů 

ceny dodání různých dodavatelů velmi podobné. 

Naopak nejméně jsou respondenti spokojeni s výběrem možnosti dopravy. Toto kritérium 

jako jediné přesahuje průměrnou hodnotu spokojenosti 3. Calzanatta nabízí osobní odběr 

ve výdejním místě v Modřicích v blízkosti města Brna, které zároveň funguje jako sklad. 

Tato možnost je bohužel omezená pouze na zákazníky pohybující se či bydlící v blízkém 

okolí. Dále je možností dopravy pouze služba prostřednictvím České pošty, kdy nabízí 

dopravu objednávky zákazníkovi jako službu „Balík do Ruky“ a „Balík do Ruky“ 

s dobírkou, jak již bylo zmíněno v auditu distribuce. V poslední době spousta zákazníků 

České pošty není spokojena s poskytovanými službami a s doručováním zásilek se 

objevují stále častější problémy navzdory tomu, že ceny za poštovní a doručovatelské 

služby postupem času neustále rostou. Tento fakt pravděpodobně ovlivnil i hodnocení 

spokojenosti respondentů. Konkurence většinou nabízí více možností dopravy, kdy si 

zákazník dle preferencí vybere možnost, která mu nejvíce vyhovuje.  

Celková průměrná hodnota spokojenosti pro jednotlivá kritéria vypočítaná z průměrného 

hodnocení všech kritérií je 1, 83. 
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2.3.2.9 Hodnocení spokojenosti s kritérii výdejního místa  

Pro respondenty, kteří využili možnosti osobního odběru zboží, bylo sestaveno v další 

otázce celkem pět kritérií pro hodnocení spokojenosti s výdejním místem. Odpovědí 

k aspektům spokojenosti výdejního místa bylo získáno celkem 13. 

Tabulka č. 5: Hodnocení spokojenosti s kritérii výdejního místa  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Internetový obchod využil za dobu svého působení dvou míst výdejního místa a skladu, 

fungoval v centru Brna a poté se přestěhoval do Modřic u Brna. Zákazníci tedy hodnotí 

kritéria dle toho, kterého výdejního místa využili.  

Nejvíce spokojeni byli respondenti s ochotou a vstřícností personálu ve výdejním místě. 

Personál vyřizuje předání objednávky, potřebných dokumentů k ní a případně platbu za 

objednávku. Objednané zboží je také možné si vyzkoušet a nesedící případně vyměnit za 

jiné. Naopak nejméně byli odpovídající zákazníci spokojeni s možností parkování. Sklad 

s výdejním místem byl nedávno přestěhován z malých prostor v centru Brna do prostor 

výrazně větších, převážně z důvodu nedostačující kapacity pro rozvíjející se obchod. 

Méně spokojení respondenti využili pravděpodobně služby ještě původního výdejního 

místa, které uprostřed centra města Brna nemělo žádná vyhrazená parkovací místa               

a v místech, kde se nacházelo, bylo velmi obtížné zaparkovat. U nového výdejního místa 

je hned několik vyhrazených parkovacích míst, a tak s tímto aspektem již v současnosti 

není žádný problém. Podobně tomu bude i u kritéria prostředí výdejního místa. Zákazníci 

v tomto případě opět mohli hodnotit jak prostředí původního, tak prostředí nového 

výdejního místa dle toho, kde využili možnost vyzvednutí své objednávky.  

Pro výdejní místo je celkové průměrné hodnocení spokojenosti 1, 92. 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

Možnost parkování 3 23,1 4 30,8 5 38,5 1 7,7 0 0,0 2,31

Otevírací doba 5 38,5 3 23,1 5 38,5 0 0,0 0 0,0 2,00

Prostředí výdejního místa 5 38,5 4 30,8 3 23,1 0 0,0 1 7,7 2,08

Ochota a vstřícnost personálu 7 53,8 6 46,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1,46

Rychlost a pohodlnost vyzvednutí zboží 4 30,8 8 61,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1,77

Kritérium Průměrná hodnota

spokojenosti

Hodnocení (1 - zcela spokojen/a, 5 - zcela nespokojen/a)

1 2 3 4 5
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2.3.2.10 Hodnocení důležitosti kritérií internetového obchodu 

Další otázky se týkali hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií. Ta jsou opět rozdělena 

na aspekty internetového obchodu a zvlášť výdejního místa. Respondenti dle svých 

vlastních preferencí a pocitů měli možnost každé kritérium ohodnotit opět na škále 1 – 5. 

Hodnocení „1“ znamenalo „nejvíce důležité“ a hodnocení „5“ – „nejméně důležité“. 

V následující tabulce jsou stejně jako při hodnocení spokojenosti vyčíslena četnost 

odpovědí, procentuální podíl a také stejným způsobem vypočítána průměrná hodnota 

důležitosti.  

Tabulka č. 6: Hodnocení důležitosti kritérií internetového obchodu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Z tabulky výsledků výzkumu je patrné, že všechna uvedená kritéria jsou pro odpovídající 

zákazníky důležitá. Některá ovšem více, některá méně. Průměrné hodnoty hodnocení 

důležitosti jsou v rozmezí od 1, 18 do 2, 95.  Jako nejvíce důležitá byla dle průměrných 

hodnot výsledků zvolena kritéria kvality oděvů, obuvi i doplňků, naopak jako nejméně 

důležitá vzhled webových stránek a nabídka doplňků. Pro respondenty je pravděpodobně 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

Vzhled webových stránek 23 31,1 27 36,5 13 17,6 11 14,9 0 0,0 2,16

Orientace na webových stránkách 46 62,2 21 28,4 5 6,8 2 2,7 0 0,0 1,50

Zařazení zboží do kategorií 47 63,5 21 28,4 4 5,4 2 2,7 0 0,0 1,47

Informace o zboží v záložce produktu 40 54,1 33 44,6 1 1,4 0 0,0 0 0,0 1,47

Nabídka oděvů 42 56,8 28 37,8 3 4,1 1 1,4 0 0,0 1,50

Nabídka obuvi 47 63,5 22 29,7 2 2,7 2 2,7 1 1,4 1,49

Nabídka doplňků 16 21,6 13 17,6 12 16,2 25 33,8 8 10,8 2,95

Ceny oděvů 38 51,4 33 44,6 3 4,1 0 0,0 0 0,0 1,53

Ceny obuvi 37 50,0 31 41,9 6 8,1 0 0,0 0 0,0 1,58

Ceny doplňků 27 36,5 27 36,5 15 20,3 5 6,8 0 0,0 1,97

Kvalita oděvů 63 85,1 9 12,2 2 2,7 0 0,0 0 0,0 1,18

Kvalita obuvi 61 82,4 12 16,2 1 1,4 0 0,0 0 0,0 1,19

Kvalita doplňků 58 78,4 13 17,6 3 4,1 0 0,0 0 0,0 1,26

Proces provedení nákupu v e-shopu 43 58,1 25 33,8 4 5,4 2 2,7 0 0,0 1,53

Výběr možnosti dopravy/vyzvednutí zboží 43 58,1 26 35,1 5 6,8 0 0,0 0 0,0 1,49

Cena dopravy 49 66,2 21 28,4 4 5,4 0 0,0 0 0,0 1,39

Výběr možností platby za zboží 34 45,9 29 39,2 11 14,9 0 0,0 0 0,0 1,69

Komunikace po provedení objednávky 

(informační mail o přijetí objednávky,

změně stavu objednávky, 

odeslání objednávky

36 48,6 34 45,9 4 5,4 0 0,0 0 0,0 1,57

Rychlost vyřízení objednávky 37 50,0 29 39,2 7 9,5 1 1,4 0 0,0 1,62

Poprodejní servís (reklamace) 35 47,3 30 40,5 9 12,2 0 0,0 0 0,0 1,65

Kritérium

Hodnocení (1 - nejvíce důležité, 5 - nejméně důležité)

