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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků v maloobchodní 

sféře. Teoretická část práce shrnuje literární rešerši pojmů, jejichž znalost je potřebná 

pro zpracování části praktické. V té je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí 

podniku, po které následuje vlastní průzkum spokojenosti zákazníků technikou 

dotazníkového šetření. Poslední část obsahuje analýzu výsledků průzkumu a návrhy 

na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků včetně vyčíslení finančních, časových 

a personálních zdrojů a analýzy rizika. 

 

Klíčová slova 

zákazník, spokojenost zákazníka, analýza, focus group, marketingový průzkum, dotazník 

 

Abstract 

This Master’s thesis deals with the issue of customer satisfaction in a retail store. 

Theoretical part summarizes a literature review needed for practical application which 

includes an analysis of internal and external environment, followed by own questionnaire 

survey of customer satisfaction. Last part contains an analysis of survey results 

and formulation of proposals improving the customer satisfaction including a calculation 

of financial, time and human resources and risk analysis. 

 

Key words: 

customer, customer satisfaction, analysis, focus group, marketing research, questionnaire 
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1 Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Spokojenost zákazníků a zvýšení její 

úrovně. Je to z toho důvodu, že již více jak 7 let pracuji v obchodní sféře, kde náplň 

mé práce spočívá především v poskytování zákaznického servisu neboli obsluze 

zákazníků. Toto spojení v sobě ukrývá především činnosti vedoucí k vytvoření žádoucí 

hodnoty zákazníků a uspokojení jejich potřeb. Jelikož je z dlouhodobého a finančního 

hlediska pro podnik výhodnější udržení stávajících zákazníků než získaní zákazníků 

nových, směřují moje aktivity také k podpoře a budování loajality zákazníků, posilování 

jejich důvěry a věrnosti. Neznamená to však, že noví zákazníci budou zastíněni 

nebo přehlíženi, ba naopak – náplní mé práce je také vytvářet takové podmínky, které 

nové zákazníky přilákají a získají. S výčtem činností pak samozřejmě souvisí vytváření 

optimální hodnoty pro mého zaměstnavatele. 

 

V současné době se na měření spokojenosti zákazníků klade stále větší důraz. Důvodem 

není pouze skutečnost, že toho měření představuje základní kámen pro řízení vztahů 

se zákazníky, ale také fakt, že výsledky přispívají k odhalení nedostatků, vyzdvižení 

předností, ale i podávání impulsů pro inovace produktů či rozvoj služeb. Firmy se čím dál 

více opírají o heslo: Náš zákazník, náš pán, čemuž přizpůsobují svoji strategii. 

 

V první řadě je třeba přijmout skutečnost, že spokojenost či nespokojenost spotřebitele 

nesouvisí přímo a výhradně pouze s produktem, nýbrž s celou řadou dalších 

doprovodných faktorů. Podnik má pak za úkol u těchto faktorů definovat jejich závažnost, 

důležitost, podíl a význam na celkové spokojenosti zákazníka. 

 

Klíčovým pojmem se v rozjímání o vztahu podniku se zákazníkem stává vytváření 

hodnoty. Toto spojení v sobě ukrývá soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou. 

Ve chvíli, kdy získaná hodnota předčila zákazníkovo očekávání, nastává jeho 

spokojenost. V opačném případě nikoliv. 
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Společnost Adidas si je těchto faktů velice dobře vědoma a do svých provozoven instaluje 

zařízení využívající NPS. Jedná se o systém měření loajality a spokojenosti zákazníků, 

získání jejich zpětné vazby za účelem zvýšení výkonnosti společnosti. V prodejně Adidas 

Outlet Store Hatě bylo toto zařízení instalováno zprvu pouze na zkoušku v průběhu 

letních prázdnin roku 2017. Zaměstnanci se mohli se zařízením seznámit a na vlastní kůži 

si vyzkoušet nejlepší a pro každého z nich nejpřirozenější způsob, jak zákazníka přimět 

zpětnou vazbu zanechat. Po celkové rekonstrukci prodejny, která proběhla na přelomu 

října a listopadu roku 2017, bylo toto zařízení instalováno nanovo. Relevantní výsledky 

se však očekávají až v průběhu let, kdy bude získaných dat významnější množství. 

Současná situace totiž uvádí stav průměrně 11 250 návštěvníků týdně při zanechání 

v průměru okolo 10 zpětných vazeb. 
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2 Vymezení problému 

V současnosti se orientace na zákazníka stává nedílnou součástí každé firemní strategie. 

K odvrácení konkurence a udržení vedoucí pozice na trhu je třeba zaměřit svoji pozornost 

na získání loajálních, a především spokojených zákazníků, jelikož právě zákazník 

na základě investovaných prostředků rozhoduje, zda firmu ve svém podnikání podpoří 

či nikoliv. Problému rostoucí konkurence a nutnosti vynaložit dostatečné úsilí na získání 

loajálních a spokojených zákazníků čelí i společnost Adidas Outlet Store Hatě, na kterou 

je aplikována tato diplomová práce. Důvod volby této společnosti pramení 

také ze skutečnosti, že jsem v této společnosti již pátým rokem zaměstnaná na pozici 

trenérka zákaznického servisu a pokladní a poslání mé práce již z názvu pozice spočívá 

v poskytování špičkového zákaznického servisu s cílem dosažení maximální 

spokojenosti a loajality zákazníků. Téma diplomové práce je mi tak velmi blízké a můžu 

čerpat z vlastních zkušeností. 

 

3 Cíl práce a metody zpracování 

Cílem diplomové práce je navrhnout soubor řešení vedoucí ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků společnosti Adidas Outlet Store Hatě. Na tento hlavní cíl jsou navázány cíle 

dílčí, a to: analýza okolí firmy a provedení vlastního průzkumu spokojenosti zákazníků. 

Zmiňované návrhy pak budou obsahovat rozbor finančního a časového hlediska včetně 

rozboru rizik. 

 

Struktura práce koresponduje se stanovenými úkoly a cíli. Teoretická část diplomové 

práce obsahuje vymezení a vysvětlení pojmů souvisejících s danou problematikou, 

jejichž porozumění je nezbytně nutné pro pochopení části praktické. Definované pojmy 

vycházejí z oblasti spokojenosti a loajality zákazníků a metod používaných k jejich 

měření. Praktická část se dělí na část analytickou a návrhovou. Analytická část zahrnuje 

analýzu vnitřního prostředí (analýzu zdrojů), analýzu vnějšího prostředí (SLEPTE 

analýzu) a analýzy zabývající se jak vnitřním, tak vnějším prostředím (Porterovu a SWOT 

analýzu). Následuje vlastní průzkum za využití techniky dotazníku a focus groupu, 

jehož výsledky jsou zpracovány pomocí shlukové analýzy, Pearsonova korelačního 



13 

 

koeficientu a matice důležitost-spokojenost. Limitem průzkumu je počet respondentů, 

který z časových a finančních důvodů nepřekročil číslo 426. Závěr práce pak pojednává 

o zhodnocení zjištěných výsledků a návrhů řešení na zvýšení úrovně spokojenosti 

zákazníků včetně časového hlediska, finančního hlediska a analýzy rizik. 
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4 Teoretická část 

4.1 Zákazník 

Náš zákazník, náš pán. Tak praví staré přísloví, které stále více a více nabývá na významu. 

V dnešní době, kdy je trh doslova přesycen různými firmami, totiž zákazník představuje 

pro firmu jednu z nejdůležitějších osob ovlivňujících fungování celého podnikání. 

Je to z toho důvodu, že si zákazník může službu či produkt vybrat a zakoupit v nespočtu 

podniků, které nabízejí podobné, ba dokonce totožné produkty či služby. Jelikož právě 

od zákazníka firmy získávají peníze, měly by právě na něj zaměřit značnou pozornost, 

především pak na jeho spokojenost. 

 

Existuje nespočet definic vysvětlujících pojem zákazník. Podle Fostera hraje zákazník 

v rámci podnikání hlavní roli a představuje pro firmy smysl práce. Jestliže je zákazník 

obsluhován, vykazuje mu tímto činem personál laskavost a naopak tím, že dá zákazník 

personálu možnost jej obsluhovat, vykazuje on laskavost firmě, potažmo personálu. 

Zákazníci tudíž určují, která firma bude se svými zaměstnanci na trhu úspěšná 

a která nikoliv. S touto definicí musím částečně nesouhlasit, jelikož by se firma měla 

zaměřit i na jiné aspekty a cíle, jako je např. maximalizace zisku, kvalita produktu 

či služby apod., aby byla firma na trhu úspěšná i z dlouhodobého hlediska.1 

 

Drucker tvrdí, že „zákazníkem je vždy spotřebitel – to znamená konečný uživatel daného 

výrobku nebo služby.“2 S poněkud odlišným názorem oponuje Laberge, který s takto 

jednotvárnou definicí nesouhlasí a konfrontuje s přesvědčením, že zákazník může být 

definován různými způsoby. Pojetí zákazníků se pak liší v závislosti na oddělení. 

Ku příkladu oddělení marketingu považuje za zákazníka jakoukoliv osobu vstupující 

do obchodu bez ohledu na to, zda uskuteční nákup či nikoliv.3 Definice Druckera 

                                                 

1 FOSTER, Timothy Richard Vernon. Jak získat a udržet zákazníka. 1. vyd. Computer Press, 2002. 117 s. 

ISBN 978-80-722-6663-0, str. 1 
2 DRUCKER, Peter Ferdinand. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. 1. vyd. Praha: Management 

Press, 2002. 300 s. ISBN 80-7261-066-X. 
3 LABERGE, Robert. Datové sklady: Agilní metody a business intelligence. 1. vyd. Brno: Computer 

Press, 2012. 352 s. ISBN 978-80-251-3729-1, str. 59. 
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vymezuje zákazníka velice úzce, jinými slovy ho nazývá jako konečného spotřebitele. 

Naopak Laberge považuje za zákazníky i ty, kteří nic nekoupí, avšak projeví zájem o naše 

produkty. Pro účely praktické části diplomové práce se spíše přikláním k názoru Laberge, 

jelikož z hlediska hodnocení spokojenosti zákazníků uvažuji právě i potencionální 

zákazníky, kteří nenakoupili, např. z důvodu nedostatečného sortimentu, neochoty 

prodavačů, nízké kvality apod. Cílem práce je tyto nedostatky odstranit a změnit 

potencionální zákazníky na spotřebitele. 

 

Nenadál rozděluje zákazníky do 4 skupin, kterými jsou: 

• interní zákazníci – např. vlastní zaměstnanci firmy, 

• zprostředkovatelé – např. velkoobchodní organizace, 

• externí zákazníci – organizace nebo fyzické osoby, které ale nemusí být vždy 

konečnými uživateli, 

• koneční uživatelé – finální spotřebitelé.4 

 

Z výše uvedených definic vyplývá, že zákazníkem je každý člověk, ať už jako spotřebitel 

nakupující produkty či služby k uspokojení svých individuálních potřeb nebo firemní 

zákazník nakupující produkt pro lepší poskytování svých služeb či lepší výrobu produktu. 

V současné době firmy nemají problém produkt vyrobit, ale prodat. Zákazník 

se tak dostává do popředí a stává se novým šéfem podniků. Je tudíž žádoucí zaměřit 

pozornost především na zákazníkovu spokojenost, a tím plynoucí hladký chod podnikání 

a upevnění pozice na trhu. 

 

4.1.1 Vymezení spokojenosti zákazníka 

Jak již bylo řečeno výše, je nezbytné věnovat důraz především na zákazníkovu 

spokojenost. Ta je v knize The Customer Experience Through the Customer's Eyes 

definována jako základní označení pro soubor postojů a pocitů, které zákazník vykazuje 

vůči organizaci. Tato definice vychází z konceptu, který zahrnoval nespočet frází a pojmů 

                                                 
4 NENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 1. vyd. Management Press, 2004. 335 

s. ISBN 978-80-726-1110-2, str. 13. 
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jako jsou loajalita zákazníků, vztah se zákazníky, zaměření se na zákazníky apod. Netřeba 

říkat, že lidé mají velmi vášnivý a silný vztah k vytváření různých slov a pojmů, 

které ve finále sice odlišně zní, ale popisují to samé. Spokojenost je tedy obecný výraz, 

který v sobě zahrnuje všechny tyto pocity a postoje. Odjakživa však klíčovým cílem 

podniků nebyla a do popředí se dostala až v průběhu posledních let. V současnosti 

můžeme říci, že spokojenost zákazníků je ukazatelem, který předpovídá jejich budoucí 

nákupní chování.5 

 

Nový označuje zákazníkovu spokojenost za pocit štěstí z odstranění nedostatku 

a uspokojení nákupního motivu. Ve své knize se odkazuje na Maslowovu pyramidu 

potřeb, která hierarchicky uspořádává potřeby od těch nejzákladnější po ty nejnáročnější 

jak na uspokojení, tak ovlivnění kvality života. Na nejnižším stupni se objevují potřeby 

přežití, např. potrava, pití, spánek apod. Jakmile tyto potřeby člověk uspokojí, poskočí 

v pyramidě o řádek výš a následuje touha po uspokojení těchto dalších potřeb. Člověk 

tedy vždy pociťuje určitou nespokojenost se svojí momentální situací, která je pak hnacím 

motorem pro uspokojení potřeb následujících. Tyto neuspokojené potřeby pak tedy 

ovlivňují chování zákazníka.6 

 

Z marketingového hlediska můžeme spokojenost rozlišit na dva druhy, jedná 

se o vnímavý marketing, pomocí něhož zjišťujeme individuální přání zákazníka a poté 

uspokojujeme jeho potřeby. Naproti tomu kreativní marketing směřuje o krok dál 

a zaměřuje se na uspokojení vyšších forem přání. Co se týče zákaznicky orientovaného 

marketingu, stává se jeho hlavním úkolem získat nové a zároveň udržet stávající 

zákazníky, přičemž získání nového zákazníka je dle průzkumu až 5x dražší než udržení 

zákazníka stávajícího. Cílem firem a organizací je tedy udržení loajálních zákazníků, kteří 

budou kupovat naše produkty či služby bez potřeby hledání podobné nabídky 

u konkurence. Dalším důležitým bodem je neustálé vyhodnocování spokojenosti 

                                                 
5 HILL, Nigel; ROCHE, Greg; ALLEN, Rachel. Customer Satisfaction: The Customer Experience 

Through the Customer's Eyes. 1. vyd. London: Cogent Publishing, 2007. 314 s. ISBN 978-09-554-1611-

8, str. 1-2. 
6 NOVÝ, Ivan; JÖRG, Petzold. NE)spokojený zákazník – náš cíl?!: Jak získat zákazníka špičkovými 

službami. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 160 s. ISBN 978-80-247-6287-6, str. 18-19. 



17 

 

zákazníků a případně zavedení nápravných opatření pro odstranění nedostatků vedoucích 

k jejich nespokojenosti. Výzkumy ukazují, že celých 95 % nespokojených zákazníků 

mlčky odejde ke konkurenci, aniž by si předtím stěžovali v dotyčné firmě. Dále je 

dokázáno, že v případě vyřízení reklamace rychle a ke spokojenosti zákazníků zachová 

firmě věrnost až 70 % z nich. S pozitivní zkušeností se navíc pochlubí minimálně pěti 

dalším lidem.7 

 

Vyvolat u zákazníka pocit absolutní spokojenosti nabývá na důležitosti z několika 

důvodů. Jedním z nich je fakt, že zákazník spokojený je ochoten zaplatit i vyšší cenu 

za produkt či službu, což jde ruku v ruce s vyššími zisky organizace. Nastanou-li ve firmě 

nečekané problémy týkající se např. stávky zaměstnanců, výpadku na straně dodavatelů, 

následků způsobených přírodní katastrofou apod., můžeme se u spokojených a věrných 

zákazníků dočkat pochopení a podpory, díky které se nám krize v podniku bude lépe 

překonávat. Nespornou výhodou, kterou nám zákazníci přináší jako protihodnotu 

za jejich spokojenost, je bezesporu šíření dobrého jména neboli WOM. Jedná 

se o neplacenou, ale za to velice účinnou formu propagace, která pramení přímo z úst 

spokojených zákazníků. Při řeči o nákupním chování spokojených zákazníků je třeba 

zdůraznit, že se u zákazníků spokojených zvyšuje pravděpodobnost zakoupení více 

produktů z nabídky dané firmy. Jelikož se u spokojených zákazníků také očekává jejich 

otevřenost a sklon k diskuzím jak o našem produktu, tak o produktu konkurenčním, 

nastává příležitost k inovacím produktu původního. Při obsloužení zákazníka 

a následném uvědomění si jeho spokojenosti a uspokojení dochází ke spokojenosti také 

na straně zaměstnanců a následném vzbuzení v nich pocitu hrdosti na svou práci.8 

 

4.1.1.1 Faktory spokojenosti  

V knize Spotřební chování zmiňuje Koudelka faktory, které pozitivně přispívají 

k zákazníkově spokojenosti a faktory, které naopak posilují zákazníkovu nespokojenost. 

                                                 
7 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 284 

s. ISBN 978-80-247-2724-0, str. 52. 
8 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 488 s. ISBN 978-

80-251-3432-0, str. 92. 
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Spokojenost dle něj u zákazníka roste pomocí výrobku, který si zákazník koupil 

k vyřešení svého problému či nedostatku. Na druhém místě uvádí odpovídající 

komunikaci, pomocí které je výrobek prezentován zákazníkovi. Klady výrobku 

by se neměly zveličovat, jelikož to může u spotřebitele vyvolat prvotní nedůvěru. Třetí 

faktor jde ruku v ruce s faktorem druhým a týká se kvalitních informací. Ty by měly 

v zákazníkovi vyvolat touhu a potřebu po daném výrobku a podpořit jeho přesvědčení 

ke koupi. K předávání informací firmy využívají nástroje marketingu, přesněji 

pak nástroje komunikačního mixu. Tam řadíme reklamu (placená nebo neplacená 

propagace výrobku či služby většinou za účelem zvýšení prodeje), podporu prodeje 

(aktivity vedoucí k posílení prodeje, např. věrnostní programy, soutěže), public relations 

(dobré vztahy s veřejností), osobní prodej (osobní kontakt se zákazníkem), přímý 

marketing (masivnější forma komunikace, přesto přímé oslovení spotřebitele) a event 

marketing (zážitky, události). Dalším faktorem ovlivňujícím spokojenost je bezpochyby 

kvalitní servis, který je zákazníkům poskytován při spotřebě služby. Následující faktory 

se týkají již zmiňovaného komunikačního mixu. Koudelka klade důraz na podporu 

prodeje, reklamu a marketing založený na vztazích, který se týká udržování vztahů 

jak se současnými zákazníky, tak budování vztahů se zákazníky potencionálními. 

 

4.1.1.2 Faktory nespokojenosti 

Mezi faktory zvyšující zákazníkovu nespokojenost Koudelka zařadil situaci, kdy má 

zákazník na výběr více rovnocenných alternativ, které vedou k zhoršenému rozhodování 

a zvyšující se nechuti k provedení nákupu. Další překážkou může být nemožnost 

si produkt vyzkoušet a seznámit se tak s jeho vlastnostmi před uskutečněním nákupu. 

Tento stav může vyústit až k nákupní disonanci. Zmiňovaným faktorem zvyšujícím 

nespokojenost je také dobrovolnost koupě. Nemá-li spotřebitel možnost volby, nemůže 

se jeho nespokojenost s výrobkem dostatečně projevit. Zákazníkovu nespokojenost může 

také zvýšit nemožnost odvolání koupě. Čím delší dobu na vrácení produktu firma 

zákazníkovi nabídne, tím bude zákazník spokojenější. Předposlední faktor byl již zmíněn 

ve faktorech spokojenosti a týká se informovanosti o výrobku. Méně informací dává 

zákazníkovi prostor pro zvýšení očekávání jiných vlastností výrobku. Posledním bod 

se týká osobnosti samotného spotřebitele, respektive spotřebitelů nerozhodných s nízkým 
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sebevědomím. Tito lidé mají tendenci po provedení nákupu sledovat ostatní alternativy 

a domáhat se ocenění své koupě od okolí.9 

 

4.1.1.3 Vztah mezi spokojeností a loajalitou 

V první řadě je třeba zmínit, že loajalita není synonymum ke slovu spokojenost. Loajální 

zákazník nemusí nutně znamenat spokojený zákazník a naopak. Spokojenost 

či nespokojenost úzce souvisí s momentální situací, stavem, například spokojenost 

s právě proběhlým nákupem. Naopak loajalita vykazuje prvky dlouhodobého charakteru 

a je spojena s věrností, preferencí, doporučením apod. Vysoká loajalita je obvykle 

provázena citovou neboli emocionální vazbou spotřebitele k danému produktu, 

např. oddanost značce apod. 

 

Dle Zamazalové přesto existuje určitá souvislost mezi loajalitou a spokojeností, 

a to z toho důvodu, že nespokojený zákazník se ve většině případů logicky nestane 

zákazníkem věrným. Na druhou stranu bohužel neplatí, že by se zákazník spokojený stal 

automaticky zákazníkem stálým.10 

 

Kincaid definuje loajalitu zákazníků jako chování založené na pozitivních zkušenostech 

a hodnotách, díky kterému spotřebitel nakupuje naše produkty i v případě, kdy se nejedná 

o to nejracionálnější rozhodnutí.11 O důležitosti pojmu loajalita v dnešním vysoce 

konkurenčním prostředí svědčí i další velice hojně užívaná Lehtinenova poučka, která 

zní: Věrní zákazníci se nerodí, musíte si je pěstovat.12 Loajalita zákazníků by měla být 

v podnikatelském prostředí chápána jako rozvíjející se vztah, na kterém je třeba 

z dlouhodobého hlediska systematicky pracovat. Ostatně totéž platí i ve vztazích 

mezilidských, kdy žádný dlouhodobý a pevný vztah nevznikne lusknutím prstu. Současně 

                                                 
9 KOUDELKA, Jan. Spotřební chování. 1 vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 155 s., str. 137-138. 
10 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 232 s. 

ISBN 978-80-247-2049-4, str. 214. 
11 KINCAID, Judith. Customer Relationship Management: Getting it Right!. 1. vyd. New Jersey: 

Hewlett-Packard Company, 2003. 480 s. ISBN 978-01-303-5211-8, str. 10. 
12 LEHTINEN, Jarmo. Aktivní CRM - Řízení vztahů se zákazníky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 

160 s. ISBN 978-80-247-1814-9. 
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si však firmy musí uvědomit i význam a důležitost vztahu se svými zaměstnanci. 

Mezi zaměstnaneckou a zákaznickou loajalitou totiž panuje přímá závislost, a je tudíž 

téměř nemožné budovat loajalitu na straně zákazníků, aniž by firma nejdříve nedosáhla 

loajality svých zaměstnanců. Právě zaměstnanci značně ovlivňují, zda budou zákazníci 

spokojeni či nikoliv. 

