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1 Úvod 

Výroba a prodej oken, dveří a vrat představuje významnou činnost rozsáhlého trhu 

stavebních otvorových výplní. Otvorové výplně tvoří nedílnou součást obvodových plášťů 

budov a významným způsobem se tak podílí na naplňování náročných, nejen funkčních,  

ale i estetických požadavků staveb. Významným segmentem trhu stavebních otvorových 

výplní je trh plastových oken, na který je tato diplomová práce zaměřena. 

Trh plastových oken představuje vysoce konkurenční odvětví, které je významným 

způsobem ovlivňováno dlouhodobě nepříznivou situací českého stavebnictví.  

Rapidní snižování zakázek firem, značné množství výrobců, převis nabídky nad poptávkou  

a omezená možnost diferencovanosti nabízených produktů vede k silnému konkurenčnímu 

boji o zákazníky, který nutí společnosti produkovat nejen kvalitní produkty a služby, ale také 

poskytovat zákazníkům i specifické užitné hodnoty vedoucí ke konkurenčnímu odlišení firem. 

Snahou každé společnosti by mělo být poznání zákazníků, porozumění a pochopení 

jejich nákupnímu chování. Na tomto základě pak společnost bude schopna lépe zacílit své 

marketingové aktivity, které prostřednictvím vhodně použitých marketingových nástrojů 

mohou napomoci k podnícení poptávky, zvýšení počtu zakázek, prodejnímu úspěchu, zvýšení 

zákaznické spokojenosti, udržení se na trhu či získání konkurenční výhody. 

Cílem diplomové práce je analyzovat a identifikovat klíčové faktory, které mají 

důležitou roli u koncových zákazníků při výběru a rozhodování o koupi plastových oken  

u konkrétních firem. Dílčím cílem pak bude porovnání zjištěných klíčových faktorů 

s konkurenčními firmami dle přání zadavatele.  

Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování zákazníků na trhu plastových oken  

a je členěna do pěti hlavních kapitol. První kapitola vymezuje teoretická východiska chování 

zákazníků vycházející z odborné literatury, kde jsou představeny obecné poznatky chování 

zákazníků, nákupní rozhodovací proces a faktory ovlivňující chování zákazníků. Druhá 

kapitola popisuje trh plastových oken jeho specifika, vývoj, trendy a také firmu SULKO s.r.o. 

zaměřující svou podnikatelskou činnost jak na trhy spotřebitelské (B2C), tak na trhy obchodní 

(B2B). Tato diplomová práce je zaměřena na trh spotřebitelský. Třetí kapitola se věnuje 

metodice sběru dat, kdy výzkum byl realizován formou dotazníkového šetření. Čtvrtá část  

je praktická a zaměřuje se na analýzu chování zákazníků na trhu plastových oken,  

kdy na základě výsledků této analýzy budou sepsány návrhy a doporučení pro společnost 

SULKO s.r.o., jež budou součástí poslední kapitoly.  



6 

 

2 Teoretická východiska chování zákazníků 

Teoretická východiska chování zákazníků představují podklady nutné k vysvětlení, 

pochopení a porozumění problematiky spotřebitelského chování, které doprovází spotřebitele 

či zákazníky po celý život ve formě nákupních rozhodovacích procesů. Zákazníci tak svým 

chováním výrazně determinují aktivity a činnosti firem v oblasti marketingu s cílem uspokojit 

potřeby a přání zákazníků lépe než konkurence. Firmy pracují se základním předpokladem 

odlišnosti neboli heterogenity potřeb, přání a požadavků zákazníků s cílem vytvářet  

a soustředit se na jednotlivé segmenty s homogenními skupinami zákazníků za účelem 

maximálního uspokojení a naplnění jejich potřeb a přání. Chování zákazníků je výsledkem 

působení nespočetné řady faktorů. Zákazníci svým chováním zpětně ovlivňují firmy  

ve smyslu toho, co má být nabídnuto a ve snaze firem je, přizpůsobit se neustále  

se zvyšujícím požadavkům ze strany zákazníků. Firmy usilují o dosažení efektivního 

uspokojení potřeb zákazníků, využívání marketingových příležitostí a získání konkurenční 

výhody usilováním o vzájemné propojení zákazníků a marketingu. 

Základní marketingová koncepce chápe uspokojování potřeb zákazníků jako jeden 

z hlavních důvodů existence firem. Organizace mohou uspokojit tyto potřeby  

pouze v takovém rozsahu, v jakém jsou schopny porozumět a pochopit zákazníky,  

kterým se snaží dané produkty a služby prodávat, a kteří je budou využívat. Úspěšnost 

marketingové strategie se odvíjí od reakcí a chování zákazníků, a právě z toho důvodu  

by měli marketingoví pracovníci zahrnovat veškeré znalosti o zákaznících do všech aspektů 

marketingového plánu. Údaje o zákaznících napomáhají firmám správně definovat trh  

a identifikovat příležitosti a hrozby pro danou značku. (Solomon, 2009)  

2.1 Základní pojetí zákazníků 

V současné době, kdy dochází k neustálému nárůstu intenzity konkurence, 

konkurenčního boje, vysoké podobnosti produktů a sílící pozice zákazníků, představují 

zákazníci klíčový prvek pro udržení existence firem. Společnosti vynakládají obrovské 

množství času, peněz prostředků a dalších zdrojů na monitorování, předvídání, pochopení  

a ovlivňování chování spotřebitelů s cílem vyvíjet lepší produkty a služby, efektivněji  

je prodávat a dosáhnout udržitelné konkurenční výhody (Kardes, Cronely a Cline, 2011). 

Poptávku utvářejí konkrétní zákazníci a právě z toho důvodu by se firma měla zaměřit  

na intenzivní poznání svých zákazníků, neboť je pro ni nanejvýš důležité a nezbytné vědět, 

kdo jsou její zákazníci, co chtějí, jak se chovají, proč se tak chovají, jak se rozhodují,  

co je motivuje k nákupu a co od nich můžeme do budoucna očekávat. Tato oblast je nazývána 
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analýzou potřeb, požadavků a chování zákazníků, kdy správné pochopení potřeb a chování 

představuje klíčové předpoklady úspěchu firmy na trhu. (Kozel, 2011) Veškeré poznávání  

by mělo být také soustředěno na odhalování nových problémů, se kterými se zákazníci  

potýkají, neboť to představuje další možné výzvy, možnosti a směry podnikatelské  

orientace (Foret, 2012). Neměla by však zůstat opomenuta ani oblast poznání konkurence 

včetně její důkladné analýzy. Zkoumání zákazníků vede ke zjištění skutečných potřeb a přání 

s cílem nabídnout správný produkt a poskytnout zákazníkům unikátní přidanou hodnotu.  

2.1.1 Osobnost a role zákazníka 

Významnou roli determinující chování zákazníků představuje také samotná osobnost 

jednotlivých zákazníků. Osobnost každého zákazníka je formována na základě vrozených 

biologických činitelů a osobních zkušeností získaných v průběhu života, jež výrazně podtrhují 

individualitu osob, ale také vymezují jejich vztah ke spotřebnímu chování, jež se projevuje 

charakteristickými vzorci chování na spotřebním trhu. (Vysekalová, 2004) Jinými slovy 

osobnost lze definovat jako „charakteristické vzorce myšlení, chování, které určují osobní styl 

jedince a ovlivňují jeho interakci s prostředím.“ (Vysekalová, 2004, s. 13) 

Člověk během svého života zastává nespočetné množství rolí včetně role zákazníka, 

spotřebitele a nakupujícího, jež se v závislosti na typu trhů mohou více či méně odlišovat.  

Za zákazníky je možno považovat všechny osoby, respektive organizace rozhodující  

o případné koupi produktu, nebo poptávající nabízené služby, z jejichž užívání jim plyne 

užitek. Zákazníky lze také definovat jako osoby, které si daný produkt vybírají, objednávají, 

nakupují a platí. Definici zákazníka, chápeme tedy jako užší termín jeho vymezení a je vhodné 

dále rozlišovat mezi pojmy spotřebitel a nakupující, neboť zde existují charakteristické rozdíly. 

Pojem spotřebitel vychází z obecnějšího pojetí, než je vymezení zákazníka, a to zejména tím,  

že za spotřebitele lze považovat všechny subjekty, které spotřebovávají produkty a služby  

bez ohledu na to, zda si dané produkty sami koupili či jim byly zakoupeny jinou osobou. 

(Vysekalová, 2011) V okamžiku, kdy dochází k uskutečnění nákupu, stává se ze zákazníka 

nakupující, jež však může být rozdílný s osobou spotřebitele (Zamazalová, 2009). 

Lidé v rámci nákupního chování ztvárňují a zastupují mnoho různých rolí. V závislosti 

na konkrétních rolích, které v dané době a v určité situaci zákazníci zastupují, dochází  

ke změnám jejich spotřebního rozhodování. Jednotlivá kritéria, která zákazníci používají  

při hodnocení produktů a služeb, se mohou měnit dle aktuální role zákazníka a dokonce 

mohou být v jiných rolích zcela odlišná. (Solomon, 2009) Na základě nákupního chování 

zastávají spotřebitelé nákupní role vyskytující se v průběhu nákupu. Spotřebitelé přebírají role 
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iniciátora – jako první přichází s návrhem koupě produktu nebo služby,  

ovlivňovatele – svými názory ovlivňuje a působí na nákupní rozhodování,  

rozhodovatele – provádí konečné nákupní rozhodnutí, nákupčího – realizuje nákup,  

a uživatele – osoba spotřebovávající či užívající zakoupený výrobek nebo službu.  

Nákupní role se mohou vzájemně prolínat, mohou být zastoupeny více osobami nebo pouze 

jednotlivcem. (Kotler et al., 2007; Zamazalová, 2009) 

Specifickou roli zastává zákazník ve stavebním marketingu, a to zejména z důvodu 

odlišnosti stavebního trhu od trhu klasických komerčních produktů a služeb. Zásadní rozdíl  

je spatřován v tom, že produkty stavebního trhu jsou určeny konkrétním zákazníkům  

a prostřednictvím zakázek jsou známy přesné požadavky, preference a vlastnosti daných 

produktů. Tato odlišnost je také dána samotou povahou produktu, kdy na rozdíl od zboží 

denní spotřeby, zákazník nakupuje produkt dlouhodobé spotřeby, a to jen několikrát za život. 

(Pleskač a Soukup, 2001) 

Je zřejmé, že osoby mohou zastávat více rolí, jejich role se mohou prolínat a měnit,  

či mohou být všechny zastoupeny jednotlivcem. Z toho důvodu je pro firmu důležité správné 

vymezení a uvědomování si rolí osob a cílené oslovení všech zúčastněných v nákupním 

procesu, jež tvoří základ pro směřování nástrojů marketingového mixu. (Zamazalová, 2009) 

2.1.2 Typologie zákazníků 

Teorie pracuje s mnoha přístupy jednotlivých autorů k tvorbě typologie zákazníků.  

Dle Vysekalové je typologie vymezována jako „rozčlenění soustavy osob, objektů či jevů  

do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků.“ (Vysekalová, 2011, s. 228)  

V rámci teorie typologie zákazníků byly vybrány dvě nejdůležitější a nejznámější typologie  

ve vztahu k chování zákazníků při nákupu. 

a) Typy zákazníků z pohledu prodejce 

Gretz a Drozdeck (1992) definují čtyři typy zákazníků z pohledu prodejce a odlišnosti 

v jednání. Tyto čtyři typy zákazníků jsou představovány typem sociálního, byrokratického, 

diktátorského a výkonného zákazníka, jež jsou interpretovány na základě dimenzí přátelskosti  

a vůdcovství spolu s návrhy, jak s těmito zákazníky jednat a motivovat je. (Vysekalová, 2011) 

 Sociální typ zákazníka 

Tento typ zákazníka je definován kombinací přátelského a podřízeného typu,  

který se vyznačuje vysokým stupněm ovlivnitelnosti, laskavým chováním a snadným 

zapálením pro to, co je nabízeno prodávajícím. Důležité pro toho zákazníka je, být příznivě 
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přijímán s úctou a jistotou, zároveň je však pro něj typická nízká míra vlastní iniciativy, 

nerozhodnost a časté odbíhání od prodejního rozhovoru. (Vysekalová, 2011) 

 Byrokratický zákazník 

Byrokratický zákazník představuje kombinaci nepřátelského a podřízeného typu,  

kdy se můžeme zprvu domnívat, že souhlasí s názory prodávajícího, ale fakticky má problém 

se rozhodnout a vyžaduje čas k rozmyšlení. Základem komunikace s tímto typem zákazníka  

je trpělivost ze strany prodejce a budování důvěry. (Vysekalová, 2011) 

 Diktátorský typ zákazníka 

Diktátorský zákazník v sobě kombinuje nepřátelský a dominantní typ,  

který je charakteristický značným egocentrismem a vlastní pravdou, spolu se schopností 

samostatného rozhodování. Je ochoten podstoupit riziko, zároveň je však značně podezíravý 

s velkou potřebou důvěry. Jednání s tímto zákazníkem by mělo vycházet z uplatnění principů 

asertivity.  (Vysekalová, 2011) 

 Výkonný typ zákazníka 

Výkonný typ zákazníka lze vymezit kombinací přátelského a dominantního typu,  

pro něž je typická nezávislá, samostatná, důrazná, vřelá a klidná povaha s jasnou představou  

o požadovaném zboží či službě, se schopností se rychle rozhodovat a zaměřovat  

se na výsledný efekt jednání. (Vysekalová, 2011) 

 

b) Typy zákazníků z hlediska nákupního chování 

Existuje mnoho typologií založených na potřebách praxe, zejména zdůrazňujících  

a uplatňujících znaky nákupního chování a nákupních zvyklostí při klasifikaci zákazníků. 

Jednou z nich je typologie dle Woodse (1960) založená na klasifikaci spotřebitele se zřetelem 

na nákupní chování. Klasifikuje spotřebitele na návykově determinované, racionální, 

rozhodující se na základě ceny, impulzivní, emocionální a spotřebitele nové, které nelze 

prozatím začlenit do žádné z uvedených skupin, neboť se ještě nestabilizovali.  

V rámci klasifikace dle Woodse musíme brát v potaz osobnostní typ spotřebitele,  

ale také charakter spotřebovávaného produktu. (Vysekalová, 2011) 

Druhá typologie zákazníků se zřetelem na nákupní chování „dělí zákazníky  

do čtyř typových kategorií, které představují kombinaci osobnostních vlastností a postojů  

ke světu obecně, ovlivňující i jejich postoje k nákupu.“ (Vysekalová, 2011, s. 240)  

Prvním typem jsou tzv. bio zákazníci, kteří upřednostňují produkty přírodní a ekologické s tím, 

že nové vyspělé technologie a biotechnologie respektují přírodu a slouží ji.  

Pro vizionářské zákazníky je charakteristické neustálé zkoušení a objevování nových věcí 
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s cílem poznat čtvrtou dimenzi, kdy dochází k prolínání virtuálního světa se světem reálným. 

Hedonističtí zákazníci přizpůsobují své chování tomu, aby dosáhli co nejpříjemnějšího 

prožitku bez ohledu na to, jak ho dosáhnout. Zákazníci s představivostí upřednostňují 

produkty s příběhem. Jedná se o nový trend masové individuality, který vyžaduje originální 

vzhled a příběh pro masové produkty. (Vysekalová, 2011) 

Další typologie, jež je součástí studie společnosti Incoma Research a Gfk Praha 

vychází ze segmentace nákupního chování a definuje sedm typů nákupního chování 

zákazníků, které jsou úzce spojeny s jejich životním stylem a psychologickými 

charakteristikami (Vysekalová, 2004): 

 Ovlivnitelní 

Zákazníci snadno ovlivnitelní reklamou a atraktivitou produktu nakupující impulzivně 

a emotivně, kteří rádi zkoušejí nové výrobky a značky. Typickým zákazníkem jsou mladší 

lidé, lidé s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy. 

 Nároční 

Zákazníci, kteří mají značné požadavky v oblasti kvality, vybavenosti a modernosti 

nákupního místa a potrpí si na vysokém komfortu nakupování. Jsou představováni mladšími 

lidmi s vyššími příjmy. 

 Mobilní pragmatici 

Tento typ zákazníků je nejvíce zastoupen ve věkové kategorii 30 – 49 let 

s vysokoškolským vzděláním a nadprůměrnými příjmy, preferujícími nákup ve velkých 

prodejnách s cílem optimalizovat poměr ceny a hodnoty produktu. 

 Opatrní konzervativci 

Charakteristickým rysem těchto zákazníků je jejich neovlivnitelnost reklamou, 

vzhledem a značkou, racionální chování s minimalizací impulsivních nákupů a orientací 

nikoliv dle cen, ale předchozích zkušeností. Jsou loajální k osvědčeným značkám, produktům 

a službám. Zákazníky jsou spíše starší lidé s nižším vzděláním a příjmy. 

 Šetřiví 

Zákazníci, pro něž je typické racionální kupní chování se snahou minimalizovat 

výdaje a nakupovat jen to, co je nezbytně nutné. Jsou silně orientovaní na cenu, slevy  

a výprodeje a jsou představováni staršími lidmi s nízkými příjmy. 
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 Loajální hospodyňky 

Zákaznicí, co preferují známé a menší prodejny s důrazem na ochotný a příjemný 

personál a jsou silně orientovaní na sociální stránku nákupů. Jsou tvořeni všemi věkovými 

kategoriemi s nižším vzděláním a průměrnými příjmy. 

 Nenároční flegmatici 

Zákazník tohoto typu je lhostejný k vybavení prodejny, cenám i kvalitě nabízených 

produktů a nákup zpravidla uskutečňuje v nejbližších prodejnách, za kterými nemusí 

zdlouhavě cestovat. 

2.2 Nákupní chování zákazníků 

Marketingové prostředí je charakteristické svou dynamičností a vysokým stupněm 

nejistoty, které významně ovlivňuje a působí na všechny tržní subjekty. Úspěšnost firem  

se odvíjí od schopnosti přizpůsobovat a vypořádávat se s neustále se měnícími podmínkami 

trhu, a správně rozpoznávat a analyzovat jeho jednotlivé prvky, faktory, okolnosti a situace. 

Za jednu z těchto důležitých činností je považováno také důkladné poznávání zákazníků  

a analýza jejich chování. Jedním z cílů firem a úkolů marketingových manažerů je vypracovat 

moderní marketingové strategie a uplatňovat marketingové aktivity, které na jedné straně 

povedou k poznání zákazníků a lepšímu porozumění jejich nákupního chování na konkrétních 

cílových trzích a na straně druhé, zajistí firmě úspěch a ziskovost. Z hlediska existence 

různých typů zákaznických trhu a odlišností nákupního chování rozlišujeme šest cílových trhů 

(Kotler et al., 2007): 

 spotřebitelský trh – je tvořený jednotlivci a domácnostmi nakupující produkty 

a služby za účelem vlastní spotřeby, 

 průmyslový trh – představuje nákup průmyslových výrobků, zboží a služeb, 

které jsou určené pro další zpracování či využití ve výrobním procesu, 

 trh obchodních mezičlánků – nazývaný také překupnickým trhem, jehož 

smyslem je nákup zboží a služeb za účelem jejich dalšího prodeje se ziskem, 

 institucionální trh – je vytvářen institucemi, jako jsou školy, nemocnice, 

pečovatelské domy atd., které nabízí zboží a služby lidem v jejich péči, 

 trh státních zakázek – představuje vládní instituce nakupující zboží a služby 

za účelem vyprodukování veřejné služby,  

 mezinárodní trh – zahrnuje veškeré nakupující subjekty přes hranice státu.  
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2.2.1 Definice a rámec nákupního chování 

Pojem nákupní chování lze vymezit jako „ chování, kterým se spotřebitelé projevují 

při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami,  

od nichž očekávají uspokojení svých potřeb.“ (Schiffman a Kanuk, 2004, s. 14) Nákupní 

chování je determinováno rozhodováním zákazníků, jak vynaložit vlastní zdroje v podobě 

času, úsilí a peněz na položky související se spotřebou (Schiffman a Kanuk, 2004). 

Nákupní chování zákazníků představuje poměrně složitý proces, neboť zákazníci  

se při spotřebě a nákupu v důsledku vzájemné odlišnosti kupních motivů a nákupních 

rozhodovacích procesů chovají individuálně, což muže způsobovat značnou nepředvídatelnost  

a iracionalitu jejich nákupního chování. Existuje však faktor, který v zákaznické odlišnosti 

spojuje, a tím je cílově zaměřené nákupní chování zákazníků vedoucí k získání produktu  

či služby, jež naplní jejich potřeby a přání. (Světlík, 2005) 

Nákupní chování je často konfrontováno s kontextem spotřebního chování.  

Solomon (2009) definuje spotřebitelské chování jednotlivců i skupin jako soubor procesů 

zahrnujících vybírání, nakupování, užívání, ale také zbavování se produktů a služeb za účelem 

naplnění jejich potřeb a tužeb. Spotřební chování lze také interpretovat, jako chování 

konečných spotřebitelů ve všech fázích kupního rozhodovacího procesu ve vztahu 

k získávání, užívání a odkládání spotřebních produktů. Spotřební chování je v průběhu  

tohoto procesu ovlivňováno jednak osobností spotřebitele, tak i charakteristikou psychických 

procesů v podobě vnímání, myšlení, paměti a motivů. (Zamazalová, 2009)  

2.2.2 Analýza nákupního chování zákazníků 

V současné době se stále více firem zaměřuje na implementaci řízení orientovaného  

na zákazníky ve všech funkčních útvarech, jehož prostřednictvím získávají komplexnější 

pohled na potřeby a preference zákazníků, jejich vnímání a chování, a který přináší firmám 

konkurenční výhodu na trhu. Základem jak poznat zákazníky, je jejich poznání pomocí 

výzkumu trhu, jež přináší zjištění jak zákazníci produkty či služby nakupují, používají  

a s jakými problémy se při tom potýkají. (Lošťáková, 2009) Za nejčastěji používané metody 

výzkumu chování zákazníků dle Myers (2014), lze považovat dotazování, skupinové diskuze 

tzv. focus groups, rozhovory, panely spotřebitelů či domácností a v neposlední řadě  

také etnografické metody sloužící zejména pro přesnější analýzu dlouhodobých 

spotřebitelských návyků. V rámci pochopení nákupního a spotřebního chování zákazníků  

je efektivní při jejich analýze na všech typech trhů postupovat v následujících krocích 

(Lošťáková, 2009):  
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1. Identifikace zákazníků – je zaměřena na současné i potenciální zákazníky  

ve smyslu toho, poznat kdo jsou naši zákazníci z hlediska základních identifikačních 

znaků a charakteristik, a odkud tito zákazníci pocházejí nebo by mohli pocházet.  

2. Analýza procesu nákupu a spotřeby – představuje klíčové východisko  

pro odhalení mimořádných přínosů ve formě zvyšování přidané hodnoty  

pro zákazníky. Zaměřuje se na poznání procesu užívání produktu zákazníky spolu 

s vlivy a problémy, které je doprovázejí. Cílem je zefektivnit uspokojování potřeb  

a zdokonalení produktů, služeb, komunikace a hledání možností zjednodušení 

procesu nákupu zákazníkům. 

3. Analýza očekávaných požadavků a preferencí zákazníků – slouží  

ke zmapování očekávaných požadavků zákazníků týkajících se sortimentu, 

parametrů výrobků, předprodejních, prodejních a poprodejních služeb. Zahrnuje 

zákaznické preference jednotlivých parametrů výrobku při rozhodování o nákupu. 

Cílem je vytvářet a udržovat nabídku nad rámec očekávání zákazníků. 

4. Analýza dosavadního nákupu zákazníků – se zaměřuje na to co, kde a jak 

zákazníci nakupují, za jakých podmínek a jak vnímají jednotlivé konkurenční 

nabídky, což poskytuje základ pro identifikaci bezprostřední konkurence  

a substitučních produktů. Srovnává očekávané a současné možnosti uspokojování 

potřeb zákazníků a definuje oblasti pro zdokonalení nabídky v porovnání 

s konkurencí. 

5. Analýza rozhodovacího procesu zákazníků – zkoumá typy nákupních situací 

zákazníků a dopady vnějších a vnitřních faktorů na nákupní rozhodování, zabývá  

se postupy zákazníků při rozhodování o koupi a zkoumá míru obtížnosti  

tohoto rozhodování.  

Nákupní chování je ovlivňováno celou řadou různorodých faktorů, které jej činí 

značně nejednoznačným a cílem marketingu a managementu by mělo být maximální úsilí 

tomuto chování porozumět. Provádění detailní analýzy nákupního chování zákazníků 

představuje nezbytný základ pro úspěšné plánování a formování marketingových  

a obchodních strategií a postupů. (Lošťáková, 2009) 

2.3 Směry výkladu nákupního chování zákazníků 

V teorii se lze setkat se čtyřmi různými směry interpretace spotřebního chování  

dle dominantnosti jednotlivých faktorů v projevech chování spotřebitele. Tyto směry  
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jsou představovány specifickými modelovými přístupy sloužící k vysvětlení spotřebního 

chování. Jedná se o racionální, psychologické, sociologické a komplexní přístupy. (Boučková, 

2003; Zamazalová, 2009). 

2.3.1 Racionální přístupy 

Předpokladem racionálního přístupu je nákupní chování založené na principech 

ekonomické racionality. Spotřebitel je pojímán jako racionálně uvažující bytost jednající  

na základě ekonomické výhodnosti, který zakládá svá nákupní rozhodnutí prostřednictvím 

tzv. „chladné kalkulace“, kdy sociální, psychologické a emotivní prvky nemají velkou roli  

a stojí v pozadí. (Koudelka, 2010) 

2.3.2 Psychologické přístupy 

Psychologický přístup zdůrazňuje vliv a působení psychických faktorů na kupní 

chování a rozhodování spotřebitele. Důležitý význam zde hraje to, jak spotřebitel vnímá 

podněty vnějšího okolí, a jak probíhá psychický proces učení se spotřebnímu chování. 

V rámci psychologických modelů se setkáváme s behaviorálním a psychoanalytickým 

přístupem. Behaviorální přístup je zaměřen na sledování vztahu mezi podněty a reakcemi,  

kde je využíván tzv. model Podnět – Odezva. Psychoanalytický přístup sleduje vliv hlubších 

motivačních struktur na spotřební jednání. (Boučková, 2003; Koudelka, 2010) 

2.3.3 Sociologické přístupy 

Sociologický přístup zdůrazňuje vliv sociálního prvku v rozhodování spotřebitelů 

v závislosti na různých sociálních prostředích a situacích. Spotřební chování může  

být ovlivněno tendencemi spotřebitelů získat uznání a dosáhnout žádoucího společenského 

statusu. Dále reflektuje působení referenčních či jiných sociálních skupin na spotřební 

chování. (Zamazalová, 2009) 

2.3.4 Komplexní modely   

Podstatou komplexních modelů je eliminovat nedostatky výše zmíněných přístupů, 

konkrétně ve smyslu odděleného zkoumání různých faktorů, které mají vliv na formování 

spotřebitelského chování. Takovéto zkoumání je neefektivní a neúčelné, tudíž snahou marketingu 

je, zkoumat spotřebitelské chování komplexně, tedy sledovat racionální, sociální, psychické  

a další faktory, aspekty a podněty. Jedním z komplexních modelů je i model tzv. „černé skříňky“. 

(Zamazalová, 2009) 
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 Model Podnět - Černá skříňka – Odezva 

Tento model je také označován, jako model chování kupujícího viz obr. 2.1,  

který znázorňuje jak marketingové a jiné podněty vstupují do „černé skříňky“ spotřebitele  

a způsobují určité reakce. Černá skříňka představuje mysl spotřebitele, na niž působí 

marketingové podněty zahrnující tzv. čtyři P marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, 

komunikace) a podněty z prostředí kupujícího (ekonomické, technologické, politické, 

kulturní), které aktivují průběh rozhodovacích procesů, jež ovlivní nákupní chování  

a výsledkem pak je řada reakcí kupujícího v podobě koupě produktu, služby či odmítnutí 

nákupu. Je poměrně nepravděpodobné zjistit a předpovědět, co vše se odehrává v černé 

skříňce spotřebitele, rovněž tak predikovat jeho chování, tento model však napomáhá lepšímu 

pochopení a porozumění zákazníkům. (Kotler et al., 2007; Zamazalová 2009) 

Obr. 2.1 Model nákupního chování 

Zdroj: Kotler et al. (2007, s. 310, autorem upraveno) 

2.4 Faktory ovlivňující chování zákazníků 

Nákupní chování spotřebitelů je výrazně determinováno kulturními, společenskými, 

osobními a psychologickými faktory, které v menší či větší míře působí a ovlivňují každého 

z nás. Následkem působení těchto faktorů je pak odlišné chování spotřebitelů v různých 

situacích při rozhodování o koupi. Firmy nejsou schopny tyto faktory významným způsobem 

řídit či ovlivňovat, ale bližším poznáním a pochopením těchto faktorů by firma měla  

být schopna se jim přizpůsobit a lépe porozumět nákupnímu chování. (Kotler et al., 2007) 

2.4.1 Kulturní faktory 

Kulturní faktory mají nejvýznamnější, nejširší a nejhlubší vliv na kupní chování 

spotřebitelů. Úkolem marketingových specialistů je pochopit roli prvků kulturního prostředí 

jako faktorů podmiňující nákupní chování spotřebitelů, jež jsou představovány kulturou, 

subkulturou a společenskou třídou kupujícího. (Kotler et al., 2007; Kotler a Keller, 2007) 
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Kultura je považována za základní faktor ovlivňující přání a chování lidí  

a představuje tak soubor hodnot, percepcí, preferencí a způsobů lidského chování,  

jež je z velké části naučené a získané prostřednictvím působení rodiny a společenských 

institucí (Kotler a Keller, 2007). V souvislosti s vlivem kultury na nákupní chování,  

lze kulturu definovat jako „celkový souhrn nabitých názorů, zásad a zvyků, které slouží 

k usměrňování nákupního chování členů konkrétní společnosti.“ (Schiffman a Kanuk, 2004, s. 