1 2 3 4 5 Průměrná hodnota

důležitosti
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hlavní prodej oděvů a obuvi, sortiment doplňků vnímají jako vedlejší. Kvalita 

nakupovaného sortimentu je pro odpovídající zákazníky nejdůležitějším aspektem ze 

všech. 

Průměrné hodnocení důležitosti všech kritérií je 1, 61. 

2.3.2.11 Hodnocení důležitosti kritérií výdejního místa 

Stejně tak jako hodnocení důležitosti kritérií s internetovým obchodem byla vytvořena 

v dotazníku otázka týkající se hodnocení důležitosti kritérií výdejního místa. V tabulce 

níže jsou stejně jako u obecných aspektů vyobrazeny výsledky tohoto hodnocení. 

Tabulka č. 7: Hodnocení důležitosti kritérií výdejního místa 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Opět, stejně jako v případě obecného hodnocení, jsou všechny aspekty pro respondenty 

určitým způsobem důležité. Nejdůležitější kritérium v případě výdejního místa je pro 

respondenty v celkovém hodnocení otevírací doba výdejního místa a ochota a vstřícnost 

personálu. Naopak nejméně důležitá je možnost parkování. Hodnoty se pohybují od 1, 54 

do 2,15.  

Celkové průměrné hodnocení důležitosti v případě výdejního místa je 1, 78. 

 

 

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

Možnost parkování 5 38,5 2 15,4 5 38,5 1 7,7 0 0,0 2,15

Otevírací doba 7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1,54

Prostředí výdejního místa 5 38,5 4 30,8 4 30,8 0 0,0 0 0,0 1,92

Ochota a vstřícnost personálu 7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1,54

Rychlost a pohodlnost vyzvednutí zboží 4 30,8 8 61,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1,77

Kritérium

Hodnocení (1 - nejvíce důležité, 5 -nejméně důležité)

1 2 3 4 5 Průměrná hodnota

důležitosti
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2.3.2.12 Celkové hodnocení spokojenosti  

V dotazníku následovala otázka, kde respondenti hodnotili celkovou spokojenost 

s internetovým obchodem. Odpovídající zákazníci měli k dispozici k hodnocení opět 

formu škály od 1 do 5, kde „1“ znamenala „zcela spokojen/a“ a „5“ – „zcela 

nespokojen/a“. Pro interpretaci v grafické podobě byla číselná škála ohodnocena slovním 

hodnocením.  

 

Graf č. 8: Celkové hodnocení spokojenosti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Zhruba polovina respondentů uvedla, že jsou celkově s internetovým obchodem spíše 

spokojeni. Toto hodnocení bylo ve škále zastoupeno hodnocením „2“. Celkem 39, 2 % 

odpovídajících zákazníků je zcela spokojeno, neutrální vyjádření uvedlo 8, 1 % 

respondentů a 1, 4 % respondentů bylo spíše nespokojeno. Otázka obsahovala také 

hodnocení „5“, znamenající „zcela nespokojen/a“, toto hodnocení však žádný 

z respondentů neuvedl, proto nebylo zahrnuto ani do grafické podoby výsledků. Tento 

výsledek spokojenosti je pro e-shop velmi pozitivní a signalizuje, že internetový obchod 

je pro zákazníky dobře fungujícím prodejcem.  

Průměrné celkové hodnocení spokojenosti s internetovým obchodem nabývá hodnoty     

1, 7. 

 

39,2%

51,4%

8,1%

1,4%

Celkové hodnocení spokojenosti

Zcela spokojen/a

Spíše spokojen/a

Ani spokojen/a, ani
nespokojen/a

Spíše nespokojen/a
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V poslední části se dotazník zaměřil na zjištění preferencí respondentů pro získání 

informací k návrhům v oblasti řešení. 

2.3.2.13 Preference v oblasti možností dopravy 

Další otázka se respondentů dotazovala na preference ohledně dalších možností dopravy. 

Stejně jako v předchozí otázce byla možnost označení více odpovědí.  

 

Graf č. 9: Preference v oblasti možností dopravy  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejvíce byla volena odpověď s možností dopravy a vyzvednutí objednávek 

prostřednictvím služeb Uloženky či Zásilkovny, následovala kurýrní služba PPL, dále 

pak v menším podílu kurýrní služba DPD a IN TIME, a celkem z 16, 2 % respondentům 

současná nabídka dopravy objednávek vyhovuje a žádnou jinou možnost by nevolili.  

 

 

 

56,8%

16,2%
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Žádnou, možnost dopravy prostřednictvím
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Preference v oblasti dopravy
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2.3.2.14 Preference v oblasti nabídky sortimentu 

První otázka se týkala preferencí v oblasti možností rozšíření nabídky e-shopu.  Na výběr 

bylo hned několik možností a bylo možné označit více odpovědí, procentuální součet 

odpovědí tedy nedává dohromady celek 100 %. 

 

Graf č. 10: Preference v oblasti nabídky sortimentu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Respondenti uvedli, že by převážně ocenili širší nabídku dámské obuvi. Na druhém místě 

je rozšíření aktuální nabídky o pánské oděvy, obuv a doplňky, dále pak následuje rozšíření 

nabídky dámských oděvů a doplňků. Nejmenší zastoupení mají dětské oděvy, obuv             

a doplňky a celkem z 13, 5 % by respondenti neměnili nic, stávající nabídka jim plně 

vyhovuje.  
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2.3.2.15 Preference v oblasti nabídek pro zákazníka 

Respondenti dostali nabídku několika akcí či nabídek v oblastí podpory prodeje a měli 

vybrat tu, kterou by nejvíce ocenili. V tomto případě již bylo možné označit pouze jednu 

možnost, a to tu, která je osloví nejvíce.  

 

Graf č. 11: Preference nabídek pro zákazníka  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Nejvíce respondentů by ocenilo nabídku příležitostných doprav na objednávky zdarma. 

Jedná se o akci, kterou využívá konkurence a mohla by motivovat zákazníky k nákupu. 