 

Hill ve své knize zmiňuje tři základní faktory týkající se loajality zákazníků, které zní:  

• udržení zákazníka – dosáhnout zákazníkovi věrnosti vůči dané firmě, 

• příbuzný prodej – zákazník se rozhodne využívat více produktů či služeb dané 

firmy, 

• doporučení – dosáhnout takového uspokojení zákazníkových potřeb, 

kdy zákazník šíří pozitivní reference o firmě.13 

 

Pochopit složitý vztah mezi spokojeností a loajalitou nám umožňuje schéma 1, které je 

uvedeno níže. Jedná se o matici týkající se spokojenosti a loajality zákazníka. 

Nejstabilnější a pro firmu nejvíce prosperující skupinou zákazníků jsou dle Zamazalové 

králové. Ti se vyznačují naprostou spokojeností, kterou firmě oplatí svou věrností. 

Z důvodu vnímání nadprůměrné přidané hodnoty poskytované dodavatelem přináší firmě 

protihodnotu v podobě absolutní loajality, a tím plynoucího příspěvku do ekonomického 

zisku firmy. V těsném závěsu za králi pokulhává skupina skokanů. Vyznačují se opět 

spokojeností s daným produktem, avšak nekladou důraz na značku, a tak jim nedělá 

problém přejít ke konkurenci. Opačný postoj zaujímají vězňové, kteří s produktem 

spokojeni nejsou, avšak na trhu pro ně neexistuje jiná alternativní nabídka ať už z důvodu 

nutnosti investovat větší obsah finančních prostředků či existence alternativy vůbec. 

Předposlední místo ve skupině zaujímají běženci, kteří taktéž vykazují svoji 

nespokojenost, avšak v jejich případě mají možnost volby a s největší pravděpodobností 

                                                 
13 HILL, Nigel; ROCHE, Greg; ALLEN, Rachel. Customer Satisfaction: The Customer Experience 

Through the Customer's Eyes. 1. vyd. London: Cogent Publishing, 2007. 314 s. ISBN 978-09-554-1611-

8, str. 2. 
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odejdou ke konkurenci. Ve středu matice se pak nacházejí zákazníci nerozhodní, 

u nichž je obtížné demonstrovat jejich budoucí vývoj.14 

 

 

 

 Spokojenost 

 

 

 

 

       Loajalita 

 

Schéma 1 - Matice spokojenosti a loajality zákazníků15 

 

4.1.2 Rozhodování zákazníků 

Zákazník při svém rozhodování o uskutečnění nákupu či nikoliv zvažuje několik dílčích 

faktorů, jak je uvedeno na schématu 2. Mezi zmiňované prvky ovlivňující 

potencionálního zákazníka bezpochyby náleží jeho předchozí zkušenosti, dále okamžité 

potřeby a očekávání a taktéž informace z jeho okolí. Zhodnocením těchto vlivů získáme 

požadavky zákazníka. Nachází-li zákazník na trhu plnohodnotnou nabídku odpovídající 

jeho kladeným požadavkům, může být se svou aktuální nákupní situací naprosto 

spokojen. Rozdíl mezi zákazníkovými požadavky a zákazníkem vnímanou realitou 

je v tomto případě roven nule. V současnosti však (v důsledku nedokonalostí v systémech 

managementu jakosti u dodavatele) častěji nastává situace opačná, kdy vzniká mezera 

mezi požadavky zákazníka a vnímanou realitou vyznačenou na schématu 

jako X. Zákazník ke svému projevu nespokojenosti může využít stížnosti či podat 

                                                 
14 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 232 s. 

ISBN 978-80-247-2049-4, str. 215. 
15 Vlastní zpracování dle: ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4. 
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reklamaci. V případě markantního rozdílu a existence alternativní nabídky může nastat 

i ztráta zákazníka. Za situace nulového či marginálního rozdílu je zákazník naopak 

spokojený a předpokládá se jeho budoucí loajalita v podobě opakovaných nákupů a šíření 

pozitivních referencí. Míra spokojenosti zákazníka (MSZ) je určena funkcí f(X), 

která definuje rozdíl mezi požadavky a reálnou vnímanou hodnotou. Čím nižší MSZ, 

tím větší pravděpodobnost ztráty zákazníka, naopak čím vyšší MSZ, tím větší 

pravděpodobnost získání zákazníka loajálního.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 - Model spokojenosti zákazníka17 

 

                                                 
16 NENADÁL, Jaroslav a kol. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, Albatros 

Media, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7261-186-7, str. 175-176. 
17 NENADÁL, Jaroslav a kol. Moderní management jakosti. 1. vyd. Praha: Management Press, Albatros 

Media, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7261-186-7, str. 176. 
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Marketingoví experti zastávají názor, že spotřebitel při rozhodování o uskutečnění koupě 

prochází pěti stádii, jak uvádí Kotler ve své publikaci Marketing a Management. Nákupní 

proces začíná rozpoznáním problému, jak je uvedeno na schématu 3. Tato první fáze 

vzniká pocitem potřeby či zrodem nějakého problému, který se spotřebitel snaží vyřešit. 

V tomto okamžiku mají marketéři za cíl vytvořit odpovídající marketingovou strategii 

vycházející z identifikace okolností vyvolávající určitou potřebu na základě sběru 

informací pramenících od spotřebitelů. Podaří-li se probudit u zákazníka zájem, nastává 

druhá fáze nazývající se vyhledání informací. V tomto stádiu nastává pátrání po kvantu 

informací, které by usnadnily zákazníkovi rozhodování, zda do nákupu investovat 

či nikoliv. Informace lze rozdělit do čtyř pramenů na základě jejich původu. Jedná 

se o informace osobní, kdy zákazník telefonuje svým přátelům, známým apod., dále 

o informace komerční, vyskytující se např. na internetu v podobě různých druhů reklam, 

třetí skupinu pocházející z masových sdělovacích prostředků označujeme za informace 

veřejné a poslední korespondující se zákazníkovou osobní zkušeností označujeme 

za informace zkušenostní. Marketéři se v této fázi soustřeďují na přesvědčivý obsah 

informací dostupných zákazníkovi. Na základě těchto zjištěných informací, přesvědčení, 

preferencí a postojů dané osoby nastává další fáze vyhodnocení alternativ, jejíž výsledek 

vede zákazníka do fáze předposlední – rozhodnutí o koupi. Zda bude výsledek pozitivní 

či negativní, závisí také na vnímaném riziku. To se může týkat finanční oblasti (výrobek 

bude mít nižší hodnotu, než za něj byla zaplacena), funkční oblasti (výrobek nebude 

pracovat dle představ spotřebitele), fyzické oblasti (výrobek může poškodit zdraví 

uživatele) nebo např. společenské oblasti (spotřebitel se poníží koupí daného výrobku). 

Marketéři mají za úkol eliminovat nejistotu u zákazníků, a naopak poskytnout podporu 

k redukci vnímaného rizika. Pro potřeby diplomové práce nás však bude zajímat 

především poslední fáze nákupního procesu, a to ponákupní chování. Uskutečněným 

prodejem totiž nákupní proces nekončí. V tuto chvíli se marketingoví specialisté zaměřují 

na sledování již zmíněného ponákupního chování. Na prvním místě se monitoruje 

zákazníkova spokojenost, což je důležité z hlediska příležitosti opakovaných nákupů 

a šíření pozitivních referencí. V opačném případě nastává jednání se zákazníkem 

v důsledku podaných reklamací, stížností apod. Sledovat by se také mělo spotřebitelovo 

užívání produktu a jeho likvidace. Frekvence nákupu se dá totiž ovlivnit správným 
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sdělením spotřebiteli. Co se týká likvidace produktů, je důležitá zejména u výrobků, 

jejichž nesprávné vyřazení může ohrozit životní prostředí.18 

 

 

 

 

Schéma 3 - Model nákupního procesu spotřebitele19 

 

Johnová rozlišuje rozhodování zákazníků dle dvou skupin faktorů. Mezi první z nich řadí 

faktory vnější obecné a vnější specifické, národní faktory, které firma nemůže sama 

ovlivnit, ale přesto má povinnost o těchto faktorech uvažovat a přizpůsobit jim svoje 

podnikání. Co se týká faktorů vnějších obecných hovoříme např. o kulturních faktorech, 

okolí zákazníka, technologiích apod. U faktorů vnějších specifických se jedná o celkovou 

hospodářskou politiku státu, jako např. fáze hospodářského cyklu, recesy, konjunkturu 

apod. Druhou skupinu faktorů tvoří faktory vnitřní, které jsou plně v kompetenci daného 

podniku. Sem řadíme především nástroje marketingového mixu, který tvoří produkt, 

cena, distribuce a propagace.20 

 

4.1.3 Řízení vztahů se zákazníky (CRM) 

V současnosti se zákazník v oblasti podnikání stává hlavním objektem veškerého dění. 

Firmy si uvědomují jejich nevyčíslitelnou hodnotu, jelikož právě zákazník mnohdy určuje 

celkovou úspěšnost podniku na trhu. První krok vedoucí k porozumění zákazníkům 

spočívá ve sběru, analýze a vyhodnocení informací týkajících se právě spotřebitelů, 

jako je např. četnost a selekce navštěvovaných internetových stránek, proběhlé nákupy 

zákazníka, úvěrové a platební skutečnosti, průzkumy spokojenosti apod. Daný výčet 

                                                 
18 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 

792 s. ISBN 978-80-247-1359-5, str. 229-235. 
19 Vlastní zpracování dle: KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Marketing management. 12. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5, str. 229. 
20 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 284 

s. ISBN 978-80-247-2724-0, str. 72-73. 
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můžeme označit jako styčné neboli kontaktní body, které označují veškerý kontakt 

se zákazníkem. Jelikož firmy zaplavují informace ze všech světových stran, přicházejí 

na řadu analytici. Jejich úkol spočívá ve vytváření datových skladů a následně používání 

propracovaných metod k dolování dat. Tento proces přispívá k odhalení skrytých 

možností nabízených informací o zákaznících. Nabízí se pak možnost poskytování lepší 

úrovně služeb, přizpůsobení tržní nabídky, vybudování hlubšího vztahu se zákazníkem 

atd. Všechny zmíněné kroky označujeme jako řízení vztahů se zákazníky.21 

 

Customer Relationship Management (CRM) neboli řízení vztahů se zákazníky 

tedy označuje proces, který spočívá ve shromažďování a spravování podrobných 

informací o jednotlivých zákaznicích a koordinaci všech činností přicházejících 

do kontaktu se zákazníky tak, aby bylo dosaženo maximální věrnosti spotřebitelů. 

Využíváním těchto postupů firmy dosahují maximální efektivnosti z hlediska přístupu 

k zákazníkům a poskytování jim komplexního servisu.22 

 

4.1.3.1 Způsoby uplatnění CRM 

CRM představuje soulad čtyř základních oblastí řešení, kterými jsou: 

• operativní, 

• kooperační, 

• analytická, 

• aktivní. 

 

Operativní pole působnosti se orientuje na podporu a zefektivnění klíčových podnikových 

procesů tzv. front office, kam řadíme např. prodejní služby, marketingové služby 

či činnosti spojené se službami poskytovanými zákazníkům. Jinými slovy označuje vše, 

co se děje kolem zákazníka. Kooperační oblast se už zabývá přímou interakcí 

se zákazníkem. Příkladem mohou být komunikační kanály, jako je např. internet. 

                                                 
21 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. 

ISBN 978-80-247-1545-2, str. 554. 
22 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 

792 s. ISBN 978-80-247-1359-5, str. 191. 
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Další složku CRM zaujímá analytická oblast, která řeší rozbor shromážděných 

zákaznických dat za různými účely, kterými mohou být návrh a realizace marketingových 

kampaní, stanovení cenové strategie, zavedení nových produktů, finanční rozhodování 

apod. Poslední zmíněná oblast nazývající se aktivní CRM tvoří základní kámen v procesu 

řízení vztahů se zákazníky, jelikož označuje centralizovanou databázi, na které vše stojí.23 

 

4.1.3.2 Výhody a nevýhody CRM 

Pojem a princip fungování CRM byl již vysvětlen, nyní tedy nastává čas na analýzu 

jeho pozitiv a negativ. Nespornou výhodou je zejména individuální přístup k zákazníkům, 

což umožňuje lépe uspokojit jejich potřeby a požadavky, splnit jejich přání a očekávání. 

Zákazníci navíc disponují kvalitnějšími informačními službami sloužícími 

ke komunikaci s firmou samotnou, potažmo k zjištění stavu jejich zakázek. Orientací 

a správným využitím získaných informací podnik bezesporu dosahuje i zvýšení 

úspěšnosti prodeje. Mezi klady řadíme i dostupnost prodejní analýzy a následné 

zvyšování prodejní výkonnosti, jelikož na základě dostupných informací jsme schopni 

vytvořit prognózy prodeje, sledovat efektivitu podnikových aktivit apod.24 

 

Existuje ovšem i několik nepříznivých faktů, které by mohly firmy přimět k nevyužívání 

CRM. Jedním z nich je potřebná investice jednak do počítačového vybavení týkající 

se špičkového hardwaru, softwaru, analytických programů apod., jednak investice 

potřebná do kvalifikovaných a zodpovědných pracovníků. Druhý problém se týká 

samotného personálu ve firmě. Bývá mnohdy obtížné zaměstnance přesvědčit 

o využívání dostupných informací ve prospěch kvalitnějšího přístupu k zákazníkům. 

Vysvětlení by mělo dostát jak přímým zaměstnancům, tak dealerům a dodavatelům, 

jelikož většina pracovníků raději uplatňuje staré principy tradičního marketingu oproti 

současným trendům. Další negativum pramení přímo ze strany samotných zákazníků. 

Ti nemusí sympatizovat se situací, kdy firma vlastní o zákaznicích soukromé informace, 

                                                 
23 BASL, Josef. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti - 2., výrazně 

přepracované a rozšířené vydání. 2. přep. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 283 s. ISBN 978-

80-247-2279-5, str. 90-91. 
24 ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. přep. a aktual. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1, str. 213. 
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které navíc využívá ke svému osobnímu prospěchu. Spotřebitelé vykazují strach ze ztráty 

soukromí a bezpečnosti. Rizikem CRM je také skutečnost, že předpoklady, na nichž 

je tento systém postaven, nemusí být vždy pravdivé. Za zmínku stojí příklad obecně 

známého tvrzení či myšlenky, že loajální zákazník vykazuje menší náklady 

na obsloužení. Ve skutečnosti si věrní zákazníci až příliš uvědomují svoji hodnotu 

pro firmu, což může vyústit k domáhání se vyšší slevy, nižší ceny či jiné specifické 

služby.25 

 

4.1.3.3 Možnosti nasazení CRM 

Jestliže se firma rozhodne využívat CRM, nabízí se jí několik možností, jak toho docílit. 

Jako nejjednodušší způsob se jeví nákup licencovaného softwaru, což přináší výhodu 

ve formě přizpůsobení dle požadavků dané firmy a prověření funkčnosti systému. 

Podniky však může odradit vysoká pořizovací cena spolu s dalšími výdaji nutnými 

na pořízení hardwaru, zaškolení personálu apod. Pokud firma zvolí vývoj softwaru 

na zakázku, získá program šitý na míru, který se dokáže vypořádat s nestandardními 

požadavky, avšak zaplatí za něj vysokou cenu a musí počítat s dlouhou dobou potřebnou 

na realizaci. Nabízí se také možnost pronajmutí systému online. V tomto případě spadají 

veškeré provozní náklady na poskytovatele. Za negativum se dá považovat plynoucí 

závislost na daném poskytovateli a možný nesoulad se současným informačním 

systémem ve firmě. Pokud podnik nepotřebuje ucelený CRM, ale pouze z něj vybranou 

oblast (telemarketing, call centrum) může se obrátit na komunikační či marketingové 

agentury, jejichž výhoda spočívá ve spolupráci s profesionálním týmem zkušených 

pracovníků disponujících profesionálním vybavením. O výběru a vhodnosti řešení 

zavedení CRM do konceptu firmy rozhoduje především velikost a typ organizace. 

Například u velkých firem se doporučuje zavedení komplexního CRM, který v sobě 

ukrývá veškeré funkce týkající se vztahu se zákazníky. Naopak pro malé firmy 

je dostačující pouze oblastní řešení.26 

                                                 
25 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 

792 s. ISBN 978-80-247-1359-5, str. 203-204. 
26 TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: Nástroje ke 

zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-

2728-8, str. 128-129. 
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4.1.4 Segmentace zákazníků 

Pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků figuruje na prvním místě splnění jejich 

přání a požadavků. Aby toho bylo dosaženo, je nezbytné provést rozdělení zákazníků 

podle určitých kritérií. K tomu využíváme segmentaci trhu, což označuje proces, 

při kterém dochází k rozdělení zákazníků do homogenních skupin. Tyto skupiny tvoří 

např. skupiny vykazující stejné přání a potřeby či skupiny stejně reagující 

na marketingové a komunikační činnosti, jako příklad tržní segmentace slouží 

tabulka 1 uváděná níže.27 

 

Tabulka 1 - Tržní segmentace zákazníků28 

 Objektivní Psychografické 

 

Všeobecné 

Geografické 

Demografické (příjem, 

pohlaví, věk, vzdělání) 

 

Společenská třída 

Osobnost 

Životní styl 

 

Specifické 

(spojené s chováním) 

Příležitost 

Status loajality 

Uživatelský status 

 

Přínos 

Připravenost kupujících 

 

Na uvedeném příkladu je tržní segmentace provedena na základě objektivních 

a psychografických proměnných. První zmiňované lze objektivně a přímo změřit. 

U proměnných psychografických je třeba nejdříve pojem definovat a konstruovat 

náš obraz o tom, co daná proměnná představuje. Teprve potom můžeme posuzovat, 

kdo do dané kategorie spadá. Při posuzování specifických faktorů uvažujeme nákupní 

situaci a třídu produktů.29 

 

 

                                                 
27 PELSMACKER, Patrick De. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 

978-80-247-0254-4, str. 128. 
28 Vlastní zpracování dle: PELSMACKER, Patrick De. Marketingová komunikace. Praha: Grada 

Publishing, 2003. 581 s. ISBN 978-80-247-0254-4, str. 129. 
29 PELSMACKER, Patrick De. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 

978-80-247-0254-4, str. 129. 
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Segmentaci trhu lze samozřejmě provést mnoha způsoby, kterými mohou být 

segmentace: 

• geografická, 

• demografická, 

• podle výrobní technologie, 

• podle uživatelského statusu (uživatelé produktu, občasní uživatelé, osoby nejevící 

zájem o produkt), 

• podle frekvence užití apod. 

 

Při posuzování atraktivity segmentů pro firmu hrají hlavní roli především tyto faktory: 

• měřitelnost, 

• dostupnost, 

• akceschopnost, 

• ziskovost, 

• konkurenceschopnost, 

• potřebnost.30 

 

S tímto výčtem souhlasí i Machková, která zdůrazňuje potřebu dostatečně velkého 

segmentu z důvodu dosažení efektivity působením vhodně zvoleného marketingového 

mixu. Za nutný předpoklad považuje také homogenitu, aby daná nabídka uspokojila 

potřeby všem zákazníkům v daném segmentu. V neposlední řadě vyžaduje dostupnost, 

což znamená, že firma musí operovat s reálnou možností oslovení segmentu a následného 

vypracování příslušné nabídky odpovídající přiměřeným nákladům. Ztotožňuje 

se také s pravidlem měřitelnosti, které spočívá v existenci dostatku informací týkající 

se velikosti segmentu, jeho kupní síly apod., díky kterým pak firma dokáže lépe posoudit 

efektivnost podnikání.31 

 

                                                 
30 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání. 2. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8, str. 168. 
31 MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: Strategické trendy a příklady z praxe – 4. vydání. 4. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9, str. 86. 
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4.1.4.1 Výhody segmentace 

Přínosem segmentace je bezesporu spokojený zákazník, jelikož právě kvůli tomuto cíli 

byla segmentace vytvořena. Na základě dat z ní získaných byl vytvořen produkt šitý 

na míru zákazníkovi, který dokonale uspokojuje jeho požadavky. Rozdělení trhu nabízí 

lepší marketingové a distribuční zaměření, jelikož tyto aktivity přizpůsobíme danému 

segmentu. Přínos spočívá také ve vzniku konkurenční výhody a příležitosti rozšíření 

tržního potencionálu.32 Navíc můžeme díky přesnějšímu zacílení ušetřit finanční 

prostředky a eliminovat nebezpečí plynoucí z konkurenčních válek.33 

 

Podle Jakubíkové je „správná segmentace zákazníků základem pro úspěšné plánování 

a určování vhodných marketingových a obchodních strategií a postupů. Špatně 

provedená segmentace zákazníků bývá častou příčinou neúspěchů podnikatelských 

záměrů.“ 34 

 

4.1.5 Metody měření spokojenosti zákazníků 

Změřit zákazníkovu spokojenost lze několika způsoby. Existuje nesčetně metod 

zabývající se touto problematikou, kdy každá z nich funguje na odlišném principu. 

Metody lze rozdělit např. z kvantitativního či kvalitativního hlediska. Jiné rozdělení 

metod monitorujících zákazníkovu spokojenost je možné z hlediska původu dat, které 

byly pro analýzu využity na: 

• postupy využívající tzv. výstupní ukazatele vnímání zákazníků – přímé vnímání 

produktů organizace ze strany spotřebitelů, 

• postupy využívající tzv. interní ukazatele výkonnosti – údaje pocházející 

z interních databází organizací. 

 

                                                 
32 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání. 2. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8, str. 168. 
33 Segmentace trhu. Vladimír Matula [online]. Jihlava: Vladimír Matula, ©2016 [cit. 2017-10-05]. 

Dostupné z: http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/segmentace-trhu.php 
34 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - Strategie a trendy – 2., rozšířené vydání. 2. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8, str. 168. 
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Mezi základní běžně používané metody řadíme: 

• metodu SERVQUAL, 

• index spokojenosti zákazníka ESCI, 

• pouze-spokojenost, 

• diferenční analýzu, 

• model důležitost-spokojenost, 

• multiplikativní přístup, 

• Kano model. 

 

4.1.5.1 Metoda SERVQUAL 

Metoda SERVQUAL jinými slovy GAP MODEL či MODEL 5 mezer představuje jeden 

z nejlepších a nejvěrnějších způsobů, jak odhalit míru zákazníkovi spokojenosti či úroveň 

a kvalitu poskytovaných služeb. Jedná se o obecně uznávaný model vzniklý roku 1985, 

k jehož vzniku přispěli A. Parasuraman, V. A. Zeithaml a L. L. Berry. Jejich společný cíl 

spočíval ve vytvoření takového modelu, který v sobě obsáhne komplexní zhodnocení 

kvality služeb a zároveň bude univerzálně použitelný při různorodosti nabízených služeb. 

 

Metoda SERVQUAL funguje na principu dotazování a zjišťování postojů zákazníků. 