403) Kulturu je možné segmentovat na menší podskupiny tzv. subkultury, které jsou tvořeny 

skupinami lidí sdílejícími společná přesvědčení, zvyky a hodnotové systémy, jimiž se odlišují 

od ostatních členů stejné společnosti. Subkultura zahrnuje značné množství sociokulturních  

a demografických faktorů jako jsou národnostní, etnické, náboženské skupiny a geografické 

regiony, které činí subkulturu specifičtější a schopnou tvorby významných marketingových 

příležitostí. (Schiffman a Kanuk, 2004)  

Další kulturní faktor ovlivňující nákupní chování spotřebitelů je sociální stratifikace, 

jež je přítomna v každé lidské společnosti a nejčastěji je strukturována do formy společenských 

tříd. Společenské třídy vytvářejí relativně homogenní skupiny, pro jejichž členy je typické sdílení 

podobných hodnot, zájmů a vzorců chování. Společenské třídy se vyznačují rozdílnými 

preferencemi při výběru produktů a služeb, z nich každá třída má svá specifika. (Kotler a Keller, 

2007). Důležité je, neopomenout také zvyklosti ve spotřebním chování,  

tzv. spotřební zvyky, představující ustálené způsoby užívání výrobků, vázající se na spotřební 

chování, jež se může v rámci jednotlivých kultur lišit (Bártová, Bárta a Koudelka, 2007). 

2.4.2 Společenské faktory 

Chování spotřebitele je ovlivňováno řadou společenských faktorů, mezi které řadíme 

sociální skupiny, rodinu, společenskou roli a postavení. Skupiny přímo působící a ovlivňující 

osoby, se nazývají členské skupiny, v jejichž rámci dále rozlišujeme skupiny primární  

a sekundární. Pro primární skupiny je charakteristický osobní kontakt, malý počet členů, 

vzájemná důvěra a pravidelná, ale neformální interakce. Nejčastěji je zastoupena rodinou, 

přáteli, sousedy, spolupracovníky. Rodina je považována za nejdůležitější a nejvlivnější 

primární skupinu působící na nákupní chování, a to zejména v případě spotřebního zboží,  

ale také výrobků a služeb, jež užívá více členů rodiny. Z hlediska kupujícího rozlišujeme  

dva typy rodin, a to rodinu orientace a rodinu prokreace. Rodina orientace je tvořena rodiči  

a jejich dětmi. Rodiče člověka tak formují jeho orientaci v náboženství, politice, ekonomice, 

působí na jeho osobní ambice, formování názorů a nákupního chování. Vliv rodičů  

na nákupní chování je značný, i když kupující není s rodinou v kontaktu. Rodina prokreace 
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neboli reprodukční rodina, vytvořená partnerem a dětmi, je chápána jako nejdůležitější 

spotřebitelská nákupní organizace, u které je významné věnovat pozornost nákupním 

zvyklostem, ale i rolím muže a ženy a relativnímu vlivu členů rodiny při nákupu výrobků  

a služeb. (Kotler et al., 2007; Kotler a Keller, 2007; Koudelka, 2010) 

Dalším typem skupin, do kterých lidé náležejí, jsou sekundární skupiny vyznačující  

se větším počtem členů, formální a nepravidelnou interakcí s méně častým osobním 

kontaktem. Jsou představovány náboženskými skupinami, profesními asociacemi, školami, 

odborovými svazy. V souvislosti s primárními a sekundárními skupinami se uvádějí  

také referenční skupiny, které mají přímý či nepřímý vliv na formování lidských názorů  

a chování. V rámci referenčních skupin rozlišujeme skupiny členské a nečlenské a setkáváme 

se s pojmem názorové vůdcovství. Názorové vůdcovství je považováno za neformální  

a interpersonální komunikaci mezi dvěma či více lidmi, kdy názorový vůdce významně 

působí na nákupní rozhodnutí spotřebitele a je definováno jako „proces, kdy jedna osoba 

(názorový vůdce) neformálně ovlivňuje činy či postoje jiných, kteří si názor vytvořit potřebují 

nebo si ho pouze vyslechnou.“ (Schiffman a Kanuk, 2004, s. 489) 

Lidé jsou často ovlivňováni skupinami, jejichž členy nejsou. Proto rozlišujeme 

skupiny aspirační, jejichž členem by si jedinec přál být, a skupiny disociační,  

jejichž hodnoty, názory a chování jedinec odmítá. Jednotlivec je však členem mnoha skupin, 

jeho postavení je vymezeno prostřednictvím role a statutu. Role je představována činnostmi, 

které jsou od dané osoby očekávány jejím okolím. Všechny role jsou spojeny  

se statutem - postavením, které daná role ve společnosti přináší.  (Kotler a Keller, 2007; 

Koudelka, 2010) 

2.4.3 Osobní faktory 

Osobní charakteristiky mají přímý vliv na chování spotřebitelů a rozhodování 

kupujících. Konkrétně se zaměřujeme na faktory jako je věk kupujících a momentální stádium 

životního cyklu, zaměstnání, ekonomická situace, životní styl, osobnost a sebepojetí. (Kotler  

a Keller, 2007) 

Věk kupujících lze rozčlenit do hlavních věkových skupin, které můžeme chápat  

jako samostatné subkultury, neboť lidé různých věkových skupin vykazují rozdílné 

požadavky na specifické druhy výrobků a služeb. V průběhu života se mění jejich preference 

nákupu zboží a služeb, ale také spotřeba, jež je spojena s životním cyklem rodiny. Zásadní 

životní změny a události v podobě uzavření sňatku, narození dítěte, nového zaměstnaní, 
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rozvodu či smrti jednoho z partnerů, mohou vyvolat nové potřeby a silně tak ovlivnit nákupní 

chování. (Kotler a Keller, 2007) 

Zaměstnání, profese, pracovní pozice a ekonomická situace spotřebitelů ovlivňují 

strukturu nakupovaného zboží a služeb, a s tím související skladbu spotřebních výdajů. Každá 

profese vyžaduje jiný produkt, a to jak z hlediska jeho využití při práci, tak z hlediska 

pracovní pozice, kterou daná osoba zastává. Lidé s atraktivními pracovními pozicemi mají 

tendence nakupovat a využívat prestižní a luxusní produkty častěji, než osoby s nižší 

kvalifikací. Snahou marketingu je identifikovat profesní skupiny spotřebitelů z hlediska  

jejich zájmu o produkty a služby nabízené danou firmou. Ta se pak na produkty vyžadované 

konkrétní profesní skupinou může specializovat. Výběr produktů a služeb se odvíjí  

od ekonomických podmínek jednotlivých domácností, které zahrnují výši příjmů,  

úspor a majetku, sklony k utrácení a spoření, postoje k možnostem půjčení peněz a dluhům. 

(Kotler a Keller, 2007) 

Strukturu spotřeby a chování spotřebitelů dále ovlivňuje životní styl, osobnost  

a sebepojetí. Každý jednotlivec vede svůj vlastní způsob života projevující se formou 

specifického životního stylu vytvářeného na základě aktivit, zájmů, názorů a vzájemné 

součinnosti člověka s okolním prostředím. Lidé mohou vést naprosto odlišný životní styl,  

i když vykonávají podobnou profesi nebo pochází ze stejné subkultury či společenské třídy. 

Z toho důvodu marketing usiluje o nalezení vztahu mezi svými produkty a specifickým 

životním stylem kupujících. Nákupní chování spotřebitele je ovlivňováno jedinečnými 

osobnostními charakteristikami ve formě psychologických a povahových rysů,  

které se vyznačují relativně konzistentními reakcemi na podněty prostředí. Důležitou roli také 

hraje vnímání sebe sama, tzv. sebepojetí. Osobnost spotřebitele ovlivňuje volbu konkrétních 

produktů a značek, sebepojetí pak image výrobku, kterou spotřebitel upřednostní. (Kotler  

a Keller, 2007)        

2.4.4 Psychologické faktory 

Motivace, vnímání, učení a paměť představují psychologické faktory ovlivňující 

rozhodovací procesy a nákupní chování zákazníků. Člověk neustále pociťuje značné množství 

potřeb, které mohou mít formu biologických potřeb (hlad, žízeň, nepohodlí)  

nebo psychologických potřeb (uznání, sounáležitost). Většina potřeb není dostatečně silných 

k tomu, aby podnítila jedince jednat. Potřeba se stává motivem v okamžiku, kdy dosáhne 

určité míry intenzity. Motiv je tedy potřeba, která dosáhla dostatečné síly vedoucí jednotlivce 

k jejímu uspokojení. Dvě nejznámější teorie lidské motivace jsou teorie Sigmunda Freuda  
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a Abrahama Maslowa. Freudova teorie vychází z předpokladu, že psychologické síly a vlivy 

působící na lidské chování jsou převážně nevědomé a při volbě produktů působí  

na spotřebitele hlubší a méně vědomé podněty (tvar, velikost, váha, materiál) vzbuzující určité 

asociace a emoce. Teorie motivace podle Maslowa je založena na hierarchickém uspořádání 

potřeb od nejnaléhavějších po ty nejméně naléhavé. Z hlediska pořadí důležitosti jde  

o potřeby fyziologické, bezpečnosti, společenské, uznání a seberealizace. Jakmile jsou 

uspokojeny nejdůležitější potřeby, přechází jedinec k uspokojení dalších důležitých potřeb. 

(Kotler et al., 2007)   

Osoba, která je motivovaná je připravená jednat. Skutečné jednání však závisí,  

na tom jak taková osoba danou situaci vnímá. Vnímání charakterizujeme jako proces 

vybírání, uspořádávání a interpretaci informací lidmi, sloužící k vytvoření obrazu okolí. 

Vnímání závisí na fyzických podnětech, ale také na vnitřním rozpoložení jednotlivce,  

tudíž dvě osoby ve stejné situaci mohou jednat odlišně, jelikož každá z nich může danou 

situaci vnímat jinak. Vnímání a vjemům je v marketingu přisuzována značná důležitost,  

neboť významně ovlivňují konečné chování spotřebitelů. (Kotler a Keller, 2007) V teorii  

se setkáváme s předpokladem lidského chování jako výsledku učení, naučené reakce. Učení 

lze chápat jako změny chování jednotlivců zapříčiněné zkušenostmi a vzděláváním v průběhu 

života, jež jsou výsledkem působení pohnutek, podnětů, motivů a reakcí. Snahou marketingu  

je uplatnit teorii učení ve spotřebním chování k zajištění opakování určitých činností  

ve spotřebě (opakovaný nákup produktu) či docílení změny chování zákazníků (nákup určité 

značky pro zvýšení prestiže). (Zamazalová, 2009) 

Spotřebitelé si prostřednictvím paměti jsou schopni zapamatovat, uchovat a vybavovat 

informace a zkušenosti získané v průběhu života a spojit si je s konkrétními produkty. 

Vybavení si informace uložené v paměti spotřebitele podporují asociace a podobnosti,  

kterým byl spotřebitel již vystaven a které při výběru produktů v průběhu nakupování 

vnímáme. (Vysekalová, 2011) 

2.4.5 Další faktory ovlivňující spotřební a nákupní chování 

Vysekalová uvažuje kromě výše uvedených čtyř hlavních faktorů ovlivňujících 

chování a rozhodování spotřebitelů i další faktory jako je místo prodeje a nákupní podmínky. 

Místo prodeje je důležitým faktorem při rozhodování o nákupu a spolu s prodejním 

prostředím usiluje o vyvolání pozitivních pocitů působících jako podněty ke koupi,  

u kterých je však zapotřebí porozumění motivačním faktorům a potřebám zákazníků.  

Pro rozhodování zákazníka a případnou koupi produktu v místě prodeje je důležitá  
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také komunikace se zákazníkem. Volba prodejního místa je ovlivňována vzdáleností 

nákupního místa i typem produktu, o jaký se jedná. (Vysekalová, 2011) 

Dalším neméně významným faktorem jsou nákupní podmínky v podobě prodejní 

doby, šířky a hloubky sortimentu, množství poskytovaných služeb, čistoty prodejny, kvality 

zboží, ale také v podobě kvalifikovaného, příjemného a ochotného personálu. Podstatným 

faktorem je také vnímání atmosféry prodejny zákazníkem, vhodný výběr barev, osvětlení, 

hudby, přehledné řešení prodejního prostoru i moderní a účelné vybavení prodejny. 

(Vysekalová, 2011) 

2.5 Nákupní rozhodovací proces zákazníků 

Nákup představuje odpověď zákazníků na problém v podobě jejich nenaplněných 

přání a potřeb. Některá rozhodnutí jsou více důležité než jiná, a proto množství vynaloženého 

úsilí na každé takové rozhodnutí se může výrazně lišit. Někdy je rozhodovací proces téměř 

automatický a rozhodujeme se na základě velmi málo informací. Jindy můžeme nákupním 

rozhodováním strávit doslova několik dní či týdnů. Tento intenzivní rozhodovací proces  

se v podmínkách dnešního prostředí stává ještě složitějším, a to zejména z důvodu rozsáhlého 

množství výběru. Paradoxně pro mnoho moderních spotřebitelů není největším problémem 

malý výběr, ale právě výběr nadměrný, kdy získání základních podkladů pro rozhodnutí  

je velmi náročné a nákladné, jak z hlediska času, tak i peněz. (Solomon, 2009)  

Snahou firem by mělo být úsilí směřující k pochopení všech aspektů  

chování spotřebitelů a porozumění procesu kupního rozhodování zákazníků,  

které souvisí s jejich zkušenostmi s poznáváním, výběrem, užíváním a zbavováním  

se produktů. Nákupní proces lze charakterizovat jako postupné narůstání rozhodnutí 

spotřebitele daný výrobek či službu koupit. Nákupní rozhodovací proces se skládá  

z pěti fází, jimiž spotřebitel prochází. (Kotler a Keller, 2007; Koudelka 2010)  

Model nákupního procesu spotřebitele na obr. 2.2, zobrazuje jeho jednotlivé fáze.  

Obr. 2.2 Model nákupního procesu 

Zdroj: Kotler a Keller (2007, s. 229, autorem upraveno) 

 

Za počátek nákupního procesu považujeme dobu ještě před samotnou koupí výrobku 

či služby a jeho důsledky se projeví ještě dlouho po koupi. V závislosti na typu nákupního 
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rozhodování či druhu nákupu, spotřebitelé mohou a nemusí procházet všemi fázemi 

nákupního procesu, mohou měnit jejich pořadí, či některé fáze zcela vynechat. Například  

u komplexního nového nákupu prochází spotřebitelé všemi fázemi, u rutinních nákupů  

pak některé fáze často přeskakují. (Kotler a Keller, 2007; Koudelka 2010) Obdobně se chovají 

i loajální zákazníci, kteří určité fáze nákupního procesu přeskakují a s velkou 

pravděpodobností koupí stejný produkt či značku jako minule (Ferrell a Hartline, 2011).    

Nákupní rozhodování je tedy ovlivněno tím, co zákazník nakupuje, jaká jsou jeho 

očekávání a o jaký druh nákupu se jedná. Rozlišujeme tyto druhy nákupu v souvislosti 

s nákupním rozhodováním (Vysekalová, 2011): 

 Extenzivní nákup 

Jedná se o druh nákupu, kdy spotřebitel není předem rozhodnut o koupi, aktivně hledá 

relevantní informace, je pozorný k různým informačním zdrojům, které mu napomáhají učinit 

nákupní rozhodnutí. Extenzivní nákup je typický pro nákup výrobků dlouhodobé spotřeby 

vyšších cenových kategorií. 

 Impulzivní nákup 

Jde o nákup, kde spotřebitel nemusí předem přemýšlet a získávat informace  

o produktu a jeho vlastnostech, neboť ty se z pohledu spotřebitele příliš neliší. Tento druh 

nákupu vychází z reaktivního jednání, které je založené na impulsech.  

 Limitovaný nákup 

Zákazník při limitovaném nákupu nezná produkt ani značku, kterou kupuje,  

ale při jeho nákupu vychází z obecně platných zkušeností, jako je například „čím dražší,  

tím lepší“ v případě baterií. 

 Zvyklostní nákup 

Zvyklostní nákup představuje nákup návykový a opakovaný, u kterého není potřeba  

se významným způsobem nějak rozhodovat či hledat informace. Většinou se jedná o nákup 

potravin, tabákových výrobků, rychloobrátkového zboží apod. Může zde hrát i roli nákup 

oblíbených produktů v podobě pocitu loajality.   

2.5.1 Rozpoznání problému 

Rozpoznání problému představuje první fázi nákupního rozhodovacího procesu,  

kdy si spotřebitel uvědomí existenci problému nebo potřeby, a pociťuje tedy jistý rozpor  

mezi skutečným a žádoucím stavem, který se snaží vyřešit prostřednictvím koupě určitého 

produktu nebo služby. Potřeby mohou být vyvolány jak vnitřními podněty, tak vnějšími 
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podněty. Marketing usiluje o určení faktorů, situací a okolností, které vyvolají určitou potřebu 

a nastartují její rozpoznání zákazníkem. Proto je důležité sledovat jaké problémy a potřeby 

zákazníci vnímají, co je vyvolá a dovede ke konkrétním produktům a službám. Cílem  

je probudit zájem spotřebitelů a podnítit je alespoň k uvažování o možném potenciálním 

nákupu produktu či služby. (Kotler a Keller, 2007; Kotler et al., 2007; Zamazalová, 2009) 

2.5.2 Vyhledávání informací 

Spotřebitel, který identifikuje problém a je u něj vzbuzen dostatečný zájem,  

má tendenci vyhledávat další informace o produktu či službě. Rozlišujeme dvě úrovně zaujetí 

spotřebitele ve vyhledávání informací, a to zvýšenou pozornost projevující se větší 

vnímavostí osoby k informacím o produktu, a aktivní vyhledávání informací, kdy spotřebitel 

pátrá po materiálech o produktech, telefonuje známým, využívá internet a navštěvuje 

obchody. (Kotler a Keller, 2007) Koudelka (2010) dále rozlišuje vnitřní a vnější vyhledávání 

informací. Vnitřní hledání vychází z vlastních zkušeností a informací získaných v minulosti, 

které jsou uloženy v paměti spotřebitele. Vnitřní hledání se opírá o asociace vztahující  

se k určitým produktům. Vnější hledání představuje získání informací potřebných  

pro nákupní rozhodování z okolí spotřebitele, nikoliv jeho paměti. Vnitřní a vnější hledání  

se prolíná. (Koudelka, 2010) Důležité je také identifikovat hlavní zdroje informací,  

které spotřebitelé využívají a které mají vliv na následné rozhodování o koupi. Zdroje 

informací rozdělujeme do čtyř skupin. První skupinu tvoří zdroje osobní, představované 

rodinou, přáteli, známými a sousedy. Další skupinou jsou zdroje komerční v podobě reklamy, 

webových stránek, obchodních zástupců a dealerů, balení a výloh. Za veřejné zdroje 

informací pak považujeme masmédia a spotřebitelské hodnotící organizace. Poslední 

skupinou zdrojů informací jsou zkušenostní zdroje, mezi které řadíme zacházení, prohlížení  

a užívání produktů. Existuje zde přímá úměrnost ve smyslu toho, čím více informací  

je zákazník schopen získat, tím více se rozšiřuje jeho povědomí o dostupných značkách 

konkurence a jejich přednostech. Z toho důvodu je důležité, aby firma identifikovala  

tyto značky a přizpůsobila jim tak svou konkurenční nabídku. (Kotler a Keller, 2007) 

Spotřebitelé disponují možností volně vybírat mezi konkurenčními produkty  

a službami, ale jejich schopnost volit mezi různými zdroji a typy informací týkající  

se produktů a služeb je značně omezená, a to zejména díky přítomné asymetrii informací  

mezi dodavateli – výrobci a spotřebiteli. Ti pak mohou využívat relativní neznalosti 

spotřebitelů k manipulaci směřující k ovlivnění jejich rozhodování. (Mitchell, 2009)  

Množství času, úsilí a nákladů zaměřených na vyhledávání informací o produktech  
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či službách se odvíjí od stupně rizika spojeného s nákupem produktu, množstvím zkušeností 

zákazníka s danou výrobkovou kategorií a skutečných nákladů na hledání z hlediska času  

a peněz (Ferrell a Hartline, 2011). 

2.5.3 Vyhodnocení alternativ 

Hodnocení alternativ představuje způsob, jakým spotřebitel zpracovává získané 

informace, vybírá a volí mezi nejvhodnějšími variantami produktů. Spotřebitel v rámci 

hodnocení variant není schopen pojmout a zvážit všechny nabízející se alternativy produktů,  

a z toho důvodu se zaměřuje na užší skupinu produktů a konkrétních značek, mezi nimiž pak 

vybírá. Jedná se o tzv. výběrový okruh tvořený výrobky, které jsou spotřebitelem brány 

v potaz při řešení problému. V rámci produktů spadajících do výběrového okruhu, spotřebitel 

sleduje důležité parametry v podobě vlastností produktu, cen, nákupních podmínek, možností 

a rozsahu poprodejního servisu. Spotřebitel pak volí mezi jednotlivými alternativami  

na základě kompenzačního a nekompenzačního rozhodování. Kompenzační rozhodování 

předpokládá ochotu spotřebitele ustoupit ze svých požadavků týkajících se určitých 

hodnotících kritérií, a to z důvodu převážení nedostatků jinými velmi pozitivními parametry. 

Nekompenzační rozhodování představuje neústupnost a neochotu spotřebitele slevit 

z jakýchkoliv požadavků na parametry produktu. Veškeré parametry musí striktně odpovídat 

požadavkům spotřebitele a neexistuje zde možnost vyvažování horších parametrů produktu 

těmi lepšími. (Zamazalová, 2009) 

2.5.4 Rozhodnutí o koupi 

V předposlední fázi nákupního rozhodovacího procesu dochází k tzv. uzavření 

nákupní akce, neboli k rozhodnutí o uskutečnění nákupu, které však nemusí nutně znamenat 

koupi vybraného produktu. Výsledkem této fáze může být tedy nákup určitého výrobku,  

ale i odmítnutí nákupu, ať už se jedná o úplné odmítnutí nebo dočasné odmítnutí v podobě 

odložení nákupu vzhledem k chybějícímu potvrzení správnosti volby. (Bártová, Bárta  

a Koudelka, 2007) Do nákupního rozhodnutí mohou zasáhnout situační faktory,  

kterým je zákazník během nákupu vystaven. Jedná se o vlivy sociálního okolí v podobě 

zákazníků na prodejně a prodejního personálu, obchodní vlivy jako je nákupní atmosféra  

a míra vnímaného rizika. Za rušivé faktory jsou rovněž považovány postoje osob,  

mající značný vliv na spotřebitele a neočekávané faktory například v podobě ztráty práce,  

či jiných naléhavějších nákupů. (Zamazalová, 2009; Kotler a Keller, 2007) 
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2.5.5 Ponákupní chování 

V případě završení nákupního rozhodnutí nákupem, následuje ponákupní chování 

v podobě vlastního využívání produktu. V této fázi dochází k porovnávání očekávaného 

užitku, neboli toho, co spotřebitel od produktu očekával, se skutečným přínosem produktu, 

tedy tím, jak produkt tato očekávání ve skutečnosti naplnil. V případě, že produkt daná 

očekávání nenaplní, dochází k nespokojenosti zákazníka. Pokud však očekávání naplní,  

je zákazník spokojen, pokud je překročí, je nadšen. Spokojený zákazník by měl být cílem 

každé firmy, neboť obrat společnosti je utvářen novými a opakovanými zákazníky. Spokojený 

zákazník pak přináší tři důsledky pro firmu, které se projevují dalšími nákupy, tedy věrností, 

dále pak šířením pozitivních informací jak o produktu samotném, tak o firmě a odklonem 

pozornosti od konkurenčních značek. U nespokojeného zákazníka s největší 

pravděpodobností dojde k přechodu k jiné konkurenční značce a negativnímu sdělování 

zkušeností s produktem či výrobcem svému okolí. Obecně platí, že nespokojený zákazník 

informuje o své nespokojenosti mnohem více lidí, potenciálních zákazníků, než zákazník 

spokojený. (Zamazalová, 2009; Kotler et al., 2007) 

Jak uvádí Solomon (2009), pokud produkt nebo služba dosáhne plného uspokojení 

specifických potřeb zákazníka či jeho tužeb a výrazně předčí jeho očekávání, může být takový 

zákazník odměnou v podobě mnohaleté věrnosti značce, tzv. zákaznické loajality, tvořící silné 

pouto mezi produktem a zákazníkem, které je konkurenty velmi obtížně prolomitelné. 

V závislosti na typech produktů se pak spotřebitelé mohou více či méně poučit 

z vlastních zkušeností, a na tomto základě tak racionalizovat své poznání a rozhodování. 

Například u rychloobrátkového zboží je rychlost a míra nahrazení produktů, které nesplnily 

potřeby a požadavky zákazníků velmi vysoká. Na straně druhé však stojí produkty 

komplikovanější povahy (např. dlouhodobé spotřeby, hypotéka, penzijní připojištění atd.),  

kde schopnost zákazníků poučit se z vlastních zkušeností je značně limitovaná a zákazník  

má možnost zjistit kvalitu svého rozhodnutí pouze párkrát či jednou za život. (Köppl, 2009) 

Z toho vyplývá, že firmy by měly klást důraz na zjišťování zákaznické spokojenosti  

a usilovat o co nejvyšší míru spokojenosti zákazníků, a to zejména v oblastech a u produktů,  

kde doporučení a reference hrají významnou roli při nákupním chování.  
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3 Charakteristika trhu plastových oken 

Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, kdy se v první podkapitole autorka 

zabývá přiblížením trhu plastových oken jako takovým, tedy popisem jeho specifik, vznikem 

a vývojem trhu, novými trendy na trhu plastových oken a makroprostředím.  

Druhá podkapitola je soustředěna na charakteristiku firmy SULKO s.r.o., popisuje  

tedy stručnou historii a základní informace o společnosti, organizační strukturu, zaměstnance 

společnosti, ekonomickou situaci, prvky marketingového mixu plastových oken společnosti, 

zákazníky, dodavatele a konkurenci.  

3.1 Trh plastových oken 

Trh plastových oken představuje významný segment velmi rozsáhlého trhu stavebních 

otvorových výplní, který je zaměřen na výrobu a prodej oken, dveří a vrat, vytvářejících 

nedílnou součást obvodových plášťů budov. Okna, dveře a vrata jsou vyráběna z materiálů 

nejrůznějšího charakteru od dřevěných, kovových (nejčastěji hliníkové), plastových  

až po různé kombinace materiálů. Trh otvorových výplní, ale i trh plastových oken  

je významně ovlivňován stavebním trhem, jeho aktuální situací a směřováním možného 

budoucího vývoje. 

Na trhu plastových oken se pracuje se dvěma základními analytickými ukazateli. 

Prvním z nich je celoevropsky používaný objemový ukazatel množství produkce,  

neboli okenní jednotka tzv. window unit, která odpovídá jednomu okennímu křídlu. 

Dvoukřídlové okno, tedy představuje dvě okenní jednotky. Analytický ukazatel počtu  

oken – okenních jednotek či křídel, je druhým ukazatelem a vyjadřuje se na jednoho 

obyvatele daného území tzv. window per capita. (Diplomový projekt VŠE, 2004b)  

Na českém trhu s plastovými okny, dle odhadu jednatele společnosti SULKO s.r.o. 

Petra Suchánka, působí více než 350 společností, jejichž hlavním předmětem podnikání  

je výroba plastových oken a dveří. Důležité je také zmínit existenci velkého množství firem, 

které nelze považovat za výrobce plastových oken, právě z důvodu absence výrobního 

procesu, neboť nakupují a dováží nekompletní plastová okna, která zde pouze zkompletují  

a následně prodají. Nákup takových oken, pak může být značným rizikem z hlediska 

nejasnosti původu dodávaných komponentů a výrobků. 

Hodnotu českého trhu s plastovými okny lze obecně vyjádřit pouze kvalifikovaným 

odhadem, který vychází z průměrné tržní ceny jednoho křídla a celkového počtu křídel na trhu 

(Diplomový projekt VŠE, 2004b). Jednatel společnosti Petr Suchánek odhaduje současnou 
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hodnotu trhu plastových oken na 8 miliard korun. Na českém trhu s plastovými okny  

se vyrobí v průměru až 2 miliony okenních jednotek ročně. (Interní materiál) 

V současné době je trh plastových oken přímo zahlcen značným množstvím výrobců, 

převyšující nabídkou produktů a silným konkurenčním bojem, který se ještě více prohlubuje 

díky omezené možnosti diferencovanosti nabízených produktů v tomto odvětví. Společnosti 

operující na tomto trhu by se měly zaměřovat na klíčové faktory v podobě zvyšování přidané 

hodnoty pro zákazníka, kvality komponentů, produktů a poskytovaného servisu,  

které jim napomohou k získání zákazníků, konkurenční výhody a udržení se na trhu.  