Tuto nabídku by preferovalo celkem 35, 1 % respondentů. Druhou nejzajímavější 

nabídkou pro odpovídající zákazníky byla nabídka věrnostního programu s možností 

získávání bodů za nákupy a následné slevy na objednávku. Tato nabídka zaujala celkem 

27 % respondentů. Další odpovědi byly zastoupeny menším podílem, nabídka 

procentuální slevy na objednávku ku příležitosti narozenin či jmenin registrovaného 

27,0%

35,1%

16,2%

18,9%

2,7%

Preference nabídek pro zákazníka

Věrnostní program pro zákazníky (sbírání věrnostních bodů za nákupy a následné
získání určité slevy na objednávku)

Příležitostné akce dopravy zdarma

Procentuální slevy na objednávku ku příležitosti narozenin či jmenin registrovaného
zákazníka

Nabídka procentuální slevy na část sortimentu (např. 20 % sleva na kalhoty, atd.)

Nic
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zákazníka oslovila 18, 9 % respondentů a možnost nabídky procentuální slevy na část 

sortimentu zaujala 16, 2 % respondentů. Otázka nabízela i možnost odpovědi „jiné“, kde 

respondent mohl vypsat svoji odpověď. 2, 7 % z celkového počtu odpovídajících uvedlo, 

že by neuvítalo žádnou takovou nabídku.  

2.3.3 Net Promoter Score 

Poslední otázka v dotazníku sloužila pro následný výpočet míry loajality zákazníků 

neboli NPS – Net Promoter Score. Respondent v ní na škále 0 – 10 volil, jak 

pravděpodobné je, že by internetový obchod Calzanatta doporučil svým známým. 

Hodnota „0“ znamenala „zcela nepravděpodobné“ a hodnota „10“ „zcela 

pravděpodobné“. Výsledky tohoto hodnocení jsou pro názornost uvedeny v následujícím 

grafu.  

 

Graf č. 12: Pravděpodobnost doporučení e-shopu známým  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

2.3.3.1 Výpočet Net Promoter Score – míry loajality zákazníků:  

Dle hodnocení na škále pravděpodobnosti se zákazníci dělí dle postojů:  

• propagátoři – hodnocení 9 nebo 10, 

• neutrální – hodnocení 7 nebo 8,  

• kritici – hodnocení 0 – 6. 
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Propagátorů, tedy odpovídajících zákazníků, kteří zvolili možnost pravděpodobnosti 

doporučení 9 nebo 10, bylo nejvíce, a to celkem 41. Neutrálních respondentů, kteří zvolili 

tuto pravděpodobnost ohodnocením 7 nebo 8, bylo celkem 17. Pravděpodobnost 

doporučení na škále 0 – 6 zvolilo celkem 16 respondentů, ti se tímto řadí mezi skupinu 

kritiků. Po přepočítání počtu odpovědí na procentuální podíl můžeme vypočítat Net 

Promoter Score.  

𝑁𝑃𝑆 = % 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔á𝑡𝑜𝑟ů − % 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑘ů 

𝑁𝑃𝑆 = 55,4 % − 21,6 % 

𝑁𝑃𝑆 = 33,8 % 

Míra loajality zákazníků je 33, 8 %, tedy toto procento respondentů je spokojených              

a věrných internetovému obchodu Calzanatta a doporučilo by jej třetí straně.  

2.3.4 Model D – S  

Pro zjištění oblastí, ve kterých je možno navrhnout opatření pro zlepšení, byly výsledky 

marketingového auditu spokojenosti získané prostřednictvím dotazníkového šetření, kde 

se hodnotila respondenty daná kritéria spokojeností a důležitostí, vyhodnoceny modelem 

D – S, tedy modelem důležitost – spokojenost.    

2.3.4.1 Model D – S pro kritéria internetového obchodu 

Průměrná hodnocení důležitosti a spokojenosti jednotlivých kritérií z dotazníkového 

šetření jsou pro přehlednost zpracována do tabulky. Každé kritérium je pak označeno 

číslem, pod kterým jsou naměřené hodnoty následně vyjádřeny v grafické podobě 

modelu, tedy v matici důležitosti – spokojenosti. Tyto hodnoty určují osy „x“ a „y“ 

matice.  
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Tabulka č. 8: Průměrná spokojenost a důležitost s kritérii internetového obchodu  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Z vypočtených průměrných hodnot z dotazníkového šetření byla sestrojena matice 

důležitosti – spokojenosti. Tato matice obsahuje čtyři části, ze kterých lze vyčíst potřeby 

pro zlepšení – „Zlepšit“, dále aspekty, které jsou hodnoceny vysokou spokojeností, ale 

menší důležitostí – tzv. „Nadbytek“, dále ty, které pro respondenty nejsou až tak důležité 

a spokojenost je nižší, ale není potřeba se o ně příliš starat – „Bez starostí“, a jako poslední 

také oblast obsahující znaky „Vynikající“, které respondenti hodnotí jako velmi důležité 

a jsou s nimi také velmi spokojeni.  

 

 

 

 

Kritérium Číslené označení kritéria
Průměrná hodnota 

důležitosti

Průměrná hodnota 

spokojenosti
Vzhled webových stránek 1 2,16 2,04

Orientace na webových stránkách 2 1,50 2,11

Zařazení zboží do kategorií 3 1,47 2,11

Informace o zboží v záložce produktu 4 1,47 1,43

Nabídka oděvů 5 1,50 1,68

Nabídka obuvi 6 1,49 2,00

Nabídka doplňků 7 2,95 2,11

Ceny oděvů 8 1,53 1,84

Ceny obuvi 9 1,58 1,95

Ceny doplňků 10 1,97 1,82

Kvalita oděvů 11 1,18 1,89

Kvalita obuvi 12 1,19 1,85

Kvalita doplňků 13 1,26 1,98

Proces provedení nákupu v e-shopu 14 1,53 1,26

Výběr možnosti dopravy/vyzvednutí zboží 15 1,49 3,03

Cena dopravy 16 1,39 2,16

Výběr možností platby za zboží 17 1,69 1,43

Komunikace po provedení objednávky 

(informační mail o přijetí objednávky,

změně stavu objednávky, 

18 1,57 1,18

Rychlost vyřízení objednávky 19 1,62 1,35

Poprodejní servís (reklamace) 20 1,65 1,42
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Matice je rozdělena na kvadranty v určitých hodnotách. Ty byly vypočítány jako součet 

vždy nejvyšší a nejnižší hodnocením získané průměrné hodnoty ze spokojenosti (resp. 

důležitosti) podělený dvěma. V případě spokojenosti jde po zaokrouhlení o hodnotu 2, 1 

a u důležitosti o hodnotu 2. 