Podstata spočívá ve zjištění rozdílu mezi očekáváním zákazníka a jeho skutečným 

vnímáním spotřebovávané služby.35 

 

Zmíněný dotazník obsahuje 22 otázek sdružených do pěti dimenzí. V roce 1988 přidala 

akademie Gronroos další šestou dimenzi – zotavení, která se týká schopnosti organizací 

napravovat problémy. Původních pět dimenzí, které zákazník hodnotí a které ovlivňují 

jeho spokojenost, zní: 

• materiální zázemí – zařízení firmy, vzhled kanceláře, komunikační materiály, 

zkrátka složky, se kterými přijde zákazník do styku, 

                                                 
35 RUDA, Tomáš; AUGUSTOVÁ, Michaela; ŠÍMA, Jan. Aplikace metody SERVQUAL pro hodnocení 

kvality služeb ve sportu [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-11-06]. Dostupné z: 

http://www.ceskakinantropologie.cz/index.php/TestJournal/article/viewFile/220/9 
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• spolehlivost – schopnost podniku poskytnout servis ve slíbené kvalitě, 

• jistota – záruka schopného personálu vzbuzující pocit důvěry a zdvořilosti, 

podpořený znalostmi zaměstnanců, 

• odpovědnost – ochota zákazníkovi pomoci a poskytnout mu pohotový servis, 

• empatie – individuální péče a pozornost věnovaná každému zákazníku 

podniku.36 

 

4.1.5.2 Index spokojenosti zákazníka ECSI 

Měření spokojenosti zákazníka se v evropských podmínkách často provádí pomocí 

indexu spokojenosti zákazníka ECSI. Tento model nám pomáhá určit, jaké okolnosti jsou 

nejdůležitější pro dosažení zákazníkovy spokojenosti a jeho následné loajality. V modelu 

se vyskytují čtyři hypotetické proměnné, které jsou determinovány určitým počtem 

dalších proměnných: 

• image – představuje základní prvek analýzy spokojenosti zákazníka, jedná 

se o souhrnnou hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka k produktu 

či značce firmy, 

• očekávání zákazníka – přímo ovlivňuje spokojenost zákazníka, zrcadlí jeho 

individuální představy o daném produktu, 

• vnímaná kvalita – pojí se nejen s produktem, ale i s doprovodnými službami 

týkajícími se jeho dostupnosti, 

• vnímaná hodnota – přijatelnost ceny v poměru s očekávaným užitkem, 

• stížnosti zákazníka – vnikají při nesouladu výkonu s očekáváním zákazníka, 

• loajalita zákazníka – vyznačuje se věrností zákazníka a jeho opakovanými 

nákupy v dané společnosti.37 

 

                                                 
36 HILL, Nigel; ALEXANDR, Jim. The Handbook of Customer Satisfaction and Loyalty Measurement. 

3rd ed. USA: Gower Publishing, Ltd., 2006. 288 s. ISBN 978-05-660-8744-8, str. 241. 
37 KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka; SVOBODOVÁ, Hana. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6, str. 

243. 
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4.1.5.3 Pouze-spokojenost 

Pouze-spokojenost označuje průzkumovou metodu spokojenosti zákazníka. Nejprve 

se stanoví seznam vlastností, které chce organizace zkoumat. Pak přichází na řadu 

samotní respondenti, kteří dané vlastnosti ohodnotí bodovou škálou. Typická 

je sedmibodová či pětibodová, kdy jeden bod odpovídá naprosté nespokojenosti a sedm 

potažmo pět bodů odpovídá naprostému nadšení. U každé vlastnosti se pak sečte 

průměrné scóre. Položky, které dosáhly nejnižšího hodnocení spokojenosti, jsou 

pokládány za ty, které je třeba zdokonalit. 

 

4.1.5.4 Diferenční analýza 

O krok dál průzkum posunuje diferenční analýza. U každého respondenta jsou navíc 

počítány rozdíly mezi skórem důležitosti a skórem spokojenosti. Opět je využita bodová 

škála, tentokrát však pro hodnocení důležitosti. Číslo jedna odpovídá zcela nedůležitému 

a sedm naopak velice důležitému. Vlastnosti vyznačující se největším rozdílem je třeba 

zlepšit. Pro dosažení relevantního výsledku je však potřeba přednostně vyřešit vlastnosti 

s vyšší důležitostí. 

 

4.1.5.5 Model důležitost-spokojenost 

Model D-S zkoumá vztah mezi důležitostí a spokojeností. Podnik by se měl v první řadě 

zaměřit na zlepšení těch položek, které se projevují vysokou důležitostí a nízkou 

spokojeností. Pokud se v této oblasti vyskytuje více vlastností a společnost nedisponuje 

prostředky, aby dosáhla zlepšení u každé z nich, nastává čas vlastnosti seřadit podle 

priority. Společnost by pak měla věnovat pozornost především těm vlastnostem, 

které se vyznačují nejvyšším stupněm důležitosti a zároveň nižší úrovní spokojenosti. 

 

4.1.5.6 Multiplikativní přístup 

Multiplikativní přístup využívá následujícího postupu. Z rozdílu mezi nejvyšším 

možným hodnocením spokojenosti a zákazníkovým hodnocením spokojenosti 

se vypočítá skóre nespokojenosti, kterému je následně přiřazena váha podle skóre 
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důležitosti. Vážené skóre nespokojenosti pak využijeme k hierarchizaci těch oblastí, 

které vyžadují zlepšení. Opět platí, že vlastnosti musí být seřazeny podle důležitosti. 

Jedině tak dokážeme určit, která z nich má akční prioritu.38 

 

4.1.5.7 Kano model 

Kano model představuje teorii rozvoje produktů a spokojenosti zákazníků, kterou 

v 80. letech založil profesor Noriaki Kano. Model se skládá ze tří kategorií, z nichž každá 

obsahuje preference zákazníků. Jedná se o: 

• atraktivní požadavky – překvapivé atributy, většinou inovační procesy, které 

zákazník nezná, a proto je neočekává; při dosažení těchto atributů nastává 

spokojenost, ale nevyvolávají nespokojenost, pokud splněny nejsou, 

• rozšířené požadavky – vztah mezi splněním požadavků a spokojeností zákazníka, 

při splnění požadavků dochází k uspokojení potřeb zákazníka a jeho následné 

spokojenosti, při nesplnění nastává naopak zákazníkova nespokojenost, 

• nutné požadavky – atributy, které jsou považovány za samozřejmé, při jejich 

nesplnění dochází k výrazné nespokojenosti zákazníků.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Metody měření spokojenosti zákazníka [online]. [cit. 2017-12-31]. Dostupné z: 

https://www.kvic.cz/soubor/1367/Merenispokojenostizakaznika.pdf 
39 The Customer-Driven Organization: Employing the Kano Model. Ilustrované vydání. USA: CRC Press, 

2014. 116 s. ISBN 978-14-822-1710-0, str. 1. 
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Nespokojenost zákazníka 

Schéma 4 - Kano model40 

 

4.2 Analýza marketingového prostředí 

Každý podnik musí nepřetržitě čelit vlivům svého vnitřního a vnějšího okolí. Prakticky 

nemůže existovat bez ustavičného kontaktu s prostředím, ve kterém se nachází. Faktory 

ovlivňující chod společnosti pramení jak ze samotného jádra firmy, tak z jejího 

bezprostředního okolí, potažmo z prostředí, které firma nedokáže sama ovlivnit. Jelikož 

se faktory vyznačují proměnlivostí a nestabilností, měla by firma tyto faktory monitorovat 

a včas na ně reagovat, vyznačují se totiž schopností výrazně ovlivnit budoucnost podniku. 

Pro analýzu vnějšího prostředí zpravidla využíváme analýzu SLEPTE a Porterovu 

analýzu 5 sil. Následuje analýza vnitřního prostředí firmy. Kombinací analýzy 

marketingového externího a interního prostředí dosáhneme pomocí SWOT analýzy. 

 

 

 

                                                 
40 Vlastní zpracování dle: What is Kano Model. UXness [online]. ©2018 [cit. 2017-12-31]. Dostupné z: 

http://www.uxness.in/2015/07/kano-model.html 
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4.2.1 SLEPTE analýza 

Důležitou analýzou vnějšího prostředí firmy je hojně využívaná SLEPTE analýza. 

Jak uvádí Hanzelková, analýza by v návaznosti na minulý vývoj a současný stav měla 

predikovat budoucí vývoj významných faktorů probíhajících v externím prostředí firmy 

a na závěr určit, zda zjištěný výsledek pro firmu představuje příležitost či hrozbu.41 

 

Název pochází z počátečních písmen jednotlivých sledovaných oblastí, kterými 

se analýza zabývá. Jedná se o: 

• sociální faktory – zejména demografické ukazatele např. velikost populace, 

věková struktura, životní úroveň cílové skupiny, dosažené vzdělání apod., 

• legislativní faktory – zákonné normy – daňové zákony, regulační opatření, BOZP, 

• ekonomické faktory – vývoj HDP, inflace, úroková míra, míra nezaměstnanosti, 

• politické faktory – politická stabilita, klíčové orgány a úřady, 

• technologické faktory – výzkum a vývoj nových technologií, rychlost 

technologických změn, 

• ekologické faktory – ochrana životního prostředí, legislativa a normy týkající 

se životního prostředí.42 

 

4.2.2 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza pěti konkurenčních sil byla vytvořena jako reakce na SWOT analýzu. 

Slouží k rozboru externího konkurenčního prostředí, které hodnotí pomocí ukazatelů 

utvářejících celkové konkurenční prostředí, uváděných níže.43 

• Hrozba intenzivní odvětvové konkurence – při stoupajícím počtu silných 

či agresivních konkurentů na trhu klesá jeho atraktivita. Hrozba nastává 

i v případě zastavení či poklesu prodeje. Podnik pak plně nevyužívá svých 

                                                 
41 HANZELKOVÁ, Alena. Personální strategie: krok za krokem. 1. vyd. Praha: C H Beck, 2013. 159 s. 

ISBN 978-80-717-9564-3, str. 58. 
42 SLEPT (PEST) analýza. Zeman.webnode [online]. ©2008 [cit. 2017-12-29]. Dostupné z: 

http://zeman.webnode.cz/products/slept-pest-analyza/ 
43 PALATKOVÁ, Monika a kol. Management cestovních kanceláří a agentur. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. 217 s. ISBN 978-80-247-3751-5, str. 72. 
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výrobních kapacit, potýká se s vysokými fixními náklady, což může vést 

např. k cenovým válkám. 

• Hrozba nově vstupujících firem – týká se bariér vstupu a výstupu na trh. Firmy 

snadno vstoupí do odvětví v případě nízkých bariér vstupu i výstupu, potýkají 

se však zpravidla s nízkou rentabilitou. Naopak při vysokých bariérách vstupu 

i výstupu dochází k vidině vysokého zisku, avšak dochází k problémům při snaze 

trh opustit. 

• Hrozba substitučních produktů – existence substitutů ohrožuje dané produkty 

firmy, jelikož mohou tyto produkty snadno nahradit, omezují navíc cenu 

a tím i zisk podniku. Důležité je proto věnovat pozornost vývoji cen 

konkurenčních substitučních produktů. 

• Hrozba rostoucího vlivu dodavatelů – dodavatelé mohou na společnost vyvinout 

tlak a ovlivňovat ji z hlediska vývoje cen a objemu dodávek. Jejich síla je vysoká 

v případě náročné či nemožné změny dodavatelů, důležitosti dodávek nebo 

při absenci substitutů. 

• Hrozba rostoucího vlivu zákazníků – zákazníci jsou schopni vyvolat napětí mezi 

konkurenty a způsobit tlak na snížení cen, výrobu kvalitnějších produktů 

apod. Touto silou disponují v případě existence substitučních produktů. Jejich 

vliv sílí v případě koncentrovanosti a organizaci zákazníků.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 277 s. 

ISBN 978-80-247-0966-6, str. 31. 



38 

 

 

  

 

 

 

Konkurence 
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Schéma 5 - Porterova analýza45 

 

4.2.3 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí se zaměřuje na posouzení vnitřních zdrojů firmy. Posuzuje 

zejména míru jedinečnosti a nenapodobitelnosti zdrojů neboli zdroje s konkurenční 

výhodou.  

 

Obecně rozlišujeme čtyři kategorie: 

• fyzické zdroje – stroje, skladovací prostory, výrobní plochy, 

• lidské zdroje – struktura pracovních sil, organizace práce, 

• finanční zdroje – závazky, pohledávky, disponibilní kapitál, 

• nehmotné zdroje – image společnosti, ochranná známka. 

 

Výsledkem analýzy je nalezení klíčových kompetencí neboli takových oblastí, které lze 

z hlediska jejich dlouhodobé existence jen stěží napodobit.46 

                                                 
45 Vlastní zpracování dle: PORTER, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors. Free Press. New York: Simon and Schuster, 1980. 432 s. ISBN 978-1-4165-

9035-4. 
46 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 288 s. 

ISBN 978-80-247-3247-3, str. 119. 
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4.2.4 SWOT analýza 

Nepostradatelnou a důležitou součástí analýzy marketingového prostředí je nepochybně 

hojně využívaná SWOT analýza. Zabývá se rozborem jak vnitřního, tak vnějšího 

prostředí firmy. Z hlediska interní analýzy definuje silné a slabé stránky podniku, v rámci 

externí analýzy pak odhaluje příležitosti a hrozby. K získání konkurenční výhody 

by společnost měla pracovat na zredukování či úplném odstranění slabých stránek, 

podpoře silných stránek, využití příležitostí, a naopak odvrácení hrozeb. 

 

Název analýzy pochází z počátečních písmen anglických slov: 

• S = strengths – silné stránky 

• W = weaknesses – slabé stránky 

• O = opportunities – příležitosti 

• T = threats – hrozby47 

 

SWOT analýza se nejčastěji zaznamenává do čtyř kvadrantů, jak je uvedeno na schématu 

níže. Horní část náleží analýze vnitřního prostředí neboli mikroprostředí firmy, dolní část 

analyzuje prostředí vnější neboli makroprostředí. Levá část slouží k formulaci pozitivních 

faktorů, pravá pak demonstruje faktory negativní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
47 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb – efektivně a moderně: 2., aktualizované a rozšířené 

vydání. 2. aktual. a rozš. Praha: Grada Publishing, 2014. 272 s. ISBN 978-80-247-5037-8, str. 38. 
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Schéma 6 - SWOT analýza48 

 

4.3 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum lze definovat jako „systematické určování, shromažďování, 

analyzování a vyhodnocování informací týkajících se určitého problému, před kterým 

firma stojí.“ Pro Svobodovou představuje marketingový výzkum cílevědomý proces 

získávání určitých konkrétních informací, které nelze získat jiným způsobem.49 

 

4.3.1 Druhy marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum se dělí na primární a sekundární. Primární výzkum v sobě 

zahrnuje celý proces včetně sběru dat. Naopak sekundární výzkum využívá data, 

která byla již dříve získána formou primárního výzkumu. 

 

 

                                                 
48 Vlastní zpracování dle: JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8, str. 103. 
49 KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 277 s. 

ISBN 978-80-247-0966-6, str. 48. 
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Primární marketingový výzkum je dále členěn na: 

• Kvalitativní výzkum – používá se pro hlubší prozkoumání dané problematiky. 

Zkoumá motivy a postoje subjektů či příčiny chování. Většinou probíhá za účasti 

menšího vzorku respondentů, jeho výsledky tudíž nelze zobecnit na celou 

populaci. Není finančně ani časově náročný. Nejčastěji probíhá formou 

skupinových a individuálních rozhovorů. 

• Kvantitativní výzkum – přináší měřitelné a jasně viditelné výsledky od většího 

počtu respondentů, tudíž výsledky lze zobecnit na celý trh potažmo segment. 

Zjišťuje názory, preference a postoje spotřebitelů k danému produktu či službě. 

Používanými technikami jsou osobní rozhovory, písemné dotazování 

a experiment.50 

 

4.3.2 Proces marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu podle Jakubíkové spočívá v pěti základních krocích, 

které je třeba dodržet pro jeho úspěšné dokončení. Jedná se o: 

• Definování problému – přípravná fáze výzkumu, kdy je třeba definovat problémy 

a cíle celého výzkumu. K definování cílů lze využít vědeckou hypotézu. 

• Plán výzkumu – součást přípravné fáze výzkumu. Nastává chvíle pro vytvoření 

harmonogramu, který obsahuje veškeré činnosti související s realizací výzkumu. 

Plán taktéž zahrnuje výběr informačních zdrojů a výzkumných metod. 

• Sběr informací – pomocí vhodně zvolené techniky nastává samotná realizace 

výzkumu v popředí se sběrem potřebných informací. Většinou se jedná 

o nejnákladnější část výzkumného procesu. 

• Analýza údajů – zpracování zjištěných výsledků. Analýza spočívá v redukci, 

organizaci, sjednocení a sumarizaci informací. 

                                                 
50 Focus Agency, s.r.o. Marketingový výzkum [online]. 2008 [cit. 2017-12-30]. Dostupné z: 

http://www.m-journal.cz/cs/marketingovy-vyzkum/marketingovy-vyzkum__s390x384.html 
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• Závěry a doporučení – konečná fáze výzkumu. Nastává prezentace zjištěných 

výsledků, kterou lze realizovat v ústní nebo písemné podobě. Přikládá se důraz 

na srozumitelnost, jasnost a přehlednost.51 

 

4.3.3 Techniky marketingového výzkumu 

Jak již bylo řečeno výše, mezi tři základní techniky sběru primárních dat potřebných 

pro marketingový výzkum řadíme dotazování, pozorování a experiment. 

Jelikož v praktické části diplomové práce využiji metody dotazování, rozebereme si její 

podstatu podrobněji. 

 

4.3.3.1 Dotazování 

Dotazování se řadí k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Pomocí 

této metody lze získat velké množství dat, avšak s méně podrobnými informacemi. 

Zjištěné výsledky lze pak aplikovat na širší okruh lidí. 

 

U dotazníkového šetření rozlišujeme čtyři základní techniky sběru dat, a to: osobní 

dotazování, písemné dotazování, telefonické dotazování a dotazování za pomocí 

internetu. 

 

4.3.3.1.1 Písemné dotazování 

Při písemném dotazování nemůže tazatel ovlivnit odpovědi respondenta, což řadíme mezi 

hlavní výhody této techniky. Respondent navíc může zodpovězení otázek věnovat 

dostatek času a péče. Písemné dotazování není finančně náročné a dokážeme 

jím zasáhnout širší segment. Při tomto způsobu dotazování je však nutné vyvarovat 

                                                 
51 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: Strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8, str. 96.  



43 

 

se složitým otázkám, jelikož není možné dodatečné vysvětlení respondentům. 

Tato technika se také potýká s nízkou návratnosti.52  

 

4.3.3.1.2 Osobní dotazování 

Osobní dotazování probíhá v přímém kontaktu tazatele a respondenta. Dotazování lze 

realizovat v domácnosti respondentů či venku. Nespornou výhodou této metody 

je především ukázka materiálů, např. při hodnocení různých výrobků může tazatel ukázat 

obrázky log značek, balení výrobků apod.53 Schopný tazatel dokáže vyvolat zájem 

respondenta odpovídat, vysvětlí náročnější otázky či zapíše otevřené odpovědi. 

K osobnímu dotazování navíc může využít prvků z techniky pozorování. Nevýhoda 

spočívá v obavě respondenta ze ztráty anonymity. Metoda také klade vysoké nároky 

na osobnost tazatele a řadí se mezi časově a finančně náročnější metody.54 

 

4.3.3.1.3 Telefonické dotazování 

Telefonické dotazování v dnešní uspěchané době dle mého názoru ztrácí čím dál více 

na atraktivitě. Lidé nedisponují časem potřebným k efektivnímu telefonickému výzkumu. 

Nelze využívat vizuálních materiálů a je třeba klást důraz na stručnost dotazování. 

Telefonické dotazování je však rychlejší v porovnání s dotazováním písemným 

a způsobuje menší finanční náročnost. Výhoda spočívá také v anonymitě respondenta, 

který může poskytnout upřímnější odpovědi. 

 

4.3.3.1.4 Dotazování pomocí internetu 

V současné době patří internet k běžným nástrojům používaných v marketingovém 

výzkumu. Dotazování s využitím internetu patří k nejrychlejším a cenově 

                                                 
52 KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka; SVOBODOVÁ, Hana. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6, str. 

89. 
53 Metody sběru dat v kvantitativním výzkumu. Focus Agency, s.r.o. [online]. 2009 [cit. 2017-12-30]. 

Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/marketingovy-vyzkum/metody-sberu-dat-v-kvantitativnim-

vyzkumu__s390x5140.html 
54 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM. Augur consulting [online]. ©2016 [cit. 2017-12-30]. Dostupné z: 

https://www.augur-consulting.cz/kvantitativni-vyzkum.php 
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nejdostupnějším metodám dotazování. Odpovědi respondentů lze v průběhu výzkumu 

průběžně kontrolovat a při skončení výzkumu výsledky snadno a rychle vyhodnotit.55 

 

Jedinečná výhoda spočívá v možnosti využití multimediálního obsahu, 

a tím zatraktivnění výzkumu. Dotazování s využitím internetu navíc zaručí respondentovi 

naprostou anonymitu, což může vyústit k otevřenějším odpovědím než při klasickém 

dotazování. Mezi pozitiva patří i množství respondentů, které lze díky této metodě snadno 

oslovit, ovšem návratnost dotazníků nebývá tak vysoká. Je třeba zmínit i nedostatečnou 

reprezentativnost vzorku, jelikož internet není dostupný všem věkovým a sociálním 

skupinám. 

 

4.3.3.2 Pozorování 

Další technikou sběru dat je pozorování, které spočívá v zaznamenávání skutečného 

chování a jednání respondentů. Výhodou je získání objektivních a přesných údajů, a proto 

se používá zejména při získávání těch informací, které nositel nechce nebo nemůže 

poskytnout. Pozorování dělíme podle prostředí, v němž probíhá na pozorování 

v přirozených a pozorování v laboratorních podmínkách. Podle role pozorovatele dělíme 

pozorování na zúčastněné a nezúčastněné, podle jeho pozice pak na pozorování zjevné 

a skryté. Jiné dělení pak tkví v rozdělení pozorování na strukturované a nestrukturované. 

 

4.3.3.3 Experiment 

Speciální metoda, která spočívá ve vytvoření situace s určitými měřitelnými parametry, 

se nazývá experiment. Nejčastěji se využívá ve vztahu mezi proměnnými, kdy se sleduje 

vliv jednoho jevu (nezávislé proměnné) na druhý jev (závislou proměnnou). Podobně 

jako u pozorování rozlišujeme experiment podle místa realizace na laboratorní a terénní, 

z časového hlediska pak na pretest (předcházející experiment) a posttest (následný 

experiment). Podle metod zjišťování informací experiment dělíme na dotazovací 

                                                 
55 KVANTITATIVNÍ VÝZKUM. Augur consulting [online]. ©2016 [cit. 2017-12-31]. Dostupné z: 

https://www.augur-consulting.cz/kvantitativni-vyzkum.php 
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a pozorovací. Experiment nejlépe poskytuje údaje o příčinách chování, a však přináší 

obtíže při aplikaci výsledků.56 

 

4.3.4 Výběr respondentů 

Nepostradatelným procesem ve výzkumu je nepochybně výběr vzorku respondentů. 