3.1.1 Specifika trhu plastových oken 

Trh plastových oken je specifický svým rozpětím působnosti na stavebním, 

průmyslovém i spotřebním trhu. V rámci segmentace trhu plastových oken lze vymezit  

dva hlavní segmenty. Prvním z nich je spotřební trh neboli trh drobných spotřebitelů v podobě 

individuální bytové výstavby, tedy rodinných a bytových domů koncových zákazníků,  

na které je zaměřena i tato diplomová práce. Druhým segmentem je pak B2B stavební trh, 

který lze dále členit na segment výstavby nových objektů v podobě bytové a průmyslové 

výstavby, a segment renovace stávajících bytových a průmyslových objektů. (Štůsek, 2005) 

Další specifika trhu plastových oken vycházejí také ze samotné povahy daného 

produktu - plastového okna. Okno lze charakterizovat dle normy ČSN EN 12519  

jako stavební prvek pro uzavření otvoru ve stěně nebo střeše se sklonem, jenž propouští světlo 

a může zajistit větrání. Okna jsou neodmyslitelnou součástí budov a svými vlastnostmi 

významně ovlivňují kvalitu a komfort bydlení. V současné době, kdy dochází k neustálému 

zdražování a růstu cen energií, je kladen zvláštní zřetel na hledání alternativních úspor.  

Je obecně známo, že nejvíce tepla uniká právě prostřednictvím oken a dveří, kdy se únik tepla 

pohybuje v rozmezí 30 – 40 % u rodinných domů, u bytových domů je to pak 40 - 50 % 

(Vekra okna, 2014). Nová kvalitní plastová okna pak mohou znamenat významné tepelné 

úspory, zlepšení vnitřního klima, ale také snížení hluku a oživení celkového vzhledu  

a designu domu. Moderní plastová okna jsou schopná zajistit dlouhodobé energetické úspory, 

kdy dané množství úspor energie se odvíjí od správně nadimenzovaných technických 

parametrů oken (profil, součinitel prostupu tepla, počet komor, zasklení, těsnění atd.),  

ale také závisí na profesionalitě montáže a odborné instalaci (Fridrich, 2011). U plastových 

oken je podstatnějším prvkem součinitel prostupu tepla U udávající míru tepelné ztráty,  

než počet komor, jejichž nabídkou tří až osmi komorových systému se výrobci na trhu 

doslova předhánějí. Větší počet komor však nemusí nutně znamenat lepší tepelně izolační 
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vlastnosti. U součinitele prostupu tepla platí, čím je hodnota součinitele nižší, tím je vyšší 

úspora tepla. (Interní materiál) Důležité je také zmínit výhody a úskalí plastových oken. 

Základní přednosti plastových oken spočívají zejména v dlouholeté životnosti, vynikajících 

izolačních a protihlukových vlastnostech, minimálních požadavcích na údržbu, příznivých 

cenách v porovnání s hliníkovými a dřevěnými okny, poměru cena/kvalita/výkon, široké 

nabídce variabilního designového řešení (Koudela, 2012). Za hlavní nevýhody plastových 

oken lze považovat jejich menší statickou únosnost v porovnání s okny z jiných materiálů, 

větší tepelnou rozpínavost, zhoršenou možnost opravy v případě mechanického poškození, 

kdy je často nutná výměna celého okna, zvýšenou ekologickou zátěž při výrobě a recyklaci 

plastových oken (Petrtyl, 2011). 

Trh plastových oken se potýká s vysokou konkurenční intenzitou a lze  

jej charakterizovat jako přesycený trh, a to zejména z důvodu značného a stále se zvyšujícího 

převisu nabídky nad poptávkou a také přítomností hojného počtu velkých i malých, 

tuzemských i zahraničních firem na tomto trhu. Za klíčové společnosti na trhu oken lze 

považovat z hlediska jejich tržního podílu a výše tržeb společnosti Window Holding a.s.,  

RI OKNA a.s., SULKO s.r.o. a Svět oken s.r.o. (Interní materiál). Společnost  

Window Holding a.s. nabízí ve svém portfoliu okna plastová, hliníková i dřevěná, společnosti  

RI OKNA a.s., SULKO s.r.o. a Svět oken s.r.o. nabízejí pouze okna plastová a hliníková. 

Jednotlivé firmy jsou podrobněji rozebrány v kapitole 3.2.7 Konkurence.  

V rámci českého trhu působí několik svazů a asociací sdružující výrobce otvorových 

výplní, podnikatele a firmy ve stavebnictví. Jedná se o Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 

Český institut otvorových výplní, Asociace českých výrobců otvorových výplní,  

Českou komoru lehkých obvodových plášťů a Sdružení výrobců plastových oken. 

3.1.2 Vznik a vývoj trhu plastových oken 

Vývoj plastových oken se datuje od počátku 50. let dvacátého století, kdy se začaly 

vyrábět jednokomorové profily bez výztuh a byl kladen zřetel na aktivní vývoj a zlepšování 

technologií výroby za účelem zvyšování úspor energií a dřeva (Okna & fasády, 2009). 

Výrobu profilů z PVC pro plastová okna a dveře zahájily jako první německé společnosti  

HT TROPLAST a KÖMMERLING. Okna s plastovými rámy se pak během krátké doby 

prosadila v mnoha zemích. (Diplomový projekt VŠE, 2004a)  

V 70. letech dvacátého století po propuknutí energetické krize dochází ke změně 

přístupu nakládání a šetření s energiemi a dále k rozvoji výroby plastových oken v důsledku 

výměny zastaralých oken za nové. Vzniká tak čistě průmyslový výrobek – plastové okno, 
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jehož profily byly nejprve vyráběny z měkčeného PVC, ale tato změkčovadla postupně 

vyprchávala a v důsledku toho materiál degradoval, ztrácel pružnost a houževnatost,  

což vedlo k mechanickým poruchám a nesplnění nároků kladených na okna. Z toho důvodu 

dochází k vyvinutí nového PVC materiálu s absencí změkčovadel. (Šubrt a Petrtyl, 2001) 

V této době se začala vyrábět první plastová okna se systémem dvoukomorových profilů 

s dorazovým těsněním a nastává tak období optimalizace základních vlastností, zlepšování 

detailů, variability jednotlivých systémů a rozšiřování nabídky doplňků (Okna&fasády, 2009). 

V 90. letech byla vyvinuta tzv. chytrá plastová okna s patentovanou inteligentní 

technologií zajišťující konstantní výměnu vzduchu, odvod vlhkosti a odbourávání vzniku 

plísní (Plastokno, 2007). V tomto období začínají zahraniční výrobci plastových profilů 

nabízet ke zpracování své profilové systémy českým výrobním firmám, což bylo považováno 

za technologickou revoluci na trhu okenních konstrukcí v ČR, neboť do té doby česká výroba 

nabízela pouze ocelová či dřevěná okna jednoduché konstrukce, z ne příliš kvalitních 

materiálů, a o to více vyžadujících neustálou údržbu. Přísun nových technologií pro výrobu 

oken zapříčinil dynamický rozvoj celého odvětví. (Diplomový projekt VŠE, 2004a) 

Následkem tohoto rozvoje dochází od roku 1993 k postupnému vzniku značného množství 

firem specializujících se na výrobu, prodej a montáž oken. Růst poptávky po nových oknech  

byl zprvu velmi pozvolný, a to zejména díky nižší kupní síle českého obyvatelstva a počáteční 

nedůvěře v plastová okna. V průběhu několika dalších let docházelo k postupnému nárůstu 

poptávky oken způsobené zvyšující se kupní sílou, poklesem cen materiálu, sílící konkurencí, 

ale také nárůstem cen energií. (Horová, 2012)  

Situaci na trhu oken v České republice dokresluje tab. 3.1 znázorňující vývoj počtu 

okenních jednotek v letech 1997 až 2001. Z tabulky je v průběhu sledovaných let  

na trhu oken v České republice zřejmý rostoucí trend počtu vyrobených plastových okenních 

jednotek, kdežto počet okenních jednotek z materiálu dřevo vykazuje kolísavou tendenci  

a okenní jednotky z jiných materiálů (např. hliník) poukazují na stagnující trend.  

Do budoucna lze očekávat trend zvyšujícího se podílu plastových oken.  

    Tab. 3.1 Vývoj počtu okenních jednotek v České republice 

Počet okenních jednotek [mil. ks] 

  1997 1998 1999 2000 2001 

ČR 

Dřevo 0,65 0,68 0,66 0,65 0,67 

PVC 0,63 0,7 0,72 0,75 0,81 

Ostatní 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 

celkem okenních jednotek 1,36 1,47 1,46 1,49 1,55 

    Zdroj: Prookna (2014, autorem upraveno) 
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Rostoucí tendenci celkového počtu – prodeje okenních jednotek všech druhů materiálu 

v letech 1997 až 2001, s mírným poklesem v roce 1999, zobrazuje obr. 3.1.  

Trend rostoucí poptávky na trhu oken reflektuje také vývoj prodeje oken v České republice 

v letech 2002 až 2005 z hlediska prodaných jednotek množství tzv. okenních jednotek.  

V roce 2002 a 2003 můžeme vidět nepatrný pokles prodeje oken, který lze vysvětlit nižším 

objemem dokončené bytové výstavby (Štůsek, 2005). 

 

Obr. 3.1 Vývoj počtu okenních jednotek v České republice v letech 1997 - 2005 

Zdroj: vlastní zpracování z tab. 3.1; Štůsek (2005, s. 473, autorem upraveno) 

Tento trend rostoucího prodeje a poptávky po oknech vrcholil zejména v letech  

2007 a 2008, kdy byl trh velmi dynamický, a docházelo k prudkému převyšování nabídky 

poptávkou (Štefek, 2010).  Na přelomu roku 2008 a 2009 dochází k poklesu poptávky  

po otvorových výplních a začíná se projevovat krize, která zapříčinila další propad poptávky. 

Významnou roli ve vývoji trhu plastových oken hraje také vzájemná provázanost jednotlivých 

odvětví a samotná situace ve stavebnictví, neboť to představuje cyklické podnikání,  

kde dochází k okamžitým projevům propadu poptávky, ale oživení trhu je pak velmi 

pozvolné. Spouštěcím mechanismem krize v segmentu plastových okenních profilů bylo 

omezení investic a spotřeby, pokles v oblasti velkých stavebních projektů a rekonstrukcí, 

pokles výstavby bytů a počtu zahajovaných a dokončovaných staveb. Propad trhu plastových 

oken v roce 2009 byl odhadován kolem 15%. (Kulhánková, 2010)  

Pro následující období je pro trh plastových oken typické prudké převyšování 

poptávky nabídkou, silná cenová válka na trhu, značné ztráty výrobců a odchod firem 
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z podnikání (Štefek, 2010). V roce 2010 čelili výrobci otvorových výplní značnému poklesu 

zakázek zapříčiněné sníženým zájmem domácností o rekonstrukce a omezením stavebních 

projektů ze strany developerů. Dle statistik ČSÚ došlo k poklesu stavební produkce v prvním 

čtvrtletí roku 2010 o 22 % oproti roku 2009. Pokles zakázek na trhu otvorových výplní 

souvisí s rostoucí nezaměstnaností, která se negativně odráží na kupní síle domácností a vede 

k odkládání nákupu produktů dlouhodobé spotřeby. Výrobci na krizi reaguji odlišně,  

někteří zintenzivňují marketing, vyvíjejí a inovují produkty, jiní zaujímají defenzivní strategie 

a hledají úspory uvnitř firem. (Marketing Journal, 2010)  

V roce 2009 v době probíhajícího hospodářského útlumu trhu výrobců oken  

byl za účelem oživení trhu spuštěn program Zelná úsporám, který byl ukončen v listopadu 

2011 a bylo přerozděleno téměř 20 miliard korun (Strnad, 2012). 

Český trh s plastovými okny za poslední tři roky klesl o několik miliard korun. 

Zatímco v roce 2009 byla hodnota tuzemského trhu plastových oken a dveří odhadována 

odborníky na 15 miliard korun, v následujících třech letech díky poklesu stavebnictví  

se hodnota trhu prudce snížila. Dle odhadů z oboru se hodnota trhu v roce 2012 pohybovala 

na úrovni devíti miliard korun a obor dosahoval svého dna. (Finance.cz, 2013)  

Dle zakladatele společnosti SULKO s.r.o., Libora Suchánka, byla situace v roce 2012 výrazně 

těžší než v předcházejících letech, kdy probíhaly programy Zelená úsporám a Nový panel. 

Pokles výroby otvorových výplní je dosti zřejmý, klesají marže, ziskovost oboru je nízká  

a v posledních letech došlo také k razantnímu snížení počtu výrobců plastových oken na trhu. 

(Doležal, 2012) V roce 2013 dochází k mírnému oživění trhu s plastovými okny zejména díky 

zahájení mnoha projektů na zateplování veřejných budov. Dále v tomto roce dochází  

ke spuštění programu Nová Zelená úsporám (doba trvání 2013 až 2020), který navazoval  

na ukončený dotační program Zelná úsporám, ve kterém byly žádosti přijímány v letech  

2009 až 2011. Cílem tohoto programu je opět podpora snižování náročnosti vytápění 

veřejných budov, bytových a rodinných domů, což by mělo vést k růstu poptávky po nových 

oknech a dveřích, a tím k oživení trhu otvorových výplní. (Strnad, 2012) 

Navzdory tomu, však stále dochází dle jednatele firmy SULKO s. r. o. Suchánka, 

zhruba k 15 % meziročnímu poklesu, kde je nejvíce zasažen právě segment středně velkých 

zakázek koncových spotřebitelů. Zároveň se v současné době výrobci plastových oken 

potýkají se značnou polskou konkurencí, která dle odhadů ovládá přibližně třetinu českého 

trhu. (Novák, 2013) České stavebnictví se nachází v krizi již pět let, a ani v roce 2014  

se neočekává růst objemu zakázek, dokonce se počítá ještě s mírným snížením jeho výkonu. 

Předpokládá se, že ke zlepšení situace ve stavebnictví by mohlo dojít nejdříve v roce 2015. 
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(Stavební fórum, 2013) Budoucí vývoj a směřování trhu nepochybně ovlivní státní podpora 

revitalizace rodinných a bytových domů, například program Nová Zelená úsporám, ale také 

státní podpora investičních nástrojů pro bydlení v podobě stavebního spoření, hypoték  

či podpora z fondů Evropské Unie. 

3.1.3 Nové trendy na trhu plastových oken 

V poslední době dochází na trhu plastových oken k velmi rychlému vývoji  

a značnému inovování produktů, které vedou k nespočetné nabídce různých variant  

a provedení oken, neustále se zvyšuje míra přizpůsobení detailů, barevných kombinací  

či atypických tvarů, ale je kladen také velký důraz na funkčnost oken. Široká barevná 

variabilita včetně exkluzivních fólií a dekorů je v dnešní době standardem mnoha firem. 

Trend směřuje ke stále větším energetickým a finančním úsporám se zřetelem na splnění 

požadavků v pasivním a nízkoenergetickém standardu. Dochází ke zvyšování tloušťky 

okenních profilů a výrobci nabízejí již v základních variantách zasklení trojskly, která zlepšují 

tepelně izolační vlastnosti oken. (Šubrt, 2013) Dále se firmy zaměřují na konstrukci 

bezpečnostních oken, jejichž pomocí přispívají k lepšímu zabezpečení budov ve formě 

bezpečnostního zasklení, kování a klik, to vše proti násilnému vniknutí či rozbití zasklení,  

ale také možnosti signalizace otevřených oken či jejich napojení na elektronický 

zabezpečovací systém. Někteří výrobci nabízejí okna se skleněnou výplní s požární odolností, 

jež jsou zaskleny požárním sklem, ve kterých je meziprostor vyplněn čirým protipožárním 

gelem, aktivujícím se vlivem tepla (Chott, 2010). Konstruují se okna se zvukovou izolací  

až 47 dB, která jsou vhodná zejména v blízkosti rušného prostředí frekventovaných 

křižovatek a silnic, vlakových nádraží či letišť. (Stavební noviny, 2013) Dalším trendem  

je narůstající obliba kombinace materiálů plast-hliník, zejména pak možnost hliníkového krytí 

profilů, které nabízí designovou podobu hliníku a zachovává veškeré tepelněizolační 

vlastnosti plastových oken. (Sýs a Fridrich, 2012) Novým trendem v testovací fázi  

jsou samočistící a solární okna. Povrch skla samočistícího okna je obohacen o novou velmi 

tenkou vrstvu tzv. speciálního ochranného filmu tvořeného nanočásticemi, které ze skla 

odvedou kapky vody i spolu s nečistotami. (Dohnal, 2012) Solární okna by pak měla  

být vybavena speciálním zabudovaným filmem v podobě průhledných solárních článků  

a v roce 2013 by se objevila solární okna britské firmy Oxford Photovoltaics. (Hořčík, 2012)  
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3.1.4 Vybrané aspekty makroprostředí 

Makroprostředí představuje širší, velmi dynamické a proměnlivé okolí podniku,  

které výrazným způsobem ovlivňuje jeho podnikatelskou činnost, neboť je zdrojem 

potenciálních příležitostí a hrozeb. Nákupní chování zákazníků je determinováno mnoha 

faktory vycházejícími z vývoje a stavu makroprostředí, které pak zpětně ovlivňují vzájemné 

vztahy s dalšími subjekty na trhu. Analýza chování zákazníků na trhu plastových oken  

je zaměřena na výzkum chování zákazníků v Olomouckém a Moravskoslezském kraji,  

proto se bude autorka zabývat ukazateli vztahujícími se na danou územní oblast. 

a) Demografické prostředí 

Analýza demografického prostředí je zaměřena na informace týkající se obyvatelstva, 

jeho počtu, věkové a vzdělanostní struktury a jiných demografických údajů. Lidé představují 

jeden ze základních elementů trhu a formují poptávku. Na základě nejnovějších dostupných 

informací měla Česká republika dle Českého statistického úřadu ke dni 30. 9. 2013, 

10 513 834 obyvatel. Ke dni 30. 9. 2013 činil počet obyvatel Moravskoslezského kraje 

1 223 112 obyvatel, což představuje pokles o 0,3 % oproti stejnému období předchozího roku. 

Podobně na tom byl i Olomoucký kraj, kdy ke dni 30. 9. 2013 bylo 636 585 obyvatel,  

což představovalo pokles oproti předcházejícímu období o 0,2 %. Úbytek populace v krajích 

se projevil u 8 ze 14 krajů ČR. Největší absolutní pokles měl Moravskoslezský kraj, největší 

absolutní nárůst pak vykázal Středočeský kraj a Hlavní město Praha. Úbytek obyvatelstva 

v krajích je zapříčiněn záporným přirozeným přírůstkem a migrací. (Český statistický úřad, 

2013a)  

Základní vývojové tendence Moravskoslezského a Olomouckého kraje v letech  

2010 až 2012 jsou znázorněny tab. 3.2 níže, ze které je patrný klesající trend počtu obyvatel  

a rostoucí trend průměrného věku. V rámci věkové struktury obyvatelstva se jeví oba kraje 

pozitivně, neboť největší zastoupení v rámci věkových kategorií, i přes klesající tendenci,  

má kategorie produktivního věku (15-64 let), což je velmi pozitivní pro společnost SULKO 

s.r.o. z důvodu, že lidé v této věkové kategorii nejčastěji hledají bydlení, zakládají rodiny, 

rekonstruují, staví a kupují domy a stávají se tak potenciálními zákazníky firmy.  
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Tab. 3.2 Základní tendence vývoje Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

 

Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Počet obyvatel (stav k 31. 12) 1 243 220 1 230 613 1 226 602 641 681 638 638 637 609 

         ženy 635 111 628 505 626 122 328 251 326 605 326 001 

         muži 608 109 602 108 600 480 313 430 312 033 311 608 

Průměrný věk (stav k 31. 12) 42,2 42,5 42,7 42,4 42,7 43 

Obyvatelé ve věku  
(stav k 31. 12) 

 
          0 -14 let

14,40 % 14,50 % 14,60 % 14,30 % 14,60 % 14,70 % 

      

         15 - 64 let 70,50 % 69,70 % 69 % 69,90 % 69 % 68,30 % 

65 a více let 15,20 % 15,80 % 16,40 % 15,80 % 16,40 % 17,10 % 

Počet domácností 489 388 493 201 500 641 245 204 246 877 249 834 

Typ domu 

 rodinný dům 37 % 38 % 35 % 51 % 51 % 58 % 

bytový dům 63 % 62 % 65 % 49 % 49 % 42 % 

Typ domácnosti 

  úplná rodina 67,50 % 64,30 % 60,50 % 66,60 % 68,50 % 65,60 % 

 neúplná rodina 12,30 % 13,40 % 13,20 % 9,10 % 9,20 % 10,50 % 

 nerodinné domácnosti 0,90 % 0,60 % 0,90 % 1,20 % 1 % 0,80 % 

 domácnosti jednotlivce  

o žena 12,60 % 14,10 % 15,70 % 14,50 % 13,70 % 16,30 % 

o muž 6,70 % 7,60 % 9,60 % 8,60 % 7,60 % 6,80 % 

Zdroj: zpracováno autorkou z údajů ČSÚ (2011, 2012, 2013b, 2013c, 2013d) 

Oba sledované kraje vykazují rostoucí trend počtu domácností, jehož dlouhodobý 

trend z let 1961 až 2011 znázorňuje i obr. 3.2. Dochází k poklesu počtu a podílu úplných 

domácností a dlouhodobě se zvyšuje podíl neúplných rodin. Nejrychleji však roste počet 

domácností jednotlivců. Tento trend ve vývoji domácností se může jevit jako potenciální 

příležitost nových zakázek pro firmu SULKO s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 3.2 Vývojové trendy domácností v letech 1961 – 2011 

   Zdroj: Škrabal (2013, s. 5) 
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b) Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí vlivem makroekonomických trendů výrazně ovlivňuje činnost 

nejen podnikatelských subjektů, ale i chování spotřebitelů. Za hlavní ukazatele mající vliv  

na koupěschopnou poptávku lze považovat průměrné mzdy, kupní sílu, míru nezaměstnanosti, 

míru inflace a daňové zatížení.  

Úroveň kupní síly obyvatel v ČR do roku 2011 mírně rostla, ale v následujících letech 

vykázala opačný trend. Celkový objem disponibilních finančních prostředků obyvatel  

a domácností klesal a v současné době se Česká republika nachází na 24. místě z počtu  

42 zemí, kde je index kupní síly sledován. Regionální rozdíly v kupní síle se v posledních 

dvou letech přestávají výrazně prohlubovat. Jak lze vidět na obr. 3.3 nejbohatším okresem je 

Praha a okresem s nejnižší kupní sílou je pak Bruntál. Průměrný index kupní síly  

na obyvatele v rámci Olomouckého a Moravskoslezského kraje dosahuje přibližně hodnoty 

90, kdy nejlépe z Olomouckého kraje si vede okres Olomouc a z Moravskoslezského kraje  

je na tom nejlépe okres Ostrava a nejhůře okres Bruntál. (Marketing sales media, 2013) 

     Obr. 3.3 Kupní síla v okresech ČR v roce 2013 

     Zdroj: Marketing sales media (2013)  

Kupní síla obyvatel je také ovlivňovaná průměrnou hrubou měsíční nominální mzdou, 

která v České republice v prvním až třetím čtvrtletí 2013 dosáhla výše 24 622 Kč,  

kdy v meziročním srovnání přírůstek činil 0,7 %. Během uvedeného období došlo ke zvýšení 

spotřebitelských cen o 1,5 %, reálně se tak mzda snížila o 0,8 %. Průměrná mzda v prvním  
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a třetím čtvrtletí 2013 v Moravskoslezském kraji činila 22 671 Kč a v kraji Olomouckém byla 

ve výši 21 727 Kč. (Český statistický úřad, 2013e) Z výše uvedeného lze konstatovat  

u uvedených krajů nižší průměr mzdy než je ten republikový, tedy i nižší kupní sílu. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15 – 64 let je v současné době  

(stav k 31. 1. 2014) v České republice na úrovni 8,6 %, kdy došlo k mezi měsíčnímu  

zvýšení o 0,5 p. b., a meziročně o 0,7 p. b. Rekordní podíl nezaměstnaných byl k 31. 1. 2014 

zaznamenán v Olomouckém kraji, kde dosáhl 10,5 % a v Moravskoslezském kraji činil  

10,9 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob 11,9 % byl zaznamenán v Ústeckém kraji. 

Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice v roce 2012 činila 7 % a ke dni  

31. 12. 2013 dosahovala 8,2 %. (Český statistický úřad, 2014a)  

Průměrná roční míra inflace v roce 2013 byla dle Českého statistického úřadu 1,4 %, 

což je o 1,9 % méně než v loňském roce, kdy činila 3,3 % (Český statistický úřad, 2014b). 

V lednu 2013 byla změněna sazba daně z přidané hodnoty, a to jak její snížená sazba z 14 % 

na 15 %, tak i základní sazba z 20 % na 21 % (Business info, 2013). 

Trh plastových oken je značně propojen se stavebnictvím, které již několik let zažívá 

propad. V této návaznosti došlo ve vývoji bytové výstavby (viz obr. 3.4) k poklesu počtu 

zahájených a dokončených bytů, s výjimkou roku 2012, kde dochází k mírnému růstu počtu 

dokončených bytů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Bytová výstavba v letech 2007 - 2012 

Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (2014a) 

c) Politicko-legislativní prostředí 

Společnost SULKO s.r.o. se v rámci své podnikatelské činnosti musí řídit mnoha 

předpisy a zákony, mezi nejdůležitější pak patří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 
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zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; daňové zákony aj. Z hlediska legislativy otvorové výplně 

představují specifický typ konstrukce, na které je nutné nahlížet dvojím pohledem,  

neboť existují požadavky na okenní konstrukce jakožto výrobku bez vztahu k budově  

a požadavky na okenní konstrukce v případě jejich zabudování do stavby (Jirák, 2013). 

Legislativní a normové požadavky při výrobě, nabízení, dodávání a montáži otvorových 

výplní se řídí zákony, normami, nařízeními vlády a směrnicemi, včetně nařízení a směrnic 

Evropské Unie. Pro přiblížení jsou níže uvedeny jen některé z nich (Šnajdr, 2012): 

 směrnice č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov, 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, 

 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky označované CE, 

 norma ČSN EN 14 351-1 Okna a dveře, 

 norma ČSN EN 13 830 Lehké obvodové pláště, 

 norma ČSN EN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, 

 technická normalizační informace TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky  

na zabudování, 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

d) Technologické prostředí 

V současné době dynamika vývoje nových technologií a technologických inovací 

vytváří značný tlak na jejich implementaci ve firmách, které mohou vytvářet významný zdroj 

konkurenční výhody na trhu. Společnost SULKO s.r.o. investuje do nových moderních 

technologií, jejichž prostřednictvím se snaží modifikovat stávající produkty či vytvářet nové. 

Firma disponuje vlastní lakovnou a nově zakoupenou kašírovací linkou pro vysokou 

flexibilitu v nabídce širokého spektra barev a designu otvorových výplní. Díky implementaci 

moderních strojů a postupů zefektivňuje svou výrobu a minimalizuje množství nevyužitého 

odpadu a jeho dopady na životní prostředí. Firma využívá nejmodernější technologii 

povrchové úpravy oken, tzv. HDF – high definition finishing, zajišťující vysoce kvalitní, 

kompaktní a odolný povrch vůči nečistotám, stárnutí a působení UV záření,  

který je výsledkem výzkumu a vývoje několika desetiletí. Společnost také inovovala 
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podnikový informační systém a implementovala systém řízení péče o zákazníky, program 

Microsoft Dynamics CRM. (Interní materiál) V oblasti plastových oken je zřetelný neustálý 

vývoj trendu zdokonalování směrem k finančním a tepelným úsporám, ale také zdokonalování 

funkčních prvků oken a implementace nejrůznějších technologických vymožeností,  

viz kapitola 3.1.3 Nové trendy na trhu plastových oken.     

e) Přírodní prostředí 

Společnost SULKO s.r.o. je výrobní firmou, která chápe vztah k životnímu prostředí 

jako jeden ze základních principů trvale udržitelného rozvoje firmy i celé společnosti.  