 

Graf č. 13: Matice důležitost - spokojenost pro kritéria internetového obchodu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V části nadbytku najdeme kritérium vzhled webových stránek. Do části matice, kam se 

zařazují vynikající kritéria, spadá většina hodnocených znaků – informace o zboží 

v záložce produktu, nabídka oděvů, nabídka obuvi, ceny oděvů, ceny obuvi, ceny 

doplňků, kvalita oděvů, kvalita obuvi, kvalita doplňků, proces provedení nákupu            

v e-shopu, výběr možností platby za zboží, komunikace po provedení objednávky, 

rychlost vyřízení objednávky a poprodejní servis, tedy reklamace. Do části kritérií 

v kvadrantu bez starostí spadá kritérium nabídky doplňků, které je těsně pod hranicí 

s částí nadbytku. V poslední části, v pravém dolním rohu matice, nacházíme kritéria, na 

které je žádoucí se zaměřit v případě požadovaného zlepšení. Jedná se o následující 

kritéria: orientace na webových stránkách a zařazení zboží do kategorií, které jsou opět 
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těsně pod hranicí s částí vynikajících aspektů, dále výběr možností dopravy/vyzvednutí 

zboží a cena dopravy.  

2.3.4.2 Model D - S pro výdejní místo  

Stejně tak jako pro obecná kritéria byla pro hodnocení výdejního místa vytvořena tabulka 

s vypočtenými průměrnými hodnotami ze získaného hodnocení od respondentů. Opět je 

každému kritériu přiděleno číselné označení pro sestrojení matice D – S. 

Tabulka č. 9: Průměrná spokojenost a důležitost pro kritéria výdejního místa  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Z takto zpracovaných průměrných hodnot byla vytvořena matice D – S pro výdejní místo.  

 

Graf č. 14: Matice důležitost - spokojenost pro kritéria výdejního místa  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Co se týká výdejního místa internetového obchodu, do kategorie nadbytku nespadá žádné 

kritérium, v části vynikajících znaků najdeme ochotu a vstřícnost personálu a rychlost      

Kritérium
Číslené označení

kritéria

Průměrná 

hodnota 

důležitosti

Průměrná 

hodnota 

spokojenosti

Možnost parkování 1 2,15 2,31

Otevírací doba 2 1,54 2,00

Prostředí výdejního místa 3 1,92 2,08

Ochota a vstřícnost personálu 4 1,54 1,46

Rychlost a pohodlnost vyzvednutí zboží 5 1,77 1,77
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a pohodlnost vyzvednutí zboží. Do části bez starostí je zařazeno kritérium možnost 

parkování a prostředí výdejního místa a v části pro možné zlepšení otevírací doba.  

V konečném zhodnocení analýzy internetového obchodu Calzanatta lze říci, že oblasti, 

ve kterých je možné zlepšit fungování internetového obchodu je více. Z výsledků obou 

matic důležitosti a spokojenosti bude vycházeno v návrhové části práce.  

2.4 SWOT analýza 

Současnou situaci můžeme také shrnout do SWOT analýzy, tedy analýzy silných                    

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.  

2.4.1 Silné stránky 

• dobré recenze zákazníků 

• poskytování detailních informací o zboží v záložce produktu 

• sortiment dle aktuálních trendů 

• možnost vyzkoušení objednaného zboží ve výdejním místě, případně jeho 

výměny 

• bezproblémové vyřízení reklamací  

2.4.2 Slabé stránky  

• nabídka pouze dámského sortimentu 

• horší orientace na webových stránkách 

• otevírací doba výdejního místa ve všední dny, zavřené víkendy 

• úzký výběr možnosti dopravy zboží zákazníkovi 

• slabší propagace 

2.4.3 Příležitosti  

• růst ochoty zákazníků nakoupit tento sortiment přes internet 

• růst vybavenosti potenciálních zákazníků výpočetní technikou 

• rychlé spojení prostřednictvím správně fungujícího transferu peněz (on – line 

platba kartou či bankovním převodem) 
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2.4.4 Hrozby 

• neustále rostoucí silná konkurence 

• snížení počtu zákazníků 

• zvýšení cen zboží dodavateli 

• zvýšení nákladů na dopravu zboží od dodavatele do skladu 

• zvýšení nájemného pro sklad 

• výpověď pronájmu skladu pronajímatelem 

 

Kromě aspektů silných a slabých stránek vycházejících z analýzy současné situace byl do 

příležitostí zahrnut růst ochoty zákazníků nakupovat tento sortiment přes internetový 

obchod bez „osahání“, což může být pro některé rozhodující faktor. Dále příležitost růstu 

vybavenosti potenciálních zákazníků výpočetní technikou, která je k nákupu přes e-shop 

nezbytná, a v poslední řadě správně a stabilně fungující transfer peněz představující 

rychlé a bezpečné on-line převody peněžních prostředků. V tomto případě je to jedna 

z možností plateb za provedené objednávky. U hrozeb existují různé faktory, které mohou 

negativně ovlivnit fungování internetového obchodu a jedná se jak o hrozby týkající se 

jak konkurence a zákazníků, tak dodavatelů (dodavatelů zboží či skladovacího prostoru  

a všeho s tím spojené). Uvedené hrozby a příležitosti jsou velmi důležité.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě provedení marketingového auditu budou v této kapitole navržena řešení 

vycházející z výsledků, která mají za cíl zvýšit spokojenost zákazníků internetového 

obchodu Calzanatta jak s jednotlivými aspekty, tak celkovou, ale také postavení e-shopu 

na trhu. Každý návrh řešení je rozpracován i ekonomicky zhodnocen. 

3.1 Návrhy řešení pro internetový obchod 

Z modelů D – S bylo zjištěno, na které oblasti je potřeba se v případě návrhů řešení 

nejvíce zaměřit. Do kvadrantu matice internetového obchodu s výsledkem „zlepšit“ 

patřila tato kritéria:  

• orientace na webových stránkách,  

• zařazení zboží do kategorií,  

• výběr možností dopravy/vyzvednutí zboží, 

• cena dopravy. 

3.1.1 Orientace na webových stránkách  

Jak již bylo řečeno v analytické části práce, co se týká prohlížení nabídky zboží 

v internetovém obchodě, není příliš přehledná. V horní části webové stránky je lišta 

s hlavními kategoriemi nabídek – výprodej, oblečení, kabelky, obuv, doplňky. Pokud 

návštěvník internetového obchodu pro prohlédnutí podrobněji členěné nabídky oblečení 

nezvolí kurzorem přímo hlavní kategorii, ale pouze na ni kurzorem najede, zobrazí se 

náhled nabídky vedlejších kategorií a podkategorií v okně přes webovou stránku. Bohužel 

ne všechen výčet zboží se na zobrazenou stránku vejde. Po snaze zobrazení i spodního 

členění zboží se může stát, že se kurzor posune mimo a náhled nabídky se stáhne. Poté se 

musí návštěvník opět vrátit do horní části webové stránky a pokus opakovat. To může 

působit návštěvníkům problém v orientaci, proto bylo pravděpodobně také toto kritérium 

hodnoceno nižší spokojeností zákazníků, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, 

zároveň však s vyšší důležitostí. Co se týče nabídky obuvi, ta není příliš velká a na stránku 

se v současné době vejde. K problému ale může dojít při rozšiřování sortimentu                    
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a podrobnějšího členění. V případě kabelek a doplňků zobrazení problém nedělá, nabídka 

a členění nejsou tak široké.  