Špatně zvolený vzorek totiž může výzkum zcela znehodnotit. Při hledání odpovědí 

na konkrétní otázky z určitých oblastí bychom měli vždy zkoumat skupiny osob, 

které s nimi bezprostředně souvisí.57 

 

Důraz bychom měli klást na reprezentativnost výzkumného souboru, který by měl odrážet 

charakteristiky populace, ze které je vzorek vybírán. Reprezentativnosti dosáhneme 

pomocí následujících metod: 

• Vícestupňový náhodný výběr – využijeme jej především u rozsáhlých souborů. 

Výběr spočívá v několika krocích. Prvním z nich je náhodný výběr dílčích 

souborů, ze kterých jsou pak náhodně vybráni respondenti. 

• Stratifikovaný výběr – spočívá v rozdělení základního souboru do homogenních 

dílčích souborů charakterizujících zastoupení členů a skupin v základním 

souboru. Respondenty pak náhodně vybíráme ve všech dílčích souborech. 

• Skupinový výběr – výběr všech členů z náhodně vybraných dílčích souborů.58 

 

4.3.5 Velikost vzorku 

Výchozím bodem pro základ výzkumu založeného na primárních datech je především 

odpovídající velikost vzorku respondentů. Správného výsledku dosáhneme 

                                                 
56 Marketingový výzkum. Studentske.cz [online]. ©2017 [cit. 2017-12-31]. Dostupné z: 

http://www.studentske.cz/2007/08/marketingov-vzkum.html 
57 Kvantitativní výzkum 3 – Výběr vzorku a typy dotazování. Survio [online]. 2013 [cit. 2017-12-31]. 

Dostupné z: https://www.survio.com/cs/blog/serialy/kvantitativnivyzkum-3-vyber-vzorku-a-typy-

dotazovani 
58 KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka; SVOBODOVÁ, Hana. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6, str. 

196. 
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např. využitím metody TARO YAMANE, která byla formulována roku 1967. Výpočtu 

velikosti potřebného počtu respondentů docílíme dosažením do vzorce uvedeného níže: 

n = 
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2 

Výsledek neboli velikost vzorku ‚n‘ vypočítáme pomocí velikosti populace 

‚N‘ a výběrové chyby ‚e‘.59 

 

4.3.6 Důležitost faktorů 

Součástí kvalitního výzkumu je přiřazení důležitosti jednotlivým faktorům, 

které u respondentů zkoumáme. Jak uvádí Hill ve své publikaci, lze toho dosáhnout 

dvěma způsoby. První variantou je tzv. přímá, jinými slovy vnímaná statistická 

důležitost. Jedná se o velmi jednoduchý a zřetelný proces, při kterém zákazníci zmiňují 

jednotlivé faktory, u kterých se následně sčítají jejich četnosti. Relativní důležitosti 

se pak dosáhne ohodnocením faktorů pomocí Likertovy stupnice, kdy 1 znamená nejnižší 

důležitost, 10 pak důležitost nejvyšší. Druhou možností stanovení důležitosti je pomocí 

odvozené statistické důležitosti faktorů. Při tomto způsobu hraje hlavní roli korelace. 

Souvztažnost probíhá mezi hodnocením jednotlivých faktorů a celkovým hodnocením 

spokojenosti. Nejlepšího výsledku však dosáhneme kombinací obou přístupů.60 

 

4.3.7 Analýza dat 

Po uskutečnění marketingového výzkumu je třeba nasbíraná data zpracovat a vyhodnotit. 

K tomu nejlépe slouží statistické metody, např. shluková či korelační analýza, které jsou 

detailněji vysvětleny níže. 

 

                                                 
59 How to calculate a relaible sample size using Taro Yamane method. Uniproject materials [online]. 

©2018 [cit. 2017-12-31]. Dostupné z: https://www.uniprojectmaterials.com/view-blog/how-to-calculate-

a-relaible-sample-size-using-taro-yamane-method 
60 HILL, Nigel; ROCHE, Greg; ALLEN, Rachel. Customer Satisfaction: The Customer Experience 

Through the Customer's Eyes. 1. vyd. London: Cogent Publishing, 2007. 314 s. ISBN 978-09-554-1611-

8, str. 46 a 152. 
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4.3.7.1 Shluková analýza 

Shluková analýza označuje metodu, pomocí níž lze roztřídit soubor objektů do několika 

skupin (shluků) tak, aby si objekty uvnitř shluku byly co nejvíce podobné, a naopak 

objekty z ostatních shluků si byly podobné co nejméně. Podobnost je hodnocena 

z hlediska více vlastností objektů. Vlastnosti jsou pak charakterizovány proměnnými, 

které jsou obvykle vyjádřeny v měřících jednotkách.61 

 

V dnešní době se shluková analýza provádí prakticky jen pomocí počítačů s využitím 

statistických programových systémů nabízejících řadu metod této analýzy. Základní 

členění shlukovací analýzy je na metody hierarchické a nehierarchické.  Mezi nejběžnější 

z nich patří např. metoda k-průměrů řazena do nehierarchického shlukování.62 

 

4.3.7.2 Korelační analýza 

Korelační analýza slouží k určení síly lineární závislosti mezi veličinami X a Y, jejichž 

znaky sledujeme u n statistických jednotek. Pro první představu o závislosti těchto znaků 

je nutné zjištěná data znázornit bodovým diagramem. V něm je každá dvojice pozorování 

znázorněna jako bod v pravoúhlé souřadnicové sestavě. Stupnice hodnot znaku X je 

umístěna na vodorovné ose, na svislé ose pak stupnice hodnot znaku Y. Vynesené body 

tvoří množinu, z které lze vystopovat charakteristické rysy závislosti obou znaků. 

 

4.3.7.2.1 Pearsonův korelační koeficient 

Pro měření lineární závislosti se nejčastěji používá Pearsonův korelační koeficient měřící 

lineární závislost dvou náhodných veličin s dvourozměrným normálním rozdělením.63 

Tento korelační koeficient nabývá hodnot pohybujících se v intervalu od -1 do 1. Blíží-li 

se hodnota koeficientu číslu 1, existuje mezi znaky X a Y silná přímá závislost. Pokud 

                                                 
61 SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman; KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická 

analýza. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-740-1540-3, str. 63. 
62 CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. 2. aktual. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 256 s. ISBN 978-80-271-9225-0, str. 138. 
63 Korelační analýza [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

http://kps.pedf.cuni.cz/skalouda/pokrocili/korelacni.htm 
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Pearsonův korelační koeficient vykazuje hodnotu blížící se číslu -1, pak naopak existuje 

mezi studovanými znaky silná nepřímá závislost. Nulová hodnota pak značí, že mezi 

znaky lineární vazba neexistuje, avšak může mezi nimi existovat vazba jiného typu. 

Nejčastěji se Pearsonův korelační koeficient používá pro určení závislosti mezi 

měřitelnými znaky.64 

 

Při potřebě vyjádřit se o větším počtu proměnných spějeme k vícerozměrnému přístupu 

ke korelační analýze, jejímž výsledkem je korelační matice sestavená z korelačních 

koeficientů dvojic proměnných.65 

 

 

  

 

 

  

                                                 
64 EVANGELU, Jaroslava Ester; NEUBAUER, Jiří. Testy pro personální práci: Jak je správně vytvářet a 

používat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 144 s. ISBN 978-80-247-9366-5, str. 59. 
65 Korelační analýza [online]. [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 

http://kps.pedf.cuni.cz/skalouda/pokrocili/korelacni.htm 



49 

 

5 Praktická část 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala společnost Adidas Outlet Store Hatě, která je 

mým dlouhodobým zaměstnavatelem. Společnost bude představena v následujících 

řádcích. 

 

5.1 Analýza současné situace 

5.1.1 Základní údaje o společnosti 

Ústřední postavu celé společnosti Adidas ztvárňuje vášnivý sportovec Adolf Dassler 

narozený 3. listopadu roku 1900 v Německém Herzogenaurachu. Historie společnosti 

pak sahá do roku 1924, kdy Adolf zakládá spolu se svým bratrem Rudolfem společnost 

Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Adolf navrhuje úspěšnou obuv, jeho bratr se věnuje 

obchodu. Ve firmě pracuje 25 zaměstnanců, kteří vyrábí 100 párů bot denně. Zlom 

nastává roku 1948, kdy se bratři po roztržce rozejdou. Adolf roku 1949 oficiálně zakládá 

zkrácením svého jména společnost Adidas, jeho bratr Rudolf pak společnost Puma. 

V tomtéž roce je zaregistrováno i nesmrtelné logo tří proužků. Úspěch podniku nezná 

mezí. Na olympijských hrách vyhrávají především sportovci oděni do kolekce Adidasu. 

Výjimkou není ani mistrovství světa ve fotbale. I tam je dosaženo úspěchu v Adidasovém 

oblečení. Roku 1972 firma přebírá nové logo, tzv. trefoil, které připomíná trojlístek taktéž 

se třemi pruhy. Společnost ve světě propaguje tři základní loga, která obměňuje 

dle charakteru kolekce. Prvním z nich je logo Performance určené převážně pro sportovní 

kolekci, která zároveň představuje nejrozsáhlejší sortiment společnosti. Life-stylovou 

módní kolekci propaguje v podobě trojlístku logo Originals. Posledním logem označující 

kolekci určenou pro běžné nošení je kulaté logo Style, které se v České republice objevilo 

až v roce 2010. Spojením společností Adidas Salamon AG a Reebok vzniká 

31. ledna 2006 společnost Adidas Group.66 

 

                                                 
66 Adidas. Muzeum sportovní obuvi [online]. ©Muzeumsportovníobuvi [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: 

http://www.muzeum-sportovni-obuvi.cz/clanky/historie/adidas/ 
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Společnost Adidas Outlet Store Hatě vznikla spolu s nově vybudovaným nákupním 

centrem roku 2003. Společnost s prodejní plochou 750 m2 představuje největší outlet 

Adidasu v České republice. 

 

           Performance   Originals          Style  

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Loga společnosti Adidas67 

 

5.1.2 SLEPTE analýza 

Nastává prostor pro detailnější rozbor podniku – v první řadě pomocí SLEPTE analýzy. 

Konkrétní faktory analýzy a jejich působení na společnost jsou uvedeny níže. Každému 

z nich je pak následně přiřazeno hodnocení relevantnosti od 1 do 5, kdy číslo 1 označuje 

nízkou relevantnost a naopak číslo 5 relevantnost nejvyšší. 

 

5.1.2.1 Sociální faktory 

5.1.2.1.1 Sociálně demografické charakteristiky 

Nedílnou součástí sociálních faktorů jsou bezpochyby sociálně demografické 

charakteristiky, kam řadíme např. věk zákazníků. Společnost za cílovou skupinu považuje 

zákazníky všech věkových kategorií. Na své si přijdou všichni od teenagerů, přes ženy 

a muže ve středním věku až po penzisty. V outletu na Hatích jsou však nejčastější 

kategorií nakupujících lidé převážně ve věku 18 až 40 let. Z této věkové kategorie 

lze usoudit, že sociálním statusem nakupujících jsou převážně lidé v zaměstnání 

                                                 
67 Adidas Three Stripes Branding: A Full History. Highsnobiety [online]. TITEL MEDIA, ©2018 [cit. 

2018-01-02]. Dostupné z: https://www.highsnobiety.com/2017/07/12/Adidas-three-stripes-history/ 
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či podnikatelé a studenti. Nelze však vyloučit zákazníky nacházející se momentálně 

bez práce a ženy na mateřské dovolené, avšak vyšší cena zboží předpokládá vyšší příjem 

u nakupujících, což se u nezaměstnaných lidí příliš očekávat nedá. Ženy na mateřské 

dovolené by si jistě v Adidasu také nakoupily, avšak sortiment pro malé děti je zde velmi 

zúžený. Co se pohlaví týče, soustředí Adidas svoji nabídku zboží jak na ženské, 

tak na mužské pohlaví. Jelikož se prodejna Adidasu nachází na hraničním přechodu Hatě, 

nelze opomenout zmínit rakouské obyvatelstvo, které tvoří nedílnou část zákazníků. 

Dle mého názoru je to způsobeno především ze dvou důvodů. V první řadě jistě 

vzdálenost, jelikož se např. hlavní město Rakouska Vídeň nachází zhruba hodinu cesty 

od hraničního přechodu. Druhým faktorem je jistě finančně lépe zajištěná populace, 

která je ochotná si za kvalitní výrobky, které rozhodně k nejlevnějším nepatří, připlatit.  

Relevantnost: 5 

 

5.1.2.1.2 Životní úroveň obyvatelstva 

Mezi sociální faktory bezpochyby řadíme taktéž životní úroveň obyvatelstva 

a s ní související chuť a ochotu nakupovat. Co se týká obyvatelstva českého, zaměřuje 

se společnost především na střední a střední vyšší vrstvu z důvodu vyšších cen výrobků. 

Společnost si zakládá na produktech kvalitních, na jejichž vývoj a výrobu vynakládá 

značné investice, což se samozřejmě odrazí v ceně. Jak již bylo zmíněno výše, rakouské 

obyvatelstvo disponuje vyšším příjmem, a tak pro něj není vyšší cena překážkou. Obecně 

je však nutné podotknout, že společnost Adidas spadá mezi outlety, což znamená, 

že nabízí zboží sice minimálně rok staré kolekce, avšak také o minimálně 30 % levnější. 

Tento fakt umožnuje i lidem s nižším příjmem bez ohledu na národnost dosáhnout 

na produkty této značky. 

Relevantnost: 5 

 

5.1.2.1.3 Mobilita obyvatelstva 

Jak již bylo uvedeno výše, společnost se nachází na hraničním přechodu Hatě, na hlavním 

tahu na Vídeň. Z této skutečnosti firma čerpá především o letních prázdninách, 

kdy nespočet turistů volí hraniční přechod za jednu ze svých odpočinkových zastávek. 
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Nevýhodou však je, že se firma nenachází v žádném velkém městě, a zákazníci tak vždy 

musí vynaložit určité úsilí, aby se do společnosti dopravili. 

Relevantnost: 3 

 

5.1.2.2 Legislativní faktory 

Legislativní faktory ovlivňují ať už pozitivně či negativně v podstatě každou společnost. 

K detailnějšímu rozboru jsem si vybrala: BOZP, zákon o evidenci tržeb a zákon o ochraně 

spotřebitele.  

 

5.1.2.2.1 BOZP 

BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci je souhrn opatření stanovených 

právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození 

lidského zdraví v pracovním procesu. Ve společnosti Adidas je školení o BOZP 

prováděno online jak na lokální, tak celoevropské úrovni. Náklady na něj vynaložené jsou 

bezpochyby smysluplné, jelikož prozatím nebyl evidován žádný úraz či úmrtí 

na pracovišti. Na řešení takové situace, např. úrazu, pak musí firma vynaložit značné 

finanční prostředky, které mohou být pro některé menší firmy likvidační. 

Relevantnost: 5 

 

5.1.2.2.2 Zákon o evidenci tržeb 

Velmi aktuální je zákon o evidenci tržeb, který nabyl platnosti 13. 4. 2016 a přikládá 

povinnost údaje o každé transakci obchodníka posílat online na státní správu. 

Samozřejmostí je vystavení účtenky zákazníkovi. Pro EET bylo nutné navýšení kapacity 

připojení z důvodu fungování online a softwarové úpravy pokladního systému. Nejvyšší 

náklady vznikly v okamžiku zavedení změny, v současnosti už nijak dramatické nejsou. 

Kontrolu vystavení účtenky zákazníkovi provádí finanční a celní správa, což jsem 

poznala na vlastní kůži. Účtenku však kontroloři obdrželi a vše na ní bylo naštěstí 

v pořádku. 

Relevantnost: 5 
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5.1.2.2.3 Legislativní mix 

Maloobchod se řídí občanským zákoníkem, jelikož funguje ve vztahu firma a občan. 

Některé pasáže podnikání dále upravuje zákon o ochraně spotřebitele a živnostenský 

zákon (dává za povinnost např. vyvěšení živnostenského oprávnění apod.). Tyto tři 

právní úpravy lze shrnout do názvu „legislativní mix“, který se soustředí jak na formální 

oblasti, např. výpis z obchodního rejstříku, přihlášení k DPH apod., tak na oblasti 

praktické, např. jak by se mělo postupovat při řešení reklamace atd. Dozor vykonávají 

různé státní instituce, např. Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, finanční úřad 

atd., doplňkově např. OSA (Ochranný svaz autorský apod.) 

Relevantnost: 5 

 

5.1.2.3 Ekonomické faktory 

5.1.2.3.1 Stabilita měny 

Hlavním ekonomickým faktorem je bezpochyby stabilita měny, jelikož se společnost 

Adidas řadí mezi bi-currency obchody (přijímá dvě měny, a sice české koruny a eura). 

Výkyvy kurzu mohou silně poškodit marži, jelikož se výsledná cena přepočítává na eura. 

Kurz je fixně stanoven na 26 Kč/1 euro a bývá upraven, pokud dojde k vychýlení + - 1 Kč.  

Relevantnost: 5 
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Obrázek 2 - Graf kolísání eura za posledních 6 měsíců68 

 

5.1.2.3.2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost v České republice mílovými kroky klesá, avšak v Jihomoravském kraji 

si k 28. 2. 2018 stále drží se 4,6 % bronzovou příčku v největší nezaměstnanosti ze všech 

krajů ČR, jak uvádí obrázek 3. I při velké nezaměstnanosti, a tím pádem vyššího počtu 

potencionálních pracovníků hledajících zaměstnání však dochází k obtížnému nalezení 

nových zaměstnanců. S tímto problémem se v současnosti společnost Adidas potýká, 

jelikož eviduje podstav zaměstnanců, který se nedaří navýšit. 

Relevantnost: 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Graf EUR / Kč, ČNB, grafy kurzů měn. KurzyCZ [online]. ©2000-2018 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

https://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/CZK-EUR/ 
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Obrázek 3 - Nezaměstnanost v ČR podle krajů k 28. 2. 201869 

 

5.1.2.4 Politické faktory 

Politické faktory přímo ovlivňují faktory ekonomické. Ohrožující by pro společnost bylo 

především vystoupení z EU nebo opuštění Schengenského prostoru, což by vedlo 

ke ztrátě zákazníků, jelikož spousta zahraničních zákazníků nemá povolení opustit zemi 

(zejména imigranti Rakouska). 

Relevantnost: 5 

 

5.1.2.5 Technologické faktory 

Technologické faktory ovlivňují především vývoj nových výrobků, ke kterým Adidas 

využívá spolupráci s externími společnostmi, např. revoluční hmota BOOST zajišťující 

odpružení běžecké obuvi a návrat energie byla vyvinuta se společností BASF (největší 

chemická společnost na světě). Díky vývoji technologických faktorů zároveň společnost 

uvažuje o přesunutí části výroby PRIMEKNITU (pletený svršek) do Německa, 

                                                 
69 Nezaměstnanost v Libereckém kraji k 28. 2. 2018. Český statistický úřad [online]. Praha, 2018 [cit. 

2018-05-07]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xl/nezamestnanost-v-libereckem-kraji-k-28-2-2018 
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jelikož tato technologie může být vyráběna kdekoliv na světě a přesunutí výroby 

do Evropy tak zajistí pružnější reakci na poptávku a na módní trendy. 

Relevantnost: 4 

 

5.1.2.6 Ekologické faktory 

Aktuálním tématem oblasti ekologie je novela zákona o obalech, která ukládá 

obchodníkům povinnost zpoplatnit plastové tašky, do kterých zákazníkům balí jejich 

nákupy, od 1. 1. 2018 tudíž obchodníci nesmí poskytnout igelitové tašky zákazníkům 

zdarma. Společnost Adidas však na ochranu životního prostředí zareagovala už mnohem 

dříve a zákazníkům balí nákupy do tašek papírových, které zdarma poskytnuty být 

mohou. 

Relevantnost: 2 
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Tabulka 2 - Shrnutí relevantnosti faktorů SLEPTE analýzy 

Faktory Relevantnost 

Sociální faktory:  

Sociálně demografické charakteristiky 5 

Životní úroveň obyvatelstva 5 

Mobilita obyvatelstva 3 

Legislativní faktory:  

BOZP 5 

Zákon o evidenci tržeb 5 

Legislativní mix 5 

Ekonomické faktory:  

Stabilita měny 5 

Nezaměstnanost 5 

Politické faktory 5 

Technologické faktory:  

Technologie materiálů 4 

Rekonstrukce prodejny 3 

Ekologické faktory 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvyšší relevantností se shodně vyznačují faktory ekonomické a politické, jelikož 

nařízení putující z těchto oblastí mohou rapidně ohrozit fungování společnosti. V těsné 

blízkosti za nimi se nachází faktory sociální tvořené samotnými zákazníky. Další v pořadí 

se nachází faktory technologické, které vykazují vyšší relevantnosti zejména kvůli tomu, 

že právě tyto faktory ovlivňují vývoj a výrobu nových výrobků. Nejnižší relevantnosti 

pak dosahují faktory ekologické. 
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5.1.3 Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

Druhou analýzu v pořadí zaujímá Porterova analýza pěti konkurenčních sil, jejichž 

jednotlivé faktory budou detailněji rozebrány níže. Každý faktor této analýzy je opět 

opatřen hodnocením relevantnosti od 1 do 5, kdy číslo jedna vykazuje velmi nízkou 

relevantnost, číslo tři střední relevantnost a číslo 5 velmi vysokou relevantnost. Nechybí 

ani hodnocení vyjednávací síly jednotlivých faktorů. 

 

5.1.3.1 Stávající konkurence 

V oblasti prodeje sportovního zboží existuje několik konkurenčních firem v blízkém 

okolí. Společnost Adidas se totiž nachází v nákupním centru Freeport, kde se sportovních 

značek vyskytuje celá řada. Zákazníci mohou vybírat mezi značkami Nike, Puma, Hervis, 

Rock point, Alpine Pro a další. Nespornou výhodou Adidasu je však rozloha prodejny. 

Zatímco konkurenční obchody fungují na pár metrech čtverečních, prodejna Adidas patří 

s rozlohou přes 750 m² k největší prodejně na Freeportu. Může tak zákazníkům nabídnout 

širší sortiment zboží. Co se týká širšího okolí, nalezneme konkurenci téměř na každém 

rohu. Obchodů se sportovním sortimentem totiž existuje celá řada. Ne každý obchod však 

může nabídnout tak prestižní značku jako firma Adidas, a tak kvalitní a špičkové 

produkty. Konkurenční boj stoupá také na poli internetu, jelikož se zde trh neustále rozvíjí 

a počet e-shopů stoupá. Společnost Adidas má však v této oblasti nespornou výhodu. 

Jelikož má každá značka jiné číslování jak bot, tak oblečení, mohou zákazníci 

upřednostňovat značku, s jejímž číslováním mají zkušenosti. V tuto chvíli získává 

plusové body ve světě velmi známá a oblíbená značka Adidas. Při uvážení fyzické 

existence obchodu však mohu s jistou určitostí říci, že vyjednávací síla stávající 

konkurence je relativně vysoká. 