Při své činnosti usiluje o naplnění všech požadavků a ekologických nařízení na ochranu 

životního prostředí a trvalé snižování dopadu produkce se zřetelem na užití materiálů, procesů 

a postupů šetrných k životnímu prostředí. Společnost SULKO s.r.o. je nositelem certifikace 

environmentálního managementu ISO 14001:2005. Firma provádí odvoz a likvidaci odpadu 

ve spolupráci s autorizovanými firmami. (Interní materiál, politika ISM SULKO) Plastová 

okna nezanedbatelnou mírou přispívají svými tepelněizolačními vlastnostmi k úsporám 

energií. Základními prvky oken jsou profily a zasklení, které se dají recyklovat. 

f) Sociálně-kulturní prostředí 

Sociálně-kulturní prostředí se odráží v nákupním chování spotřebitelů,  

které je významně ovlivněno jejich názory, preferencemi a postoji k jednotlivým produktům, 

ale také kulturou, tradicemi a místem kde spotřebitelé žijí. Společnost SULKO s.r.o. 

představuje významného zaměstnavatele šumperského regionu, který napomáhá vytvářet nová 

pracovní místa, snižovat nezaměstnanost, podporovat kulturní aktivity pomocí sponzoringu  

a pořádat charitativní akce. Tím může druhotně působit na myšlení, chování, názory a postoje 

lidí se snahou příznivě ovlivnit poptávku potenciálních zákazníků po nabízených produktech.  

3.2 Charakteristika firmy SULKO s.r.o. 

Níže uvedené informace byly pořízeny z veřejně dostupného výpisu z obchodního 

rejstříku (Obchodní rejstřík a Sbírka listin, 2014): 

Název subjektu:  SULKO s.r.o. 

Sídlo společnosti:  Zábřeh na Moravě, Československé armády 981/41, PSČ 789 01 

IČ:    47976969 

DIČ:    CZ47976969 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Zapsána u:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5878 

Základní kapitál:  1 000 000,- Kč 
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Předmět podnikání: 

- Výroba a montáž oken a dveří a dalších stavebních otvorů z plastů 

- Obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

- Výroba kovových konstrukcí – výroba oken, dveří a dalších výplní stavebních otvorů 

z kovu  

Datum vzniku a zahájení činnosti: 13. května 1993 

 

Společnost SULKO s.r.o. patří mezi nejvýznamnější české výrobce na trhu  

plastových oken s působností delší než 20 let. Historie společnosti SULKO s.r.o. je přiblížena 

v příloze č. 1. Jedná se o ryze českou rodinnou společnost se sídlem v Zábřehu na Moravě, 

která se zabývá výrobou oken a dveří již od roku 1993. V rámci své obchodní činnosti  

se pak zabývá prodejem vlastních výrobků. Společnost SULKO s. r. o. je prosperující firma, 

která v současné době zaměstnává 344 zaměstnanců, což ji činní významným 

zaměstnavatelem šumperského regionu a řadí se tak dle pravidel Evropské unie pro určování 

velikosti podniku mezi velké podniky. Firma se zaměřuje na výrobu moderních, spolehlivých 

a účelových plastových a hliníkových oken a dveří a je předním výrobcem širokého 

sortimentu vysoké kvality s garancí původu českých výrobků, které jsou určeny zejména 

zákazníkům s nejvyššími nároky. (Interní materiál) 

V současné době SULKO s. r. o. dosahuje tržního podílu bezmála 9% a ročního obratu 

přes 800 milionů korun. Denní produkce výrobního závodu v Zábřehu dosahuje  

více než 900 kusů otvorových výplní denně, kdy 80% míří na český trh a zbylých 20% 

směřuje na zahraniční trhy. Export je orientován zejména na západní země Evropy, především 

na trhy Belgie, Německa, Švýcarska, Rakouska, Itálie. Část produkce je vyvážena  

i na Slovensko. Jedinečnost společnosti je také spatřována v tom, že je jediným tuzemským 

výrobcem plastových oken vyvážejícím své výrobky na skandinávské trhy Dánska a Švédska,  

jež jsou známé svými náročnými požadavky v oblasti dodržování kvality a poskytování 

kvalitních výrobků. SULKO s. r. o. koncipuje svou proexportní strategii směrem na západní 

trhy, neboť vysoká kvalita produktů reflektuje vyšší cenu, a ta by mohla zapříčinit skutečnost, 

že jen zlomek zákazníků bude schopných a ochotných si daný produkt koupit v případě 

orientace firmy na východní trhy. Z tohoto hlediska nejsou prozatím pro společnost východní 

trhy atraktivní. (Interní materiál) 

Společnost SULKO s. r. o. disponuje rozsáhlou prodejní sítí, kdy prostřednictvím  

45 obchodních manažerů, 23 vlastních obchodních kanceláří a 106 autorizovaných smluvních 

prodejců zajišťuje prodej svých výrobků a služeb v rámci celého území České republiky. 
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Významným počinem firmy bylo, vytvoření unikátní sítě tzv. SULKO Galerií,  

které jsou k nalezení ve čtyřech městech, a to v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a byly 

otevírány postupně od roku 2010. Cílem SULKO Galerií je nabídnout možnost potenciálním  

i stávajícím zákazníkům vyzkoušet si daný produkt a přesvědčit se o jeho vlastnostech. 

Galerie slouží primárně jako prostor pro prezentaci produktů. (Interní materiál) 

Společnost SULKO s. r. o. si zakládá na tradičních hodnotách a současně dbá  

na dodržování vysoké kvality a technologické vyspělosti nabízených produktů.  

Je certifikována řadou osvědčení a certifikátů, jež jsou nezbytné k naplnění náročných 

podmínek výroby, dodržování kvality a to jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí.  

Je držitelem následujících certifikátů (SULKO, 2014a): 

 certifikát managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, 

 certifikát environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005, 

 certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN EN 

ISO 18001:2008, 

 certifikát autorizovaného partnera REHAU, 

 prohlášení o shodě – plastová okna a balkónové dveře z profilů REHAU Euro Design 

70, REHAU S788 Brilliant Design MD, REHAU S799 Brilliant Design, PROFI Line, 

 prohlášení o shodě – plastové vchodové dveře ze systému Brillinat Design, 

 prohlášení o shodě – hliníková okna a vchodové dveře ze systému Reynaers C68. 

Společnost je členem svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky,  

které v současné době sdružuje více než 1300 dodavatelů staveb, výrobců stavebních hmot  

a výrobků pro stavby, projekčních, inženýrských a poradenských organizací, výrobních  

či obchodních firem, jež se podílí na investiční výstavbě. Cílem svazu je chránit zájmy členů  

a stavebního odvětví, zlepšovat podmínky pro podnikání a ekonomické prostředí, rozšiřovat 

stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb aj. (Svaz podnikatelů  

ve stavebnictví ČR, 2014b) 

Společnost vychází z vize založené na získání pozice jednoho ze dvou 

nejvýznamnějších dodavatelů produktů a služeb na trhu otvorových výplní v rámci  

České republiky i Slovenska, a stát se první volbou na trhu pro náročného zákazníka. 

Posláním společnosti je poskytovat svým zákazníkům produkty a služby s důrazem na kvalitu 

a tvorbu přidané hodnoty, jež zapříčiní jak zvýšení hodnoty a užitku, tak i stupeň komfortu 

bydlení zákazníků. Poslání společnosti se také odráží v jejím samotném názvu  
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SUchánek Libor Kvalitní Okna, kdy každé písmeno názvu společnosti představuje její dílčí 

poslání (Interní materiál): 

S - Stabilita a trvalý růst společnosti, 

U - Úplně a dlouhodobě spokojený zákazník, 

L - Lidé a jejich rozvoj, 

K - Kvalitní a hodnotné produkty, 

O - Ochrana životního prostředí a podpora regionu. 

Filosofie společnosti se odráží v hodnotách založených na úctě k člověku i majetku, 

profesionálním jednání, osobnímu přístupu k zákazníkovi, spolehlivosti a spolupráci vedoucí 

ke spokojenosti zákazníků zajištěním trvalé kvality vyráběných produktů. Hlavní cíle 

společnosti jsou založeny na neustálém zlepšování kvality nabízených produktů, udržování 

technické dokonalosti profilových systémů, zajištění špičkové kvality kování a zpracování 

prostřednictvím nejmodernějších CNC strojích (Interní materiál). Majitel společnosti Ing. 

Libor Suchánek je shrnuje následující větou: „Naším cílem je vyrábět a  dodávat náročným 

zákazníkům produkty, na  které se budou moci dlouhodobě spolehnout  

a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení. Jako rodinná firma klademe důraz 

na poctivý a profesionální přístup v každém kroku výroby, montáže a kontaktu se zákazníkem. 

Chceme, aby SULKO dále rostlo v silnou českou firmu, která obstojí i na náročných 

zahraničních trzích.“ (Sulko, 2014b, str. 2) 

3.2.1 Organizační struktura společnosti 

Právní forma společnosti SULKO je společnost s ručení omezeným a představuje 

pomyslné rozhraní mezi kapitálovou a osobní společností. Společnosti SULKO s.r.o. 

uplatňuje liniovou organizační strukturu, jejíž nespornou výhodou je jednotný způsob řízení, 

kdy jednotlivé organizační jednotky mají přesně vymezené pravomoci, vztahy nadřízenosti  

a podřízenosti a disponují možností přímé kontroly. Organizační struktura společnosti 

SULKO s.r.o. vychází z vnitropodnikového organizačního řádu, který je základním předpisem 

pro řízení společnosti a je v souladu se zavedeným a každoročně obnovovaným integrovaným 

systémem managementu. Organizační struktura je tvořena vnitro-organizačními jednotkami, 

jež jsou dále členěny na úsek generálního a výkonného ředitele, obchodní úsek, úsek řízení 

lidských zdrojů, výrobní úsek, ekonomický úsek, úsek pro export, marketingový úsek,  

IT úsek. Nejvyšší orgán řízení a statutární orgán společnosti je představován dvěma jednateli 

a majiteli v jedné osobě, a to Ing. Liborem Suchánkem jakožto generálním ředitelem  
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a výkonným ředitelem Ing. Petrem Suchánkem. Schéma organizační struktury společnosti 

SULKO s.r.o. viz příloha č. 2. (Interní materiál) 

3.2.2 Zaměstnanci společnosti 

Společnost SULKO s.r.o. dbá na značnou motivaci a budování sounáležitosti  

a loajality svých zaměstnanců, neboť si je vědoma toho, že spokojení, pozitivně motivovaní  

a kvalifikovaní zaměstnanci představují zdroj konkurenční výhody, který umožňuje vyhovět 

neustále se zvyšujícím nárokům a požadavkům zákazníků, obstát v silném konkurenčním 

prostředí a výrazně se podílí na naplňování cílů společnosti. (Interní materiál) 

Společnost SULKO s.r.o. je významným a stabilním zaměstnavatelem šumperského 

regionu se snahou udržovat kulturu českého podnikatele, podporovat a navracet finanční 

prostředky do regionu. V současné době společnost zaměstnává 344 zaměstnanců v průměrné 

věkové struktuře okolo 38 let a vzdělanostní struktuře od vyučených, přes středoškolsky  

až po vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Zhruba 184 zaměstnanců zajišťuje oblast třech 

základních procesů firmy, a to obchod, výrobu a technickou přípravu výroby. Meziroční 

nárůst zaměstnanců se pohybuje dlouhodobě v rozmezí od 2 % do 3%, neboť snahou firmy  

je udržovat počet zaměstnanců na stejné úrovni. Míra fluktuace se za poslední tři roky 

pohybovala v rozmezí okolo 7% až 9%. Míra fluktuace ve společnosti SULKO s.r.o.  

je poněkud vyšší, a to z důvodu, že se jedná o sezónní firmu, kdy firma od března do listopadu 

nabírá dočasně zaměstnance dělnických profesí, a to zejména prostřednictvím agenturního 

zaměstnávání, a tak posiluje svou výrobu, aby byla schopná dostát a realizovat své zakázky  

k spokojenosti zákazníků. (Interní materiál) 

Společnost zajišťuje pro své zaměstnance pravidelné semináře a školení sloužící 

k prohloubení kvalifikace, využívá moderní techniky práce se zaměstnanci  

jako je teambuilding, koučink a pořádá akce na podporu mezilidských vztahů v rámci 

organizace. Společnost se zaměřuje na zvyšování své konkurenceschopnosti formou 

systematického vzdělávání a čerpá z dotací na vzdělávání z fondů EU jako je Evropský 

sociální fond a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Společnost se zapojila  

do programu Projekt Školení je šance a Projekt Leonardo. (Interní materiál) 

3.2.3 Ekonomická situace firmy 

Společnost SULKO s.r.o. vznikla se základním kapitálem ve výši 1 000 000 Kč. 

Celková hodnota aktiv ke dni 31. 12. 2011 byla ve výši 506 257 tis. Kč. Z toho hodnota 

dlouhodobého majetku byla 42 533 tis. Kč a hodnota krátkodobého oběžného majetku byla  

ve výši 457 818 tis. Kč. Jak je zřejmé nejvyšší podíl na majetkové struktuře má dlouhodobě 
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krátkodobý majetek, jehož podíl v letech 2009 až 2011 tvořil v průměru 88 % majetkové 

struktury firmy. V průběhu těchto let také dochází k nárůstu u položky zásob.  

Poměr využití vlastních a cizích zdrojů financování ve firmě znázorňuje obr. 3.5. Z obrázku 

lze konstatovat, že využití cizích a vlastních zdrojů je poměrně vyrovnané s mírnou převahou 

zdrojů cizích. Ty jsou tvořeny rezervami, dlouhodobými a krátkodobými závazky  

a bankovními úvěry. Společnost v roce 2011 čerpala revolvingový úvěr ve výši  

20 milionů Kč. Výše základního kapitálů (1 milion Kč) zůstává v letech 2009 až 2011  

na stejné úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 3.5 Kapitálová struktura společnosti SULKO s.r.o. 

       Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv dostupných na www.or.justice.cz  

 

Ekonomickou situaci a výsledky firmy SULKO s.r.o. v letech 2008 až 2011 zobrazuje 

tab. 3.3. V roce 2009 dochází k dramatickému propadu zisku společnosti,  

kdy oproti roku 2008 došlo k poklesu zisku o téměř 86 %, tj. – 27 277 tis. Kč,  

který lze vysvětlit hospodářskou krizí, zejména pak krizí ve stavebnictví, která podstatným 

způsobem ovlivnila a zapříčinila výrazný propad poptávky po otvorových výplních  

na přelomu let 2008 a 2009, kdy propad trhu plastových oken byl odhadován přibližně kolem 

15 %. I přes neustále klesající tendenci poptávky po plastových oknech se firmě podařilo  

i v následujících letech udržet kladný výsledek hospodaření. Od roku 2010 se pak společnosti 

daří navyšovat zisk a v roce 2011 je tento nárůst až 121%, což představuje zvýšení zisku  

o 9 763 tis. Kč. 
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Tab. 3.3 Ekonomické výsledky 

Ekonomické výsledky 

Rok 2008 2009 2010 2011 
procentuální rozdíl 

(2011/2010) 

Tržby (v tis. Kč) 863 394 874 898 866 130 849 199 -1,95% 

Výnosy celkem (v tis. Kč) 895 853 883 892 886 243 978 217 10,38% 

Náklady celkem (v tis. Kč) 864 056 879 372 878 178 960 389 9,36% 

HV za účetní období (v tis. Kč) 31 797 4 520 8 065 17 828 121,05% 

Počet zaměstnanců 333 333 358 329 -8,10% 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv dostupných na www.or.justice.cz 

3.2.4 Marketingový mix plastových oken firmy SULKO s. r. o.  

Společnost SULKO s.r.o. se v rámci své činnosti soustředí na uspokojení přání  

a potřeb těch nejnáročnějších zákazníků, ale současně ve své činnosti zohledňuje potřeby, cíle 

a schopnost realizovat přiměřený zisk prostřednictvím nalezení rovnováhy mezi zájmy 

zákazníků a samotného podniku. Tomu přizpůsobuje svůj marketingový mix. 

a) Výrobní sortiment a nabídka služeb 

Společnost SULKO s.r.o. ve svém výrobním sortimentu nabízí široké portfolio 

plastový, hliníkových oken a dveří a disponuje rozsáhlou nabídkou doplňkového sortimentu. 

Samotný výběr oken je pak determinován dle typu stavby (rodinné domy, pasivní domy, 

panelové a bytové domy, veřejné a komerční budovy, historická zástavba), neboť každá 

stavba má svá specifika, která je třeba respektovat. Neméně důležitým faktorem je také 

očekávání zákazníků a jejich preference vlastností a užitné hodnoty oken v podobě úspory 

energie, bezpečnosti, útlumu hluku a designu. Společnost má k dispozici lakovací a kašírovací 

linku pro větší flexibilnost v oblasti nabídky barevných fólií, dekorů a barev. Firma rozšiřuje 

své portfolio výrobků o nabídku doplňkového sortimentu a jiného souvisejícího vybavení  

od stínící techniky, sítí proti hmyzu, větracích mřížek, parapetů, přes automatické zavírání 

dveří a bezpečnostní zámkové vložky až po poštovní schránky. Komplexní nabídku firmy  

pak dotváří kategorie speciálních produktů zahrnující zimní zahrady, fasádní systémy, střešní 

světlíky a vnitřní konstrukce tzv. předěly interiéru. (SULKO, 2014b) 

Základní produktovou řadu prezentují čtyři typy plastových oken SULKO Classic, 

Efekto, Economy a Brilliant, které disponují pětikomorovým profilovým systémem, 

izolačním dvojsklem. Pokročilejší produktovou řadu představují další tři typy plastových 

oken, SULKO Optimo+, Profi Line, Profi+ s šestikomorovým systémem a izolačním 

trojsklem, s vyšší cenovou relací a přidanou hodnotou zaměřenou na náročnější zákazníky. 

Produktová řada zacílená zejména na komerční budovy, panelové a bytové domy  
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je zastoupena dvěma typy oken, SULKO Alu Top a Hr+ s pětikomorovým systémem  

a izolačním dvojsklem. Všechny typy výše uvedených oken splňují podmínky dotace Nová 

Zelná úsporám a jsou vyrobitelná v pravoúhlých a šikmých tvarech, kromě okna SULKO Hr+ 

dostupného pouze v pravoúhlém tvaru a okna SULKO Brilliant, které je navíc vyrobitelné 

v obloukovém tvaru. (SULKO, 2014b) 

Společnost SULKO s.r.o. poskytuje ke svým produktům rozsáhlou nabídku služeb. 

Firma nabízí bezplatné poradenství, konzultace a zpracování nezávazné cenové nabídky  

ve více než 20 pobočkách v zastoupení po celé České republice. Ve městech Praha, Brno, 

Ostrava a Olomouc jsou zákazníkům k dispozici speciální SULKO Galerie umožňující  

jim prohlédnout si dané produkty před koupí. Veškeré informace o produktech a službách 

jsou dostupné ve formě produktových katalogů či konzultace s prodejci přímo na pobočkách 

nebo webových stránkách firmy SULKO.  

Záruční doba je poskytována na okna a dveře včetně jejich výplní izolačními dvojskly 

či trojskly a kování po dobu 60 ti měsíců. Záruční doba interiérové a exteriérové stínící 

techniky je 48 měsíců, 36 měsíců u dodávek dveřních zámků a vchodových dveří vyrobených 

z balkónového profilu, a 24 měsíců na vnitřní a venkovní parapety, zednické zapravení  

a malby, povrchovou úpravu klik a madel. Reklamace lze zadat telefonicky, poštou  

nebo speciálně zřízeným emailem na webových stránkách, kterých se pak ujímá servisní 

oddělení a servisní technici. Mezi nejčastější reklamace patří prasknutí skla,  

dále pak seřizování oken, dveří a reklamace doplňků. Firma poskytuje bezplatný záruční 

servis a placený pozáruční servis, kdy nabízí v prvním roce záruky jedno kompletní seřízení 

zakázky zdarma. Firma nabízí certifikovanou montáž prostřednictvím autorizace montážních 

skupin po celé ČR s důrazem na kvalitní montážní materiály i práci, neboť při montáži vzniká 

nejvíce vad (nepřesné vyvážení polohy oken, nedostatečné podložení rámu, nekvalitní 

utěsnění). Montážní skupiny jsou podrobovány pravidelnému školení. Firma SULKO s.r.o. 

jako první zavedla systém montáže S3 s maximální ochranou připojovací spáry.  

Dopravu oken na místo zajišťuje firma bezplatně, ale demontáž, zednické úpravy, odvoz 

starých oken a stavebního odpadu a jeho likvidaci zajišťuje za poplatek. 

Společnost v rámci svých platebních podmínek umožňuje nákup oken na úvěr  

či financování SULKOfin se zvýhodněnými sazbami. Výše zálohy na zakázku u koncových 

zákazníků je 70 %, u velkých zakázek stavebních firem, developerů či veřejné správy  

se pak stanovuje individuální % výše zálohy zakázky. V rámci svých služeb nabízí online 

poptávkové formuláře, kalkulace ceny a sledování stavu zakázky. (Interní materiál) 
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b) Cena 

Cena představuje velmi důležitý prvek marketingového mixu, neboť ta je často jedním 

z nejvíce rozhodujících faktorů, dle kterých se zákazník řídí při výběru plastových oken  

u konkrétní firmy, zvlášť v době, kdy mnoho firem nabízí zpracování cenové nabídky zdarma 

a online a zákazník tak může dané nabídky snadno porovnávat. Cílem firmy SULKO s.r.o.  

je předávat cenovou nabídku zákazníkovi osobně a poukázat na prvotřídní kvalitu svých 

výrobků a poskytovaných služeb, na významné rozdíly v produktech a technických 

parametrech oproti konkurenci a vést zákazníka k soustředění se na vyšší kvalitu produktu  

než nižší ceny. Cena je tvořena cenou základní a cenou doplňků. V rámci základní ceny,  

která se dále odvíjí od rozměrů a specifických parametrů objednaného okna, jsou zahrnuty 

položky okenní křídlo, zasklení, profily, rám, sloupek, klika a zazdívací lišta. Tato cena je pak 

navýšena o příplatky za barvu, design, atypické tvary, meziskelní příčky, demontáž, likvidaci 

odpadu atd. (Interní materiál) 

c) Distribuce 

Distribuční politika ve firmě SULKO s.r.o. je zajišťována přímým distribučním 

kanálem prostřednictvím rozvozu plastových oken, buď vlastními vozy zajišťujícími rozvoz 

v rámci poboček, nebo zprostředkovanou dopravou v den montáže, která je v ceně nabídky. 

Firma využívá strategii tahu tzv. pull strategii, kdy zákazník žádá plastová okna přímo  

od prodejce na pobočkách dané společnosti. Ovšem je také kladen velký důraz na aktivní 

vyhledávání nových příležitostí a zákazníků. (Interní materiál) 

d) Marketingová komunikace 

Společnost SULKO s.r.o. má v rámci své organizační struktury zřízeno vlastní 

marketingové oddělení, jehož prostřednictví zajišťuje veškeré aktivity spojené s marketingem. 

Firma využívá reklamy v tisku, tematických magazínech a regionálním tisku zaměřenou  

na reklamu na nové akce či nové produkty. Dříve využívala i reklamy v TV, a to při spuštění 

kampaně na nové produkty.  Dále používá reklamu v rádiu, celorepublikově v rádiu Impuls  

a regionálně v rádiu Haná a Čas a v neposlední řadě využívá bannerové reklamy na webových 

stránkách, outdoorové reklamy v podobě billboardů a plakátů. Firma se také zaměřuje  

na podporu prodeje nabídkou různých slev – zimní, množstevní, sezónní a akcí na doplňky  

či barvy. Účastní se výstav a veletrhů, zejména se zaměřením na stavební veletrhy  

jako je například veletrh FORARCH a FORPASIV. Společnost má zřízené webové stránky  

a facebookový profil, kde poskytuje základní informace o společnosti, sortimentu, novinkách 

atd. Dalším nástrojem je osobní prodej prostřednictvím obchodních manažerů a přímý 
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marketing ve formě zasílání letáků a direct mailů. V rámci Public Relations firma pořádá 

firemní i veřejné eventy (Sportovní den SULKO). Nejrozšířenější jsou firemní eventy  

pro zaměstnance (Vánoční večírek) a pro obchodní partnery. Firma pořádá charitativní akce 

pro Dětský domov Zábřeh a zabývá se sponzoringem fotbalových a hokejových klubů  

na regionální úrovni. (Interní materiál) 

3.2.5 Zákazníci 

Hlavními zákaznickými skupinami firmy jsou především koncoví zákazníci 

v rodinných, bytových i panelových domech, obchodní partneři tzv. dealeři, stavební firmy, 

stavební bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, architekti a projektanti. 

Firma se v rámci své činnosti také zaměřuje na administrativní a komerční budovy, 

průmyslové objekty, veřejné budovy škol, obecních a městských úřadů.  

 Je zřetelné, že zákaznická základna firmy je velmi rozsáhlá, z toho důvodu firma 

definuje čtyři hlavní zákaznické segmenty. Jedná se o segment koncových  

zákazníků – spotřebitelů tvořený osobami a domácnostmi, se kterými jedná přímo firma 

SULKO s. r. o. a tvoří 20%. Dalším segmentem zákazníků jsou obchodní partneři,  

tzv. dealeři, kteří nakupují produkty firmy a dále je prodávají koncovým zákazníkům,  

jejich poměr představuje 20%. Export – zahraniční obchod představuje další zákaznický 

segment s podílem 10%. Nejrozsáhlejším segmentem je pak segment stavebních firem, 

developerů, státních zakázek a bytových družstev s podílem 50%. Celkově pak poměr  

mezi koncovými zákazníky a firmami je 50:50. Firma má celoplošné zastoupení  

a je zastoupena ve dvanácti krajích České republiky s výjimkou Středočeského  

a Karlovarského kraje. Celkově má firma 23 poboček se specializovaným obchodním týmem. 

(Interní materiál) 

Trh plastových oken v segmentu koncových zákazníků je velmi specifický 

charakterem plastového okna, jako produktu dlouhodobé spotřeby, kdy k jeho koupi dochází 

ze strany spotřebitelů jen jednou za velmi dlouhé období či dokonce jednou za život.  

Z tohoto firma hlediska dbá na profesionální přístup a kontakt se zákazníky, jak při prvním 

setkání, uzavírání zakázky, tak při montážích, záručním i pozáručním servisu a zjišťování 

zákaznické spokojenosti. Společnost SULKO s. r. o. nabízí svým zákazníkům vysokou úroveň 

kvality produktů a poskytovaných služeb, poradenskou činnost, dopravu, montáž výrobků, 

servis, unikátní možnost prohlédnout a vyzkoušet si produkty ve speciálních galeriích  

a při uspokojování zákazníků dbá na dodržování kvality a zajištění profesionální úrovně 

každé zakázky. Tak aby veškerá činnost firmy směřovala k naplnění zákaznické spokojenosti, 
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která by vedla zákazníky k doporučování a poskytování kladných referencí,  

jež mají nezanedbatelný význam v silné konkurenci. 

Je důležité brát v potaz poměrně vysokou vyjednávací sílu zákazníků na tomto trhu, 

která je zapříčiněná přesyceností trhu firmami zabývajícími se výrobou plastových oken, 

vysokou rivalitou konkurenčních podniků způsobenou bojem o zákazníka a v neposlední řadě 

také současnou situací vývoje stavebního trhu, který výrazně ovlivňuje situaci a směřování 

trhu plastových oken. Současná situace není nikterak přívětivá, stavební trh vykazuje  

již pět let klesající tendenci a zlepšení situace se odhaduje až na rok 2015, proto lze očekávat 

stupňující intenzitu konkurenčního boje a posilující vyjednávací sílu zákazníků. 

3.2.6 Dodavatelé 

V rámci dodavatelské spolupráce se firma SULKO s.r.o. striktně zaměřuje na výběr 

dodavatelů, jejichž komponenty a materiály dosahují prvotřídní kvality. Výroba plastových 

oken představuje úzce specifikovanou činnost a z toho důvodu firma preferuje dlouhodobé 

dodavatelské vztahy a ověřenou spolupráci s užším okruhem dodavatelů a s důrazným 

zřetelem na kvalitu, než vztahy krátkodobé či jednorázové. Společnost spolupracuje 

s tuzemskými i zahraničními dodavateli. Řízení dodavatelských vztahů spadá pod obchodní 

úsek, v jehož rámci je vymezena pozice strategický nákupčí, který zabezpečuje veškeré 

činnosti spojené s prodejem a nákupem, výběrem a hodnocením dodavatelů, zpracováním 

dodavatelských tendrů. Dodavatele si firma vybírá na základě kritérií ceny, kvality, dodacích 

podmínek, referenci spolehlivosti aj. Bonita dodavatelů je pak posuzována pravidelným 

měsíčním hodnocením. Výroba plastových oken představuje zakázkovou výrobu,  

kdy objednávky na materiál se tvoří na základě aktuálních potřeb výroby. Z toho důvodu  

je jen minimum komponentů objednáváno na sklad. Firmě jsou dodávány tyto nejčastější 

komponenty: profily, kování, sklo a hliník. Vyjednávací síla dodavatelů,  

zejména dodávajících kvalitní značkové profily je poměrně vysoká, neboť existuje omezený 

počet významných dodavatelů nabízejících profily vysoké kvality s dlouhodobými 

zkušenostmi s jejich výrobou. Společnosti pak mají v rámci dodavatelsko-odběratelských 

vztahů ujednány vyhovující podmínky, neboť zde dochází k pravidelným dodávkám výrobků 

a materiálu. Hlavními dodavateli v oblasti profilů nezbytných pro výrobu oken a dveří jsou 

firmy REHAU a INOUTIC. Důležitými firmami dodávajícím sklo jsou firmy PILKINTON, 

AGC, LAGLAS a IZOS, mezi dodavatele kování pak patří firmy MACO a G-U. Dodavatelé 

hliníku jsou firma ALUPRO a německá společnost REINHARD. (Interní materiál) 
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3.2.7 Konkurence 

Na trhu plastových oken operuje více než 300 firem zabývající se jejich výrobou  

a prodejem. Současná konkurenční strategie firmy je zaměřena na prvotřídní kvalitu 

nabízených produktů, pro-zákaznický přístup, rychlost zhotovení a plnění termínů,  

ale také na snaze odlišit se od ostatních prostřednictvím diferenciace poskytovaných produktů 

a služeb. Diferenciace spočívá zejména v komunikování významných rozdílů v produktech 

oproti konkurenci a nabídce nejnovějších technických vymožeností. Společnost SULKO s.r.o. 

považuje za nejvýznamnější a nejbližší konkurenty z hlediska tržeb a podílu na trhu firmy 

Window Holding a.s., RI OKNA a.s. a Svět Oken s.r.o., jak dokládá tab. 3.4 níže: 

Tab. 3.4 Souhrn firem 

Zdroj: vlastní zpracování z výročních zpráv firem dostupných na www.or.justice.cz 

Window Holding a.s. 