 

Obrázek č. 5: Zobrazení okna nabídky oděvů na stránce Calzanatta 

(Zdroj: 19) 

 

Pro zlepšení orientace na webových stránkách navrhuji zmenšit okno zobrazení výčtu 

vedlejších kategorií a podkategorií po najetí kurzorem na hlavní nabídku, především tedy 

u oděvů, případně obuvi, kde je tohoto bližšího členění více. Okno nabídky lze zmenšit 

naprogramováním. Zástupce jednatele, který internetový obchod spravuje nemá až takové 

znalosti, aby mohl tento problém vyřešit sám, bude tedy nutné požádat odborníka, který 

fungování tohoto internetového obchodu naprogramoval na míru.  

Předpokládané náklady na řešení okna zobrazované nabídky:  

Hodina práce IT programátora drobných úprav – 200,- Kč, předpokládaný rozsah 

vyřešení tohoto problému zmenšením okna nabídky bude pravděpodobně do hodiny práce 

(26). 

3.1.2 Zařazení zboží do kategorií 

Další aspekt, který se nacházel v matici D – S v části zlepšit, byl zařazení zboží do 

kategorií. Pro zákazníky je toto kritérium důležité, vede k lepší orientaci v nabídce              

a snadnějšímu vyhledávání žádaných produktů. Hodnocení spokojenosti nebylo příliš 
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vysoké. Vedlejší kategorie a podkategorie nejsou logicky uspořádány, např. nejprve 

nabídka vrchních částí oděvů, dále spodních částí oděvů, aj.. Nějaké podkategorie, které 

nejsou z důvodu velkého rozsahu uvedeny v práci, obsahují v názvech také gramatické 

chyby, kterých se lze vyvarovat. Takové chyby jistě nepůsobí dobře na návštěvníky 

stránky, jedná se například o spojení „dámské trička“ apod.. Některé členění do kategorií 

nabídky shledávám jako nepotřebné či nedůležité. Zákazník může zařazený sortiment 

naleznout v jiném dělení a vyhledávání dle názvu některých těchto kategorií pro 

zákazníky nemusí být příliš důležité. V tomto případě pro zlepšení orientace v nabídce 

proto navrhuji pozměnit uspořádání vedlejších kategorií, případně smazání některých 

z nich.  

Tabulka č. 10: Současné členění sortimentu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

 

     

Takto je v současné době členěna nabídka do hlavních a vedlejších kategorií. 

V uspořádání je vidět nesystematické seřazení vedlejších kategorií nabídky, nedostatky 

vidím v řazení nabídek oblečení, obuvi i doplňků. 

Hlavní kategorie Vedlejší kategorie Hlavní kategorie Vedlejší kategorie

Výprodej Zimní výprodej Kabelky Crossbody

Letní výprodej Přes rameno

Oblečení Bundy Do ruky

Kabáty Batůžky

Kalhoty Obuv Dámské tenisky

Overaly Letní obuv

Šaty Dámské lodičky

Sukně Dámské slip-ony

Svetry Podzimní/jarní obuv

Kardigany Zimní obuv

Větší velikosti Televizní bačkůrky

Trička a halenky Doplňky Sluneční brýle

Mikiny Deštníky

Tepláky Peněženky

Vesty a ponča Bižuterie

Saka, blejzry a bolerka Letní šátky

Legíny Zimní šály

Spodní prádlo Zimní čepice

Dámské noční prádlo Dámské rukavice

Basic kolekce Opasky

Business kolekce

Denim kolekce

Black & White

Boho styl

Army styl

Květinová kolekce
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V následující tabulce je uvedeno členění a řazení sortimentu dle nového návrhu. 

V nabídce oděvů, obuvi i doplňků jsem navrhla řazení, které je přehlednější a logicky 

uspořádané. Zákazníkům pomůže zlepšit orientaci jak v nabídce, tak při vyhledávání 

požadovaného zboží v zařazení do kategorií. Názvy vedlejších kategorií zůstaly 

nezměněné, základní zařazení zůstalo v původním provedení, měnilo se pouze pořadí 

výčtu zobrazované nabídky.  

Tabulka č. 11: Členění sortimentu dle nového návrhu  

(Vlastní zpracování vycházející z 19) 

 

 

Kromě změny pořadí uskupení v dělení nabídky jsem vyčlenila z vedlejších kategorií 

kategorii „Denim kolekce“, dále „Black & White“ a „Květinová kolekce“. Z hlediska 

dělení tyto kategorie hodnotím ve výčtu nabídky jako ne příliš potřebné a důležité. 

Všechny produkty zařazené v této kategorii jsou také v jiné skupině nabídek, takže je 

možné toho dělení vynechat.  

Změna týkající se pořadí uspořádání kategorií a smazání některých z nich vyžaduje 

náklady v podobě času na provedení této změny. Toto řešení může provést zástupce 

jednatele firmy, který se stará o chod a správu nabídky internetového obchodu. Není 

Hlavní kategorie Vedlejší kategorie Hlavní kategorie Vedlejší kategorie

Výprodej Zimní výprodej Kabelky Crossbody

Letní výprodej Přes rameno

Oblečení Trička a halenky Do ruky

Kardigany Batůžky

Mikiny Obuv Dámské tenisky

Svetry Dámské slip-ony

Saka, blejzry a bolerka Dámské lodičky

Vesty a ponča Letní obuv

Bundy Podzimní/jarní obuv

Kabáty Zimní obuv

Kalhoty Televizní bačkůrky

Legíny Doplňky Sluneční brýle

Tepláky Bižuterie

Overaly Opasky

Sukně Peněženky

Šaty Letní šátky

Spodní prádlo Zimní šály

Dámské noční prádlo Zimní čepice

Basic kolekce Dámské rukavice

Business kolekce Deštníky

Boho styl

Army styl
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placen hodinovou sazbou za svou práci, ale jeho výše výdělku závisí na čistém zisku 

z objemu prodeje. Přesněji tedy náklad na nové řešení není možné vyčíslit. Čas, který 

bude muset být vynaložen na tuto změnu, je odhadován zhruba na hodinu práce.  

3.1.3 Výběr možností dopravy/vyzvednutí zboží 

V analýze současné situace bylo zjištěno, jaké možnosti dopravy zboží či jeho vyzvednutí 

internetový obchod Calzanatta nabízí a také jejich ohodnocení spokojeností a důležitostí 

respondenty v dotazníkovém šetření.  

Osobní odběr je možný pouze ve výdejním místě, který slouží jako sklad prodávaného 

zboží. Toto výdejní místo se nachází v Modřicích, v těsné blízkosti místa Brna. Možnosti 

vyzvednutí objednávky v tomto místě mohou využít pouze zákazníci pohybující se či 

žijící v blízkém okolí.  

Pro ostatní zákazníky zbývá na výběr pouze doprava prostřednictvím České pošty, a to 

konkrétně „Balík Do Ruky“ s možností platby za objednávku dobírkou za 128,- Kč včetně 

DPH a „Balík Do ruky“ za 89,- Kč včetně DPH.  