Relevantnost: 5 

 

5.1.3.2 Vliv odběratelů 

Jak již bylo řečeno, odběratelskou skupinu tvoří široké spektrum zákazníků. Do tohoto 

portfolia můžeme zařadit téměř všechny věkové kategorie. Pro připomenutí – nejčastější 

skupinu nakupujících ztělesňují lidé ve věku od 18 do 40 let, zajímající se především 
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o tréninkovou kolekci. Hlavními odběrateli jsou pak koncoví spotřebitelé. Zřídkakdy 

se objeví malí podnikatelé nakupující převážně zlevněné zboží, které dále prodávají 

ve svých vlastních jednotkách. Dle kvalifikovaného odhadu experta představují zhruba 

1 % celkových zákazníků. Vyjednávací sílu odběratelů považuji za nízkou. 

Relevantnost: 5 

 

 

Schéma 7 - Struktura odběratelů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.1.3.3 Vliv dodavatelů 

Aby dodavatelé disponovali možností ovlivnit chod společnosti, musí na firmu vyvinout 

dostatečný tlak. Analýza dodavatelů na českém a rakouském trhu je však bezpředmětná, 

jelikož Adidas vlastní agenturu, která sama vybírá továrny, kterým výrobní zakázku zadá. 

Výroba probíhá zejména v Číně, kde získává výhodu levnější pracovní síly. Část 

produktů, především míčů, pak vyrábí v Pákistánu a Vietnamu. Další produkty 

pak v Indonésii, Turecku, Řecku a Alžírsku. Jedná se ale o menší množství produkce, 

jelikož státy nedisponují přenosovou soustavou, která by byla schopna zásobovat energií 

všechny továrny. Adidas si pouze vyhrazuje podmínky, aby nebyla využívána dětská 

práce, a naopak byly dodržovány správné postupy. Klade také důraz na ekologickou 

výrobu, na což dohlíží vyhrazené oddělení v Německu. Touto analýzou se tedy na českém 

ani rakouském trhu nebudu již podrobněji zabývat a považuji v tomto případě sílu 

dodavatelů za nízkou. 

Relevantnost: 5 

Odběratelé

Koncoví 
spotřebitelé

(99 %)

Překupníci

(1 %)
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5.1.3.4 Vstup nových konkurentů 

Jak již bylo řečeno, stávajících konkurentů existuje mnoho, jelikož se prodejna nachází 

v obchodním centru, kde se sportovních značek vyskytuje opravdu hodně. Dokazuje 

to však jejich oblíbenost a udržitelnost na trhu. Pravděpodobnost, že se konkurenční 

rivalita rozšíří o dalšího člena považuji za vysokou, jelikož se zastoupení několika 

prodejních jednotek v centru neustále mění, a není tedy vyloučené, že se místo některé 

z nich neobjeví další firma nabízející sportovní sortiment. Sílu vstupu nových 

konkurentů na trh tedy považuji za vysokou. 

Relevantnost: 5 

 

5.1.3.5 Substituce produktů 

V dnešní době stále více potravinových řetězců rozšiřuje svoje portfolio o nabídku 

sportovního vybavení včetně funkčního oblečení a bot určených k tréninku. Tento fakt 

propagují i ve svých televizních či internetových spotech. Pro zákazníky to může 

představovat lákavou nabídku, jak efektivně substituovat požadované produkty, jelikož 

se výrobky prodávané v těchto jednotkách nabízí za nižší cenu než v autorizovaných 

prodejnách. Důvodem nemusí být nižší kvalita výrobků, nýbrž absence značky. Pro toho, 

kdo však zaujímá neutrální postoj ke značce, může být nákup takovýchto produktů 

příjemnou alternativou. V tomto případě se síla substituce produktů tyčí velmi vysoko. 

Oproti zmiňovaným řetězcům společnost Adidas investuje velké finanční prostředky 

na neustálý vývoj nejnovějších technologií a materiálů, ze kterých pak svoje produkty 

vyrábí. Nezanedbává ani sledování nejnovějších trendů po celém světě, avšak 

i přes to hrozbu substitutů nelze označit jinak než opět za poměrně vysokou. 

Relevantnost: 5 
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Tabulka 3 - Shrnutí relevantnosti a vyjednávací síly faktorů Porterovy analýzy 

Faktor Vyjednávací síla Relevantnost 

Stávající konkurence Vysoká 5 

Vliv odběratelů Nízká 5 

Vliv dodavatelů Nízká 5 

Vstup nových konkurentů Vysoká 5 

Substituce produktů Vysoká 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvyšší vyjednávací silou disponuje jak stávající, tak nová konkurence a substituty 

produktů. Nízkou vyjednávací sílu naopak vykazují odběratelé a dodavatelé. Všechny 

faktory dosahují nejvyšší relevantnosti, a sice čísla 5. 

 

5.1.4 Analýza vnitřního prostředí firmy 

Nastává prostor pro analýzu vnitřního prostředí firmy na základě zdrojů. Rozbor každé 

oblasti zdrojů je zakončen ohodnocením důležitosti jednotlivého zdroje na škále 1-5, 

kde číslo 1 představuje nejnižší důležitost a číslo 5 důležitost nejvyšší. 

• Fyzické zdroje 

Oděvní společnost Adidas by samozřejmě nemohla fungovat bez nabízeného 

zboží. Za nejdůležitější fyzické zdroje tedy považuji samotné produkty spolu 

s regály, policemi a ramínky, na kterých je zboží prezentováno. Ve společnosti 

Adidas Hatě se po sečtení zboží na prodejně a ve skladu nachází zhruba 

9 000 párů bot, 12 000 ks oblečení a 2 000 ks doplňků. Kvalifikovaným 

odhadem lze říci, že společnost momentálně nabízí cca 2 000 druhů zboží. 

Obchod by také nemohl fungovat bez pokladen, na kterých je zboží odbavováno. 

V současnosti společnost disponuje 3 pokladnami, avšak využívány jsou pouze 

2. Třetí pokladna momentálně slouží jako pokladna pojistná, které by se využilo 

v případě poruch jedné nebo druhé kasy. Výjimečně bylo třetí pokladny využito 

při očekávání vysoké návštěvnosti v průběhu oslavy narozenin obchodního centra 
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Freeport, která proběhla formou nočního nakupování. Důležitou roli hraje 

i skladovací systém, který umožní uskladnění zboží, které se z kapacitních 

důvodů nevleze na prodejnu. Za podstatný zdroj považuji i alarmy umístěné 

na veškerém zboží, které brání jeho krádeži. V současné době se téměř žádný 

obchod neobejde bez elektroniky, jako jsou počítače, notebooky, tablety 

či telefony. Nesmíme opomenout také zázemí zaměstnanců, které se skládá 

z kuchyňské linky vybavené myčkou, troubou, ledničkou, kávovarem, jídelním 

stolem, židlemi, televizí a nádobím, což zaměstnancům přináší komfortní místo 

ke stravování. Nechybí úložné prostory a samozřejmostí zázemí jsou i toalety 

a nově vybudovaný sprchový kout. Zmínila bych také úklidové prostředky, díky 

kterým se prodejna a sklad udržují v čistotě. Společnost dále disponuje zásobou 

papírových tašek, do kterých je zákazníkům uložen jejich nákup.  

Důležitost: 5 

• Lidské zdroje 

K hladkému chodu společnosti přispívají ať už větším, či menším dílem všichni 

zaměstnanci podniku. Ve společnosti vládne liniová organizační struktura v čele 

s vedoucím prodejny. Při ruce mu jsou manažer a provozní podniku. Nižší pozici 

zaujímají senioři. Jedná se o dva zaměstnance, jejichž schopností je využito 

zejména v nepřítomnosti nadřízených pracovníků, kdy zodpovědnost za veškeré 

procesy ve společnosti spočívá na nich. Mimo tuto pravomoc fungují 

jako pokladní, což je další stupeň organizační struktury. Společnost zaměstnává 

5 pokladních na plný úvazek, 1 pokladní na ¾ úvazek a 2 pokladní na úvazek 

poloviční. Nejnižší pracovní pozici zaujímají brigádníci, jejichž náplň práce 

spočívá především v udržení uklizené prodejny, příp. obsluze zákazníků. 

Většinou se jedná o sezónní zaměstnance. 

Důležitost: 4 
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Schéma 8 - Organizační struktura  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

• Finanční zdroje 

Během posledních 5 let měly tržby společnosti Adidas Outlet Store Hatě 

vzrůstající tendenci meziročně o cca 5–10 %. Kritické období bylo zaznamenáno 

během hospodářské krize v letech 2009-2012. Důležitým faktorem pozitivního 

vývoje společnosti byl především nárůst v KPI´s zejména v CR (konverzní míře) 

a UPT (položce na účtenku). Náklady se podařilo držet přibližně na srovnatelné 

úrovni, s tím rozdílem, že při vzrůstajícím objemu tržeb mírně narostly i PEX 

neboli personální náklady. Do profitu se pozitivně promítlo i snížení odpisů 

v posledních letech a posléze úplné odepsání všech nákladů spojených 

s vybudováním a vybavením nové jednotky. Po refitu však budou odpisy tvořit 

značnou část nákladů. Adidas celkově usiluje o to, aby jeho prodejny byly 

profitově na minimálně dvouciferných číslech. Prodejny, které tyto požadavky 

dlouhodobě nesplňují, bývají zavřeny (např. originals concept store 

na Jungmannově náměstí v Praze). Všechna konkrétní data jsou však bohužel 

veřejnosti nepřístupná. Dostupná je pouze účetní závěrka z roku 2016, avšak 

pouze na společnost jako celek čili Adidas ČR, s. r. o. Údaje vztahující 

se na pobočku Adidasu na Hatích přístupná bohužel nejsou. 

Důležitost: 5 

Manažer prodejny Provozní prodejny

Pokl. 1. senior Pokl. 2. senior

Pokl. HPP Pokl. HPP Pokl. HPP Pokl. HPP Pokl. 1/2 úv. Pokl. 1/2 úv.

Brigádníci

Vedoucí prodejny
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• Nehmotné zdroje 

Společnost Adidas patří k nejznámějším obuvnickým a módním značkám vůbec. 

Historie firmy se datuje již od roku 1924. Vlastní několik ochranných známek 

týkajících se především log společnosti, jednotlivých kolekcí, např. Stella 

McCartney, či technologií a jejich názvů, např. Yeezy. Tři pruhy se staly 

nesmrtelným symbolem Adidasu. Každý si jistě také vybaví kvalitní výrobky. 

Společnost vlastní zhruba 700 patentů chránící materiály a technologie výroby 

produktů. I tato mezinárodní společnost však zažila své nesnáze. Její image byla 

otřesena v souvislosti s padělky výrobků, které převážně v devadesátých letech 

nabízelo vietnamské obyvatelstvo. Jelikož se jednalo o velmi levné výrobky, 

získaly pozornost nakupujících i navzdory neodpovídající kvalitě. 

Důležitost: 5 

 

Tabulka 4 - Shrnutí faktorů analýzy zdrojů a jejich důležitosti 

Faktor Důležitost 

Fyzické zdroje 5 

Lidské zdroje 4 

Finanční zdroje 5 

Nehmotné zdroje 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z analýzy zdrojů vyplývá, že veškeré faktory vykazují vysokou důležitost a jsou 

tedy stěžejní pro zajištění úspěšného chodu podniku. Je třeba dosáhnout správné 

kompozice a organizace těchto zdrojů, aby bylo dosaženo plynulého a rentabilního 

podnikání. 

 

5.1.5 SWOT analýza 

Čerpáním informací získaných z předchozích analýz získáme analýzu poslední, a sice 

SWOT analýzu uváděnou níže. Zobrazuje faktory jak z vnějšího, tak vnitřního prostředí 

firmy a zohledňuje jak silné, tak slabé stránky společnosti. Co se týče vnějšího okolí, 
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hodnotí především příležitosti a hrozby. Jednotlivé položky SWOT analýzy jsou opatřeny 

hodnocením relevantnosti vyplývajícího z předchozích analýz (SLEPTE analýzy, 

Porterovy analýzy a analýzy zdrojů). Hodnocení relevantnosti probíhá na škále 1-5, 

kdy číslo 1 označuje nejnižší relevantnost, číslo 5 pak relevantnost nejvyšší. 
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Tabulka 5 - SWOT analýza společnosti Adidas 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Stabilita firmy - 3 

• Vysoká kvalita a image produktů - 5 

• Silná propagace - 3 

• Nižší ceny v porovnání s jinými 

Adidasovými jednotkami CS (concept 

store) - 5 

• Komunikace s cílovým zákazníkem - 3 

• Zapamatovatelné logo - 3 

• Velká kapacita prodejny - 4 

• Nová zrekonstruovaná prodejna - 2 

• Dostatek parkovacích míst - 2 

• Úzký sortiment zboží - 5 

• Vysoké náklady na reklamu 

(VM materiály) - 3 

• Nižší kvalifikace 

zaměstnanců - 4 

• Poloha prodejny mimo 

město - 2 

• Nedostatečné autobusové 

spojení - 2 

• Absence nejnovějších 

modelů - 3 

• Absence sezónního zboží 

- 5 

• Nedostatečné zastoupení 

personálu - 4 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Odchod stávající konkurence - 5 

• Zvýšení zájmu obyvatelstva o zdravý 

životní styl - 2 

• Zasažení nového segmentu - 5 

• Ekonomická situace - 5 

• Zrušení zákona o státních svátcích - 3 

• Vznik nové technologie - 5 

• Iniciativa pro ochranu životního 

prostředí - 2 

• Snížení daňové zátěže - 3 

• Nepředvídatelný traffic - 2 

• Strategie stávající 

konkurence - 5 

• Expanze nové konkurence 

- 5 

• Substituční výrobky - 5 

• Ekonomická situace - 5 

• Novelizace zákona o 

státních svátcích - 3 

• Kopie produktů - 3 

• Ztráta odběratelů - 5 

• Zvýšení minimální mzdy - 3 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.5.1 Silné stránky 

Za silnou stránku společnosti považuji především vysokou kvalitu a image produktů, 

do kterých společnost investuje značné finanční prostředky. Kvalitě a image produktů 

tak navíc přikládám i vysokou důležitost. Zákazníci jistě ocení, že jsou tyto produkty 

nabízeny za nižší cenu v porovnání s jinými Adidasovými jednotkami, jelikož se jedná 

o outletovou prodejnu, a zboží je tudíž min. o 30 % levnější, než bylo v době uvedení 

kolekce na trh. Silnou stránkou společnosti je bezpochyby stabilita firmy, jelikož Adidas 

funguje na trhu více než půl století. Přispívá tomu jistě silná propagace, kterou jsem 

do silných stránek zařadila také. Tři bílé pruhy se staly doménou společnosti a jsou známy 

po celém světě, z čehož vyplývá další silná stránka, a to zapamatovatelné logo. Svůj 

nákup zákazníci uskutečňují v nově zrekonstruované prodejně, která se navíc pyšní 

titulem největší outlet v České republice. K silné stránce tudíž nepochybně patří i velká 

kapacita prodejny. Řidiči jistě ocení i dostatek parkovacích míst, jejichž počet 

obchodní centrum neustále navyšuje. K prodeji neodmyslitelně patří komunikace, 

která navíc probíhá ve většině případů s koncovým spotřebitelem a stává se tak osobitější.  

 

5.1.5.2 Slabé stránky 

Každá mince má dvě strany a platí to i v tomto případě. Společnost sice propaguje svoje 

produkty velmi silně a intenzivně, což se však neobejde bez značných investic. 

Do slabých stránek jsem proto zařadila vysoké náklady na reklamu, především 

pak na visual merchandising. Jelikož se jedná o outlet dochází k absenci nejnovějších 

modelů a společnost nabízí pouze minimálně rok a více starou kolekci. I sortiment je 

paradoxně užší. Mimo oblečení, bot, několika tašek a doplňků společnost žádný jiný 

sortiment nenabízí. Co skutečnost ještě zhoršuje, je absence sezónního zboží. V zimě 

v prodejně jen ztěžka nalezneme zimní bundu či zimní boty a plavky v létě s největší 

pravděpodobností v prodejně také neseženeme. Za slabou stránku považuji i polohu 

prodejny, jelikož se nachází na hraničním přechodu, a každý, kdo chce prodejnu 

navštívit musí vynaložit určité úsilí, aby se na místo dopravil. Při zvolení dopravy 

autobusem může zákazník narazit. Frekvence spojů je totiž nedostatečná a nejedná 

se o přímé spojení. Za slabou stránku považuji také nedostatečné zastoupení personálu, 

které se negativně projevuje na poskytování zákaznického servisu. Zákazník, který přesto 
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prodavače na prodejně nalezne, bude nejspíše zklamán. Kvalifikace personálu totiž 

obsahuje mezery zejména v oblasti znalosti technologií výrobků a jazykové vybavenosti. 

 

5.1.5.3 Příležitosti 

Jak již bylo uvedeno, o konkurenty společnost nemá nouzi. Dveře společnosti by se jistě 

více otevřely, pokud by stávající konkurence nebo alespoň její část trh opustila. 

Jako příležitost se jeví i zvýšení zájmu populace o zdravý životní styl. V současné době 

roste touha k provozování jakéhokoliv sportu ať už doma, venku či formou návštěvy 

fitness centra. Žádná sportovní aktivita však nebude stoprocentní při nedostatečném 

sportovním vybavení. I obyčejný běh či chůzi nám usnadní správně zvolená obuv. 

Tato skutečnost představuje vhodnou příležitost k zasažení nového segmentu, 

a tím navýšení objemu tržeb. K hladkému chodu podniku může přispět i pozitivní 

ekonomická situace. Příležitostí se pro společnost může stát i zrušení 

zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Dle tohoto 

zákona dochází k uzavření prodejny ve dnech k tomu určených, jelikož prodejní plocha 

společnosti dosahuje více než 200 m2. V tu chvíli však nastává prostor pro konkurenční 

společnosti, na které se zákon nevztahuje a které tak mohou potřeby zákazníků uspokojit. 

V nejhorším případě může nastat ztráta zákazníka a jeho loajality. Z legislativní oblasti 

bych do příležitostí zařadila ještě snížení daňové zátěže, což by se projevilo snížením 

ceny a zřejmě větší ochotou zákazníků nakupovat. Příležitostí se pro společnost stává 

i možnost objevení nové technologie sloužící k inovaci již existujících produktů 

či ke zhotovení produktů nových. V poslední řadě bych zmínila iniciativu pro ochranu 

životního prostředí. Společnost již do produkce šetrné k životnímu prostředí investuje 

(recyklovatelné tašky, bezpečnost práce apod.), což se nepochybně projeví v rostoucích 

nákladech, avšak tato iniciativa přináší své ovoce ve formě možnosti čerpání vládních 

výhod a stále vzrůstající image značky. 

 

5.1.5.4 Hrozby 

Za hrozbu jednoznačně shledávám nepředvídatelný traffic, jelikož se návštěvnost 

prodejny velmi liší jak podle ročního období, tak podle státních svátků, prázdnin apod., 

není tudíž vyloučené, že se sezónní výkyvy budou dále prohlubovat. Společnost navíc 

http://codexisuno.cz/3Gy
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ohrožuje již několikrát skloňovaná stávající konkurence. Toto riziko může dále stoupat 

s expanzí konkurence nové. Problém nastává i v současném trendu potravinových 

řetězců nabízejících levné sportovní zboží, které sice postrádá značku, ale nízká cena 

není rozhodně projevem zhoršené kvality. Budoucí chod podniku může ovlivnit 

i negativně se vyvíjející ekonomická situace. Ohrožení společnost spočívá 

i v nelegálním kopírování jejich produktů a následného prodávání pod cenou. 

Zákazníci z chudších vrstev mohou zvolit tento druh nákupu, jelikož padělané výrobky 

jsou od originálních jen velmi těžko rozeznatelné. Hrozbou se pro podnik stává i ztráta 

odběratelů, kdy vlivem např. nespokojeného zákazníka může dojít k jeho ztrátě, v horším 

případě navíc k šíření negativní pověsti o společnosti. Za riziko považuji i novelizaci 

zákona o státních svátcích, kdy při případném doplnění určitých svátků do seznamu dnů 

zákazu prodeje by společnosti nastala povinnost svoji prodejní jednotku v tyto dny 

uzavřít, čímž by podnik přišel o potencionální tržby, které by v tomto případě mohly 

připadnout konkurenci. Za jednoznačnou hrozbu považuji i neustálý tlak veřejnosti 

na zvýšení hranice minimální mzdy, který by v případě uskutečnění a navýšení tohoto 

minima ohrožoval profitabilitu prodejny. 

 

5.2 Marketingový průzkum 

5.2.1 Harmonogram průzkumu 

Nezbytným předpokladem pro zajištění plynulého průběhu průzkumu spokojenosti 

zákazníků je sestavení harmonogramu průzkumu. Z jakých činností včetně jejich 

časového vymezení se skládá, je uvedeno v tabulce níže. 
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Tabulka 6 - Harmonogram průzkumu 

Činnost Zahájení činnosti Počet dní Ukončení činnosti 

Přípravná fáze průzkumu 28. 12. 2017 10 7. 1. 2018 

Focus group 1 8. 1. 2018 2 10. 1. 2018 

Zhodnocení výsledků 10. 1. 2018 1 10. 1. 2018 

Focus group 2 11. 1. 2018 2 13. 1. 2018 

Zhodnocení výsledků 13. 1. 2018 1 13. 1. 2018 

Návrh dotazníku 14. 1. 2018 2 16. 1. 2018 

Pilotáž 17. 1. 2018 5 22. 1. 2018 

Tvorba finální verze dotazníku 22. 1. 2018 1 22. 1. 2018 

Vlastní průzkum 23. 1. 2018 60 24. 3. 2018 

Vyhodnocení průzkumu 25. 3. 2018 12 6. 4. 2018 

Návrhy opatření 6. 4. 2018 10 16. 4. 2018 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2.2 Metody sběru dat 

První potřebná data byla zajištěna metodou focus group. Jednalo se o zjištění faktorů, 

kterým zákazníci přikládají vysokou důležitost a na základě kterých byl pak sestaven 

dotazník. Před výzkumem proběhly dva zmiňované focus groupy, jak vyplývá 

z harmonogramu průzkumu uvedeného výše. Průzkum následně probíhal formou 

dotazníkového šetření, a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě. V tištěné podobě 

byl vyhotoven v českém a německém jazyce. Dotazníky pak byly rozmístěny 

v prostorách prodejny a na informačním centru obchodního centra Freeport, 

kde se jednotka Adidasu nachází. Co se týká jeho nehmotné formy, byl dotazník umístěn 

na facebookové stránky outletu Adidasu. 
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5.2.3 Příprava dotazníku 

Finální verzi dotazníku předcházely dva skupinové rozhovory se současnými zákazníky 

Adidasu tzv. focus group, jak uvádí harmonogram průzkumu. Skupinová diskuze tvořena 

pěti lidmi spěla k zjištění faktorů ovlivňujících jejich spokojenost. Opakující se faktory 

pak byly zahrnuty do průzkumu a tvořily základ dotazníku.  

 

Dotazník se skládá z několika částí. V jeho úvodu se nachází vysvětlení účelu dotazníku 

včetně potvrzení anonymity poskytnutých údajů. Následují první otázky týkající 

se osobních charakteristik dotazovaných, pomocí nichž lze definovat kvótní výběr 

respondentů. Další a největší prostor je pak věnován samotným otázkám týkajících 

se spokojenosti zákazníků s jednotlivými faktory včetně ohodnocení jejich důležitosti. 