Společnost Window Holding a.s. vznikla 31. 12. 2009 fúzí tří nejvýznamnějších 

výrobců otvorových výplní - Vekra a.s., Otherm a.s. a firmy TWW (Top Wood Window)  

a stala se tak největším výrobcem oken na českém trhu. Firma Vekra s více než 18-ti letou 

působností na českém trhu je původní firmou, která převzala název Window Holding a stala 

se tak vlajkovou značkou této společnosti. Značka Vekra nabízí kompletní portfolio 

plastových, hliníkových, dřevěných oken a dveří. Dále nabízí garážová vrata a doplňkový 

sortiment v podobě stínící techniky. Značka Otherm s již 17-ti letou existencí na českém trhu 

se v rámci svého portfolia soustředí na plastové, hliníkové a dřevěné otvorové výplně. Značky 

Vekra a Otherm používají kvalitní německé profily značek SALAMANDER a VEKA. 

Značka TWW je zaměřena na výrobu dřevěných otvorových výplní vyskytujících  

se na českém trhu již 16 let. Obchodní síť společnosti Window Holding a.s. je velmi rozsáhlá 

a v rámci celé České republiky čítá v průměru více než 70 obchodních zastoupení u každé  

  
Window Holding a.s.  RI OKNA a.s.  SULKO s.r.o. SVĚT OKEN s.r.o. 

2009 2010 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Tržby (v tis. Kč)  2 190 081 1 831 672 951 784 941 976 866 130 849 199  718 926 819 910 

Tržní podíl 14,6 % 14,9 %  7,9 % 9,4 % 7,2 % 8,5 % 6 % 8,2 % 

HV za účetní období 

(v tis. Kč) 
     8 895 -306 659 29 556 17 431  8 065 17 828  14 006 15 006 

Zadluženost    71,3 % 80,6 %  67,4 % 63,4 %  53,9 % 56,4 %  41,3 % 51,8 % 

Certifikace AČVOV 

Zaručeně Česká okna 
ANO ANO NE NE 

Počet poboček  220 80 23 41 

Tradice 2009 1994 1993 1999 
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ze značek Vekra, Otherm a TWW. Značky jednotlivých firem fungují jednotlivě pod svým 

názvem a účetnictvím, ale finanční výkazy jsou spojovány pod Window Holding a.s. 

(Window Holding, 2008 - 2014) Tržby společnosti Window Holding a.s. byly analyzovány  

v letech 2009 a 2010 a vykazovaly klesající tendenci. V roce 2010 se společnost ocitla  

ve ztrátě. Výroční zpráva pro zhodnocení roku 2011 bohužel nebyla k dispozici.  

RI OKNA a.s. 

Společnost RI OKNA a.s. byla založena 14. 10. 1994 a zabývá se výrobou plastových 

a hliníkových oken a dveří. Ve svém portfoliu také nabízí doplňkový sortiment. V roce 2008 

společnost uvedla do provozu jeden z největších a nejmodernějších výrobních areálů v České 

republice, ale i v Evropě, čímž výrazně posunula své technologické možnosti. Ve své výrobě 

používá německé značkové profily SALAMANDER a PROFILNIK zajišťující výrobkům 

prvotřídní kvalitu. (RI OKNA, 2012) Tržby společnosti RI OKNA a.s. vykazovaly  

ve sledovaných letech 2010 až 2011 klesající tendenci, která se projevila i u výsledku 

hospodaření v roce 2011. 

SVĚT OKEN s.r.o. 

Společnost SVĚT OKEN s.r.o. vznikla 26. 2. 1999 se zaměřením na výrobu a prodej 

plastových, hliníkových oken a dveří, garážových vrat a stínící techniky. Ve výrobě 

plastových oken a dveří používá německé profily značky GEALAN. Disponuje rozsáhlou sítí 

poboček a obchodního zastoupení. (Svět oken, 2014) Společnost SVĚT OKEN s.r.o.  

jako jediná ze všech firem vykázala rostoucí tendenci tržeb ve sledovaných letech a mírně 

navýšila zisk v roce 2011. 

  



50 

 

4 Metodika sběru dat 

Tato kapitola je zaměřena na popis procesu marketingového výzkumu v rámci analýzy 

chování zákazníků na trhu plastových oken, který bude proveden za účelem shromažďování 

dat a informací nezbytných pro praktickou část diplomové práce. Marketingový výzkum  

se skládá ze dvou fází – přípravné a realizační. Přípravná etapa zahrnuje definování problému, 

stanovení cíle výzkumu a formulaci výzkumných oblastí. Tyto kroky směřují  

k sestavení plánu výzkumu a následnému testování sběru dat. Realizační etapa je pak tvořena 

sběrem dat, zpracováním shromážděných dat, jejich následnou analýzou a interpretací 

výsledků analýzy nezbytných k prezentaci závěrečných návrhů a doporučení pro management 

firmy SULKO s.r.o. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Diplomová práce se zabývá problematikou chování zákazníků na trhu plastových 

oken. Tuzemský trh plastových oken za poslední tři roky klesl o několik miliard korun,  

a to zejména z důvodů složité situace v sektoru stavebnictví představující významný obor 

české ekonomiky. Tato situace ve stavebnictví, které zaznamenává již pětiletý trend propadu, 

značně ovlivňuje i trh plastových oken. Hodnota trhu plastových oken byla v roce  

2009 odhadována na zhruba 15 miliard korun, v roce 2013 se dle odhadů jeho hodnota 

pohybovala na úrovni 8,5 miliard korun. (Interní zdroj) Na současném trhu plastových oken 

dochází k poklesu počtu zakázek a prodaných oken, zároveň však klesá i jejich cena, 

v odvětví je stále značná konkurence provázená silným konkurenčním bojem o zákazníka, 

způsobená možností velkého výběru a porovnávání konkurenčních nabídek. Právě z důvodu 

zahlcení zákazníků srovnatelnou nabídkou produktů je nutné nalézt takové prostředky,  

které povedou ke konkurenčnímu odlišení, zvýšení počtu a spokojenosti koncových zákazníků 

společnosti SULKO s.r.o. na trhu. Toho lze docílit pochopením a přizpůsobením se potřebám 

a přáním zákazníků, poskytnutím přidané hodnoty, ale zejména také poznáním chování 

zákazníků z hlediska faktorů důležitých v rozhodovacím procesu o koupi plastových oken. 

Marketingový výzkum je zaměřen na analýzu chování zákazníků při rozhodování  

o koupi na trhu plastových oken. Cílem marketingového výzkumu je analyzovat  

a identifikovat klíčové faktory, které mají důležitou roli u koncových zákazníků při výběru  

a rozhodování o koupi plastových oken u konkrétních firem, jak tyto jednotlivé faktory 

vnímají a co je ovlivňuje při koupi.  
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Dílčím cílem marketingového výzkumu pak bude porovnání zjištěných klíčových 

faktorů s firmami identifikovanými zadavatelem jako nejbližší konkurence. Bude se jednat  

o firmy RI OKNA a.s., Vekra a.s., Svět oken s.r.o. Záměrem je zjistit klíčové faktory  

při rozhodování o koupi plastových oken u zákazníků, kteří plastová okna již koupená mají  

či v časovém horizontu nejdéle do jednoho roku uvažují o jejich koupi. Účelem výzkumu  

je také zjistit, zda existují diference při rozhodování o koupi plastových oken z hlediska 

pohlaví, věku, vzdělání, typu bydlení a výše čistého měsíčního příjmu. Výzkum je primárně 

zaměřen na zákazníky výše uvedených čtyř společností, ale ve výběrovém vzorku  

byly v menší míře zastoupeny i jiné společnosti. 

Na základě výsledků výzkumu zhodnotit důležitost jednotlivých klíčových faktorů  

pro rozhodování o koupi plastových oken u koncových spotřebitelů a navrhnout společnosti 

SULKO s. r. o. adekvátní doporučení. 

4.1.2 Formulování výzkumných oblastí 

Marketingový výzkum byl zaměřen na řešení těchto dílčích výzkumných oblastí: 

 Fáze rozhodování a důvody nákupu plastových oken frekvence návštěv 

vybraných poboček, 

 aspekty výběru konkrétní firmy, míra spokojenosti s vybranými faktory dané 

firmy a ochota poskytnout doporučení, 

 identifikace informačních zdrojů při výběru dodavatele plastových oken, 

 identifikace klíčových faktorů při rozhodování o koupi plastových oken, 

 preference formy poptávky po plastových oknech, 

 vztah zákazníků k cenám na trhu plastových oken, 

 vztah zákazníků k doprovodným službám. 

4.1.3 Plán marketingového výzkumu 

Plán marketingového výzkumu představuje poslední část přípravné etapy. Zde dochází 

k přechodu výzkumného procesu z etapy přípravné do etapy realizační. Plán marketingového 

výzkumu, na jehož základě je provedena samotná realizace výzkumu, specifikuje typy dat, 

která jsou shromažďována, způsob sběru dat, metody analýzy dat, kontrolu plánu, časový 

harmonogram a rozpočet výzkumného plánu. 

Zdroje informací 

V rámci zpracování diplomové práce budou využity primární i sekundární zdroje dat. 

Sekundární informace jsou získány zpracováním dat, která byla původně sesbírána dříve 

někým jiným a za jiným účelem než je konkrétní problém, který je v rámci marketingového 
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výzkumu řešen (Kozel, 2011). Sekundární data jsou volně dostupná z veřejných a firemních 

sekundárních dat a informací. V rámci získávání sekundárních dat bylo využito různých 

externích zdrojů ve formě odborných publikací a periodik, teorie z odborné literatury, 

aktuálních statistik, internetových stránek, prospektů a katalogů, výročních zpráv, profilů 

společností a jejich webových stránek. Důležitá jsou také interní sekundární data v podobě 

interních materiálů firmy. Všechny tyto informace slouží k získání údajů o společnosti 

SULKO s. r. o., ale zároveň také poskytují informace nezbytné pro analýzu trhu plastových 

oken a v neposlední řadě dokreslují marketingový výzkum chování zákazníků na tomto trhu.  

 Další informace nezbytné ke zpracování diplomové práce vycházely 

z marketingového výzkumu založeného na sesbírání primárních dat. Primární data byla 

získána prostřednictvím osobního a písemného dotazování, které se uskutečnilo v rámci 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kdy bylo osloveno 235 respondentů. Respondenti 

byli oslovováni v domácnostech (osobní dotazování) a na vybraných pobočkách firem 

(písemné dotazování) SULKO s.r.o., RI OKNA a.s., Vekra a.s. a Svět oken s.r.o. ve městech 

Olomouc, Šumperk, Prostějov, Přerov, Ostrava, Opava. Ze získaných dotazníků muselo  

být vyloučeno 15 dotazníků z důvodu jejich nesprávného či neúplného vyplnění. Analýza byla 

prováděna na základě dotazníků od 220 respondentů. Dotazník je součástí přílohy č. 3. 

Metoda sběru primárních dat 

Nejdůležitější informace pro marketingový výzkum budou získávány z primárních 

zdrojů dat. Jako metoda sběru primárních dat byla zvolena metoda osobního dotazování 

s technikou dotazníku. Metoda dotazování představuje nejrozšířenější metodu sběru dat 

v marketingovém výzkumu. Jako hlavní nástroj byl zvolen dotazník kvůli své jednoduchosti, 

přehlednosti, finanční nenáročnosti a možnosti získání konkrétních odpovědí respondentů. 

Dotazník bude obsahovat 22 otázek vztahujících se k danému problému a bude koncipován  

do formátu A4, což sebou přináší ekonomický důsledek v podobě úspory nákladů na papír,  

rovněž tak psychologický důsledek pro respondenty. Kvantitativní výzkum bude proveden 

v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje v domácnostech a na vybraných pobočkách 

firem SULKO s.r.o., RI OKNA a.s., Vekra a.s., Svět oken s.r.o. ve městech Olomouc, 

Šumperk, Prostějov, Přerov, Ostrava, Opava, které byly osloveny ke spolupráci pomocí 

dotazníku fyzicky umístěného na jednotlivých pobočkách, kde na něj budou respondenti 

odpovídat.  Otázky v dotazníku byly vytvářeny na základě srozumitelnosti a jednoduchosti 

pokládaných otázek se snahou o zachování logického sledu, tak aby jejich formulace vycházela 

z cílů výzkumu. Dotazník je tvořen uzavřenými a otevřenými otázkami, polouzavřenými 

otázkami, otázkami v podobě baterií, kde respondenti hodnotí dané faktory pomocí hodnotících 
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škál a identifikačními otázkami. Celkem bylo dotazováno 235 respondentů. Tazatelem dotazníku 

byla autorka této práce Kristýna Németová, studentka druhého ročníku navazujícího 

magisterského studia, katedry Marketingu a obchodu, Ekonomické fakulty VŠB – TU v Ostravě. 

Dotazování probíhalo v období od 3. 2. 2014 do 3. 3. 2014. 

Základní a výběrový soubor 

Za základní soubor lze považovat všechny domácnosti v rámci Moravskoslezského  

a Olomouckého kraje. Data o počtu domácností za rok 2013 nebyla pro vybrané kraje 

dostupná, ale stav k 31. 12. 2012 byl pro Moravskoslezský kraj 500 641 domácností  

a pro Olomoucký kraj 249 834 domácností. Dle tab. 3.2 (viz podkapitola 3.1.4)  

a tendence rostoucího počtu domácností z předchozích let, lze do budoucna nadále očekávat 

rostoucí trend počtu domácností. Výběrový soubor tvořili stávající i potenciální zákazníci 

poboček vybraných firem v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Velikost 

výběrového souboru byla stanovena na 220 respondentů starších 18 let, kteří plastová okna již 

v domácnosti mají či si je plánují koupit. Respondenti byli oslovováni přímo na pobočkách. 

Dotazování probíhalo na základě záměrného úsudkového výběru vzorku prostřednictvím 

techniky vhodného úsudku a vhodné příležitosti.  

Pilotáž 

Před zahájením výzkumu, tedy před samotným dotazováním respondentů, je nutné 

provést kontrolu dotazníků prostřednictvím tzv. pilotáže. Pilotáž představuje neformální sběr 

dat na malém vzorku osob, jejímž cílem je zjistit, jestli informace požadované od budoucích 

respondentů skutečně existují a je možné takové informace získat. (Kozel, 2011) Pilotáž byla 

provedena v Únoru 2013 na vzorku 10 osob. Cílem bylo ověřit, zda jsou otázky  

pro respondenty dostatečně srozumitelné a logické, zda se nevyskytují chyby ve stylizaci  

či formulaci otázek, a nevznikají tak problémy s jejich pochopením a vyplněním dotazníku. 

Případné chyby a nedostatky by měly být odstraněny. Na základě provedené pilotáže byly 

zjištěny nesrovnalosti s pochopením otázky č. 2, které byly odstraněny, a dotazník byl upraven 

do finální podoby. 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram v tab. 4.1 zobrazuje jednotlivé kroky procesu marketingového 

výzkumu v časové posloupnosti. 
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Tab. 4.1 Časový harmonogram 

ČINNOST/MĚSÍC 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 

Definování problému, cíle a hypotéz      

Plán výzkumu      

Tvorba dotazníku      

Pilotáž      

Sběr dat      

Zpracování a analýza dat      

Interpretace výsledků      

Závěrečná doporučení      

Rozpočet výzkumu 

Veškeré náklady vynaložené na marketingový výzkum jsou shrnuty v tab. 4.2. 

Tab. 4.2 Rozpočet výzkumu 

Položka Náklady 

Kancelářské potřeby (papír, psací potřeby) 115 Kč 

Tisk a distribuce dotazníků 550 Kč 

Doprava 250 Kč 

Celkem 915 Kč 

 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr informací 

Marketingový výzkum byl realizován od 3. 2 do 3. 3. 2014 v Moravskoslezském  

a Olomouckém kraji a probíhal nepravidelně v domácnostech a na pobočkách vybraných 

firem SULKO s.r.o., RI OKNA a.s., Vekra a.s., Svět oken s.r.o. ve městech Olomouc, 

Šumperk, Prostějov, Přerov, Ostrava, Opava., kde byli respondenti oslovování 

prostřednictvím dotazníku. Ke dni 3. 3. 2014 bylo dotázáno 235 zákazníků a jejich počet  

byl shledán jako dostačující. Bylo nutné vyřadit 15 dotazníků pro nesprávné či neúplné 

zodpovězení. Pro analýzu výsledků výzkumu bylo následně použito 220 vyplněných 

dotazníků. Při realizaci sběru dat nastaly problémy v podobě nízké zákaznické návštěvnosti 

jednotlivých poboček a nízké ochoty respondentů vyplnit dotazník, proto sběr dat trval měsíc. 

Mimo sesbírání primárních dat pro účely výzkumu, byla také využita sekundární data,  

která byla analyzována z veřejně přístupných zdrojů na webových stránkách, odborné 

literatury, ale také z interních materiálů společnosti SULKO s. r. o.  
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4.2.2 Zpracování, analýza a interpretace dat 

Po sesbírání primárních dat pomocí dotazníkového šetření, bylo nutné provést 

kontrolu správnosti získaných dat k zajištění správnosti a úplnosti zpracovávaných informací. 

Respondenti otázkám porozuměli, neboť při kontrole a zpracování dotazníků  

se neobjevily žádné větší komplikace. Následně po kontrole a zpracování získaných dat  

byla v programu Microsoft Office Excel 2010 vytvořena datová matice, do níž byly postupně 

zaznamenávány kódované odpovědi v podobě číselných kódů. Datová matice byla základem 

pro následnou analýzu dat získaných výzkumem, která poté byla exportována  

do statisticko-analytického programu pro vyhodnocování dotazníků tzv. Statistical Package 

for the Social Science – IBM SPSS Statistics 21. Pomocí programu SPSS byly prováděny  

a vyhodnocovány veškeré analýzy, které byly interpretovány jak formou textu, tak pomocí 

grafů a tabulek, pro jejichž tvorbu byl využit program Microsoft Office Excel 2010.  

Na základě výsledků analyzovaných dat, bylo možné navrhnout vhodná doporučení 

managementu společnosti SULKO s.r.o. 

4.2.3 Struktura výběrového souboru respondentů 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 220 respondentů, z toho bylo 47,3 % dotazovaných  

v Moravskoslezském kraji a 52,7 % v Olomouckém kraji. Respondenti byli následně 

strukturování dle čtyř identifikačních otázek týkajících se pohlaví, věku,  

nejvyššího dosaženého vzdělání, typu bydlení, výše čistého příjmu, přítomnosti plastových 

oken v domácnosti a dle firmy, kde byla okna zakoupena.  

Z celkových 220 respondentů odpovídalo 53,6 % mužů a 46,4 % žen.  

Nejpočetněji zastoupená věková kategorie byla kategorie ve věku od 31 do 40 let,  

která představovala 30,5 % výběrového souboru respondentů. Naopak nejméně zastoupená 

věková kategorie tvořená 7,3 % respondentů byla kategorie ve věku 61 a více let.  

Nejvyšší zastoupení respondentů dle dosaženého vzdělání vykázala kategorie středoškolské 

s maturitou podílející se na výběrovém vzorku 55 %. Respondenti rozdělení dle kategorie 

výše čistého měsíčního příjmu byli nejvíce zastoupeni v kategorii od 15 000 do 35 000 Kč,  

a to 53,2 %. Z hlediska typu bydlení 65,9 % respondentů uvedlo, že žije v rodinných domech 

a 34,1 % žije v bytových domech. Plastová okna v domácnosti mělo 88,6 % dotazovaných. 

Výsledná struktura výběrového souboru respondentů je zobrazena v tab. 4.3 
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   Tab. 4.3 Struktura výběrového souboru respondentů 

POHLAVÍ Absolutní četnost Relativní četnost 

 Muž 118 53,6 % 

 Žena 102 46,4 % 

Celkem 220 100 % 

VĚKOVÁ KATEGORIE Absolutní četnost Relativní četnost 

 18 – 30 let 44 20,0 % 

 31 – 40 let 67 30,5 % 

 41 – 50 let 62 28,2 % 

 51 – 60 let 31 14,1 % 

 61 a více let 16 7,3 % 

Celkem 220 100 % 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Absolutní četnost Relativní četnost 

 Základní 2 0,9 % 

 Středoškolské bez maturity 38 17,3 % 

 Středoškolské s maturitou 121 55,0 % 

 Vysokoškolské 59 26,8 % 

Celkem 220 100 % 

TYP BYDLENÍ Absolutní četnost Relativní četnost 

 Bytové domy 75 34,1 % 

 Rodinné domy 145 65,9 % 

Celkem 220 100% 

ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Absolutní četnost Relativní četnost 

 Méně než 15 000 Kč 12 5,5 % 

 15 000 – 35 000 Kč 117 53,2 % 

 35 000 – 50 000 Kč 73 33,2 % 

 Více než 50 000 Kč 18 8,2 % 

Celkem 220 100 % 

PLASTOVÁ OKNA V DOMÁCNOSTI Absolutní četnost Relativní četnost 

 Ano 195 88,6 % 

 Ne 25 11,4 % 

Celkem 220 100 % 

PLASTOVÁ OKNA KOUPENA U FIRMY Absolutní četnost Relativní četnost 

 RI OKNA a.s. 46 23,6 % 

 SULKO s.r.o. 52 26,7 % 

 SVĚT OKEN s.r.o. 43 22,1 % 

 VEKRA a.s. 42 21,5 % 

 JINÉ 12 6,2 % 

Celkem 195 100% 
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5 Analýza chování zákazníků 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu výsledků primárního výzkumu chování 

zákazníků na trhu plastových oken. Data potřebná pro následnou analýzu byla získána 

prostřednictvím osobního a písemného dotazování a vyhodnocena pomocí  

statisticko-analytického programu IBM SPSS Statistics 21, jehož výstupy jsou k dispozici 

v příloze č. 5.  

5.1 Fáze nákupního rozhodování a důvody nákupu plastových oken 

Na základě výsledků dotazníkového šetření, lze konstatovat převažující podíl,  

tj. 88,6 % respondentů majících v domácnosti plastová okna. Pouze 11,4 % dotazovaných 

uvedlo, že v domácnosti plastová okna nemá. Výsledky analýzy třídění 2. stupně dle velikosti 

čistého měsíčního příjmu ukázaly, že respondenti z kategorie příjmu 15 000 – 35 000 Kč 

vlastní plastová okna z 93,2 %, což představuje téměř o 5 procentních bodů více než celkový 

průměr. Naopak nejméně vlastní plastová okna respondenti z kategorie příjmu do 15 000 Kč,  

a to konkrétně 75 %, viz tab. 5.1 níže.  

Tab. 5.1 Přítomnost plastových oken v domácnosti dle čistého měsíčního příjmu domácnosti 

 
Čistý měsíční příjem domácnosti Total 

méně než 15 

000 Kč 

15 000 - 35 

000 Kč 

35 000 - 50 

000 Kč 

více než 50 

000 Kč 

Máte ve Vaší domácnosti 

plastová okna? 

ano 75,0% 93,2% 83,6% 88,9% 88,6% 

ne 25,0% 6,8% 16,4% 11,1% 11,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

    Dále v rámci analýzy kontingenční tabulky s kategoriálními proměnnými byla 

provedena pomocí Chí-kvadrát testu analýza statistické závislosti mezi přítomností plastových 

oken v domácnosti a výší čistého měsíčního příjmu domácnosti. Nebyla však zjištěna 

statistická závislost mezi výše uvedenými proměnnými, neboť hodnota signifikace (0,09)  

byla větší než 0,05, viz příloha č. 5 tab. 1. 

Fáze nákupního rozhodování 

 Analýza oblasti týkající se fáze nákupního rozhodování zaměřená na současnou 

situaci respondentů na trhu plastových oken, kategorizovala respondenty do tří kategorií,  

viz obr. 5.1. První kategorie byla tvořena respondenty, kteří mají plastová okna již koupená  

a lze se u nich zaměřit na ponákupní chování. Tato kategorie byla dále rozčleněna  

na respondenty s plastovými okny koupenými v časovém horizontu více než jeden rok a byla 

tvořena 67,3 % a respondenty s plastovými okny koupenými méně než jeden rok tj. 21,4 %, 
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15,3% 6,9% 

26,3% 

15,7% 

58,5% 
77,5% 
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plastová okna koupená více než
jeden rok

plastová okna koupená méně
než jeden rok

O koupi plastových oken
uvažuji

tedy čerstvými uživateli plastových oken. Druhá kategorie zastoupená 11,4 % představovala 

respondenty ve fázi uvažujících o koupi plastových oken, kdy respondenti jednotlivé 

informace vyhledávají, vyhodnocují alternativy, případně se rozhodují o koupi a představují 

tak možné potenciální zákazníky jednotlivých firem. Třetí kategorii tvořili respondenti,  

kteří o koupi plastových oken vůbec neuvažují, a z toho důvodu nebyly dotazníky  

těchto respondentů do analýzy zařazeny. 

 
Obr. 5.1 Struktura respondentů dle fáze nákupního rozhodování na trhu plastových oken 

Pomocí Chí-kvadrát testu bylo zkoumáno, zda fáze nákupního rozhodování,  

tedy příslušnost ke třem výše zmíněným kategoriím je ovlivňována demografickými faktory 

(pohlaví, věk, vzdělání, typ bydlení, čistý měsíční příjem). Analýza prokázala statistickou 

závislost fáze nákupního rozhodování na pohlaví, kdy signifikace (0,01) byla menší  

než 0,05 a všechny podmínky platnosti testu byly splněny, viz příloha č. 5, tab. 2.  

Strukturu nákupního rozhodování dle pohlaví znázorňuje obr. 5.2, kde lze vidět,  

že o koupi plastových oken uvažuje daleko více mužů (15,3 %) než žen (6,9 %), což může být 

způsobeno větší zainteresovaností mužů při výběru a rozhodování o koupi produktů 

dlouhodobé spotřeby náročných na orientaci v technických parametrech a vysokých 

požadavcích na kvalitu, k nimž plastová okna bezesporu patří. O koupi plastových oken 

nejčastěji uvažují zákazníci ve věku od 18 do 50 let, viz příloha č. 5, tab. 3.  

    Obr. 5.2 Struktura nákupního rozhodování dle pohlaví 

21,4 % 

 

67,3 %  

11,4 % 

plastová okna koupená méně než jeden rok

plastová okna koupená více než jeden rok

o koupi plastových oken uvažuji
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Existence statistické závislosti mezi fází nákupního rozhodování a zbývajícími 

demografickými faktory nebyla prokázána, jelikož signifikace ve všech případech byla větší 

než 0,05. 

Důvody nákupu plastových oken 

Nejčastější důvod nákupu plastových oken, viz příloha č. 5, tab. 4, uvedlo 43,2 % 

respondentů zejména potřebu výměny starých původních oken, kdy se jednalo o první nákup 

plastových oken vůbec. Rekonstrukci či revitalizaci uvedlo jako důvod pořízení plastových 

oken 34,1 % dotazovaných a možnost zařizování domácnosti ve smyslu novostavby uvedlo 

20,5 %. Naopak nejméně respondentů, tj. 2,3 %, uvedlo jako důvod nákupu plastových oken 

výměnu starých již plastových oken, kdy se nejednalo o jejich první nákup. Nízký podíl 

respondentů právě v této kategorii lze přisuzovat pravděpodobně dlouholeté životnosti 

plastových oken, kdy respondenti nakupují plastová okna pouze jednou, či několikrát za život 

(např. rekonstrukce bytu posléze zařizování rodinného domu).  

Na základě analýzy třídění 2. stupně dle věkových kategorií (viz obr. 5.3)  

bylo zjištěno, že lidé z věkové kategorie 18-30 let nejčastěji uváděli důvod nákupu plastových 

oken za účelem rekonstrukce či revitalizace. U skupiny respondentů z ostatních věkových 

kategorií pak výrazně převažoval důvod nákupu plastových oken za účelem výměny starých 

původních oken. Skupina respondentů ve věku 31-40 let na rozdíl od ostatních skupin častěji 

volila jako důvod nákupu plastových oken možnost novostavby. Skupina respondentů 

z věkových kategorií 18-30 let a 61 a více let vůbec neuvedla jako důvod nákupu plastových 

oken možnost výměny starých již plastových oken.  