Aspekt výběr možností dopravy či vyzvednutí zboží se zařadil do kritérií s nejnižší 

hodnotou spokojenosti z celkově dvaceti hodnocených. Pro zákazníky je však poměrně 

důležitý.  

Zákazníci České pošty nejsou v posledních několika letech s poskytováním jejich 

přepravních služeb příliš spokojeni. S doručováním zásilek jsou poměrně časté problémy. 

V případě respondentů dotazníkového šetření v analytické části je tomu pravděpodobně 

taky tak. Sama jsem zákazníkem internetového obchodu a mám možnost pro vyzvednutí 

objednávky využít výdejního místa. Pokud by tomu tak nebylo, zvolím přepravu své 

objednávky prostřednictvím České pošty pouze z toho důvodu, že nemám jiný výběr. 

Konkurence většinou nabízí minimálně dva dopravce, ze kterých je možno si dle svých 

vlastních preferencí vybrat. Tohle vnímám jako slabinu internetového obchodu, a proto 

jsem se rozhodla navrhnout pro e-shop zařazení i jiných způsobů pro dodání objednávek 

zákazníkům. Přidání nových možností způsobů dopravy či dopravců jistě povede k vyšší 

spokojenosti zákazníků s tímto kritériem.  
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Dotazník pro zákazníky obsahoval také otázku, jakou další možnost dopravy své 

objednávky by si vybrali. Možností odpovědí bylo celkem pět a respondent měl možnost 

označit více možností. Nejvíce respondentů zvolilo možnosti jako další možnost dopravy 

Uloženku a Zásilkovnu, dále získala nejvíce odpovědí možnost doručování objednávek 

kurýrní společností PPL.  

3.1.3.1 Uloženka 

Uloženka poskytuje profesionální dopravní a logistické služby pro e-commerce. Jedná se 

o systém, kde může internetový obchod získat všechny přepravní služby spojené 

s osobním a automatizovaným výdejem zásilek nebo dopravou na adresu příjemců. 

Společnost vlastní velkou síť podacích a výdejních poboček v rámci České i Slovenské 

republiky. V rámci tohoto systému nabízí kromě dopravy a výdeje zásilek na výdejní 

místa Uloženky také podání na partnerská výdejní místa společností DPD a České pošty 

či doručení zásilek na adresu. Pokud internetový obchod začne spolupracovat s tímto 

systémem, získává jednoho partnera, jeden systém, jedno vyúčtování, jedno podací místo 

a všechny druhy přepravy za minimální ceny (27). 

Nabízí možnost podání zásilek na pobočkách, pro vzdálenější partnery existuje možnost 

hromadného zasílání zásilek nebo jejich svozy na pobočky. V 96 % případů doručují 

zásilky v rámci České republiky na výdejní místa Uloženky nebo dalším přepravcům ve 

stejný či hned druhý den od podání. Dopravu umožňují také na Slovensko, kam 

internetový obchod Calzanatta dopravu objednávek v současné době nenabízí. Při 

zařazení služeb Uloženky může distribuovat své zboží i tam, což nabízí možnost dalšího 

růst přijatých objednávek a obchodní rozvoj (27).  

Fungování Uloženky 

Do systému internetový obchod přes jedno rozhraní manuálně nebo automatizovaně zadá 

přepravní data, vytištěné štítky ze systému pro různé přepravce se pak nalepí na zásilky. 

Podat zásilky lze osobně, domluveným svozem nebo přes dopravce hromadným podáním 

na pobočku. Uloženka předá zásilky na výdejní místa či dalším přepravcům ve stejný den 

nebo hned den následující. Ve výdejních místech Uloženky jsou zásilky 14 dní připravené 
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pro osobní odběr zákazníkem, za zboží je možné platit také dobírkou. Všechny informace 

týkající se zásilek pak podává internetovému obchodu jeden systém (27).  

Na webové stránce Uloženky je napsáno, že internetovým obchodům využívajícím jejich 

služby narostly průměrné objednávky o 25 – 40 % během pouhých tří měsíců od přidání 

Uloženky do košíku (27).  

Využití Uloženky 

Nejdříve musí internetový obchod vyplnit registrační formulář na základě kterého bude 

aktivován uživatelský účet. Následně je nutné nainstalovat z administrace systému 

zdrojové kódy, vybrat požadované přepravce a služby a vložit systémové nástroje do 

košíku e-shopu (27).  

Internetový obchod může využít celého systému, ale taky pouze jeho částí. Pro 

internetový obchod Calzanatta bych zvolila možnost dopravy prostřednictvím Uloženky 

především na její výdejní místa či výdejní místa Uloženka partner a DPD Pickup. Pro 

osobní odběry zásilek disponuje více než 450 výdejními místy. Součástí rozvoje e-shopu 

je také nová možnost distribuce na Slovensko (27).  

Webová stránka Uloženky bohužel nenabízí přehled cen za odesílání zásilek                           

a podrobnější informace o svých službách. K ceníku služeb a informacím se je možné 

dostat pouze z uživatelského účtu, tedy po až po provedení registrace internetového 

obchodu. 

3.1.3.2 Zásilkovna 

Zásilkovna funguje na obdobném principu jako Uloženka. Nabízí dopravu na výdejní 

místa, kdy dle svých slov pečlivě vybírá města i samotné partnery, dbá na dostupnost, 

příjemný personál, velikost provozoven, možnost parkování a mnoho na dalších 

parametrů. Snaží se stále růst, v současné době působí v každém městě, které má více než 

5 tisíc obyvatel. Výdejních míst má celkem 1 964, a to nejen v ČR a SR, ale také v jiných 

zemích. Kromě dopravy na výdejní místa opět využívá spolupráce s Českou poštou, DPD 

a také dopravu na Slovensko či jiných zemí. Jako novou službu v nedávné době 

Zásilkovna zařadila expresní večerní doručení na adresu, kdy při dodání zásilky do 
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určitého času na podací místo garantuje expresní dopravu na požadovanou adresu v rámci 

Prahy, Brna a Ostravy ještě tentýž den ve večerních hodinách (28).  

Téměř všechna výdejní místa slouží zároveň jako místa podací, od pravidelného posílání 

více jak 12 zásilek denně nabízí Zásilkovna vyzvednutí zásilek k přepravě přímo ve 

skladu internetového obchodu.  Na rozdíl od Uloženky má Zásilkovna veřejně přístupný 

ceník svých služeb. A proto, že v případě využití těchto dvou systémů doporučuji se 

zaměřit především na dodání objednávek Calzanatty na výdejní (a to nejen v ČR, ale také 

v SR), jsou na následujícím obrázku uvedeny ceny výdeje při doručení na výdejní místo. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH (28). 

 

 

Obrázek č. 6: Ceny pro standardní a nadrozměrné zásilky  

(Zdroj: 29) 

 

V rámci možností osobního odběru objednávek zákazníky ve výdejních místech bych 

zvolila zařazení obou těchto možností do výběru dopravy v nákupním košíku. Každá se 

v určitých aspektech může lišit, ale obě fungují velmi podobným způsobem. Po čase 

využívání lze zjistit, kterou možnost při objednávání zákazníci volili více. Poté se 

internetový obchod může rozhodnout, který systém v možnostech dopravy bude využívat 

nadále, s druhým může partnerství ukončit. Vyzvednutí objednávek ve výdejních místech 
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využívá čím dál tím více zákazníků. Zákazníci si sami určují, který den a ve kterou hodinu 

(v rámci otevírací doby) si vyzvednou svou uloženou zásilku.  