Na tyto uzavřené otázky respondenti odpovídají pomocí desetistupňové škály, kde číslo 

1 odpovídá nejnižšímu hodnocení a číslo 10 pak naopak hodnocení nejvyššímu. Poslední 

otázkou je otázka otevřená, která zákazníkovi dává prostor k připomínkám či návrhům, 

které by přispěly ke zvýšení jeho spokojenosti. Dotazník je uzavřen rozloučením včetně 

poděkování. 

 

5.2.4 Velikost potřebného vzorku respondentů 

Cílovou skupinu respondentů představují zákazníci společnosti Adidas Outlet Store Hatě. 

Potřebný počet respondentů potřebných k zajištění relevantních výsledků byl stanoven 

pomocí vzorce vysvětleného v teoretické části v kapitole 4. 3. 5: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

 

Velikost celkového základního souboru „N“ byla stanovena pomocí interních informací 

firmy a počítána následujícím způsobem: průměrná týdenní návštěvnost ve slabších 

měsících odpovídá 6 500 lidem, průměrná týdenní návštěvnost v silnějších měsících 

odpovídá 16 000 lidem, z čehož plyne, že průměrná týdenní návštěvnost činí 11 250 lidí. 
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Pokud číslo vynásobíme počtem týdnů čili 52, získáme konečnou hodnotu 

585 000 návštěvníků za rok. 

 

Další požadovanou hodnotou je požadovaná úroveň přesnosti „e“, která je stanovena 

na 95 %, tzn. e = 0,05. Po dosažení všech údajů do vzorce získáme hodnotu minimální 

požadované velikosti vzorku na úrovni 95 % jistoty, což činí 400 respondentů. Výpočet 

je abstrahován od případů, kdy některý návštěvník přijde do prodejny 2x. 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
=

585 000

1 + 585 000 ∗ (0,05)2
= 399,73 ≅ 400 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 

 

Pro výběr vzorku respondentů byla použita technika kvótního výběru. Tento výběr byl 

definován následujícími charakteristikami: pohlaví, věk a sociální status. 

 

5.2.5 Analýza dotazníků 

K vyhodnocení bylo použito 410 obdržených dotazníků z celkových 426 - zbylých 

16 muselo být z průzkumu z důvodu nekompletního vyplnění vyřazeno. Výsledky byly 

zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2010 a v programu Statistica. 

 

Zprvu budou rozebrány popisné údaje týkající se osobních charakteristik respondentů, 

jelikož na tyto otázky odpovídali dotazovaní v úvodu dotazníku. 
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Pohlaví 

Přívětivější stanovisko k průzkumu projevily ženy, jelikož 57 % dotazníků bylo vyplněno 

právě jimi. Zbylých 43 % bylo vyplněno muži, jak je znázorněno v grafu 1. 

 

 

Graf 1 - Pohlaví 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Věk 

Průzkumu se zúčastnily všechny věkové kategorie, jak uvádí graf 2. Nadpoloviční většina 

respondentů však dosahuje věku v rozmezí od 18 do 30 let. Téměř čtvrtina respondentů 

se pohybuje ve věku od 31 do 40 let. Následující kategorii s věkovým rozmezím 

41 až 50 let dosahuje 13 % respondentů, 7 % dotazovaných pak dosáhlo či překročilo 

hranici věku 51 let. Nejmenší věkové zastoupení zaujali se 3 % respondenti mladší 18 let. 

 

 

Graf 2 - Věk 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stav 

Téměř ¾ dotazovaných chodí do zaměstnání, druhou nejpočetnější skupinu tvoří 

se 14 % studenti. Na mateřské dovolené pobývá 5 % respondentů. Stejné procentní 

zastoupení pak zaujímají i podnikatelé. Pouze 3 % respondentů se momentálně nachází 

bez práce, 1 % dotazovaných pak v důchodu. 

 

 

Graf 3 - Stav 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Útrata 

Průměrná roční útrata respondentů dosahuje rozličných hodnot. Lze však říci, že celých 

60 % dotazovaných nakoupí v Adidasu za rok zboží průměrně za více než 3 000 Kč. 

Menší částku přesněji 1 501 až 3 000 Kč ve společnosti zanechá 29 % respondentů.  

Spořivějších je pouze 11 % respondentů, jejichž vynaložené peněžení prostředky za rok 

nepřesáhnou částku 1 500 Kč. 
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Graf 4 - Útrata 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Druhá část dotazníku již směřovala na spokojenost zákazníků s prodejnou Adidas. 

Odpovědi dotazovaní zaznamenávali pomocí bodové škály 1–10, kde číslo 1 znamená 

nejnižší hodnotu a číslo 10 naopak hodnocení nejvyšší. Spokojenost zákazníků 

s jednotlivými faktory včetně stanovení důležitosti těchto faktorů předcházela otázka 

zjišťující celkovou spokojenost zákazníků, jejíž výsledek je uveden níže. 

 

 

Graf 5 - Celková spokojenost 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu 5 vyplývá, že většina dotazovaných je s prodejnou Adidas spokojena a hodnotí 

ji pozitivně. Pouze čtvrtina dotazovaných spokojena není a při hodnocení se neostýchá 

použít nižší čísla. 

 

Co se týká průměrné spokojenosti zákazníků s jednotlivými faktory, můžeme opět hovořit 

o vcelku pozitivním hodnocení. Respondenti si nejvíce pochvalují teplotu, hudbu 

a osvětlení prostor. Spokojenost projevují také s čistotou, ochotou personálu a přístupem 

ke zboží. Naopak nejnižší hodnocení přidělují sezónnímu zboží, výběru zboží a spokojeni 

nejsou ani s cenou, za kterou je dané zboží nabízeno. 

 

 

Graf 6 - Průměrná spokojenost s jednotlivými faktory 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nyní nastává prostor pro podrobnější rozbor získaných odpovědí, jehož výsledkem 

je určení těch faktorů, na které je třeba aplikovat návrhy zlepšení, které by následně 

přispěly k vyšší spokojenosti zákazníků. K tomu jsem využila statistické metody. První 

krok spočíval ve shlukové analýze. Základní soubor respondentů jsem na základě 
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vybraných proměnných věk a útrata rozdělila pomocí shlukové analýzy do čtyř shluků. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 7. 

 

Tabulka 7 - Výsledky shlukové analýzy 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zaměřila jsem se na shluk č. 4, jelikož obsahuje respondenty s nejvyšší útratou. 

Z odpovědí respondentů vyskytujících se v tomto shluku jsem pak s využitím Pearsonova 

korelačního koeficientu vytvořila korelační matici. Stěžejní hodnoty z ní jsou uvedeny 

v tabulce 8. 

  

Proměnná 

Průměry shluků 

Shluk čís. 1 

55 případů 

Shluk čís. 2 

110 případů 

Shluk čís. 3 

87 případů 

Shluk čís. 4 

158 případů 

Věk 30,418 31,745 28,172 32,259 

Útrata 4194,545 2983,636 1537,931 5725,316 
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Tabulka 8 - Výše Pearsonova korelačního koeficientu u jednotlivých faktorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední krok spočíval ve vytvoření matice spokojenosti/důležitosti, která vycházela z dat 

získaných jak z korelačního koeficientu, tak ze shlukové analýzy. 

 

 

 

Celk. 

spokoj.

Celk. spokoj. 1,000000

Výběr zboží 0,820226

Sezónní zboží 0,804840

Počet pers. 0,796298

Rady pers. 0,755964

Cena 0,754004

Atraktivnost zboží 0,689449

Vel. zboží 0,682104

Teplota 0,636833

Čistota 0,622493

Rychlost pers. 0,608036

Ochota pers. 0,586266

Přístup ke zboží 0,489615

Orientace 0,480637

Osvětlení 0,406899

Hudba 0,380495

 Proměnná



79 

 

 

Graf 7 - Matice spokojenost/důležitost 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 9 - Jednotlivé faktory spokojenosti/důležitosti 

Faktory 

1. Čistota prostředí 9. Rychlost obsluhy 

2. Teplota prostředí 10. Výběr zboží 

3. Osvětlení prostředí 11. Dostupné velikosti zboží 

4. Hudba (hlasitost, výběr skladeb) 12. Cena zboží 

5. Orientace na prodejně 13. Atraktivnost zboží 

6. Ochota personálu 14. Dostupnost sezónního zboží 

7. Počet prodavačů na prodejně 15. Přístup ke zboží 

8. Schopnost personálu poradit   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Naše pozornost se v matici spokojenosti/důležitosti ubírá především k pravému dolnímu 

kvadrantu, jelikož tam se vyskytují faktory, se kterými jsou zákazníci nejméně spokojeni, 
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ale zároveň těmto faktorům přikládají nejvyšší důležitost. Pro zvýšení spokojenosti 

zákazníků je třeba zlepšit faktory uvedené v tabulce 10. 

 

Tabulka 10 - Seznam oblastí návrhů 

Pořadí návrhů Označení faktorů Oblasti návrhů 

1. F14 Dostupnost sezónního zboží 

2. F10 Výběr zboží 

3. F17 Počet personálu 

4. F12 Cena zboží 

5. F8 Schopnost personálu poradit 

6. F13 Atraktivnost zboží 

7. F11 Dostupné velikosti zboží 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Předposlední otázkou dotazníku byl požadavek na dokončení věty, týkající se srovnání 

nové a zrekonstruované prodejny. V listopadu roku 2017 totiž proběhla kompletní 

rekonstrukce prodejny Adidas. Výsledky jsou uvedeny v grafu 8. 

 

 

Graf 8 - Srovnání zrekonstruované a původní prodejny 

Zdroj: vlastní zpracování 

58%

30%

12%

Nová prodejna je...

...lepší

…horší

…nevím, jsem zde 

poprvé.
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Z grafu je patrné, že většina lidí považuje rekonstrukci prodejny za pozitivní a shledává 

novou prodejnu lepší, nežli byla prodejna původní. Alarmující je však skutečnost, 

že celých 30 % dotazovaných pokládá novou prodejnu za horší. Zbývajících 

12 % tuto skutečnost posoudit nedokáže, jelikož prodejnu navštěvuje poprvé. 

 

Na závěr byla respondentům položena otevřená otázka, respektive nabídnut prostor 

pro jejich připomínky a návrhy, které by přispěly ke zvýšení jejich spokojenosti. Výčet 

připomínek včetně jejich počtu uvádí tabulka 11. 
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Tabulka 11 - Nejčastější připomínky 

Připomínky Absolutní četnost 

Malý výběr zboží 28 

Žádné sezónní zboží 31 

Stále stejné zboží (např. během půl roku žádná obměna zboží) 8 

Přehnané ceny 23 

Špatně řešené kabinky (věšáky za dveřmi, vysoké dveře) 12 

Zúžený výběr velikostí (žádný výběr větších velikostí) 17 

Malý výběr doplňků (např. kšiltovek) 14 

Absence WIFI na prodejně 18 

Nedostatečné poskytnutí informací od personálu 20 

Malý počet pokladen 15 

Malý počet sedacích míst (např. při zkoušení bot či při čekání 

na svůj protějšek) 

10 

Požadavek dětského koutku na prodejně (stoleček 

s omalovánkami, TV s pohádkami) 

3 

Špatná orientace na prodejně 6 

Málo kolekce ORIGINALS 16 

Nízký počet personálu 25 

Zmatené rozvržení pokladny 12 

Nízká kvalita zboží 8 

Nevyřízená reklamace 1 

Více dětského oblečení z bavlny 1 

Suma 268 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky 11 vyplývá, že bylo zaznamenáno celkem 268 připomínek respondentů 

na adresu prodejny. Jelikož byla tato otázka otevřená a respondent mohl zanechat 

neomezený počet návrhů či připomínek nebo otázku úplně vynechat, zodpovědělo 

na ni 47 % dotazovaných. 

 

5.3 Vlastní návrhy řešení 

Na základě provedeného průzkumu bylo zjištěno, že jsou zákazníci s prodejnou Adidas 

velmi spokojeni, o čemž svědčí jak celková spokojenost zákazníků, tak hodnocení 

jednotlivých oblastí. Objevily se však faktory vykazující nižší spokojenost, kterým 

ale současně přikládají zákazníci vysokou důležitost, viz graf 7. Přesně tyto faktory jsou 

pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků stěžejní, a budou proto právě na ně směřovat 

návrhy zlepšení viz tabulka 10. Finanční zdroje potřebné na uskutečnění návrhů 

týkajících se mezd zaměstnanců jsou uváděny v hrubé mzdě. 

 

5.3.1 Dostupnost sezónního zboží 

Slabá stránka zmiňovaná ve SWOT analýze se projevila i v provedeném průzkumu, 

jelikož za největší problém zákazníci považují absenci sezónního zboží. Tento fakt můžu 

navíc i sama potvrdit, jelikož v prodejně Adidas pracuji a sezónní zboží zde opravdu 

chybí. Pořídit si v Adidasu v létě plavky či v zimě bundu je nadlidský výkon. 

 

Problém by se dal vyřešit pomocí propojení kamenné prodejny s internetovým 

obchodem. Zákazníci by si mohli zboží vybrat a objednat na e-shopu s tím, že by jim 

bylo doručeno buď na prodejnu Adidasu, či přímo domů. Zboží by si následně vyzkoušeli 

a při existenci jakýchkoliv pochybností by zboží mohli vrátit přímo na prodejně, 

kde by jim následně byly vráceny peníze. Zboží by mohlo být vráceno do 100 dnů stejně 

tak, jako to funguje při vrácení zboží koupeného přímo v prodejně. E-shop sezónní zboží 

nabízí a poptávku zákazníků by alespoň částečně mohl uspokojit. 
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Finanční zdroje 

Pro vytvoření aplikace umožňující propojení kamenné prodejny s e-shopem je zapotřebí 

IT pracovníka. Jeho platové hodnocení většinou odpovídá částce 2 000 Kč/1 hod. 

Po vynásobení potřebným počtem programovacích hodin, a sice čísla 200, získáme 

částku 400 000 Kč. 

 

Časové zdroje 

Jelikož program již funguje na koncepčních obchodech, a je tudíž k dispozici rozhraní, 

bylo by pro zhotovení aplikace zapotřebí cca 200 programovacích hodin, což odpovídá 

zhruba 5 týdnům. 

 

Tabulka 12 - Harmonogram návrhu – propojení kamenné prodejny s e-shopem 

Činnost Časové procentní zastoupení 

Návrh architektury aplikace, design 60 % 

Feedback z vedení + odstranění nedostatků 20 % 

Testovací provoz 15 % 

Implementace 5 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V ideálním případě by se podle objednávek z e-shopu procentuálně spočítalo, kolik 

ks sezónního zboží by bylo potřeba dodávat do obchodu. V dalších sezónách 

by se pak vycházelo z čísel předchozího roku. Nutno však podotknout, že meziroční 

nárůst e-commerce dosahuje cca 300 %. Další vývoj se stěží určuje, nejspíše se však 

nárůst bude zpomalovat. 
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Tabulka 13 - Potřebné zdroje – propojení kamenné prodejny s e-shopem 

Finanční zdroje 400 000 Kč 

Časové zdroje 5 týdnů 

Lidské zdroje 1 IT pracovník 

Rizika Systémové IT výpadky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Navrhuji také lepší plánování dodávek zboží, respektive lepší skladbu dováženého 

zboží. Je třeba zaměřit se na sezónní zboží a nabízet zákazníkům opravdu aktuální 

produkty. Jejich absencí dochází k vyvolání nespokojenosti u zákazníků, z čehož pramení 

klesající tržby společnosti. Při opakovaném zklamání zákazníka důvodem neuspokojení 

jeho potřeb a poptávky může dojít až ke ztrátě zákazníka. Na jaře by neměly chybět jarní 

bundy, tenisky, trička s dlouhým/krátkým rukávem, tepláky, legíny, ¾ kalhoty, v létě 

pak plavky, sukně, kraťase, tílka, pantofle, žabky, kšiltovky, sandále. Na podzim je nutné 

zajistit obdobné zboží jako na jaře, avšak doplněné o nepromokavé bundy, kalhoty a boty, 

deštníky, mikiny a svetry, v zimě pak zajistit zimní bundy, šály, čepice, rukavice, 

nákrčníky, zimní boty, termoprádlo, opět svetry a mikiny a termo ponožky. 

 

Finanční zdroje 

Při úvahách o rozšíření sortimentu by se primární náklady pohybovaly v řádu milionu 

až desítek milionů korun v závislosti na počtu nových artiklů, kvůli nákladům na návrh 

výrobků, střih (rozfázování do velikostí), spotřebovaný materiál. Vznikly by také 

sekundární náklady (uskladnění neprodaného sezónního zboží, hlavně u zimních bund), 

které by se také odvíjely podle druhu artiklů, množství zboží apod. Pokud se však 

zaměřím na vyčíslení finančních zdrojů potřebných na zaplacení odpovědného 

pracovníka zabývajícího se touto problematikou, jednalo by se zhruba o částku 

ve výši 143 000 Kč. 
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Časové zdroje + personální zdroje 

Po konzultaci s expertem jsem došla k závěru, že časové a personální zdroje není možné 

zejména kvůli sekundárním nákladům kvalifikovaně odhadnout. Pokud by se však 

jednalo o časový fond již zmiňovaného pracovníka, jednalo by se zhruba o 4 týdny. 

 

Tabulka 14 - Potřebné zdroje – lepší plánování (skladba) dodávek 

Finanční zdroje 143 000 Kč 

Časové zdroje 4 týdny 

Lidské zdroje 1 manažer 

Rizika Změna strategie, která se nemusí vyplatit 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 15 - Celkové náklady návrhu: dostupnost sezónního zboží 

Celkové náklady 543 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.2 Výběr zboží 

Za druhý největší problém zákazníci shledávají malý výběr zboží, což vyplývá i ze SWOT 

analýzy. Skutečnost můžu opět sama potvrdit, jelikož po rekonstrukci prodejny, 

která proběhla v listopadu roku 2017 došlo k extrémnímu zúžení sortimentu. 

Je to způsobeno mimo jiné i jinou koncepcí prodejny, tzn. jiným nábytkem a uskupením 

prodejny. Nábytku se zde nachází málo a zboží tedy není ani kam umístit, začala bych 

proto od základů a v první řadě navrhuji přikoupení regálů a nábytku. Jak uvádí 

SWOT analýza, kapacita prodejny je velká, a je tudíž nerentabilní toho nevyužít. Naopak 

má smysl tuto silnou stránku dále rozvíjet. 

 

Finanční zdroje 

Navrhuji přikoupení regálu uvedeného na obrázku 4. Cena pořízení jednoho takového 

regálu odpovídá částce 26 000 Kč. Doporučuji však přikoupení min. 4 ks. Cena pořízení 
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tak dosáhne částky 104 000 Kč (26 000 * 4 = 104 000 Kč), montáž a doprava pak činí 

5 000 Kč. Pořizovací cena odpovídá součtu výše uvedeného, a sice částky 109 000 Kč 

(104 000 + 5 000 = 109 000 Kč). Dále je třeba připočíst finanční ohodnocení vedoucího 

prodejny zodpovědného za podání objednávky. Jeho časový fond by odpovídal 

8 hodinám. Po vynásobení průměrným platem, a sice 500 Kč/hod. dosáhneme čísla 

4 000 Kč. Celková částka pak činí 113 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Časové zdroje 

V první řadě je třeba podat objednávku, což může trvat 8 hodin. Pro realizaci je dále 

nutné, aby návrh prošel CAR procesem neboli schvalovacím procesem, který se může 

prodloužit až na několik měsíců (zpravidla se však jedná o měsíc). Další měsíc 

je pak zapotřebí na výrobu a dodávku. Poslední fází je montáž, na kterou je třeba vyhradit 

zhruba 4 hodiny. 

 

Obrázek 4 - Regál 
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Tabulka 16 - Harmonogram návrhu – přikoupení regálů 

Činnost Časová náročnost v týdnech 

Objednávka 0,4 týdne (8 hodin) 

CAR proces (schvalovací proces) 4 týdny 

Výroba, dodávka 4 týdny 

Montáž 0,1 týdne (4 hodiny) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Personální zdroje 

Co se personálu týče, odpovídají potřebné lidské zdroje celému týmu lidí. V aplikaci 

na jednotku Adidasu na Hatích se však jedná o vedoucího prodejny, jehož úkol by 

spočíval v podání objednávky. Ostatní činnosti související s realizací projektu již nejsou 

v jeho kompetenci. 

 

Tabulka 17 - Potřebné zdroje – přikoupení regálů 

Finanční zdroje 113 000 Kč 

Časové zdroje 12,5 týdne 

Lidské zdroje 1 vedoucí prodejny 

Rizika Žádná 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spolu s objednávkou nového nábytku bych doporučila požádat vedení Adidasu 

o rozšíření dodávaného sortimentu. Nemusí se jednat o výjimečné kousky, v prodejně 

totiž chybí základní věci, které však zákazníci velice často poptávají, jak sami uvedli 

v otevřené otázce provedeného průzkumu. Poptávané zboží však v prodejně nenaleznou 

vůbec či pouze v omezeném množství. Aby se předešlo ztrátě zákazníků a image 

společnosti, doporučila bych rozšíření sortimentu o tyto poptávané produkty. O které 
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druhy zboží se jedná včetně kvalifikovaného odhadu relativní četnosti je uvedeno 

v tabulce 18. 

 

Tabulka 18 - Poptávané produkty 

Pořadí Poptávané druhy zboží Relativní četnost 

1. Sportovní tašky 23 

2. Kšiltovky 17 

3. Tenisové boty 12 

4. Běžecké bundy 7 

5. Kolekce Originals (zejména dámská) 4 

 Ostatní (různé) 37 

Suma 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Finanční zdroje 

Finanční zdroje potřebné pro rozšíření sortimentu je stejně tak těžké odhadnout, 

jako tomu bylo u sezónního zboží. V tomto případě se však jedná o produkty, které 

na trhu existují či existovaly, a nebylo by tak třeba vynakládat příliš vysoké finance 

na návrh, jak by tomu bylo u zcela nových výrobků. Doporučila bych však spíše 

při uvádění kolekce na trh vyrábět vyšší kvantitu produktů s tím, že neprodané kusy 

by pak putovaly na outlet, díky čemuž by se sortiment outletu rozšířil o tyto základní věci. 

Z pohledu zajištění potřebných pracovníků zabývajících se touto problematikou 

by se jednalo o jednoho manažera, na jehož ohodnocení by bylo zapotřebí 

cca 143 000 Kč.  
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Tabulka 19 - Potřebné zdroje návrhu – rozšíření sortimentu o zákl. zboží 

Finanční zdroje 143 000 Kč 

Časové zdroje 4 týdny 

Lidské zdroje 1 manažer 

Rizika Chyba při zpracování dat 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Lze však zavítat i do úplně nového sortimentu, který byl v prodejně Adidas Hatě nabízen 

jen velmi zřídka. Jedná se např. o kosmetické produkty, které by u zákazníků mohly 

vzbudit pozitivní ohlasy. Zejména příznivci značky Adidas by si jistě k samotnému 

nákupu pořídili i sprchový gel či deodorant stejnojmenné značky. Největšího efektu 

by se dle mého názoru dosáhlo v období předvánočních nákupů, kdy se kosmetika 

vyskytuje v předních pozicích žebříčku nejčastějších dárků. 