Obr. 5.3 Důvod nákupu plastových oken dle věkových kategorií. 
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Chí-kvadrát test (viz příloha č. 5, tab. 5) prokázal závislost mezi důvody nákupu 

plastových oken a příslušností k dané věkové kategorii, nicméně nebyly naplněny podmínky 

testu, což představuje sníženou vypovídací schopnost. 

Analýza třídění 2. stupně dle typu bydlení respondentů vykázala (viz obr. 5.4),  

že respondenti z kategorie bytových a rodinných domů jako důvod nákupu plastových oken 

uváděli nejčastěji výměnu starých původních oken (bytové domy 53,3 % a rodinné domy  

37,9 %). Nejméně častým důvodem pro výměnu plastových oken byla výměna již starých 

plastových oken zastoupená 1,3 % u bytových domů a 2,8 % u rodinných domů. 

 

Obr. 5.4 Důvod nákupu plastových oken dle typu bydlení 

Na základě provedeného Chí-kvadrát testu byla zjištěna statistická závislost  

mezi důvodem nákupu plastových oken a typem bydlení, jelikož signifikace (0,03) byla menší 

než 0,05. Nebyla však splněna podmínka testu, že 80 % buněk musí mít očekávanou četnost 

větší než 5, viz příloha č. 5, tab. 6. Z toho důvodu byly spojeny kategorie výměna starých 

původních oken a výměna starých již plastových oken do nové kategorie „pouze výměna 

starých oken“ (viz příloha č. 5, tab. 7). Tím došlo k naplnění obou nutných podmínek  

pro platnost Chí-kvadrát testu (viz příloha č. 5, tab. 8). 

Třídění 2. stupně z hlediska firmy (viz obr. 5.5), kde byla plastová okna zakoupena, 

prokázalo, že respondenti, kteří koupili plastová okna u firem RI OKNA a VEKRA, nejčastěji 

uváděli jako důvod jejich nákupu právě výměnu starých plastových oken. Naopak 

respondenti, kteří zakoupili plastová okna u firem SULKO a SVĚT OKEN, nejčastěji  

jako důvod nákupu uvedli rekonstrukci či revitalizaci. Skupina respondentů s okny 

koupenými do firmy SULKO na rozdíl od všech ostatních respondentů, častěji volila možnost 

jako důvod nákupu plastových oken účel rekonstrukce či revitalizace (48,1 %). Závislost 
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důvodu nákupu plastových oken na konkrétních firmách, kde byla plastová okna zakoupena, 

nebyla však statisticky prokázána. 

     Obr. 5.5 Důvod nákupu plastových oken dle konkrétních firem  

Z hlediska důvodu nákupu plastových oken dle pohlaví a dle výše čistého měsíčního 

příjmu domácnosti, nebyla vykázána žádná závislost a ani nebyly zaznamenány žádné 

statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými proměnnými. Proto lze konstatovat, že muži, 

ženy i respondenti z různé kategorie výše čistého měsíčního příjmu domácnosti odpovídali 

z hlediska důvodu nákupu plastových oken přibližně stejně. 

5.2 Nákupní chování v souvislosti s výběrem konkrétní firmy 

Marketingový výzkum byl primárně, dle přání zadavatele, zaměřen na zákazníky  

čtyř firem - RI OKNA, SULKO, SVĚT OKEN, VEKRA. Ve struktuře výběrového souboru 

jsou však v menší míře zahrnuty i firmy z kategorie „jiné“, neboť volba i této možnosti  

byla respondentům v dotazníku nabídnuta.  

5.2.1 Návštěvnost vybraných poboček 

Respondenti, při otázce zda navštívili či kontaktovali nějakou z výše uvedených 

čtyř firem či jejich poboček, měli možnost zatrhnout více odpovědí či využít možnosti 

varianty uvést „JINÉ“. Frekvenci návštěv vybraných poboček znázorňuje obrázek 5.6,  

kde je patrná nejvyšší návštěvnost na pobočkách firmy SULKO (62,3 %). Firma RI OKNA 

s celkovým pokrytím 50,5 % byla druhou nejvíce navštěvovanou firmou. S téměř stejnou 

návštěvností se potýkaly firmy SVĚT OKEN (46,4 %) a VEKRA (45,5 %). Variantu  

„JINÉ“ zvolilo 22,3 % respondentů, kdy tato možnost byla zastoupena celkem 15-ti různými 

firmami. Respondenti v rámci kategorie „JINÉ“ navštívili firmy Okna Macek (4,5 %),  
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Kolomazník a BJ Okna byly navštíveny 1,5 % respondenty. Zbývajících osm firem (Baran, 

Decro Bzenec, DECPLAST, Hestia Welt, Otherm, Slovaktual, V Okno, WIPLAST) 

navštívilo 0,5 % respondentů. 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 5.6 Návštěvnost vybraných poboček 

Návštěvnost poboček dle vybraných faktorů 

Návštěvnost poboček firem byla hodnocena i z pohledu třídění 2. Stupně. Z hlediska 

třídění dle pohlaví se ukázalo, že u firem SULKO, RI OKNA a SVĚT OKEN, převažovala 

návštěvnost mužů nad ženami, u firem VEKRA a JINÉ převažovala pak návštěvnost žen. 

Mezi nejčastěji navštěvované pobočky u mužů a žen patří pobočky firem  

SULKO a RI OKNA. Mezi nejčastěji navštěvované pobočky respondentů z kategorie  

čistého měsíčního příjmu do 15 000 Kč patří firmy RI OKNA (58,3 %), SULKO a SVĚT 

OKEN shodně z 41,7 %.  Lidé s příjmem v kategorii 15 000 Kč až 35 000 Kč navštívili 

nejčastěji společnost SULKO (60,7 %) a VEKRA (50,4 %). Příjmová kategorie respondentů 

35 000 až 50 000 navštívila pobočky firem SULKO z 67,1 % a RI OKNA z 60,3 %. 

Respondenti s příjmem přesahujícím 50 000 Kč nejčastěji navštěvovali pobočky firem 

SULKO a SVĚT OKEN shodně z 66,7 %. Z výše uvedeného lze konstatovat pozitivní jev  

pro firmu SULKO v návštěvnosti dle třídícího kritéria výše čistého měsíčního příjmu 

domácnosti, neboť pobočky této firmy jsou na rozdíl od poboček ostatních firem nejvíce 

navštěvovány příjmovými kategoriemi od 15 tis. Kč a výš. Tříděním 2. stupně dle typu 

bydlení respondentů, viz obr. 5.7, bylo zjištěno, že u poboček firem RI OKNA a SULKO  

jsou minimální rozdíly v návštěvnosti z hlediska typu bydlení, tzn., že pobočky těchto firem 

jsou zákazníky z rodinných i bytových domů navštěvovány přibližně stejně. Naopak největší 

rozdíl v návštěvnosti dle typu bydlení byl zaznamenán u poboček firem SVĚT OKEN,  

kdy respondenti z kategorie bytových domů navštívili pobočku z 60 % a z kategorie 

rodinných domů z 39,3 %.  
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Obrázek 5.7 Návštěvnost vybraných poboček dle typu bydlení  

Respondenti z Moravskoslezského kraje nejčastěji navštěvovali pobočky firem 

SULKO (66,3 %) a RI OKNA (51,9 %), nejméně pak pobočky firem VEKRA (39,4 %)  

a kategorie JINÉ (10,26 %). Nutno podotknout, že zastoupení poboček SULKO, RI OKNA  

a VEKRA v Moravskoslezském kraji je shodný po třech pobočkách. Respondenty  

nejvíce navštěvovanou pobočkou v Olomouckém kraji byla firma SULKO (58,6 %),  

VEKRA (50,9 %) a RI OKNA (49,1 %). Počet poboček v Olomouckém kraji je shodný  

po šesti u firem SULKO a RI OKNA. Firma VEKRA má v Olomouckém kraji pouze  

tři pobočky, avšak lze vidět, že v návštěvnosti převýšila firmu RI OKNA,  

která má v Olomouckém kraji dvojnásobný počet poboček. Veškeré tabulky s daty třídění 

druhého stupně dle dalších faktorů jsou k dispozici v příloze č. 5, tab. 9-12. 

5.2.2 Koupě plastových oken u konkrétní firmy  

Plastová okna si v jedné z výše uvedených poboček koupilo 88,6% respondentů  

a pouze 11,4% si plastová okna v těchto pobočkách nekoupilo, neboť ti byli ve fázi,  

kdy teprve o koupi uvažovali a jednotlivé pobočky mohli navštěvovat za účelem získávání 

informací či hodnocení alternativ nabídek produktů. Obrázek 5.8 prezentuje procentní podíl 

firem, kde si respondenti zakoupili plastová okna. Procentuální rozdíl mezi jednotlivými 

firmami, kde byla okna zakoupena, nebyl tak markantní jako v případě návštěvnosti. Plastová 

okna v kategorii „JINÉ“ koupilo 6,2% respondentů, kdy 4 respondenti koupili plastová okna  

u firmy OK Plast, tři u firmy VPO Protivanov, dva u firmy Kolomazník a u firem  

Okna Macek, Decro Bzenec a Otherm byla koupena plastová okna pouze jedním 

respondentem. S kategorií firem „JINÉ“ nebude z důvodu zaměření na čtyři výše uvedené 

konkurenční firmy a nízkého zastoupení této kategorie pouze 12 firmami dále pracováno. 
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          Obrázek 5.8 Struktura vybraných poboček dle koupě plastových oken  

Koupě plastových oken dle vybraných faktorů 

Koupě plastových oken ve vybraných pobočkách byla zhodnocena i z hlediska třídění 

2. stupně, kdy třídícím kritériem byly věkové kategorie a čistý měsíční příjem domácnosti. 

Analýza ukázala (viz obr. 5.9), že lidé ve věkové kategorii 18-30 let a 31-40 let nejvíce 

kupovali plastová okna na pobočkách SULKO (37,8 % a 32,8%). Pouze 10,8 % respondentů 

ve věkové kategorii 18-30 let koupilo plastová okna na pobočkách VEKRA a nejméně 

respondentů ve věku od 31 – 40 let koupilo plastová okna na pobočkách SVĚT OKEN  

a VEKRA shodně po 20,7 %. Naopak věková kategorie 41-50 let kupovala plastová okna 

nejvíce na pobočkách SVĚT OKEN (32,7%) a VEKRA (28,6 %), a pouze  

18,4 % respondentů v této kategorii koupilo plastová okna na pobočkách SULKO. 

Respondenti ve věku 51 až 60 let nejčastěji kupovali plastová okna u firmy RI OKNA,  

kdežto respondenti starší 61 let kupovali plastová okna nejvíce u firem SULKO a VEKRA 

shodně z 33,3 %. 

Obr. 5.9 Koupě plastových oken dle věku 

Obrázek 5.10 znázorňuje skupiny respondentů kategorizovaných dle výše čistého 

měsíčního příjmu domácnosti. Skupina respondentů s příjmem do 15 tis. Kč vykázala 

rovnoměrné zastoupení z hlediska firem, kde byla plastová okna zakoupena.  

Lidé z kategorie příjmu 15 tis. Kč až 35 tis. Kč nejvíce kupovali plastová okna na pobočkách 

firem SULKO a VEKRA shodně z 29,1 %, kdežto respondenti s příjmem  
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35 tis. Kč až 50 tis. Kč nejčastěji kupovali plastová okna u firem RI OKNA a SULKO.  

Lidé s příjmem přes 50 tis. Kč nejvíce kupovali plastová okna na pobočkách SVĚT OKEN, 

naopak nejméně na pobočkách SULKO. Jelikož se firma SULKO zaměřuje na náročné 

zákazníky, měla by se snažit o zvýšení podílu prodeje svých produktů v segmentu zákazníků 

s čistým měsíčním příjmem přes 50 tis. Kč, neboť analýza ukázala, že ze všech sledovaných 

firem byla v zastoupení této příjmové kategorie nejslabší. 

Obr. 5.10 Koupě plastových oken dle čistého měsíčního příjmu domácnosti 

Tabulky s daty třídění druhého stupně dle faktorů pohlaví, vzdělání, typ bydlení, kraje 

a důvodu nákupu jsou v příloze č. 5, tab. 13-17. Závislost koupě plastových oken u konkrétní 

pobočky z hlediska různých třídících faktorů nebyla statisticky prokázána. 

5.2.3 Kritéria preferencí výběru konkrétních poboček 

Respondenti, kteří koupili plastová okna v jedné z poboček RI OKNA, SULKO, 

SVĚT OKEN, VEKRA či z kategorie „Jiné“, měli dále vybrat důvody vedoucí k rozhodnutí 

koupit plastová okna u dané firmy, které jsou znázorněny na obr. 5.11. Respondenti nejvíce 

uváděli jako důvod, který je vedl k rozhodnutí koupit plastová okna u konkrétní firmy 

doporučení a reference, spolu s pověstí firmy. Z výrazně převažujícího procentuálního 

zastoupení respondentů u tohoto faktoru, tj. 70,3 %, lze usuzovat, že tento zmíněný faktor  

má nezanedbatelný význam při rozhodování respondentů, kde plastová okna koupí  

a respondenti se referencemi, doporučeními a pověstí firmy řídí. Nejméně častým důvodem,  

který by respondenty vedl koupit plastová okna u dané firmy, byla pak nabídka širokého 

sortimentu (18,5 %) a poskytnutí lepších servisních služeb (19 %).    

 

 



66 

 

18,5% 

19,0% 

30,8% 

33,3% 

35,4% 

70,3% 

0% 20% 40% 60% 80%

široká nabídka sortimentu

lepší servisní služby

nižší cena

lepší kvalita

blízkost bydliště, dostupnost

doporučení, reference, pověst firmy

   

Obr. 5.11 Důvody výběru konkrétních poboček ke koupi plastových oken 

Kritéria preferencí výběru konkrétních poboček 

Důvody preferenčního výběru konkrétní pobočky při rozhodování respondentů  

o koupi plastových oken byly analyzovány i z pohledu třídění 2. stupně. Je důležité zmínit,  

že faktor doporučení, referencí a pověsti firmy byl tak silně zastoupen, že jej respondenti  

i z hlediska všech třídících kategorií (pohlaví, věk, vzdělání, typ bydlení, příjem, kraj, 

konkrétní firmy) uváděli nejvíce. Z toho důvodu je pro firmy žádoucí usilovat o naplňování 

zákaznické spokojenosti vedoucí k šíření pozitivních doporučení a referencí.  

Třídění 2. stupně dle konkrétních firem vykázalo (viz tab. 5.2), že všichni respondenti 

uváděli jako nejčastější preferenční důvod výběru dané firmy doporučení, reference a pověst 

firmy.  

   Tab. 5.2 Preferenční důvody výběru pobočky z hlediska konkrétních firem 

 
Plastová okna koupena ve firmě 

RI OKNA SULKO SVĚT OKEN VEKRA 

Preference 

pobočky 

Důvod: doporučení, reference, pověst firmy 73,9% 67,3% 65,1% 73,8% 

Důvod: lepší kvalita 54,3% 32,7% 25,6% 21,4% 

Důvod: nižší cena 28,3% 28,8% 37,2% 28,6% 

Důvod: blízkost bydliště, dostupnost 19,6% 25,0% 51,2% 47,6% 

Důvod: široká nabídka sortimentu 19,6% 23,1% 18,6% 14,3% 

Důvod: lepší servisní služby 26,1% 9,6% 27,9% 9,5% 

Zastoupení respondentů ve skupině 46 52 43 42 

 

Bylo zjištěno, že společnost SULKO z hlediska doporučení, referencí a pověsti firmy 

jako preferenčního důvodu vedoucího zákazníky k výběru konkrétní pobočky pro koupě 

plastových oken, mírně zaostává za firmami RI OKNA a VEKRA. Respondenti, kteří koupili 

plastová okna na pobočkách RI OKNA a SULKO, uváděli jako druhý nejčastější důvod 

preference dané pobočky lepší kvalitu, což je pro obě firmy pozitivní jev,  
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neboť jsou zákazníky chápány jako firmy poskytující kvalitní produkty. Firma SULKO  

však z hlediska důvodu – lepší kvalita vedoucího respondenty ke konečnému rozhodnutí,  

u jaké firmy plastová okna koupí, výrazně zaostává za firmou RI OKNA (54,3 %).  

Naopak firmě SULKO se podařilo v rámci preferenčního důvodu lepší kvalita předčít firmy 

SVĚT OKEN (25,6 %) a VEKRA (21,4 %), kdy jako důvod preference firmy SULKO uvedlo 

právě lepší kvalitu 32,7 % respondentů. Respondenti, jež zakoupili plastová okna  

na pobočkách SVĚT OKEN a VEKRA, jako druhým nejčastějším důvodem vedoucím  

ke koupi oken právě u těchto firem byla blízkost bydliště a dostupnost poboček, což může 

nasvědčovat tomu, že tito zákazníci se při výběru plastových oken orientují zejména  

dle firem, jejichž síť poboček je pro ně nejdostupnější. Veškeré tabulky třídění druhého 

stupně dle faktorů pohlaví, vzdělání, typu bydlení, věku, příjmu a kraje jsou k dispozici 

v příloze č. 5., tab. 18-20.Chí-kvadrát test prokázal statistickou závislost mezi konkrétní 

pobočkou, kde byla plastová okna koupena a preferenčními důvody - lepší kvalita a blízkost 

bydliště, viz příloha č. 5, tab. 21, 22.   

Chí-kvadrát test prokázal závislost mezi preferenčními důvody výběru konkrétní 

pobočky a pohlavím, vzděláním a čistým měsíčním příjmem domácnosti, viz příloha č. 5,  

tab. 23-25. Ženy uváděli blízkost bydliště a dostupnost jako preferenční důvod výběru 

konkrétní pobočky častěji než muži. Vysokoškolsky vzdělaní lidé a lidé s měsíčním příjmem 

domácnosti přes 50 tis. Kč, pak častěji než respondenti z ostatních vzdělanostních  

a příjmových skupin uváděli jako preferenční důvod výběru konkrétní pobočky lepší servisní 

služby. Podmínky testu nebyly naplněny pouze v případě čistého měsíčního příjmu, což 

přináší sníženou vypovídací schopnost.  

5.2.4 Míra spokojenosti s vybranými faktory konkrétních poboček 

Další oblast analýzy byla zaměřena na zkoumání spokojenosti respondentů 

s jednotlivými faktory u poboček firem, kde zakoupili plastová okna. Obrázek 5.12 zobrazuje 

celkové výsledky procentního vyjádření hodnocení spokojenosti jednotlivých faktorů 

respondenty, kdy nejvíce spokojených zákazníků bylo s faktory technických parametrů oken, 

kvality a profesionální montáže. Naopak nejméně spokojení byli zákazníci s faktory možnost 

nákupu na splátky/úvěr, výše zálohy; program Zelená úsporám, akce za zvýhodněnou cenu  

či nabídka doplňků zdarma. Hodnocení spokojenosti dosáhlo průměrné hodnoty 3,80  

a v přepočtu na procentní vyjádření spokojenosti činí průměr 60 %.  
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Obr. 5.12 Procentní vyjádření hodnocení průměrné spokojenosti 

T-TEST 

Spokojenost respondentů s jednotlivými faktory byla analyzována prostřednictvím  

T-testu (viz příloha č. 5, tab. 26), v jehož rámci byla porovnávána spokojenost s jednotlivými 

faktory s předem stanovenou hodnotou, tj. průměrnou hodnotou 3,80. Následně bylo možné 

určit, jaké faktory byly respondenty hodnoceny průměrně, nadprůměrně a podprůměrně.  

Dle výsledků T-testu se stanovenou hodnotou 3,80 lze konstatovat průměrné hodnocení 

spokojenosti respondentů s úrovní cen; komplexností nabízených služeb;  dobou zhotovení  

a plněním termínů a s možností výběru designu, detailů a přizpůsobení se požadavkům 

atypických tvarů oken. Výrazně nadprůměrně byla respondenty hodnocena spokojenost 

s kvalitou; technickými parametry oken; profesionální montáží a jednáním, ochotou  

a odborností prodejců na pobočkách. Podprůměrně byla hodnocena spokojenost s šířkou 

nabídky sortimentu; možností nákupu na splátky a požadovanou výší zálohy; s programem 

Zelená úsporám, nabídka zvýhodněných akcí či nabídka zdarma. Na základě výše uvedených 

výsledků lze konstatovat, že zákazníci poboček firem, kde plastová okna koupili,  

jsou spíše spokojeni než nespokojeni, což také potvrzuje vysoká míra respondentů (88,2 %), 

kteří by danou společnost doporučili. 

Spokojenost zákazníků dle jednotlivých firem 

Spokojenost zákazníků s danými faktory byla hodnocena i z hlediska jednotlivých 

firem, u nichž byla plastová okna respondenty zakoupena, což znázorňuje tab. 5.3 včetně 

pořadí jednotlivých firem. Nejvíce spokojení byli zákazníci firmy SVĚT OKEN, kdy 

procentní vyjádření jejich spokojenosti převýšilo ostatní firmy u osmi z celkových jedenácti 
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sledovaných faktorů. Naopak nejméně spokojení byli zákazníci firmy VEKRA, jejíž procentní 

vyjádření spokojenosti u šesti sledovaných faktorů bylo vždy ze všech čtyř firem nejnižší.   

         Tab. 5.3 Souhrnné procentní vyjádření spokojenosti zákazníků sledovaných firem  

SPOKOJENOST S DANÝMI FAKTORY SVĚT OKEN SULKO RI OKNA VEKRA 

kvalita 76,0% 73,1% 71,0% 61,1% 

technické parametry oken 72,9% 75,0% 71,0% 71,4% 

profesionální montáž 72,1% 67,9% 67,4% 66,7% 

jednání, ochota, odbornost - prodejců 70,5% 60,9% 67,4% 63,5% 

komplexnost nabízených služeb 69,8% 53,8% 58,7% 58,7% 

doba zhotovení, plnění termínů 69,0% 59,0% 65,9% 54,0% 

úroveň cen 65,9% 58,3% 53,6% 51,6% 

design, detaily 62,0% 71,2% 63,8% 50,8% 

šířka nabídky sortimentu 54,3% 52,6% 47,8% 54,0% 

program Zelená úsporám, akce, nabídka zdarma 51,9% 50,0% 43,5% 41,3% 

možnost nákupu na splátky/úvěr, výše zálohy 46,5% 51,9% 40,6% 46,8% 

PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 64,6% 61,2% 59,2% 56,3% 

Pořadí firem dle spokojenosti zákazníků 1. 2. 3. 4. 

 

Porovnání spokojenosti zákazníků firem SULKO a SVĚT OKEN 

Následně byla firma SULKO srovnána s firmou SVĚT OKEN, která dosáhla 

nejlepšího hodnocení zákaznické spokojenosti, a to za účelem zjištění zda byla firma SULKO 

v některých oblastech lepší a na jaké faktory by se měla při zvyšování zákaznické 

spokojenosti v budoucnu zaměřit. Nejvíce firma SULKO převyšovala v zákaznické 

spokojenosti firmu SVĚT OKEN, a to u faktoru design - téměř od deset procentních bodů  

a u faktoru možnosti nákupu plastových oken na splátky/úvěr či ve výši požadované zálohy 

téměř o šest procentních bodů. Naopak nejvíce firma SULKO zaostávala za firmou  

SVĚT OKEN v hodnocení spokojenosti zákazníků u faktorů komplexnost nabízených služeb, 

doba zhotovení a plnění termínů ze strany firmy a v neposlední řadě také u faktoru jednání, 

ochota a odbornost prodejců, který byl mimo jiné u firmy SULKO zákazníky hodnocen 

nejnižším procentním vyjádřením spokojenosti ze všech sledovaných firem.  Relativně stejné 

úrovně spokojenosti zákazníků dosáhly obě firmy u faktorů šířka nabídky sortimentu, 

program Zelná úsporám, akce či nabídka zdarma. Ostatní výsledky, lze vidět na obr. 5.13. 
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       Obr. 5.13 Procentní vyjádření spokojenosti zákazníků firem SVĚT OKEN a SULKO 

Podrobné souhrnné výsledky hodnocení spokojenosti i spokojenosti z hlediska konkrétních 

firem jsou k dispozici v příloze č. 5., tab. 27-31. 

ANOVA 

Pro porovnání více nezávislých skupin, konkrétně spokojenosti s danými faktory  

dle konkrétních poboček, kde byla plastová okna zakoupena, byla využita jednoduchá analýza 

rozptylu ANOVA. ANOVA vykázala existenci statistické závislosti, kdy průměrné hodnocení 

spokojenosti u faktoru kvality a designu záviselo na pobočce firmy, kde zákaznicí koupili 

plastová okna (viz příloha č. 5, tab. 32). Pro zjištění skutečnosti, kde přesně existují rozdíly,  

bylo nutné provést následnou analýzu Post Hoc Testu (viz příloha č. 5, tab. 33).  

Největší rozdíly v hodnocení průměrné spokojenosti u kvality (viz obr. 5.14) závisí zejména 

na skutečnosti, zda respondenti koupili plastová okna u firmy SVĚT OKEN či VEKRA.  
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Zákazníci, kteří zakoupili plastová 

okna u firmy SVĚT OKEN,  

byli spokojení s kvalitou (4,28)  

více než byl průměr (3,80) a byli také 

výrazně více spokojeni než zákazníci, 

kteří zakoupili plastová okna u firmy 

VEKRA, kteří byli spokojeni 

průměrně. Naopak největší rozdíl 

v hodnocení průměrné spokojenosti 

dle designu závisel na tom,  

zda respondenti koupili plastová okna 

u firmy SULKO či VEKRA,  

viz obr. 5.15. Spokojenost zákazníků 

s designem plastových oken 

zakoupených u firmy SULKO (4,13) 

byla výrazně vyšší než průměrná 

spokojenost a tito zákazníci byli také 

výrazně více spokojení s designem 

než ti, kteří zakoupili plastová okna  

u firmy VEKRA (3,52), neboť ti byli 

méně spokojeni než je průměr (3,80).   

 

 

 

Obr. 5.15 Spokojenost s faktorem design dle konkrétních firem 

 

5.2.5 Ochota poskytnout doporučení 

Z celkového počtu respondentů, kteří mají v domácnosti plastová okna, tj. 195,  

by 88,2 % (viz tab. 5.4) doporučilo pobočku firmy, kde plastová okna koupili, což je  

pro firmy velmi pozitivní jev. Pouze 11,8 % by danou firmu nedoporučilo. Respondenti,  

kteří si koupili plastová okna na pobočkách firem RI OKNA a SVĚT OKEN, by dané firmy 

doporučili téměř shodně z 93 %. Naopak respondenti, kteří koupili plastová okna u firmy 

VEKRA, by tuto firmu nedoporučilo téměř 20 % respondentů a z kategorie „JINÉ“  

pak 25 % respondentů. Pokud jsou zákazníci spokojeni, jsou i k dané firmě loajální a ochotní 

ji doporučit dál. Bylo zjištěno, že respondenti jako jeden z hlavních důvodů,  

Obr. 5.14 Spokojenost s faktorem kvalita dle 

konkrétních firem 
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který je vedl vybrat si okna právě u dané firmy, byly právě doporučení, reference a pověst 

firmy. Také při získávání informací respondenti nejvíce, až z 75 %, využívají právě 

doporučení od známých. Téměř 47 % respondentů pak uvedlo, že z hlediska důležitosti  

je doporučení a reference ovlivňují nejvíce při výběru a rozhodování o koupi plastových oken. 

Na základě výše uvedeného je pro firmy nanejvýš vhodné a důležité zaměřit se na naplňování 

zákaznické spokojenosti a podporu šíření kladného slova z úst do úst, tzv. word of mouth. 

Tab. 5.4 Ochota poskytnout doporučení dle konkrétní firmy  

 
Plastová okna koupena ve firmě Total 

RI 

OKNA 

SVĚT 

OKEN 

SULKO VEKRA Jiné 

Doporučili byste danou 

firmu? 

ano 93,5% 93,0% 88,5% 81,0% 75,0% 88,2% 

ne 6,5% 7,0% 11,5% 19,0% 25,0% 11,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5.3 Nákupní chování a rozhodování na trhu plastových oken 

V následující podkapitole jsou analyzovány jednotlivé výzkumné oblasti týkající  

se informačních zdrojů, klíčových faktorů při rozhodování o koupi plastových oken, 

preferencí a vztahu zákazníků k různým formám poptávky, cenám a doprovodným službám 

na trhu plastových oken. 

5.3.1 Identifikace informačních zdrojů při výběru dodavatele plastových oken 

Tato oblast byla zaměřena na zjištění nejčastějších informačních zdrojů,  

které respondenti využívají za účelem získání informací týkajících se firem, poboček  

a produktů před rozhodnutím o koupi plastových oken. Respondenti měli možnost vybírat 

z více odpovědí. Naprostá většina respondentů, tj. 75,5 %, uvedla jako nejčastější informační 

zdroj sloužící k získání informací o firmách, pobočkách a produktech před koupí  

právě doporučení od známých. Zde je vidět i vysoká provázanost s výše analyzovanými 

důvody vedoucími ke koupi plastových oken u vybrané firmy, a to zejména na základě 

doporučení, referencí a pověsti firmy, kdy tuto možnost uvedlo 70,3 % respondentů.  