Před zařazením těchto možností do výběru dopravy a ujednání smluvního partnerství 

musí správce e-shopu projít smluvní podmínky a zjistit, zda by mu spolupráce 

vyhovovala. 

3.1.3.3 PPL 

Druhou nejvíce volenou odpovědí v dotazu týkajícího se dalších možností dopravy bylo 

zařazení dopravy prostřednictvím kurýrní služby PPL.  

Společnost PPL CZ s. r. o. patří k nejvýznamnějším přepravcům zásilek na českém trhu. 

Od svého založení se společnosti specializovala na vnitrostátní balíkovou přepravu na 

firemní adresu, portfolio služeb pak jako první rozšířila o balíkovou přepravu na 

soukromou adresu a také o vnitrostátní paletovou přepravu (30). 

Kurýrní služba PPL nabízí doručování zásilek na adresu v rámci ČR. Jejich služeb může 

využít internetový obchod Calzanatta proto, aby rozšířil výběr možností dopravy. Dle 

vlastních zkušeností vím, že ceny dodání PPL jsou pro zákazníky vyšší než v případě 

České pošty. Někteří zákazníci ale mohou preferovat služby této kurýrní společnosti 

(například večerní doručení, které ČP nenabízí). Společnost nabízí doručování klasické, 

doručení ve večerních hodinách či doručení do PPL ParcelShopu, který funguje podobně 

jako výdejní místa Uloženky a Zásilkovny. Je na správci Calzanatty, kterou službu pro 

své zákazníky zařadí do výběrů způsobu dopravy objednávek (30). 

Individuální nabídka je dostupná po kontaktování zákaznické linky nebo zaslání e-mailu 

s podrobnými údaji o potenciálním klientovi. Není tedy stejně jako v předchozích 

případech možné o spolupráci s PPL CZ, s. r. o. zjistit bližší informace.  

Náklady na zařazení nových nabídek přepravy objednávek do internetového obchodu se 

odvíjí od času, který správce internetového obchodu vynaloží k prostudování materiálů  

o spolupráci, jednání o uzavření smluvního partnerství a přímý proces nahrávání 

zdrojových kódů do systému e-shopu pro zobrazování nabídky partnerů v nákupním 

košíku. Není možné je tedy blíže specifikovat a stejně jako u ostatních řešení změnu 
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provádí správce e-shopu. Dodavatelé si za zprostředkování přepravních služeb určují 

odměnu, kterou je internetový obchod zavázán odvádět. Náklad pak tvoří výše odvedené 

odměny dodavateli. 

3.1.4 Cena dopravy 

Cena dopravy se odvíjí především od cen služeb dodavatelů a přičítá se k nim balné. 

Přidáním dalších možností dopravy, které jsou navrženy v předchozí části práce, dostává 

zákazník na výběr jak z levnějších možností – Zásilkovna, Uloženka, tak nákladnější 

možnost – PPL. Na zákazníkovi pak je, kterou možnost si zvolí. Rozhoduje se na základě 

svých zkušeností, ceny dopravy i poskytovaných služeb. 

3.2 Návrhy řešení pro výdejní místo 

Hodnocením respondentů v dotazníkovém šetření bylo k možnosti zlepšení dle matice    

D – S navrhnuto kritérium otevírací doby výdejního místa e-shopu.  

3.2.1 Otevírací doba výdejního místa 

Ne všem může otevírací doba výdejního místa vyhovovat, spousta zákazníků má pracovní 

dobu, která se kryje s otevírací dobou výdejního místa, a proto této možnosti nemůže 

využít. Navrhuji změnit otevírací dobu a přizpůsobit se tak zákazníkům, kteří by třeba 

možnosti osobního odběru využili, ale v současné době nemohou. Současná otevírací 

doba je znovu uvedena v následující tabulce.  

Tabulka č. 12: Současná otevírací doba výdejního místa  

(Zdroj: 19) 

 

Pondělí 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Úterý 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Středa 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.30 

Čtvrtek 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Pátek 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Sobota Zavřeno 

Neděle Zavřeno 
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Z tabulky je patrné, že ve všední dny je výdejní místo otevřeno v pondělí, úterý, čtvrtek 

a pátek ve stejnou dobu. Ve středu je otevřeno ráno později a objednávku je možné si 

vyzvednout až do 17. 30 h. Je obtížné se přizpůsobit všem zákazníkům, ale navrhuji 

úpravu otevírací doby, která je uvedena v tabulce níže.  

Tabulka č. 13: Otevírací doba výdejního místa dle nového návrhu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

 

Pondělí 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Úterý 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Středa 9.30 - 12.00, 12.30 - 18.00 

Čtvrtek 9.30 - 12.00, 12.30 - 18.00 

Pátek 7.30 - 12.00, 12.30 - 16.00 

Sobota Zavřeno 

Neděle Zavřeno 

 

Jak již bylo zmíněno, výdejní místo je zároveň skladem, ve kterém se po celou dobu 

otevírací doby pracuje. Proto je v souladu s pracovní dobou takto zvolena i doba pro 

osobní odběry objednávek. Navrhuji doporučení změny ve středu a čtvrtek, kdy by mohlo 

být výdejní místo otevřeno od 9.30 h až do 18.00 h. Pracovní doba zůstane ve stejném 

rozsahu, náklady na mzdy se tedy nemění. A zákazník si již zvolí, která doba a v jaký den 

je pro něj vhodná. Bylo by možné otevřít výdejní místo i v sobotu například pouze na 

čtyři hodiny, ale v rámci žádosti o zachování současných podmínek tuto možnost 

nenavrhuji. Změna posunuje celou pracovní dobu ve čtvrtek o dvě hodiny vpřed, zatímco 

ve středu by se jednalo pouze o půlhodinu, a proto by bylo vhodné zkonzultovat tento 

návrh i se zaměstnanci a domluvit se na tom, zda by se změnou souhlasili. Poté je možné 

otevírací dobu změnit na zkoušku a zjistit, zda budou zákazníci využívat osobních odběrů 

více. Na základě výsledku se obchod může rozhodnout o dalším postupu či úpravě změn. 
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3.3 Návrhy v oblasti podpory prodeje a řízení vztahu se zákazníky  

V rámci dotazníkového šetření byly v závěru položeny otázky týkající se preferencí 

v oblasti nabídky sortimentu a nabídek pro zákazníky.  

3.3.1 Nabídka sortimentu 

Dotaz týkající se prodávaného sortimentu se zaměřoval na to, jaké další nabídky by 

respondenti v e-shopu uvítali. Bylo možné označit více odpovědí a na výběr bylo 

z následujících možností:  

• pánské oděvy, obuv a doplňky,  

• dětské oděvy, obuv a doplňky,  

• širší nabídku dámských oděvů 

• širší nabídku dámské obuvi,  

• širší nabídku dámských doplňků 

• nic, současná nabídka mi vyhovuje. 