 

Kosmetické produkty vyrábí firma Coty v licenci a Adidas nemá přímý vliv 

na cenotvorbu. Pro uskutečnění realizace by bylo zapotřebí nastavení nového procesu, 

který by vytvořila firma na globální úrovni. Řešením by se zabýval manažer, jehož 

ohodnocení by odpovídalo zhruba 143 000 Kč. 

 

Tabulka 20 - Potřebné zdroje návrhu – nový sortiment (kosmetické produkty) 

Finanční zdroje 143 000 Kč 

Časové zdroje 4 týdny 

Lidské zdroje 1 manažer 

Rizika Některé spreje jsou ve vyšší třídě hořlavosti a je potřeba tomu 

přizpůsobit jejich skladování 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Sortiment by se dále mohl rozšířit o šperky, zejména o hodinky této značky. Hodinky 

jsou totiž již nabízeny v klenotnictví nákupního centra, kde se Adidas taktéž nachází. 
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Absencí šperků v samotné prodejně Adidasu však společnost přichází o tržby. Zákazníci 

by jistě výběr šperků ocenili při rozhodování o koupi dárku k narozeninám či v období 

již zmiňovaných Vánoc. 

 

Se šperky je to obdobné jako s kosmetickými produkty. Hodiny jsou taktéž v licenci, 

šperky společnost téměř nevyrábí. Bylo by opět zapotřebí nastavení nového procesu 

na globální úrovni. 

 

Tabulka 21 - Potřebné zdroje návrhu – nový sortiment (šperky, hodinky) 

Finanční zdroje 143 000 Kč 

Časové zdroje 4 týdny 

Lidské zdroje 1 manažer 

Rizika Krádež 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spokojenost zákazníků by se mohla zvýšit taktéž rozšířením sortimentu o drobné 

předměty, např. přívěšky, klíčenky, tužky, placky, otvíráky, samolepky, diáře, bloky, 

deštníky, tkaničky do bot, plakáty sportovních hvězd apod. Značka Adidas pro mnohé 

představuje životní styl, módní styl a mnoho zákazníků je pyšných na to, že právě oni 

si mohou produkty této značky dovolit. Tyto drobné předměty by jim tak mohly být stále 

k dispozici a jejich oblíbenou značku jim denně připomínat. Navíc by drobné předměty 

plnily i funkci propagace značky a díky neustálému působení na okolí by se tak značka 

mohla dostat do hlubšího podvědomí potencionálním zákazníkům. Zájem o drobné 

předměty by mohl vzrůst v období letních prázdnin, kdy by spousta turistů mohla drobný 

předmět přivést svým blízkým jako malý dárek z cest. 

 

Rozšíření sortimentu o drobné předměty by probíhalo obdobným způsobem jako 

při rozšiřování sortimentu o šperky, hodinky či kosmetické produkty. 
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Tabulka 22 - Potřebné zdroje návrhu – nový sortiment (drobné předměty) 

Finanční zdroje 143 000 Kč 

Časové zdroje 4 týdny 

Lidské zdroje 1 manažer 

Rizika Žádná 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zákazníci taktéž často poptávají sportovní zboží, které momentálně prodejna Adidas 

nenabízí, navrhuji proto rozšíření sortimentu o cyklistické oblečení a doplňky 

a o zboží související se zimními sporty jako je lyžování a snowboarding. Co se týká 

cyklistiky, mám na mysli cyklistické kalhoty, dresy, rukavice případně doplňky, 

např. lahve na kola, potítka apod. Naopak pro uspokojení poptávky po sortimentu 

určeném na zimní sporty doporučuji rozšířit sortiment o lyžařské kalhoty, bundy, 

již zmiňované termoprádlo a větší výběr funkčních mikin a triček. 

 

Rozšíření sortimentu o specifické produkty přináší stejná úskalí, jako tomu bylo 

při zajištění sezónního zboží či rozšíření sortimentu o základní věci. Přikláním se opět 

k vyčíslení finančních zdrojů týkajících se zaplacení pracovníka zabývajícího se touto 

problematikou včetně stanovení časového fondu k tomu potřebného. 

 

Tabulka 23 - Potřebné zdroje návrhu – rozšíření sortimentu o specifické zboží 

Finanční zdroje 143 000 Kč 

Časové zdroje 4 týdny 

Lidské zdroje 1 manažer 

Rizika Specifické segmenty – nižší poptávka 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 24 - Celkové náklady návrhu: výběr zboží 

Celkové náklady 828 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.3 Počet personálu 

Nižší spokojenost a zároveň vysokou důležitost přikládali respondenti počtu prodavačů 

na prodejně (bezproblémové nalezení prodavače k poskytnutí pomoci) a stížnost neváhali 

zopakovat v prostoru věnovaném návrhům či připomínám v obdrženém dotazníku. 

Obdobného výsledku bylo dosaženo i ve SWOT analýze, kde se nedostatečné zastoupení 

personálu projevilo ve slabé stránce společnosti. Tato skutečnost je způsobena opravdu 

nízkým počtem zaměstnanců, který je v tak velké prodejně opravdu nepostačující. 

Zákazník požadující radu personálu či asistenci při hledání správné velikosti má mnohdy 

problém nějakého prodavače v prodejně naleznout. 

 

Doporučuji přijmout více zaměstnanců jak na hlavní pracovní poměr, 

tak na snížený úvazek poskytnutý zejména brigádníkům potřebných o víkendech, 

státních svátcích a prázdninách a zároveň navýšení počtu zaměstnanců na směně. Každý 

zaměstnanec má pro každý den určené své pracovní povinnosti, např. doplňování zboží, 

úklid kabinek, úklid pokladny, obsluha pokladny, utírání prachu, chystání nového zboží 

na prodejnu apod., a na obsluhu zákazníků většinou zůstává jeden člověk, což je 

na prodejnu o velikosti 750 m2 nedostačující. Doporučuji proto zaměstnat alespoň 

jednoho člověka na výpomoc do skladu, čímž by odpadla povinnost pracovníků chystat 

nové zboží na prodejně a zaměstnancům by tak vznikl prostor, který by mohli lépe 

zužitkovat ve prospěch zákazníků. Dále doporučuji zaměstnat alespoň 3 pracovníky 

na hlavní pracovní poměr, jejichž kvality by byly využity zejména na pokladně. Díky 

rostoucímu počtu zákazníků se dospělo při rekonstrukci prodejny k závěru rozšíření počtu 

kas, a to ze dvou na tři. Společnost však nedisponuje pracovníky, kterým bylo uděleno 

oprávnění pokladny obsluhovat, manipulovat s hotovostí a nést za tuto funkci 

zodpovědnost. Poslední pozicí, kde doporučuji personál rozšířit, je pozice brigádník. 

Jejich služeb je využíváno především ve dnech, kdy se očekává extrémně vyšší 

návštěvnost zákazníků, na což navazuje návrh navýšení počtu zaměstnanců na směně. 
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Při rozšíření personálu o nové členy by však s tímto návrhem neměl být problém. 

Zákazníkovi by se tak dostalo lepší péče a poskytnutí lepšího zákaznického servisu, 

což by jistě vedlo ke zvýšení jeho spokojenosti. 

 

Nový zaměstnanec dosahuje plného výkonu až zhruba po 3 odpracovaných měsících. 

Náklady na zaškolení 1 zaměstnance stojí za tyto 3 měsíce 52 000 Kč (výplata nového 

zaměstnance, který ještě nepřináší firmě užitek + plat zaměstnance, který jej zaškoluje), 

Společnost Adidas sleduje ukazatel SPH (sales per hour), tzn. tržba/počet odpracovaných 

hodin všech pracovníků, který by měl min. dosahovat 3 120 Kč. Příliš mnoho 

zaměstnanců může zapříčinit, že toho nebude dosaženo. 

 

Tabulka 25 - Potřebné zdroje návrhu – navýšení personálu 

Zdroje Potřeba 

Finanční zdroje 4 HPP (1 skladník, 3 pokladní) 

5 DPP (brigádnici, zejména na víkendy, prázdniny a státní svátky 

Náklady 9 * 52 000 = 468 000 Kč 

Časové zdroje 12 týdnů na zaučení 

4 HPP – dle potřeby 

5 DDP – dle potřeby (podle očekávaného trafficu) 

Personální zdroje 9 nových pracovníků 

Rizika Nenalezení kvalifikovaných zaměstnanců 

Nedosažení ukazatele SPH 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zvýšení počtu disponibilních zaměstnanců by se dalo také docílit lepší organizací jejich 

práce. Co se týká např. povinnosti úklidu prodejní plochy, navrhuji namísto úkolování 

stálých zaměstnanců využívat služeb úklidové firmy. Společnost Adidas čerpá služeb 

uklízečky 2x týdně. Její práce však spočívá pouze ve vysání prodejny, naleštění zrcadel 

a vynesení odpadkových košů. Mohla by se však uplatnit i při utírání prachu z regálů. 
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Rekonstrukcí prodejny se totiž světlý nábytek vyměnil za tmavý, na kterém jde prach 

ihned vidět. Zaměstnanci pak regály několikrát do týdne sami čistí, což jim zabere půl 

dne práce. Nemohou se tak věnovat zákazníkům, což se pak negativně projeví na jejich 

spokojenosti. Tímto návrhem by se zároveň zvýšila spokojenost zákazníků v oblasti 

„čistota prodejny“, které přikládají vysokou důležitost. Práce stálých zaměstnanců 

by se ulehčila, a jim by tak zbýval větší prostor věnovaný samotným zákazníkům. 

 

Tabulka 26 - Potřebné zdroje návrhu – využití rozsáhlejších služeb úklidové firmy 

Finanční zdroje 12 000 Kč 

Časové zdroje 0,1 týdne (4x do týdne 1 hod.) 

Lidské zdroje 1 uklízečka 

Rizika Krádež, poškození zboží, poškození vybavení prodejny 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 27 - Celkové náklady návrhu: počet personálu 

Celkové náklady 480 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.4 Cena zboží 

Cena se zdá zákazníkům vysoká i přes to, že se jedná o outlet, a cena je tedy 

min. o 30 % nižší, než byla v době vydání kolekce. Je však nutné podotknout, 

že po rekonstrukci prodejny se ceny nepatrně zvýšily, respektive se prodloužily intervaly 

přeceňování, snížil se počet zlevněných výrobků a zrušily se poslední kusy (produkty 

s méně než 10 ks prodávané za 20 % outletové ceny). 

 

Pro zvýšení spokojenosti zákazníků doporučuji věrnostní program pro stálé 

zákazníky. Tento program již sice funguje, avšak nezaměřuje se na získávání nových 

zákazníků, nýbrž pečuje pouze o ty stávající. Zákazník získá po předložení věrnostní 

kartičky slevu ve výši 10 % na celý nákup mimo zlevněného zboží. Navrhuji větší 
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propagaci tohoto programu s cílem náboru většího počtu zákazníků. Věrnostní 

program navrhuji zviditelnit pomocí internetu. Doporučuji jej propagovat na webových 

a facebookových stránkách outletu Adidasu. Doporučuji také rozmístit 3 větší poutavé 

plakáty obsahující informace o tomto programu přímo v prodejně Adidasu. Jeden plakát 

by byl umístěn do obuvi, jeden do oblečení a jeden do středu prodejny. Dále bych stejný 

plakát, avšak v menším formátu umístila do převlékacích kabinek, vždy po jednom kuse. 

Nejmenší zpracování by bylo v podobě menších letáčků, které by byly ponechány 

na pokladně a v případě, že by zákazník projevil o letáček zájem, by si jej mohl vzít. 

Navrhuji také povinnost prodavačů a pokladních informovat zákazníky o tomto 

věrnostním programu a o výhodách z něj plynoucích. Poslední návrhem z této oblasti je 

zatraktivnění věrnostních kartiček, jejichž grafické zpracování zůstává již několik let 

neměněno. 

 

Tabulka 28 - Formát návrhu týkajícího se věrnostního programu 

 Formát 

Web + FB Zobrazení poutavého plakátu (každý sudý týden) 

Prodejna - 3 větší plakáty rozmístěné po prodejně 

- 6 menších plakátů umístěných v převlékacích kabinkách 

- menší letáčky dostupné na pokladně 

Pokladní + 

prodavači 

Ústně 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Finanční zdroje 

Náklady na návrh a tisk plakátů by dle experta dosahovaly výše 2 000 Kč. Náklady 

pracovníků obsluhujících web + FB na další úkon = 2 min. (1 min. web, 1 min. FB) * 

* 250 Kč (hodinová mzda) / 60 = 8 Kč. Při rozpočítání nákladů na 1 týden činí náklady 

na obsluhu webu a FB 4 Kč. Náklady prodavačů na další úkon se spočítá následovně: 

10 vteřin potřebují prodavači na předání informací zákazníkovi * 11 250 zákazníků 
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týdně = 112 500 vteřin/60 = 1 875 min./60 = 31,25 hod. * 250 Kč (hodinová mzda 

pokladních) = 7 813 Kč. 

 

Tabulka 29 - Potřebné zdroje návrhu – věrnostní program 

Finanční zdroje N na návrh + tisk plakátů – 2 000 Kč 

N na web + FB – 4 Kč 

N prodavačů na další úkon – 7 813 Kč 

N na zatraktivnění kartiček – 5 000 Kč 

14 817 Kč 

Časové zdroje Č na návrh a tisk plakátů – 1 týden 

Č na web + FB – 2 min. 1x za dva týdny 

Č prodavačů na další úkon – 0,78 týdne (31,25 hod.) 

Č na zatraktivnění kartiček – 1 týden 

Lidské zdroje L na návrh + tisk plakátů – reklamní agentura 

L na web + FB – 1 pracovník 

L prodavačů na další úkon – současní zaměstnanci 

L na zatraktivnění kartiček – reklamní agentura 

Rizika Únik dat (osobních údajů) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud zákazníci touží po vyšší slevě, mohou ji dosáhnout sběrem razítek na jiný typ 

věrnostní kartičky. Při nákupu nad 500 Kč zákazník obdrží jedno razítko. Při získání 

4 razítek obdrží slevu 20 % na celý nákup, avšak opět mimo zlevněného zboží. 

Problémem je taktéž nulová propagace a pomíjení ze strany prodavačů tyto kartičky 

zákazníkům předávat. Navrhuji větší zviditelnění této kampaně, a především 

zodpovědnější přístup prodavačů k předání informací zákazníkům. Kampaň by byla 

zviditelněna opět pomocí webových a facebookových stránek outletu Adidasu, ovšem 

zobrazena by byla pouze v lichých týdnech. Co se týká samotné prodejny sehráli 

by hlavní roli zaměstnanci, především pokladní. Ti by měli za úkol každému zákazníkovi, 
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jehož nákup by přesáhl 500 Kč, předat věrnostní kartičku s jedním razítkem a informovat 

ho, k čemu kartička slouží. Doporučení spočívá i v uplatnění slevy na celý nákup včetně 

zlevněného zboží se slevou nepřesahující 50 %. 

 

Tabulka 30 - Formát návrhu týkajícího se dočasného věrnostního programu 

 Formát 

Web + FB Zobrazení věrnostní kartičky s informacemi (každý lichý týden) 

Pokladní + 

prodavači 

Ústně 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Potřebné zdroje se počítají obdobným způsobem jako u předchozího návrhu. 

 

Tabulka 31 - Potřebné zdroje návrhu – dočasný věrnostní program 

Finanční zdroje N na web + FB – 4 Kč 

N prodavačů na další úkon – 7 813 Kč 

7 817 Kč 

Časové zdroje Č na web + FB - 2 min. 1x za dva týdny 

Č prodavačů na další úkon - 0,78 týdne (31,25 hod.) 

Lidské zdroje L na web + FB – 1 pracovník 

L prodavačů na další úkon – současní zaměstnanci 

Rizika Zneužití ze strany personálu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce by zákazníci ušetřili při využívání akce zvané bláznivé úterý. Každé úterý je 

zákazníkům poskytnuta dodatečná sleva ve výši 25 % platící i na zlevněné zboží, avšak 

vždy je tato sleva omezena pouze na určitý druh sortimentu, např. na dámský Originals 

textil, pánskou obuv, dětské sportovní oblečení apod. Problémem je však nedostatečná 
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informovanost zákazníků o výhodách plynoucích z nákupů učiněných v těchto 

vytipovaných dnech. Na prodejně se sice nachází letáčky s měsíčním plánem této akce, 

já bych však doporučila lepší využití těchto letáčků, a sice přidání letáčku do tašky 

ke každému nákupu. Zákazník si tak může letáček pročíst v pohodlí domova a schovat 

si jej pro pozdější potřeby. Navíc si díky němu může naplánovat svoje další nákupy 

v této prodejně. Druhý návrh spočívá v zasílání e-mailů zákazníkům s informacemi 

o blížících se akcích. Kontakty by byly získány z věrnostního programu, kde by sdělení 

e-mailu bylo podmínkou potřebnou pro přijetí zákazníka do tohoto programu, který byl 

podrobněji rozebrán výše. 

 

Přidání letáčku do tašky prodavači zabere 3 s * 11 250 zák. týdně = 33 750 s / 60 = 

= 562,5 min. / 60 = 9,375 hod. * 250 Kč plat prodavačů = 2 344 Kč. Zasílání e-mailů 

by probíhalo 1 týdně 1 min. = 8 Kč (500/60). 

 

Tabulka 32 - Potřebné zdroje návrhu – informování o akcích 

Finanční zdroje Letáček: 2 344 Kč 

E-mail: 8 Kč 

2 352 Kč 

Časové zdroje Letáček: 0,23 týdne (9,735 hod.) 

E-mail: 1 min. 1x týdně 

Lidské zdroje Letáček: současní zaměstnanci 

E-mail: vedoucí prodejny 

Rizika Letáček: žádná 

E-mail: spam 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ke zvýšení spokojenosti zákazníků by také jistě přispělo obnovení posledních kusů. 

Jak již bylo řečeno, jedná se o přecenění posledních kusů na cenu odpovídající 

20 % outletové ceny. Takto by se cena snížila u produktů se zásobou nižší jak 10 ks. 
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Kromě spokojenosti zákazníků by se snížily finanční prostředky vázané v zásobách, 

které je obtížné prodat. Poslední kusy zaujímají zhruba 6 % celkových zásob. 

 

Tabulka 33 - Potřebné zdroje návrhu – poslední ks 

Finanční zdroje 500 Kč 

Časové zdroje 0,025 týdne (1 hod.) 

Lidské zdroje 1 vedoucí prodejny 

Rizika Negativní dopad na marži, podvody ze strany zaměstnanců 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední návrh této oblasti spočívá v častějším přeceňování zboží. Jak již respondenti 

uváděli v dotaznících, zboží není často obměňováno a stává se, že se v prodejně nachází 

v horizontu půl roku stále stejné zboží. Při častějším přecenění by se jistě zboží vyprodalo 

dříve, a byl by tak prostor na zboží nové. Zároveň by se uspokojila poptávka zákazníků 

po nižších cenách. 

 

Tabulka 34 - Potřebné zdroje návrhu – častější přeceňování zboží 

Finanční zdroje 1 000 Kč 

Časové zdroje 0,05 týdne (2 hod.) 

Lidské zdroje 1 vedoucí prodejny 

Rizika Žádná 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 35 - Celkové náklady návrhu: cena zboží 

Celkové náklady 26 486 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.3.5 Schopnost personálu poradit 

Stížnosti zákazníků putovaly i na rady personálu, respektive schopnost personálu poradit, 

poskytnout informace, znalosti. S výsledkem průzkumu se shoduje i provedená SWOT 

analýza, kde byla nižší kvalifikace zaměstnanců uvedena ve slabých stránkách 

společnosti. V dnešní uspěchané době s neustálým vývojem nových technologií 

a výrobků zároveň roste konkurenční boj a pro udržení zákazníka a jeho spokojenosti je 

třeba poskytnutí špičkového servisu. 

 

Navrhuji školení zaměstnanců v pravidelných intervalech v následujících oblastech: 

technologie výrobků, zákaznický servis a nové produkty. Školení by mohla být 

uskutečněna 3x do měsíce v ranních či naopak pozdějších hodinách, jelikož v té době je 

návštěvnost zákazníků nižší, a byl by tak prostor věnovat se školení. Tuto poměrně častou 

frekvenci školení zdůvodňuji velkým množstvím technologií výrobků, které se člověk 

nejlépe naučí častým opakováním. Školiteli by zůstali osvědčení zaměstnanci, kteří 

disponují náležitými kompetencemi a zkušenostmi. Na konci každého školení 

by následoval test pro ověření znalostí předaných personálu. Při jeho nesplnění by měl 

zaměstnanec nárok na jednu opravu, která by spočívala v domácí důslednější přípravě 

zaměstnance a následnému ústnímu prozkoušení. Při opakovaném neúspěchu 

by následovalo snížení odměny daného zaměstnance. 

 

Tabulka 36 - Formát návrhu – školení 

Oblast školení Realizátor školení Trvání školení 

Technologie Trenér technologií 60 minut za 4 týdny 

Zákaznický servis Trenérka zákaznického servisu 60 minut za 4 týdny 

Nové produkty Vedoucí prodejny 60 minut za 4 týdny 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Finanční zdroje 

Školení by probíhala 3x do měsíce v rozsahu 1 hod. čili 60 minut. Školiteli by byli: trenér 

technologií (pokladní), trenérka zákaznického servisu (pokladní) a vedoucí prodejny. 

Jelikož by školení probíhala v rámci pracovní doby, je třeba vypočítat ušlou mzdu těchto 

zaměstnanců. Je nutné zdůraznit, že ne vždy by v daný den byli přítomni všichni 

zaměstnanci prodejny, a školitel by tak musel školení provést na 2x. Nebudu ušlou mzdu 

tudíž počítat pouze ze 3 hodin, ale z hodin 6, z čehož plyne: 250*2 + 250*2 + 500*2 = 

= 2 000 Kč. Dále je nutné vypočítat ušlou mzdu účastníků školení: 250*6*3 = 4 500 Kč. 

Finanční zdroje tak odpovídají částce 6 500 Kč. 