Opět je zde prokázána vysoká zainteresovanost zákazníků na tomto faktoru.  

Nejméně respondentů pak uvedlo jako zdroj informací odborné časopisy a účast na veletrzích. 

Podrobné výsledky všech informačních zdrojů jsou patrné z obrázku 5.16 níže.    
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    Obr. 5.16 Informační zdroje 

Identifikace informačních zdrojů dle vybraných faktorů 

Všechny věkové kategorie (viz tab. 5.5) s výjimkou kategorie 61 a více let uváděli 

nejvíce variantu získávání informací na základě doporučení známých. Mladí lidé a lidé 

středního až zralého věku uváděli jako druhou nejčastější variantu získávání informací 

internet, a to v obecném slova smyslu, kdežto lidé ve věku 51-60 let uváděli shodně, z 48,4 % 

variantu získávání informací přímo od prodejců a referencí na internetu ve smyslu návštěvy 

portálů a diskuzních fór určených k dané problematice. Respondenti starší 61 let pak uváděli 

nejčastěji variantu informačních zdrojů prodejce a doporučení od známých.  

Tab. 5.5 Informační zdroje dle věkových kategorií 

Informační zdroje 

Věková kategorie 

18 - 

30 let 

31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 - 60 

let 

61 a 

více let 

 doporučení od známých 

 reference na internetu 

 reklama - v tisku, rádiu, médiích, billboardy, katalogy, letáky 

 internet 

 veletrhy 

 odborné časopisy 

 v prodejnách, přímo od prodejců 

77,3% 80,6% 83,9% 58,1% 50,0% 

40,9% 41,8% 45,2% 48,4% 37,5% 

29,5% 25,4% 17,7% 16,1% 25,0% 

45,5% 64,2% 53,2% 41,9% 37,5% 

4,5% 7,5% 4,8% 6,5% 6,3% 

11,4% 9,0% 8,1% 6,5% 6,3% 

43,2% 47,8% 45,2% 48,4% 56,3% 

Respondenti se středoškolským vzděláním bez maturity a nižším uváděli nejčastěji 

variantu informačních zdrojů právě doporučení od známých a od prodejců, kdežto lidé  

se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškolsky vzdělaní lidé uváděli nejčastěji 
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doporučení známých a internet. Vysokoškolsky vzdělaní lidé pak nejvíce ze všech 

vzdělanostních skupin respondentů využívali jako zdroj informací odborné časopisy  

(viz příloha č. 5, tab. 34). Lidé všech příjmových kategorií, s výjimkou respondentů s příjmem  

do 15 000 Kč, uváděli doporučení známých a internet. Lidé s příjmem do 15 000 Kč nejčastěji 

získávali informace přímo od prodejců v prodejnách (viz příloha č. 5, tab. 35). 

V rámci analýzy týkající se informačních zdrojů byl proveden Chí-kvadrát test mezi 

zdroji informací a vzděláním, věkem a čistým měsíčním příjmem, viz příloha č. 5, tab. 36-39. 

Byla vykázána závislost mezi zdrojem informací: doporučením od známých a vzděláním, 

internetem a vzděláním; doporučením od známých a věkovou kategorií; doporučením  

od známých a čistým měsíčním příjmem. Podmínky testu nebyly naplněny pouze v případě 

čistého měsíčního příjmu, tudíž je zde snížená vypovídací schopnost. 

5.3.2 Identifikace klíčových faktorů při rozhodování o koupi plastových oken 

Tato oblast byla zaměřena na identifikaci klíčových faktorů, které respondenty  

při výběru a rozhodování o koupi plastových oken mezi více výrobci ovlivňují nejvíce,  

či naopak nemají vliv. Respondenti tak hodnotili důležitost vybraných faktorů  

na škále 1 (nemá vliv) až 5 (ovlivňuje nejvíce). Na obrázku 5.17 jsou znázorněny výsledky 

procentního vyjádření hodnocení důležitosti jednotlivých faktorů, kdy nejvyšší průměrné 

hodnocení důležitosti získal faktor, profesionální montáž, téměř 85 %.  Je zřejmé,  

že respondenty při výběru a rozhodování o koupi plastových oken více ovlivňuje 

profesionální montáž, které přisuzují vyšší důležitost než například ceně. Tento jev může  

být přisuzován specifické povaze plastových oken jako produktu dlouhodobé spotřeby,  

kdy k jeho nákupu dochází pouze jednou či párkrát za život, a zákazníci častěji než na cenu 

hledí na odbornost a profesionální montáž, kvalitu, posuzují a důkladně porovnávají technické 

parametry oken a alternativní nabídky různých firem. Při tomto svém chování kladou i značný 

důraz na doporučení a reference, což se již po několikáté potvrdilo. Naopak nejméně důležité 

faktory, mající takřka minimální vliv na rozhodování respondentů o koupi plastových oken 

mezi více výrobci, jsou možnosti nákupu na splátky či výše zálohy, program Zelená úsporám, 

akce za zvýhodněnou cenu či nabídka doplňků zdarma. Hodnocení důležitosti dosáhlo 

průměrné hodnoty 3,75 a v přepočtu na procentní vyjádření důležitosti představuje průměr 

58,2 %.  
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    Obr. 5.17 Procentní vyjádření hodnocení průměrné důležitosti 

T-TEST 

Důležitost vybraných faktorů byla hodnocena prostřednictvím T-testu (viz příloha č. 5, 

tab. 40) s předem stanovenou hodnotou, která byla zvolena jako průměrná hodnota důležitosti, 

tj. 3,75. Výsledky T-testu ukázaly, že respondenti při výběru a rozhodování o koupi 

plastových oken mezi více výrobci přisuzují průměrnou důležitost cenové úrovni; 

komplexnosti nabízených služeb, době zhotovení a plnění termínů; jednání, ochotě  

a odbornosti prodejců; známosti a pověsti firmy. Výrazně nadprůměrná důležitost byla 

respondenty přisuzována faktorům kvalita; technické parametry oken; profesionální montáž, 

ale také doporučením a referencím na adresy jednotlivých firem. Podprůměrného hodnocení 

dosáhly faktory šířka nabídky sortimnetu; možnost nákupu na splátky/úvěr či požadovaná 

výše zálohy; design; program Zelná úsporám, akce či nabídky zdarma. 

T-TEST PRO NEZÁVISLÉ SKUPINY 

Dále byl využit T-test pro nezávislé skupiny, jehož prostřednictvím byly porovnávány 

průměry v odpovědích z hlediska pohlaví a byla zjištěna odlišnost odpovědí mužů a žen  

u dvou z celkových třinácti faktorů. Průměry mužů a žen z hlediska hodnocení důležitosti 

profesionální montáže byly rozdílné, ženy přisuzovali profesionální montáži větší důležistost 

než muži. Hodnocení důležitosti faktoru program Zelná úsporám, akce či nabídky zdarma 

není u mužů a žen podobné, neboť pro ženy byl tetnto faktor více důležitý než pro muže,  

viz příloha č. 5, tab. 41, 42. 

ANOVA 

Dále k hodnocení důležistosti vybraných faktorů byla využita jednoduchá analýza 

rozptylu ANOVA k porovnání více nezávislých skupin, konkrétně věku, vzdělání a čistého 
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měsíčního příjmu. Závislost hodnocení důležistosi jednotlivých faktorů nebyla prokázána  

u vzdělání, u výše čistého měsíčního příjmu pak nebyly naplněny podmínky pro užití 

ANOVA. Průměrné hodnocení důležitosti u faktorů jednání, ochoty a odbornosti prodejců  

a dále u  možnosti nákupu na splátky/úvěr či výše zálohy, designu a programu Zelná úsporám, 

akcí či nabídek zdarma je závislé  

na věku a existují zde významné 

statistické rozdíly (viz příloha č. 5, tab. 

43). Z účelem zjištění, kde přesně  

se tyto rozdíly vyskytují byla použita 

analýza Post Hoc testu, viz příloha č. 5, 

tab. 44. Největší rozdíly průměrného 

hodnocení důležitosti u faktoru jednání,  

ochota a odbornost prodejců  

závisí zejména na skutečnosti,  

zda respondenti pocházejí z věkové 

kategorie 31-40 let či 51-60 let. 

Zákazníci ve věku 31-40 let považují 

jednání, ochotu a odbornost prodejců  

za výrazně více důležitou a ovlivňující 

než respondenti ve věku 51-60 let,  

což znázorňuje i obrázek 5.18. 

Respondenti ve věkové kategorii  

61 a více let přisuzují faktoru 

monžnosti nákupu na splátky či výši 

zálohy daleko větší důležitost  

než respondenti z ostatních věkových 

kategorií, viz obr. 5.19. Tento jev  

lze vysvětlit tím, že lidé starší 61 let, 

disponují nižšími finančními 

prostředky a pečlivě zvažují, zda firma 

u které by chtěli koupit plastová okna poskytuje možnost jejich nákupu  

na úvěr, jak je tento úvěr pro ně výhodný, či jaká je výše požadované zálohy,  

Obr. 5.18 Důležitost faktoru jednání, ochota  

a odbornost prodejců dle věku 

Obr. 5.19 Důležitost faktoru možnost nákupu  

na splátky a výše zálohy dle věku 
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a kdy tyto faktory je pak mohou 

ovlivnit při konečném rozhodnutí,  

kde plastová okna nakonec koupí. 

Největší rozdíly v průměrné důležitosti 

faktoru designu plastových oken jsou  

u respondentů ve věkové kategorii  

41-50 let, kteří přisuzují designu větší 

důležistost než respondenti z věkové 

kategorie 51-60 let, viz obr 5.20.   

Statisticky významný rozdíl průměrné 

důležitosti u faktoru program Zelná 

úsporám, akce či nabídka zdarma  

je zřetelný u respondentů starších  

61 let, kdy přisuzují tomuto faktoru 

větší důležitost než respodneti 

z kategorie 51-60 let, což může být 

způsobeno větší zainteresovaností 

zákazníků straších 61 let snahou 

dosáhnout úspor v rámci programu 

Zelná úsporám či využívat akční 

nabídky, viz obr. 5.21.  

 

 

 

 

5.3.3 Vztah spokojenost a důležitost 

Dále byl porovnáván vzájemný vztah mezi spokojeností a důležitostí. Obrázek 5.22 

znázorňuje jednotlivé faktory z hlediska spokojenosti a důležitosti dle procentuálního 

vyjádření jejich středních hodnot. Respondenti byli se sedmi faktory z celkových jedenácti 

spokojeni více než důležitost, která těmto faktorům byla přisuzována, což představuje 

pozitivní jev. Z toho důvodu by se firmy neměly příliš zaměřovat na faktory,  

které jsou zákazníky vnímány jako méně důležité a zároveň jsou s nimi více spokojeni. 

Obr. 5.20 Důležitost faktoru design dle věku 

Obr. 5.21 Důležitost faktoru program Zelná úsporám, akce dle věku 
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Naopak ve čtyřech případech byli respondenti s danými faktory spokojeni méně  

než je důležitost, která byla těmto faktorům přisuzována. Účelem je zaměřit se na faktory  

se kterými jsou zákazníci méně spokojeni, ale přisuzují jim z hlediska hodnocení důležitosti 

značný význam, neboť právě zde jsou odhalovány mezery a nedostatky. 

Obr. 5.22 Porovnání důležitosti a spokojenosti 

K porovnání důležitosti a spokojenosti s jednotlivými faktory vztahujícími se k plastovým 

oknům z hlediska konkrétních firem, byla využita poziční mapa. Průsečíky os poziční mapy, 

které byly stanoveny na základě hodnocení průměru 11 faktorů důležitosti (3,70)  

a spokojenosti (3,80), vytváří čtyři kvadranty, z nichž se zaměřujeme především na kvadranty 

vysoká spokojenost/vysoká důležitost a nízká spokojenost/vysoká důležitost. Souřadnice 

jednotlivých faktorů jsou tvořeny středními hodnotami důležitosti a spokojenosti. Zákazníci 

všech sledovaných firem považují za nejvíce důležité faktory při nákupním rozhodování 

zejména profesionální montáž, kvalitu a technické parametry oken.  

POZIČNÍ MAPA 

Zákazníci firmy SULKO jsou nejvíce spokojeni s faktory kvalita a technické 

parametry oken. Naopak nejméně spokojení jsou zákazníci s programem Zelná úsporám, 

akcemi či nabídkou zdarma, který však není považován za příliš důležitý faktor. V kvadrantu 

nízká spokojenost/vysoká důležitost se nachází celkem čtyři faktory směřující spíše 

k průměrné spokojenosti a důležitosti. Podobnou tendenci vykazuje i faktor jednání, ochota  



79 

 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

RI OKNA 

    vysoká spokojenost nízká spokojenost 

vysoká důležitost 

nízká důležitost 

    vysoká 
spokojenost 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0

SULKO 

    vysoká spokojenost nízká spokojenost 

vysoká důležitost 

nízká důležitost 

    vysoká 
spokojenost 

a odbornost prodejců. Na tyto faktory by se měla firma zaměřit a snažit se zvyšovat 

zákaznickou spokojenost. Další výsledky jsou patrné z obrázku 5.23 níže. 

Obr. 5.23 Poziční mapa SULKO 

Zákazníci firmy RI OKNA byli výrazně spokojenější s faktorem jednání, ochota  

a odbornost prodejců než zákazníci firmy SULKO, u níž se tento faktor blížil spíše průměru. 

Spokojenost zákazníků firmy SULKO byla u faktorů profesionální montáž, kvalita  

a technické parametry vyšší.  V kvadrantu nízká spokojenost/vysoká důležitost se u firmy  

RI OKNA nachází pouze jeden faktor, který však spíše směřuje k průměrné hodnotě 

spokojenosti i důležitosti. Ostatní výsledky znázorňuje obrázek 5.24 níže. 

Obr. 5.24 Poziční mapa RI OKNA 

Zákazníci firmy SVĚT OKEN byli jako jediní nejvíce spokojeni s nejvíce faktory  

ze všech sledovaných firem. Firma SULKO výrazně předčila v hodnocení zákaznické 
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spokojenosti firmu SVĚT OKEN pouze u faktoru technické parametry oken. V kvadrantu 

nízká spokojenost/vysoká důležitost se u této firmy nenacházel žádný faktor, což se pro firmu 

jeví pozitivně, viz obrázek 5.25 níže. 

Obr. 5.25 Poziční mapa SVĚT OKEN 

Firmě VEKRA se v kvadrantu vysoká spokojenost/vysoká důležitost podařilo mírně 

předčít firmu SULKO, a to pouze u faktoru jednání, ochota a odbornost prodejců. Jinak firma 

VEKRA ve faktorech profesionální montáž, kvalita a technické parametry z hlediska 

hodnocení spokojenosti za firmou SULKO spíše zaostávala. Vzhledem k vyšší důležitosti 

jsou zákazníci této firmy méně spokojení s úrovní cen. Spokojenost zákazníků s faktorem 

design je vzhledem k průměrné důležitosti spíše nižší, viz obr. 5.26. 

Obr. 5.26 Poziční mapa VEKRA 
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5.3.4 Preference formy poptávky po plastových oknech 

Následující oblast se zaměřovala na zjištění upřednostňované formy poptávky 

respondentů při nákupním rozhodování týkající se plastových oken. Obrázek 5.27 znázorňuje 

výsledky, které však nejsou příliš překvapivé, jelikož naprostá většina respondentů (71,8 %) 

upřednostňuje osobní kontakt s prodejci na pobočkách, což potvrzuje racionální kupní 

chování zákazníků dané specifickou povahou plastových oken jako produktu dlouhodobé 

spotřeby představující cenově náročnější investici. Účelem osobní návštěvy pobočky 

zákazníkem je vytvoření si konkrétní představy o firmě a prodejcích, snadnější ujasnění 

potřeb a specifikace individuálních požadavků. V daleko menší míře (25,5 %) je využívána 

forma zadávání poptávky zákazníkem prostřednictví elektronického poptávkového formuláře, 

který má většina firem umístěných  

na svých webových stránkách. 

Využití formy telefonické poptávky 

je téměř zanedbatelné, neboť tuto 

formu uvedlo pouze 2,7 % 

dotazovaných. 

Z hlediska třídění 2. stupně dle věku, vzdělání a příjmu domácnosti  

(viz příloha č. 5, tab. 45-46) bylo zjištěno, že všechny skupiny respondentů výrazně 

upřednostňují formu osobní poptávky. Skupina respondentů z věkové kategorie 18-30 let,  

na rozdíl od ostatních, překvapivě nejméně často upřednostňovala elektronickou formu 

poptávky. Skupina respondentů ve věkové kategorii 31-40 let, s vysokoškolským vzděláním  

a příjmem domácnosti od 35 tis. Kč do 50 tis. Kč, častěji než ostatní skupiny respondentů 

volila možnost telefonické poptávky. Naopak elektronickou formu poptávky, častěji  

než ostatní skupiny, volila skupina respondentů ve věku od 51 do 60 let, s vysokoškolským  

či středoškolským vzděláním s maturitou a s příjmem domácnosti přesahujícím 50 tis. Kč.  

Na základě Chí-kvadrát testu byla zjištěna statistická závislost mezi formou upřednostňované 

poptávky a příjmem domácnosti, nebyly však naplněny podmínky pro platnost testu,  

viz příloha č. 5, tab. 48. 

Dále bylo analyzováno kolik nabídek 

(viz obr. 5.28) jednotlivých firem,  

si nechávají zákazníci průměrně 

zpracovávat, kdy 45 % uvedlo  

dvě až tři nabídky a více než tři 

Obr. 5.27 Upřednostňovaná forma poptávky 

Obr. 5.28 Procentuální vyjádření počtu zpracovaných nabídek 
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nabídky uvedlo 28,6 %. Tento jev nasvědčuje tomu, že zákazníci důkladně porovnávají 

alternativní varianty nabídek různých firem. 

V rámci třídění 2. stupně byl analyzován vztah mezi upřednostňovanou formou 

poptávky a počtem nabídek jednotlivých firem (viz obr. 5.29), které si zákazníci  

při rozhodování o koupi plastových oken nechávají zpracovat. Respondenti,  

kteří upřednostňují osobní a elektronickou formu poptávky si nejčastěji nechávali zpracovávat 

dvě až tři nabídky. Naopak respondenti upřednostňující telefonickou formu poptávky  

si nechávali nejčastěji zpracovávat více než tři nabídky. Závislost uvedených proměnných 

nebyla statisticky prokázána. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.29 Počet zpracovaných nabídek dle upřednostňované formy poptávky 

U všech příjmových skupin respondentů, s výjimkou příjmové skupiny 35 tis. Kč  

až 50 tis. Kč, výrazně převažoval trend zákazníků nechávat si zpracovat dvě až tři nabídky 

různých firem. Respondenti s příjmem 35 tis. Kč až 50 tis. Kč volili v relativně shodném 

poměru varianty zpracování dvou až tří nabídek či více než tří nabídek firem. Naopak skupina 

respondentů s příjmem nižším než 15 tis. Kč, volila častěji než jiné příjmové skupiny variantu 

zpracování jedné až dvou nabídek. Tuto variantu pak nejméně volili respondenti s příjmem 

vyšším než 50 tis. Kč. Podrobnější výsledky znázorňuje obrázek 5.30 níže. Statisticky  

však nebyla prokázána závislost mezi počtem zpracovaných nabídek a výší měsíčního příjmu 

domácnosti. 

 

Obr. 5.30 Počet zpracovaných nabídek dle upřednostňované měsíčního příjmu 
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5.3.5 Vztah zákazníků k cenám na trhu plastových oken 

Cílem oblasti zaměřené na vztah zákazníků k cenám na trhu plastových oken  

bylo zjistit, zda respondenti porovnávají ceny plastových oken jednotlivých firem  

před rozhodnutím o koupi u konkrétní firmy, a jaké je vnímání respondentů vůči cenám 

plastových oken, zda se jim zdají přiměřené, vysoké či nízké. Bezmála 40 % respondentů 

uvedlo, že před rozhodnutím u které firmy plastová okna koupí, velmi důkladně porovnává 

cenové nabídky různých firem. Pouze necelé 2 % respondentů uvedlo, že ceny plastových 

oken vůbec neporovnává. Průměrná známka u otázky týkající se porovnávání cen  

byla 3,99. Naprostá většina respondentů (56,8 %) uvedla, že ceny na trhu plastových oken 

vnímají jako přijatelné – odpovídající kvalitě. Velmi nízké procento respondentů spadá  

do kategorie, která vnímá ceny jako nízké. Průměrná známka u vnímání cen byla 3,49. 

Výsledky znázorňuje obrázek 5.31 níže. 

Obr. 5.31 Vztah zákazníků k cenám plastových oken 

Vztah zákazníků k cenám plastových oken byl analyzován pomocí T-testu  

pro nezávislé skupiny, kde byly porovnávány průměry v odpovědích mužů a žen. Výsledky 

testu však ukázaly, že muži i ženy odpovídali na otázky týkající se porovnávání a vnímání  

cen plastových oken podobně, tzn., že zde nebyly prokázány významné statistické  

rozdíly v odpovědích mužů a žen, viz příloha č. 5, tab. 49 - 52. Test ANOVA prokázal  

na hladině významnosti 0,05 statistický vliv výše čistého měsíčního příjmu na vnímání cen 

plastových oken na trhu, viz příloha č. 5, tab. 53. Největší rozdíl ve vnímání cen plastových 

oken (viz příloha č. 5, tab. 54) respondenty byl vykázán u skupiny respondentů s příjmem 

domácnosti do 15 tis. Kč, kteří vnímají cenu plastových oken na trhu za spíše vysokou, kdežto 

respondenti s příjmem domácnosti 35-50 tis. Kč vnímají ceny plastových oken spíše  

za přijatelné, odpovídající kvalitě. 

5.3.6 Vztah zákazníků k doprovodným službám na trhu plastových oken 

V dotazníkovém šetření měli respondenti uvést, jakou nabídku doprovodných služeb 

by nejvíce ocenili. Výsledky jsou uvedeny na obr. 5.32 níže. Respondenti mohli vybírat z více 
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možných odpovědí a byla jim také nabídnuta varianta možnosti uvést „jiné“,  

ta však žádným z respondentů využita nebyla. Respondenti by nejvíce z daných 

doprovodných služeb uvítali odborné poradenství a servis (57,3 %), což může být zapříčiněno 

nedostatečným zajištěním této služby ze strany firem. Druhou nejvíce uváděnou doprovodnou 

službou (53,6 %) byla možnost prohlédnout či vyzkoušet si produkt před koupí. Tuto možnost 

nabízí svým potenciálním zákazníkům pouze firma SULKO, která ji právem považuje  

za zdroj konkurenční výhody. Nejméně respondentů, tj. 9,1 % by pak ocenilo možnost nákupu 

plastových oken na splátky či úvěr. Z toho lze odvozovat, že o tuto doprovodnou službu  

je mezi respondenty nejmenší zájem, což také potvrzuje i skutečnost, že faktor nákup  

na splátky či úvěr dosáhl nejnižšího hodnocení důležitosti ze všech faktorů a jeho průměrná 

hodnota byla 2,50. 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 5.32 Doprovodné služby 

 

Statistický vliv na doprovodné služby, které by zákazníci nejvíce uvítali, byl prokázán 

pomocí testování ANOVA (viz příloha č. 5, tab. 55), a to pouze v případě věkových kategorií. 

Největší rozdíly se vyskytovali u věkových kategorií 41-50 let a 61 a více let, kdy nejstarší 

věková kategorie by uvítala doprovodnou službu v podobě možnosti koupě plastových oken 

na úvěr či splátky z 25 %, kdežto u věkové kategorie 41-50 let by tuto možnost uvítalo pouze 

1,6 % respondentů, viz příloha č. 5, tab. 56, 57. V rámci nabízení doprovodné služby nabídky 

nákupu plastových oken na splátky či úvěr je vhodné zaměřit se zejména na segment 

zákazníků postproduktivního věku v nižší příjmové kategorii.  

Dále bylo zjištěno, že potenciální zákazníci, tedy zákazníci uvažující o koupi 

plastových oken, by nejvíce (76 %) uvítali možnost prohlédnout či vyzkoušet si produkt  

před koupí. Respondenti z této kategorie volili, jako druhou nejvíce vítanou variantu odborné 

poradenství a servis (60 %). Naopak nejméně respondentů uvažujících o koupi plastových 

oken by uvítalo možnost nákupu na splátky/úvěr. Respondenti, kteří již plastová okna 
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v domácnosti mají, nejvíce upřednostňovali doprovodnou službu ve formě odborného 

poradenství a servisu. Výsledky znázorňuje obrázek 5.33 níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.33 Doprovodné služby dle fáze rozhodování 

Otevřená otázka uzavírající dotazníkové šetření byla zaměřena na zjištění,  

zda na trhu plastových oken či v nabídce firem existuje něco, co respondenti postrádají nebo 

co by přivítali. Tuto otázku 

vyplnilo pouze 21 respondentů, 

což představuje 9,5% 

z celkového počtu dotazovaných. 

Těchto 21 připomínek bylo 

postupně tříděno do určitých 

navzájem podobných kategorií, až 

vznikly čtyři hlavní kategorie, viz obr. 5.34, zastřešující dané připomínky. Nejpočetněji 

zastoupená kategorie byla nazvána servis (47,6 %). V rámci kategorie servis uváděli 

respondenti nejčastěji rozšíření dodatečného a pozáručního servisu (40 %), jak ve smyslu 

služeb, tak i zpřístupnění více položek zdarma. Dále by respondenti přivítali nabídku 

komplexnějšího servisu (30 %), kterou postrádají. Další připomínky spadající do kategorie 

servis byly zastoupeny každá 10 % a tvořeny prodloužením záručního servisu na 5 let, 

poskytnutím vícero informací k údržbě oken a požadavkem na odvoz starých oken bez 

poplatku. V kategorii akce a doplňky (28,6 %) respondenti nejvíce uváděli  

více slevových a nabídkových akcí (50 %), větší výběr souvisejících doplňků (33,3 %)  

a možnost výběru sklepních oken z levnějších profilů (16,7 %). V kategorii design (19 %) 

respondenti uváděli lepší možnost výběru z více barev (75 %) a také možnost návrhu 

vlastního designu oken (25 %). Pouze jeden respondent by uvítal možnost lepší dostupnosti  

a většího množství referencí.   

Obr. 5.34 Připomínky ke službám 
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6 Návrhy a doporučení 

Na základě výsledků provedené analýzy chování zákazníků na trhu plastových oken 

bylo možné formulovat návrhy a doporučení pro firmu SULKO, které byly shrnuty  

do následujících oblastí. 

6.1 Návrhy vycházející z nákupního chování a rozhodování zákazníků 

Respondenti byli dle fáze rozhodování kategorizováni na ty, kteří již plastová okna 

mají, a ty kteří teprve o jejich koupi uvažují. U respondentů, kteří mají plastová okna a prošli 

všemi fázemi nákupního rozhodovacího procesu, by se firma měla zaměřit na zjišťování 

zákaznické spokojenosti vedoucí k eliminaci negativních faktorů způsobujících 

nespokojenost, neboť obecně platí, že nespokojený zákazník předá negativní zkušenosti 

týkající se firmy či produktu mnohonásobně více potenciálním zákazníkům než zákazník 

spokojený. Výše uvedené se jeví jako zásadní, zejména na trhu otvorových výplní, kde jsou 

zákazníci silně ovlivňováni referencemi a dbají na zkušenosti ostatních. Zákazníci uvažující  

o koupi plastových oken, již identifikovali problém a postupně prochází dalšími fázemi 

nákupního rozhodovacího procesu, a to velmi obezřetně vzhledem k povaze plastových oken 

jako produktu dlouhodobé spotřeby náročného na vyšší investici. Analýza ukázala, že o koupi 

plastových oken uvažuje až dvojnásobně více mužů než žen (viz obr. 5.2), což je možné 

přisuzovat vyšší orientací mužů v technických parametrech, kvalitativních požadavcích  

a nárocích na montáž a zabudování plastových oken, jež sehrávají zásadní roli při výběru 

dodavatele plastových oken. O koupi plastových oken uvažují nejčastěji lidé ve věkovém 

rozpětí 18 – 50 let. Společnost by měla pomocí vhodného komunikačního sdělení  

a konkurenčního odlišení (například formou nabízení před-nákupního odborného poradenství  

a konzultací včetně 3D modelace zdarma, akčních nabídek a slev) usnadnit zákazníkům 

rozhodování, které pobočky navštívit či nikoliv a podnítit je k návštěvě a posléze koupi 

plastových oken právě u ní. 

Téměř 44 % respondentů (viz příloha č. 5, tab. 4) uvedlo jako důvod pořízení 

plastových oken potřebu výměny starých původních oken za účelem zvýšení tepelně-

izolačních úspor. Z výše uvedeného lze konstatovat, že na trhu otvorových výplní stále 

existuje dostatečná poptávka po plastových oknech za účelem výměny starých původních 

oken, ale vzhledem k současné situaci a stále se zvyšujícímu počtu firem v odvětví, musí 

firma do budoucna počítat se snižováním počtu domů a bytů se starými nekvalitními okny  

a soustředit se zejména na segmenty zákazníků poptávajících plastová okna za účelem 

rekonstrukce/revitalizace a budování novostaveb, jež jsou nejčastěji zastoupeny věkovým 
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rozpětím 18-50 let, kdežto starší věkové kategorie poptávají plastová okna nejčastěji  

za účelem výměny starých původních oken (viz obr. 5.3). Firma SULKO má ze všech 

sledovaných firem největší podíl v oblasti zakázek rekonstrukcí/revitalizací, naopak nejmenší 

podíl má v oblasti zakázek u novostaveb a výměny starých plastových oken (viz obr. 5.5). 