Nejvíce by respondenti uvítali zařazení nabídky pánských oděvů, obuvi a doplňků. 

Rozšíření sortimentu o nabídku pro pány by bylo velmi velkým krokem kupředu, e-shop 

by tak mohl získat mnoho nových zákazníků. Dále bylo nejvíce voleno rozšíření nabídky 

dámské obuvi. V rámci rozšiřování nabídky sortimentu je nedílnou součástí zvolení 

vhodného dodavatele (a to výběr ze stávajících dodavatelů nebo nového dodavatele)           

a výběr zboží k prodeji. Nabídka by se rozšiřovala postupně, stejně tak, jako tomu bylo 

v začátcích fungování obchodu. Náklady v tomto případě zahrnují čas věnovaný výběru 

dodavatele a zboží k nákupu, který má opět plně v kompetenci správce e-shopu.  
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3.3.2   Nabídka pro zákazníky 

Respondentům byla také položena otázka, která se týkala nabídek pro zákazníka. Jednalo 

se o určité benefity v podobě věrnostního programu, slev apod. V tomto případě bylo 

možné zvolit pouze jednu odpověď, a to nabídku, která by je nejvíce zaujala. Na výběr 

byly tyto možnosti:  

• věrnostní program pro zákazníky (sbírání věrnostních bodů za nákupy a následné 

získání určité slevy na objednávku), 

• příležitostné akce dopravy zdarma, 

• procentuální slevy na objednávku ku příležitosti narozenin či jmenin 

registrovaného zákazníka, 

• nabídka procentuální slevy na část sortimentu (např. 20 % sleva na kalhoty, atd.). 

Nejvíce respondentů by ocenilo nabídku příležitostné dopravy zdarma. Konkurence 

tohoto nástroje využívá a občasně zákazníkům dopravu zdarma na objednávky nabízí. 

V některých případech pouze při určité výši objednávky, někdy výše objednávky 

nerozhoduje. Zákazníky může tento faktor výrazně motivovat k nákupu, doprava bývá 

často nákladná, proto takové ušetření uvítá mnoho zákazníků. Doporučuji tedy pro e-shop 

Calzanatta zařazení této příležitostné nabídky, která může podnítit zákazníka k nákupu. 

Může motivovat jak stávajícího zákazníka, tak přilákat zákazníky nové. Informace              

o takové nabídce lze zasílat e-mailem ve formě newsletteru, sdělit v příspěvku na 

facebookové stránce a zobrazit jako akci na hlavní stránce obchodu.  

Náklady v případě poskytnutí nabídky představují výši přepravních nákladů za 

objednávky, které zákazník nebude platit.  

Druhý největší podíl respondentů zaujal věrnostní program pro zákazníky. Věrnostní 

program by zahrnoval sbírání bodů za objednávky, které se při dosáhnutí určité výše 

nasbíraných bodů přemění na slevu. Tu by mohl zákazník využít při svém dalším nákupu. 

Doporučuji bodování např. 10,- utracených Kč = 1 bod. Při nasbírání 200 bodů, což 

odpovídá hodnotě nákupů ve výši 2 000,- Kč, by byl zákazníkovi zaslán unikátní kód      

(v libovolné podobě čísel, písmen či slovního hesla) na 10% slevu na nákup. Sleva by se 

nevztahovala na dopravu, ale pouze na hodnotu objednávky. Nabídka věrnostního 
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programu je pouze pro registrované zákazníky v e-shopu, kde lze souhrnně sledovat jeho 

objednávky.  

Nákladem při poskytnutí této nabídky je procentuální výše slevy na objednávku 

zákazníka, který dosáhl daného počtu bodů a slevu na nákup uplatnil.  

Tyto dvě nejvíce žádané nabídky bych zařadila do podpory prodeje, pro zákazníky jsou 

zajímavé a mohou podpořit rozvoj internetového obchodu.  

3.4 Přínosy návrhů 

Návrhy v této části práce mohou zvýšit nejen spokojenost zákazníků, ale také celkové 

postavení společnosti na trhu. Mohou podpořit jak spokojenost s jednotlivými faktory, 

které nebyly hodnoceny nejlépe, tak zákazníkovo rozhodování o nákupu a spokojenost 

celkovou. Věnují se oblasti řízení vztahu se zákazníky i podpoře prodeje. Využití 

navrhovaných řešení není příliš obtížné, proto doporučuji se na tyto návrhy zaměřit, 

zhodnotit jejich uplatnění a dle uvážení je zařadit do procesu fungování internetového 

obchodu. Mohou výrazně přispět v oblasti rozvoje a zvýšení objemů prodeje. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala marketingovým auditem vybraných aktivit internetového 

obchodu Calzanatta, který se orientuje na prodej dámských oděvů, obuvi a doplňků 

dovážených ze zahraničí. Audit byl zaměřen především na spokojenost zákazníků a byl 

podkladem pro návrhy řešení. Cílem práce bylo navrhnout opatření ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků a zlepšení postavení společnosti na trhu.  

V první kapitole se zpracovávala teoretická východiska týkající se pojmů marketingu, 

marketingového auditu, internetového prodeje, zákazníka a použitých metod, ze kterých 

se následně vycházelo v analytické části práce. Při zpracování teoretických východisek 

bylo čerpáno z odborné literatury a internetových zdrojů.   

Následně byla stručně představena společnost Calza, s. r. o., která provozuje internetový 

obchod Calzanatta. Pro vykreslení situace na trhu byla provedena Porterova analýza. 

Analýza současné situace se věnovala marketingovému auditu marketingového mixu pro 

e-commerci a auditu spokojenosti zákazníků, který probíhal na základě dotazníkového 

šetření. K vyhodnocení dotazníku bylo pro přehlednost využito grafického či tabulkového 

zpracování výsledků s jejich interpretací. Hodnocení spokojenosti a důležitosti se dělilo 

zvlášť pro internetový obchod jako celek a pro výdejní místo. Z výsledků bylo vyjádřeno 

průměrné hodnocení spokojenosti a důležitosti, které se dále zpracovalo pomocí modelu 

důležitost – spokojenost. V modelu D – S byla zjištěna kritéria žádající si zlepšení. Dále 

byla využita metoda Net Promoter Score a na závěr analytické části pro shrnutí analýza 

SWOT.  

Na základě výsledků dotazníkového šetření a matice D – S byla v kapitole vlastních 

návrhů řešení navržena opatření, která mohou zvýšit spokojenost zákazníků a také zlepšit 

pozici internetového obchodu Calzanatta na trhu.  

Pro zajištění aktuálních údajů a neustálé zlepšování v oblasti internetového prodeje 

doporučuji zařadit audit spokojenosti zákazníků mezi běžné a opakované činnosti. 

Poskytuje informace a hodnocení, která jsou pro správné fungování internetového 

obchodu nezbytné.  
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