 

Tabulka 37 - Potřebné zdroje návrhu – školení 

Finanční zdroje 6 500 Kč 

Časové zdroje 3x v průběhu 4 týdnů 

Lidské zdroje Účastníci školení (současní zaměstnanci) + 3 školitelé z řad 

zaměstnanců 

Rizika Žádná 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jelikož prodejnu navštěvuje široké spektrum zákazníků ze všech koutů světa, doporučuji 

i pravidelné jazykové školení či kurzy. Kvůli umístění prodejny na hraničním přechodu 

je nezbytná znalost němčiny, samozřejmostí je znalost angličtiny. Ruština, polština 

či maďarština je pak vítanou výhodou. Doporučuji přijmutí učitele němčiny a angličtiny, 

který by personál doučoval. Toto doučování by mohlo probíhat v pracovní době, kdy není 

očekávaná vysoká návštěvnost zákazníků. Každý zaměstnanec by absolvoval jednu 

hodinu týdně výuky jazyka německého a jednu hodinu jazyka anglického (1 hod. = 

= 60 minut). K ověření znalostí by opět sloužil test, při jehož nesplnění by měl 

zaměstnanec opět nárok na jednu opravu ve formě ústního přezkoušení. Při opětovném 

selhání by nastalo snížení měsíční odměny daného zaměstnance. 
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Finanční zdroje 

Ušlá mzda zaměstnanců: 500*3*2 + 250*8*2 = 3 000 + 4 000 = 7 000 Kč. Učitel 

si při školení dvou lidí současně účtuje 250 Kč/hod. z čehož plyne: 250*6*2 = 3 000 Kč. 

Finanční zdroje tak týdně činí 10 000 Kč. 

 

Tabulka 38 - Potřebné zdroje návrhu – jazykové školení 

Finanční zdroje 10 000 Kč 

Časové zdroje 2x týdně 

Lidské zdroje 1 učitel 

Rizika Žádná 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Spokojenost zákazníků s radami personálu mohou rapidně snížit noví zaměstnanci. 

Zejména brigádníci nejsou mnohdy s chodem prodejny seznámeni tak, jak by měli být. 

Stává se, že i po půl roce zaměstnání v Adidasu někteří zaměstnanci neví základní věci. 

Doporučuji nové zaměstnance ihned zaškolit a seznámit s provozem prodejny, čehož 

by se měl ujmout služebně nejstarší zaměstnanec, který má tedy nejbohatší zkušenosti. 

Školení by mělo obsahovat základní informace o chodu prodejny, např. příprava nového 

zboží, pravidla cenění zboží, rozmístění zboží na prodejně, úklid prodejny, rozlišování 

ramínek, bezpečnostních kódů, základní jazykové fráze apod. 

 

Tabulka 39 - Potřebné zdroje návrhu – zaškolení nového zaměstnance 

Finanční zdroje 250 Kč 

Časové zdroje 1 hod. 

Lidské zdroje 1 současný zaměstnanec 

Rizika Žádná 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 40 - Celkové náklady návrhu: schopnost personálu poradit 

Celkové náklady 16 750 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.6 Atraktivnost zboží 

Respondenti příliš velkou spokojenost neprojevili ani s atraktivností zboží. Tento fakt lze 

stěží objektivně posoudit, jelikož každý člověk je jiný a každý vyznává svůj vlastní 

osobitý styl. Co se tedy jednomu zákazníkovi líbit nemusí, může udělat radost 

zákazníkovi druhému. Jelikož se však jedná o outlet, a kolekce je tudíž minimálně rok 

stará, nemělo by být zákazníkovo očekávání obecně příliš vysoké. 

 

Pro zvýšení atraktivnosti zboží, a tím pádem větší spokojenosti zákazníků doporučuji 

pokračování ve spolupráci s předními návrháři, jako jsou např. Stella McCartney 

nebo Pharrell Williams, a slavnými sportovci, např. Stan Smith, Lionel Messi apod. 

Není však v mých silách tuto spolupráci jakkoli ovlivnit. I co se týče nákladů jsou velmi 

těžce definované. 

 

Navrhuji také vytvoření kampaně pro zviditelnění možnosti návrhu vlastního 

oblečení fungující na e-shopu Adidasu. Zákazník má možnost vlastního návrhu bot 

a oblečení, kdy produkt kromě volby jeho barevné skladby může dále obohatit o svůj 

vlastní text. Toho lze využít zejména u fotbalových dresů či kopaček. Touto možností 

však disponují i ženy a mohou si tak navrhnout vlastní kolekci oblečení. V současné době 

by bylo velmi aktuální využití služeb youtuberů, kteří by byli zaplacení barterem. 

Za propagaci této kampaně ve svých videích by si navrhované zboží mohli ponechat. Byla 

by tak oslovena velká část populace, a co především, cílová skupina zákazníků Adidasu. 

Výhodou také je, že by se jednalo o product placement. Youtuber by video mohl 

pojmout vtipnou či jinak kreativní formou, což by zájem potencionálních zákazníků 

o zhlédnutí videa jistě zvýšilo, a možnost návrhu vlastního oblečení by se tak dostala 

do podvědomí zákazníků. 
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Tabulka 41 - Potřebné zdroje návrhu – zviditelnění možnosti vlastního návrhu oblečení a obuvi 

Finanční zdroje 20 000 Kč 

Časové zdroje 3 týdny 

Lidské zdroje 1 Youtuber 

Rizika Neúspěšné video 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zvýšit atraktivnost lze také správným rozmístěním zboží. Pokud oblečení na prodejně 

ladí a je správně umístěno, dokáže lépe upoutat zákazníkovu pozornost a produkty, 

které samy o sobě příliš atraktivní nejsou, se mohou ve správné kombinaci s jinými 

produkty atraktivními stát, doporučuji proto školení zaměstnanců na téma visual 

merchandising. Každý zaměstnanec by se seznámil s touto problematikou a neměl 

by pak problém při úvahách o rozmístění nového zboží. Školení by bylo jednorázové 

v časovém intervalu jedné hodiny, případně při existenci nových trendů by se sjednala 

jeho aktualizace. 

 

Finanční zdroje 

Školení by se ujala zaměstnankyně na pozici visual merchandiser. Jelikož by školení 

proběhlo v pracovní době, kdy by nebyli přítomní všichni zaměstnanci současně, musela 

by školení zopakovat a její ušlá mzda by tak činila 500 Kč. Ušlá mzda účastníků školení 

pak 250*7 = 1 750 Kč. Součtem dosáhneme částky 2 250 Kč. 

 

Tabulka 42 - Potřebné zdroje návrhu – školení na téma visual merchandising 

Finanční zdroje 2 250 Kč 

Časové zdroje 1 hodina 

Lidské zdroje Účastníci školení + jeden školitel 

Rizika Žádná 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



106 

 

Tabulka 43 - Celkové náklady návrhu: atraktivnost zboží 

Celkové náklady 22 250 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.3.7 Dostupné velikosti zboží 

Jak vyplývá z provedeného průzkumu, největší problém respondenti shledávají v absenci 

větších velikostí. I když je Adidas sportovní značka, neměla by diskriminovat prostornější 

zákazníky, jelikož právě oni tvoří cca 3 % ze všech nakupujících. Navrhuji výrobu 

a dodávku velikostí XXL a XXXL. Zboží by bylo vyráběno stejně tak, jako veškeré 

ostatní produkty, v Číně, Pákistánu či Vietnamu. Zvýšily by se náklady na další střih + 

+ na vyšší spotřebu materiálu, avšak poptávka těchto zákazníků by se uspokojila, 

a spokojenost by se tak zvýšila. Na jiné velikosti ať už u obuvi, či oblečení kritika 

nepadala, a i já sama mohu přítomnost všech ostatních velikostí na prodejně potvrdit. 

Není proto třeba navrhovat další zlepšení. Potřebné zdroje se odhadují stěží, stejně tak 

jako tomu bylo např. u návrhu týkajícího se zajištění sezónního zboží. Pokud však opět 

uvážím finanční ohodnocení zaměstnance, který by se touto problematikou začal zabývat, 

jednalo by se o jednoho manažera, jehož ohodnocení by odpovídalo zhruba 143 000 Kč. 

 

Tabulka 44 - Potřebné zdroje návrhu – dostupné velikosti zboží (XXL, XXXL) 

Finanční zdroje 143 000 Kč 

Časové zdroje 4 týdny 

Lidské zdroje 1 manažer 

Rizika Užší segment těchto spotřebitelů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 45 - Celkové náklady návrhu: dostupné velikosti zboží (XXL, XXXL) 

Celkové náklady 143 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 46 - Shrnutí nákladů potřebných na realizaci jednotlivých návrhů 

Návrhy Náklady 

Dostupnost sezónního zboží: 543 000 Kč 

Propojení kamenné prodejny s e-shopem 400 000 Kč 

Lepší plánování (skladba) dodávek 143 000 Kč 

Výběr zboží: 828 000 Kč 

Přikoupení regálů a nábytku 113 000 Kč 

Rozšíření sortimentu o zákl. zboží 143 000 Kč 

Nový sortiment – kosmetické produkty 143 000 Kč 

Nový sortiment – šperky, hodinky 143 000 Kč 

Nový sortiment – drobné předměty 143 000 Kč 

Rozšíření sortimentu o specifické zboží 143 000 Kč 

Počet personálu: 480 000 Kč 

Navýšení personálu 468 000 Kč 

Využití rozsáhlejších služeb úklidové firmy 12 000 Kč 

Cena zboží: 26 486 Kč 

Věrnostní program 14 817 Kč 

Dočasný věrnostní program 7 817 Kč 

Informování o akcích 2 352 Kč 

Poslední ks 500 Kč 

Častější přeceňování zboží 1 000 Kč 

Schopnost personálu poradit: 16 750 Kč 

Školení (technologie, zák. servis, nové produkty) 6 500 Kč 

Jazykové školení 10 000 Kč 

Zaškolení nového zaměstnance 250 Kč 

Atraktivnost zboží: 22 250 Kč 

Zviditelnění možnosti vlastního návrhu oblečení a obuvi 20 000 Kč 

Školení na téma visual merchandising 2 250 Kč 

Dostupné velikosti zboží (XXL, XXXL) 143 000 Kč 

Suma: 2 059 486 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

  



108 

 

Tabulka 47 - Souhrn rizik jednotlivých návrhů 

Riziko Oblast návrhu Popis 

R1 Propojení kamenné prodejny s e-shopem Systémové IT výpadky 

R2 Lepší plánování (skladba) dodávek Změna strategie, která se nemusí 

vyplatit 

R3 Rozšíření sortimentu o zákl. zboží Chyba při zpracování dat 

R4 Nový sortiment (kosmetické produkty) Některé spreje jsou ve vyšší třídě 

hořlavosti a je potřeba tomu 

přizpůsobit jejich skladování 

R5 Nový sortiment (šperky, hodinky) Krádež 

R6 Rozšíření sortimentu o specifické zboží Specifické segmenty – nižší 

poptávka 

R7 Navýšení personálu Nenalezení kvalifikovaných 

zaměstnanců 

R8 Navýšení personálu Nedosažení ukazatele SPH 

R9 Využití rozsáhlejších služeb úklidové firmy Krádež, poškození zboží, 

poškození vybavení prodejny 

R10 Věrnostní program Únik dat (osobních údajů) 

R11 Dočasný věrnostní program Zneužití ze strany personálu 

R12 Informování o akcích Spam 

R13 Poslední ks Negativní dopad na marži, 

podvody ze strany zaměstnanců 

R14 Zviditelnění možnosti vlastního návrhu 

oblečení a obuvi 

Neúspěšné video 

R15 Dostupné velikosti zboží Užší segment těchto spotřebitelů 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všechna rizika jsou pro přehlednost znázorněna v tabulce 47. Jednotlivým rizikům je dále 

přidělen odhad pravděpodobnosti vzniku rizika a odhad hodnoty jeho dopadu na škále 
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1-5, kdy 1 znamená nízkou pravděpodobnost a velmi malou hodnotu dopadu, číslo 5 

naopak vysokou pravděpodobnost vzniku a velmi velkou hodnotu dopadu. Vynásobením 

obou čísel získáme hodnotu rizika, jak uvádí tabulka 48. 

 

Tabulka 48 - Stanovení míry závažnosti jednotlivým rizikům 

Riziko Pravděpodobnost vzniku Dopad Hodnota rizika 

R1 2 1 2 

R2 2 5 10 

R3 2 4 8 

R4 3 2 6 

R5 3 1 3 

R6 2 4 8 

R7 3 3 9 

R8 3 3 9 

R9 1 2 2 

R10 2 3 6 

R11 1 1 1 

R12 5 1 5 

R13 2 2 4 

R14 2 2 4 

R15 2 3 6 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 49 - Semafor rizik 

Nejvyšší hodnoty rizika Střední hodnoty rizika Nejnižší hodnoty rizika 

R2 R4 R1 

R3 R10 R5 

R6 R12 R9 

R7 R15 R11 

R8  R13 

  R14 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 50 - Návrhy opatření snížení rizik dosahujících nejvyšších hodnot rizika 

Nejvyšší hodnoty 

rizika 

Popis rizika Snížení rizika 

R2 Změna strategie – lepší plánování 

dodávek sezónního zboží, která 

se nemusí vyplatit 

Provedení průzkumu 

zaměřeného pouze na 

poptávku po sezónním zboží, 

následná porada nejvyššího 

vedení firmy o dalším 

postupu 

R3 Chyba při zpracování dat 

(rozšiřování sortimentu o zákl. zboží) 

Kontrola zpracovaných dat 

nadřízeným 

R6 Nižší poptávka po specifickém zboží Propagace specifického zboží 

R7 Nenalezení kvalifikovaných 

zaměstnanců 

Najmutí personální agentury 

R8 Nedosažení ukazatele SPH Expertní odhad budoucího 

vývoje tržeb a navýšení 

počtu personálu tak, aby 

ukazatele SPH dosaženo bylo 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Tabulka 51 - Harmonogram realizace návrhů 

Návrhy Datum zahájení Datum ukončení 

Propojení kamenné prodejny s e-shopem 11.06.2018 16.07.2018 

Lepší plánování (skladba) dodávek 12.06.2018 10.07.2018 

Přikoupení regálů a nábytku 13.06.2018 10.09.2018 

Rozšíření sortimentu o zákl. zboží 13.08.2018 10.09.2018 

Nový sortiment – kosmetické produkty 17.09.2018 15.10.2018 

Nový sortiment – šperky, hodinky 17.09.2018 15.10.2018 

Nový sortiment – drobné předměty 14.06.2018 12.07.2018 

Rozšíření sortimentu o specifické zboží 15.06.2018 13.07.2018 

Navýšení personálu 02.07.2018 24.09.2018 

Implementace rozsáhlejších služeb úklidové 

firmy 

19.06.2018 19.06.2018 

Příprava zlepšení věrnostního programu 20.06.2018 27.06.2018 

Aplikace návrhů zlepšení věrnostního programu 27.06.2018 31.12.2018 

Aplikace návrhů zlepšení dočasného věrnostního 

programu 

04.07.2018 31.12.2018 

Informování o akcích 01.09.2018 31.12.2018 

Poslední ks 01.07.2018 31.12.2018 

Častější přeceňování zboží 01.07.2018 31.12.2018 

Školení (technologie, zák. servis, nové 

produkty) 

01.09.2018 31.12.2018 

Jazykové školení 01.09.2018 31.12.2018 

Zaškolení nového zaměstnance 02.07.2018 02.07.2018 

Zviditelnění možnosti vlastního návrhu produktů 11.07.2018 01.08.2018 

Školení na téma visual merchandising 21.06.2018 21.06.2018 

Dostupné velikosti zboží (XXL, XXXL) 25.06.2018 23.07.2018 

Zdroj: vlastní zpracování 



112 

 

6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout soubor řešení vedoucí ke zvýšení úrovně 

spokojenosti zákazníků společnosti Adidas Outlet Store Hatě, včetně vyčíslení 

finančních, časových a personálních zdrojů potřebných k jejich uskutečnění a analýzy 

rizika. 

 

Zdrojem informací k vytvoření jednotlivých návrhů byly analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí podniku a vlastní marketingový průzkum. Co se analýz týče, konkrétně 

se jednalo o SLEPTE analýzu, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu 

a analýzu zdrojů. Marketingový průzkum probíhal formou dotazníkového šetření 

a zúčastnilo se jej po vyřazení nekompletních odpovědí 410 respondentů. Pomocí 

shlukové analýzy byl vybrán jeden cílový segment a sice zákazníci s nejvyšší útratou, 

která průměrně činila 5 725 Kč a dosahující průměrného věku 32 let. 

 

Návrhy směřovaly na oblasti, které v průzkumu spokojenosti zákazníků obdržely 

hodnocení vysoké důležitosti, ale zároveň nižší míru spokojenosti. Jednalo se zejména 

o omezený výběr zboží. V této oblasti je třeba zásah nejvyššího vedení a přehodnocení 

současné strategie. Společnost Adidas plánuje rapidní snížení nákladů na úkor výběru 

zboží, což však dle mého názoru, povede ke ztrátě zákazníků. Nespokojenost byla dále 

projevena s personálem, což by vyřešil nábor nových zaměstnanců a pravidelná školení 

týkající se nových technologií, zákaznického servisu a nových produktů. Z důvodu 

umístění prodejny na hraničním přechodu bylo zaměstnancům Adidasu doporučeno 

navštěvovat jazykové kurzy. Problém zákazníci shledávali také ve vysoké ceně zboží. 

Návrh tak spočíval mimo jiné v obnovení věrnostního programu, jeho silnější propagaci 

a zodpovědnějšího přístupu prodavačů k probíhajícím kampaním. 

 

Návrhy obsahují vyčíslení finančních, personálních a časových zdrojů a analýzu rizika, 

čímž bylo splněno cíle. Doporučení společnosti dále spočívá v opakování 

marketingového průzkumu, jehož výsledek poskytne podniku zajímavé informace 

o zákaznických preferencích. Důležité je také sledování konkurenčního prostředí 

a pružné reakce na změny trhu.  
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Dobrý den, 

 

mé jméno je Petra Poláčková a studuji Vysoké učení technické v Brně. Dovolte mi požádat Vás 

o vyplnění následujícího dotazníku. Jeho vyplněním přispějete k vypracování mé diplomové 

práce a současně ke zvýšení Vaší spokojenosti v prodejně Adidas v obchodním centru Freeport. 

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere max. 3 minuty. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku. 

 

Poláčková Petra 

 

 

Pohlaví: 

 

⃞ Muž ⃞ Žena 

 

Kolik je Vám let? 

 

   

 

Stav: 

 

⃞ Student 

⃞ Zaměstnaný 

⃞ Nezaměstnaný 

⃞ Na mateřské dovolené 

⃞ Podnikatel 

⃞ V důchodu 

 

Jaká je výše Vaší roční útraty v prodejně Adidas? 

 

 

   Kč  
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Jaká je Vaše celková spokojenost s prodejnou Adidas? 

 

1 – velmi nespokojen, 10 – velmi spokojen 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

 

V následujících otázkách prosím ohodnoťte na škále 1–10 Vaši spokojenost s jednotlivými 

faktory, a poté opět na škále 1–10 ohodnoťte, jak moc jsou pro Vás jednotlivé faktory důležité. 

 

Prodejna 

 

Čistota prostředí 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Teplota prostředí 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Osvětlení prostředí 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Hudba (hlasitost, výběr skladeb) 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Orientace na prodejně (uspořádání regálů, umístění pokladen, umístění kabinek apod.) 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 
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Personál 

Ochota personálu 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Počet prodavačů na prodejně (bezproblémové nalezení prodavače k poskytnutí pomoci) 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Schopnost personálu poradit (poskytnout informace, znalosti) 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Rychlost obsluhy (odbavení na pokladně, přinesení požadovaného zboží apod.) 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Zboží 

 

Výběr zboží (dostatek druhů, artiklů) 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Dostupné velikosti zboží 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Cena zboží 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 
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Atraktivnost zboží 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Dostupnost sezónního zboží 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Přístup ke zboží (umístění regálů v odpovídající výšce, snadná manipulace s ramínky 

apod.) 

1 – velmi nespokojen/nejméně důležitý faktor; 10 – velmi spokojen/nejdůležitější faktor 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

Spokojenost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞  

Důležitost: ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

 

Ostatní 

 

Prosím dokončete větu: Nová prodejna… 

…je lepší než původní. 

…je horší než původní. 

…nedokáži posoudit, jsem zde poprvé. 

 

 

Zde je prostor na Vaše připomínky a návrhy, které by přispěly ke zvýšení Vaší 

spokojenosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ještě jednou mnohokrát děkuji za vyplnění. Příjemný zbytek dne! 
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Guten Tag,  

 

mein Name ist Petra Poláčková und ich studiere Vysoké učení technické in Brno. Ich bitte Sei 

hiermit ums Ausfüllen dieses Fragebogens. Diese Informationen werden danach für meine 

Diplomarbeit genutz und zu Erhöhung Ihrer Zufriedenheit in dem Adidas Geschäft in Freeport. 

Der Fragebogen ist ganz anonym und dauert höchstens 3 Minuten. 

  

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft. 

 

Poláčková Petra 

 

 

Geschlecht: 

 

     ⃞ Mann       ⃞ Frau 

Wie alt sind Sie? 

 

   

 

Status: 

     ⃞ Student 

     ⃞ Arbeitender 

     ⃞ arbeitslos 

     ⃞ auf Mutterschaftsurlaub 

     ⃞ Unternehmer 

     ⃞ Rentner 

 

 

 

 

Wie hoch ist Ihre jährliche Zeche im Adidas Geschäft? 

 

 

   €  
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Wie sind Sie zufrieden mit dem Adidas Geschäft? 

 

1 – absolut unzufrieden, 10 – sehr zufrieden 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

In den folgenden Fragen bewerten Sie in der Skala von 1-10 Ihre Zufriedenheit und die einzelnen 

Faktoren und danach bewerten Sie wieder von 1-10 wie wichtig diese Faktoren sind 

 

Geschäft 

Sauberkeit der Umgebung 

1 – sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Temperatur im Geschäft 

1 – sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Beleuchtung im Geschäft 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Musik (Lautstärke, Auswahl der Lieder) 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 
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Die Orientation im Geschäft (die Ordnung der Regale, Platzierung von Kassen, Platzierung 

von Umkleideräumen etc.) 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Das Personal 

Bereitschaft des Personals 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Die Anzahl vom Personal im Geschäft (unproblematische Auffinden von Verkäufer) 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Die Fähigkeit des Personal Sie zu beraten (bereitwillig Auskunft geben, Kenntnisse) 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Bereitschaft der Bedienung (an der Kasse, bringen von Waren etc.) 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 
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Waren 

 

Auswahl der Waren (genug Sorten, Artikel) 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Zugänglichkeit der Größen/Maße 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

Preis von Waren 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Attraktivität von Waren 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Zugänglichkeit von Saisonalen Waren 

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

 



129 

 

Der Zugang zu Waren (Platzierung von Regalen in der entsprechenden Höhe, leichte 

Manipulation mit dem Kleiderbügel etc.)  

1– sehr unzufrieden/der am wenigsten wichtige Faktor; 10 – sehr zufrieden/der wichtigste Faktor 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Zufriedenheit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

         1          2          3          4           5          6          7          8          9         10 

Wichtigkeit:  ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

 

Sonstige Fragen 

 

Bitte ergänzen Sie die Sätze: Neue Verkaufsstelle… 

…ist besser als die vorherige. 

…ist schlechter als die vorherige. 

…ich kann nicht beurteilen, ich bin hier zum ersten Mal. 

 

Hier ist Raum für Ihre Bemerkungen und Vorschläge, welche zu einer Erhöhung Ihre 

Zufriedenheit beitragen werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie vielen Dank für die Ausfüllung. Haben sie einen schönen Tag! 

 

 

 

 

 

 