Společnost by se měla pokusit navázat spolupráci se stavebními firmami či firmami 

dodávajícími domy na klíč, projekčními kancelářemi či architekty, jež by v případě 

novostaveb (či rekonstrukcí/revitalizací) předali zakázku na zhotovení a zabudovaní 

plastových oken firmě SULKO za předem stanovenou provizi. Společnost by také mohla cílit 

na vytipovaná bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek formou zasílání 

elektronických či tištěných propagačních materiálů informujících o aktuálních akčních 

nabídkách. U segmentu domácností s plastovými okny koupenými v delším časovém 

horizontu (např. 10 a více let) je vhodné podpořit tzv. výměnou poptávku po plastových 

oknech se zaměřením na náročného zákazníka formou trendových a inovativních faktorů 

stimulujících tyto zákazníky k přehodnocení situace a podnícení potřeby výměny starých 

plastových oken za okna naplňující nejnovější trendy (solární okna, samočistící okna, 

nadčasový design, výkonné bezpečnostní prvky) a požadavky pasivních a nízkoenergetických 

domů a budov. 

Výzkum potvrdil racionální kupní chování zákazníků na trhu plastových oken 

vyznačující se navštěvováním více poboček různých firem, pečlivým sbíráním a důkladným 

porovnáváním informací, nabídek a cen jednotlivých firem před samotnou koupí oken. 

Společnost SULKO byla nejvíce navštěvovanou pobočkou (viz obr. 5.6), což může 

nasvědčovat vysoké známosti, povědomí a informovanosti zákazníků o firmě a také vhodně 

zpracovaným a zacíleným propagačním aktivitám. Mezery u společnosti SULKO  

byly shledány při porovnání návštěvnosti a prodeje dle příjmových skupin domácností  

35-50 tis. Kč a více než 50 tis. Kč. Zatímco z hlediska návštěvnosti těchto příjmových skupin 

společnost SULKO převyšovala ostatní spolčenosti (viz příloha č. 5, tab. 9), což je pozitivní 

jev a koresponduje se žádoucím posláním firmy uspokojovat a naplňovat požadavky  

i těch nejnáročnějších zákazníků, u nichž je předpoklad vyšší cenové relace dané zakázky, 

z hlediska prodeje sice nejvíce respondentů zakoupilo plastová okna u firmy SULKO  

(viz obr. 5.8), společnost však, ale zaostávala v příjmové skupině 35-50 tis Kč za firmou  

RI OKNA a ve skupině respondentů s příjmem domácnosti přes 50 tis. Kč zaostávala  

za všemi sledovanými firmami (viz obr. 5.10). Z toho důvodu by se firma SULKO měla více 

zaměřit na zvýšení prodeje u výše uvedených příjmových skupin, které nejčastěji navštěvovali 

SULKO, ale kupovali plastová okna jinde. Prostřednictvím správného komunikačního 
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zacílení vedoucího ke zvyšování image a důvěryhodnosti firmy podloženou kladnými 

referencemi a pozitivním word of mouth vycházející z vysoké zákaznické spokojenosti, 

zdůrazňováním individuálního přístupu a konkurenčního zvýhodňování zákazníků (akce, 

benefity zdarma, delší záruka a servis), by se firma měla snažit stimulovat zákazníky ke koupi 

plastových oken právě u ní. Dále v této souvislosti byly zjišťovány preferenční důvody 

vedoucí zákazníky ke koupi plastových oken právě u dané firmy (viz tab. 5.2). Společnost 

SULKO by se měla více zaměřit na oblast referencí, doporučení a pověsti firmy, které byly 

uváděny jako nejčastější důvody vedoucí ke koupi plastových oken u dané firmy a v tomto 

preferenčním důvodu firma SULKO zaostávala za firmami RI OKNA a VEKRA. Opět  

se nabízí již doporučovaný návrh zaměřit se na intenzivní zjišťování zákaznické spokojenosti, 

motivování spokojených zákazníku pomocí podpůrného motivačního programu k šíření 

pozitivních referencí a kladného word of mouth. Druhým nejčastějším důvodem vedoucím  

ke koupi oken u firmy SULKO byla lepší kvalita, což je jistě pozitivní jev, ale firma  

zde zaostává za společností RI OKNA. Z toho důvodu je vhodné zaměřit se na zlepšení 

komunikačního sdělení kvalitativních parametrů oken zákazníkům a současně toto sdělení 

podporovat zviditelněním certifikací (např. certifikace AČVOV – Zaručeně Česká okna, 

kterým disponují firmy RI OKNA a VEKRA) či nabídkou prodloužených záruk aj. 

6.2 Návrhy týkající se spokojenosti a důležitosti vybraných faktorů 

Na základě výsledků výzkumu byly identifikovány čtyři klíčové faktory s důležitou 

rolí, které významným způsobem ovlivňují koncové zákazníky při výběru a rozhodování  

o koupi plastových oken mezi více výrobci. Jedná se o faktory profesionální montáž, kvalita, 

doporučení, reference a technické parametry oken (viz obr. 5.17), které se spolu s faktorem 

jednání ochota a odbornost prodejců umístili před faktorem úroveň cen. Lze konstatovat,  

že zákazníci chápou koupi plastových oken jako výraznou a dlouhodobou investici, u které se 

nezaměřují významným způsobem pouze na cenu a primárně se neřídí jenom jí, ale zvažují  

a přisuzují vyšší významnost i výše zmíněným faktorům, u nichž se podrobují důkladnému 

získávání informací ze strany svého okolí (doporučení, reference) i ze strany prodejců 

(pobočky), a pečlivě zvažují a porovnávají alternativy nabídek. Pokud chce být firma SULKO 

úspěšnější než konkurence, měla by se v komunikaci se zákazníky uvažujícími o koupi 

plastových oken zaměřit na srozumitelné objasnění a vysvětlení způsobu naplnění požadavků 

zákazníků včetně komunikování konkurenčních výhod týkajících se faktorů, které mají 

rozhodující význam při volbě dodavatele plastových oken.  
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Hodnocení důležitosti je významně provázáno se spokojeností, kterou přisuzovali 

zákazníci jednotlivým faktorům. Zákazníci byli nejvíce spokojeni s technickými parametry, 

kvalitou, profesionální montáží, jednáním, ochotou a odborností prodejců (viz obr. 5.12). 

Firma SULKO byla za firmou SVĚT OKEN druhou nejlépe hodnocenou firmou z hlediska 

spokojenosti zákazníků a ostatní firmy převýšila pouze ve faktorech technické parametry 

oken, design a možnost nákupu na splátky, viz tab. 5.3. Firmu SULKO spolu s firmou 

VEKRA by však nedoporučilo nejvíce respondentů ze všech (viz tab. 5.4). Zde se opět  

pro společnost SULKO potvrzují avizované návrhy zaměřit se na důkladné zjišťování 

zákaznické spokojenosti a získávání zpětné vazby sloužící k eliminaci faktorů způsobujících 

nespokojenost. 

Dále byl porovnáván prostřednictvím pozičních map vztah mezi hodnocením 

spokojenosti a důležitosti vybraných faktorů zákazníků konkrétních firem (viz kapitola 5.3.3).  

Společnost SULKO by se měla i nadále zaměřovat na zvyšování kvality a spokojenosti 

zákazníků s faktorem profesionální montáž. Současné vnímání faktoru profesionální montáž 

zákazníky není špatné, ale tomuto faktoru je zákazníky přisuzována největší důležitost,  

a jelikož firma SULKO v tomto faktoru zaostává za firmou SVĚT OKEN, je vhodné  

tento faktor nadále zlepšovat. Společnost by se měla ubírat směrem trvalého zvyšování kvality 

a profesionality montáže, neboť ta je zabezpečována certifikovanou montáží autorizovaných 

montážních firem po celé ČR, což může pro firmu znamenat sníženou schopnost působení  

na montážní firmy. Z toho důvodu je nutné, aby firma dbala na pravidelná setkání a školení 

montážních firem, jejich pracovníků a kladla značný důraz na profesionalitu odvedené práce, 

ale také na jednání a vystupování montážních pracovníků, neboť i to se může značně 

promítnout do následné spokojenosti či nespokojenosti zákazníka. Jako důležité se jeví  

i ujištění zákazníků a komunikace systematické kontroly montážních firem a vyzdvihnutí 

významu a důležitosti systému montáže S3 používajícího autorizovanými montážními 

firmami společnosti SULKO.  

Velmi podobně jako s montáží je na tom firma SULKO i s faktorem kvalita, kdy opět 

v hodnocení zákazníků zaostávala za firmou SVĚT OKEN. Zákazníci posuzují kvalitu  

na základě technický parametrů, ale řídí se i nejrůznějšími certifikacemi deklarujícími 

vysokou kvalitu oken, použitých komponentů aj. Společnost SULKO se na svých webových 

stránkách prezentuje logem značky Český Výrobek, avšak v online databázi firem s licencí 

značky Český Výrobek, firma SULKO nalezena nebyla, což může být pro případné 

potenciální zákazníky velmi matoucí a vyvolávající pochybnosti vedoucí ke snižování důvěry 

ve firmu. Zde se pak nabízí firmě SULKO doporučit obnovu licence, či smazání loga značky 
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z webových stránek. Společnosti SULKO bych velmi doporučila, z hlediska stále rostoucí 

informovanosti a zainteresovanosti spotřebitelů při výběru oken na garanci jejich původu  

a kvality, zvážit zapojení do projektu Zaručeně česká okna, který funguje pod záštitou 

Asociace českých výrobců otvorových výplní (AČVOV), kdy je certifikát poskytován pouze 

výrobcům skutečně vyrábějícím okna a dveře v České republice. Držitelem tohoto certifikátu 

jsou i konkurenční firmy VEKRA a RI OKNA.  

V rámci hodnocení technických parametrů oken byla firma SULKO nejlépe 

hodnocenou firmou, která by se však měla ubírat směrem výzkumných a inovativních činností 

směřujících k vyšší technologické úrovni nabízených produktů a získání případné 

konkurenční výhody na trhu. Jako nejvíce efektivní se jeví možnost zapojení do výzkumu 

inovativních technologií například se společnostmi dodávajícími profily, kování či zasklení.  

Nejhůře ze všech firem si však firma SULKO vedla ve faktorech týkající se hodnocení 

prodejců – jejich jednání, ochoty, odbornosti a profesionality. Zde je pro společnost SULKO 

na místě doporučení primárně se zaměřit na zjištění příčin nižšího hodnocení spokojenosti 

zákazníků s prodejci (neodbornost, neprofesionalita, špatný přístup a jednání se zákazníkem, 

problémy v případě reklamací, atd.) neboť z hlediska hodnocení důležitosti by tento faktor 

neměl být opomíjen. Je nutné si uvědomit, že ať už zákazníci, kteří o koupi oken uvažují či je 

již mají, jsou z nějakého důvodu nespokojeni s jednáním prodejců, je potřeba tento problém 

řešit, jelikož může odradit potenciální zákazníky, způsobit jejich přechod ke konkurenci a vést 

k šíření negativních zkušeností a referencí. 

Společnost SULKO dosáhla nejlepšího hodnocení ze všech sledovaných firem  

u faktoru design a volba barev. Navzdory tomu, že zákazníci přisuzují faktoru design spíše 

nižší důležitost, je pro firmu SULKO žádoucí aby setrvávala v současné široké a flexibilní 

nabídce designu, barev a možností rozsáhlého zpracování atypických oken. Pokud zákazníci, 

kteří uvažují o koupi plastových oken vyhodnotí, že společnost SULKO je schopná 

nabídnout, naplnit a dostát nejdůležitějším požadavkům zákazníků na plastová okna stejně 

dobře jako konkurenční firmy, může být právě vysoká flexibilita v oblasti volby designu  

a barev rozhodujícím faktorem při konečném rozhodnutí, kde si zákazník nakonec plastová 

okna koupí. Faktor designu by mohl být podporován a propagovaná formou akčních nabídek 

na barvu, či jako doplněk za sníženou cenu při určitém objemu zakázky. 

V kritickém kvadrantu nízká spokojenost/vysoká důležitost se u firmy SULKO 

nacházely tři faktory – doba zhotovení – plnění termínů, úroveň cen, komplexnost 

nabízených služeb. Cílem společnosti by mělo být zvýšení spokojenosti zákazníků s těmito 

faktory a jejich přesun do kvadrantu vysoká spokojenost/vysoká důležitost. V rámci doby 
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zhotovení a plnění termínu zaostávala společnost SULKO za firmami RI OKNA a SVĚT 

OKEN. Z tohoto hlediska se jeví jako vhodné doporučení zjišťovat a přizpůsobovat 

požadavky zákazníků na dobu zhotovení individuálně, ale s maximální snahou o stanovení 

standardních termínů, které by měly být striktně dodržovány. 

Společnost by se také měla více zaměřit na vnímání cen plastových oken 

potenciálními i stávajícími zákazníky například formou cenových průzkumů na trhu.  

Byla zjištěna existence diferencí ve vnímání cen různých příjmových skupin a důkladné 

porovnávání cenových nabídek firem ze strany zákazníků před rozhodnutím o koupi  

(viz obr. 5.31). Z toho důvodu by se společnost SULKO měla zaměřit i na vhodnou 

komunikaci sdělení týkající se úrovně cen a vést zákazníky prostřednictvím reklamy  

a odborných konzultací s prodejci na pobočkách k uvědomění si důležitosti původu a kvality 

oken, neboť na současném trhu je vysoká míra pochybných firem nabízejících okna 

neprokazatelného původu, kdy pak nastává problém v případě reklamací, servisu a taková 

okna sebou přináší budoucí neočekávané náklady v podobě oprav či nutné kompletní výměny 

oken. Garance původu a kvality je pak ve většině případů reflektována vyšší cenovou úrovní 

produktů, která by však měla být deklarována certifikáty a osvědčeními.   

Komplexnost nabízených služeb představuje druhý faktor, který dosáhl u firmy 

SULKO nejnižšího hodnocení ze všech sledovaných firem. Zde by se společnost měla zaměřit 

na důkladnou analýzu toho, jaké služby a v jakém rozsahu zákazníci využívají a požadují,  

a jak jsou tyto služby poskytovány zákazníkům konkurenčních firem. Tato zjištění by mohla 

vést k odhalení toho, zda má společnost SULKO nedostatky v nabídce či rozsahu služeb. 

Faktory šířka nabídky sortimentu; program Zelená úsporám, akce za zvýhodněnou 

cenu či nabídka zdarma; možnost nákupu na splátky/úvěr a výše zálohy byly zákazníky 

všech sledovaných firem hodnoceny podobně a nacházely se v kvadrantu nízká 

důležitost/nízká spokojenost. Společnost SULKO by se však mohla zaměřit na zvyšování 

atraktivnosti a spokojenosti zákazníků s těmito faktory u segmentů projevujících zvýšený 

zájem o tyto služby. A to například z hlediska pohlaví, kdy ženy přisuzovaly programu Zelená 

úsporám, akcím za zvýhodněnou cenu či nabídce zdarma výrazně vyšší důležitost než muži; 

či z hlediska věkových kategorií, kdy možnost nákupu oken na splátky/úvěr či požadovanou 

výši zálohy spolu s programem Zelená úsporám a akčními nabídkami, pak považovali  

za důležitější zákazníci starší 61 let, než jiné věkové kategorie (viz kapitola 5.3.2).  

6.3 Návrhy týkající se informačních zdrojů 
Naprostá většina zákazníků při získávání informací o pobočkách a produktech 

týkajících se koupě plastových oken upřednostňuje osobní zdroje informací založené  
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na doporučeních a zkušenostech známých, viz obr. 5.16. Skutečnost, že zákazníci dbají  

na rady a zkušenosti známých a jsou jimi silně ovlivněni, se již po několikáté potvrdila a má 

významný vliv na rozhodnutí, které pobočky firem zákazníci do okruhu uvažování o koupi 

zahrnou. Zde se jeví jako vhodné doporučení pro firmu SULKO zavedení Word of Mouth 

Marketingu, jež je důležitým nástrojem podpory prodeje a jehož cílem je podnícení 

potenciálních i stávajících zákazníků k předávání pozitivních informací o firmě. Maximální 

snahou firmy by tedy mělo být to, aby zákazník, který získá s firmou SULKO nějakou 

zkušenost, ať v pozitivním či negativním slova smyslu, nakonec odcházel s dobrým pocitem  

a s maximální mírou spokojenosti a tuto skutečnost tak šířil dál. Tohoto stavu je firma 

SULKO schopna dosáhnout, pokud se bude výrazněji soustředit na přístup a jednání nejen 

společnosti, ale i prodejců k zákazníkům (kde byl shledán oproti ostatním firmám nedostatek), 

bude podporovat rychlý a kvalitní zákaznický servis a efektivní a bezproblémové řešení 

reklamací se snahou vyjít zákazníkům vstříc. S tím souvisí i zavedení a efektivní podpora 

CRM systému, kde by v rámci databáze zákazníků byla zřízena tzv. online zákaznická karta, 

na kterou by po přihlášení měli přístup zákazníci společnosti, a která by jim poskytovala 

přehled o všech záležitostech týkajících se jejich zakázky (servis, termíny potřebného seřízení 

aj.). Tento systém by například zákazníkům, kteří mají plastová okna delší dobu (např. více 

jak 10 let) zasílal 2x ročně sdělení týkající se nejnovějších trendů, novinek a akcí v oblasti 

plastových oken a působil tak na podporu výměnné poptávky. Dalším doporučením týkajícím 

se podpory šíření pozitivního slova z úst by mohlo být zavedení podpůrného motivačního 

programu, kdy zákazníci, kteří poskytnou doporučení a tím přivedou nového zákazníka, 

získají určitou formu odměny například v podobě umytí či seřízení oken zdarma, zvýhodněné 

nabídky na doplňkový sortiment – kliky, fólie, stínící techniku aj.  

Více než polovina respondentů uvedla jako druhý nejčastěji využívaný informační 

zdroj internet, viz obr. 5.16. Dle ČSÚ (2014c) počet domácností s připojením k internetu stále 

narůstá a v roce 2013 mělo připojení k internetu 67 % domácností. Webové stránky 

společnosti jsou dostatečně přehledné a vhodně strukturované, nicméně by se společnost měla 

více zaměřit na jejich aktuálnost (týkající se zejména facebookové stránky neaktualizované 

více než rok) a větší propagaci akčních nabídek produktů v prostředí internetu. Respondenti 

využívající internet k získávání informací jsou nejčastěji z věkového rozpětí 18-50 let a právě  

tato skupina respondentů nejvíce uvažuje o koupi plastových oken. Společnost by se měla 

zaměřit na optimalizaci svých stránek pro internetové vyhledávače tzv. SEO zajišťující vyšší 

pozici ve vyhledávači a způsobující četnější návštěvy webových stránek cílenými zákazníky.  

Při zadání hesla „plastová okna“ do internetového vyhledávače Google, byla firma SULKO 
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zobrazena až na druhé straně a předběhly ji konkurenční firmy VEKRA, SVĚT OKEN,  

ale i mnoho menších a méně známých firem.    

6.4 Návrhy týkající se zlepšení nabídky služeb zákazníkům  

K nabídce doprovodných služeb je potřeba přistupovat selektivně, a to zejména  

dle věku a fáze rozhodování zákazníků. Zákazníci by celkově nejvíce ocenili doprovodnou 

službu odborného poradenství a servisu (viz obr. 5.32). To platí zejména pro zákazníky,  

kteří již plastová okna mají, což nasvědčuje i nižší spokojenosti s tímto faktorem 

(komplexnost nabízených služeb), který byl mimo jiné u společnosti SULKO zákazníky 

hodnocen nejhůře ze všech sledovaných firem. Na základě výsledků (viz kapitola 5.3.6) bych 

firmě doporučovala přehodnotit současný stav a rozsah komplexnosti nabízených služeb 

(servis, poradenství, aj.) a zvážit zda si může dovolit prodloužení pozáručního servisu  

(např. 5 let) a poskytování služeb s ním spojených za zvýhodněné sazby či zdarma. Zde firma 

musí důkladně zvážit, zda vynaložené náklady na tyto služby by se ji navracely přílivem 

nových zákazníků na základě pozitivně šířených zkušeností a referencí či nikoli. Společnost 

by se také měla zaměřit na vypracování podrobné a přínosné uživatelské příručky zaměřené 

zejména na informace týkající se údržby a servisu oken, neboť zákazníci uváděli,  

že tyto informace jsou často nedostačující. Zákazníci uvažující o koupi plastových oken pak 

jako nejvíce vítanou doprovodnou službu uváděli možnost prohlédnout a vyzkoušet produkt 

před koupí, kdy v této oblasti získala firma SULKO prostřednictvím otevření SULKO Galerií 

konkurenční výhodu, kterou je třeba zúročit a zviditelnit lepšími propagačními aktivitami.  

Téměř 40 % respondentů by ocenilo možnost vykoupení starých plastových oken  

a poskytnutí slevy na nová, viz obr. 5.32. Zvýšený zájem o tuto službu má důležitý význam 

pro firmu, neboť vhodná komunikace by mohla zajistit získání a udržení si zákazníků  

a podporu budoucí výměnné poptávky. Navzdory tomu, že službu možnost nákupu  

na splátky/úvěr by ocenilo nejméně respondentů, doporučovala bych společnosti SULKO 

setrvávat v nabízení této služby, a to zejména se zacílením na věkovou skupinu starší 60 let, 

neboť tato kategorie respondentů by uvítala tuto službu nejvíce, a to z 25 %.  

Společnost SULKO by se měla zaměřit i na rozšíření akčních nabídek, slev  

a sortimentu souvisejících doplňků obohacených o interiérové doplňky a pokračovat 

v nabízení rozsáhlého výběru barev a designu, neboť tyto skutečnosti byly ze strany 

zákazníků shledány na trhu jako nedostačující (viz obr. 5.34). Vhodným komunikačním 

sdělením by pak firma mohla na tyto respondenty zacílit a využít tak příležitosti k získání  

nových zákazníků.  
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7 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování zákazníků na trhu plastových oken. 

Trh plastových oken představuje vysoce konkurenční prostředí vyznačující se značným 

množstvím firem, klesající poptávkou, omezenou diferencovaností produktů a silným 

konkurenčním bojem o zákazníky, kdy je tento trh ještě více zatížen současnou situací 

stavebnictví. Tyto skutečnosti a snaha získat zakázky vedou firmy k uvědomění si důležitosti 

zkoumání chování zákazníků, neboť jejich důkladným poznáním mohou firmy lépe  

a efektivněji navrhnout marketingové a prodejní strategie a podněcovat zákazníky k návštěvě 

pobočky a případné koupi produktu 

 Data nezbytná pro následnou analýzu byla sesbírána pomocí písemného a osobního 

dotazovaní na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Výběrový vzorek čítal  

220 respondentů a byl sestaven na základě úsudkového výběru technikou vhodného úsudku  

a vhodné příležitosti. Cílem diplomové práce bylo analyzovat a identifikovat klíčové faktory, 

které mají důležitou roli u koncových zákazníků při výběru a rozhodování o koupi plastových 

oken u konkrétních firem. Dílčím cílem pak bylo porovnání zjištěných klíčových faktorů 

s konkurenčními firmami dle přání zadavatele. 

Zákazníci se při rozhodování o koupi plastových oken u konkrétní firmy chovají 

racionálně a procházejí všemi fázemi nákupního rozhodovacího procesu, což se projevuje 

důkladným sbíráním informací o pobočkách a produktech, navštěvováním více poboček 

různých firem a porovnáváním alternativ nabídek a cen. Analýzou dat bylo zjištěno,  

že faktory profesionální montáž, kvalita, doporučení a reference, technické parametry oken  

a profesionalita prodejců byly zákazníky považovány za mnohem důležitější než cenová 

úroveň. Z toho lze usuzovat, že zákazníci chápou plastová okna jako produkt dlouhodobé 

spotřeby náročný na vyšší počáteční investice, u kterého očekávají částečné navrácení 

finančních prostředků ve formě tepelně-izolačních úspor a jsou ochotni akceptovat vyšší 

cenovou úroveň, ale pouze v případě že budou přesvědčeni o kvalitě. Zákazníci také nejčastěji 

uváděli jako preferenční důvod výběru koupě plastových oken u dané firmy doporučení, 

reference, pověst firmy a lepší kvalitu. Naprostá většina dotazovaných získává informace  

na základě doporučení známých a na internetu. Faktor doporučení a reference má u zákazníků 

nezanedbatelný význam a lze tvrdit, že zákazníci silně dbají na zkušenosti známých,  

kterými se řídí a jsou jimi ovlivňováni. Z toho důvodu by se společnost SULKO měla 

zaměřovat na zjišťování zákaznické spokojenosti a eliminovat negativní faktory,  

které by mohly vytvářet hrozby v podobě šíření negativní referencí a zkušeností. 
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Během zpracovávání diplomové práce se autorka potýkala s problémem nedostatečné 

dostupnosti informačních zdrojů týkajících se trhu plastových oken v České republice,  

který se podařilo s menšími obtížemi vyřešit důkladnou analýzou elektronických zdrojů volně 

dostupných v internetovém prostředí a informacemi poskytnutými ze strany společnosti 

SULKO s.r.o. Dalším problémem byla nemožnost získat aktuálnější verze výročních zpráv 

jak konkurenčních společností, tak i společnosti SULKO. Tento problém se nepodařilo 

překonat a autorka se musela spokojit s údaji z výročních zpráv za období 2009 – 2011. 

Tato práce by měla být nápomocná pro směřování dalších marketingových aktivit 

společnosti se zaměřením na komunikování nejdůležitějších faktorů majících klíčovou roli  

při rozhodování zákazníků o koupi plastových oken, a to za účelem získání nových zákazníků, 

ale také za účelem zvyšování spokojenosti zákazníků stávajících. V souvislosti s analýzou 

chování zákazníků na trhu plastových oken se nabízí navázání dalšího výzkumu například na 

téma analýzy preferencí (Conjoint analýza) či analýzy postojů, neboť pro společnost by bylo 

velmi přínosné hlouběji se zaobírat i touto oblastí. Z hlediska často se opakujícího faktoru 

doporučení a referencí, který má u zákazníků v této oblasti nezanedbatelný význam by bylo 

pro společnost vhodné změřit se do budoucna i na referenční analýzu zpětné vazby, 

hodnocení a měření spokojenosti zákazníků.     
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Seznam zkratek 

AČVOV  Asociace českých výrobců otvorových výplní 

B2B   Business-to-business 

B2C   Business-to-customer 

CNC   Computer Numerical Controlled 

CRM   Customer Relationship Management 

ČSN   Česká technická norma 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DIČ   Daňové identifikační číslo 

HDF   High Definition Finishing 

HV   Hospodářský výsledek 

IČ   Identifikační číslo 

ISM   Integrovaný systém managementu 

ISO   International Organization for Standardization 

PVC   Polyvinylchlorid 

SEO   Search Engine Optimization 

SPSS   Statistical Package for the Social Science 

WOM   Word of Mouth 
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Příloha č. 1: Historie společnosti SULKO s.r.o. 

Historie společnosti SULKO s. r. o., která operuje na českém trhu s působností delší 

než 20 let, začíná jejím založením v roce 1993 panem Ing. Liborem Suchánkem,  

jako společnosti specializující se na výrobu plastových oken a dveří. Činnost firmy byla 

zahájena v pronajatých prostorách v blízkosti současného sídla společnosti, kdy výrobní 

prostory byly situovány v Rovensku a obchodní zázemí firmy bylo umístěno v Postřelmově. 

Roku 1997 společnost zakoupila výrobní prostory a administrativní budovu 

v bývalých Dřevařských závodech, adaptovala prostory pro své potřeby a přestěhovala  

se do dnešního sídla společnosti Zábřehu na Moravě. V roce 1998 dochází k přesunu celé 

výroby plastových oken do prostor v Zábřehu a je zde zbudována jedna z nejmodernějších 

linek o ploše větší než 3000 m
2
 k výrobě plastových oken. Rok 2000 byl pro společnost 

významný, jelikož se společnost stává jednou z pěti největších společností v České republice 

na trhu plastových oken. V roce 2001 SULKO s. r. o. rozšiřuje výrobní kapacitu o další 

moderní výrobní halu. Následně je roku 2005 rozšířen sortiment firmy o výrobu hliníkových 

oken a dveří a v roce 2007 dochází k dalšímu rozvoji výrobních kapacit o další linku 

situovanou v Šumperku. V roce 2008 se společnost stává největším samostatným výrobcem 

plastových oken v České republice. Dalším významným mezníkem je otevření předváděcích 

prostor tzv. SULKO Galerií v roce 2010. V roce 2011 a 2012 firma pokračuje v rozšiřování 

výrobního areálu, zahajuje rekonstrukci stávajících prostor a v roce 2013 je dokončen nový 

výrobní komplex. V současné době patří mezi největší výrobce plastových oken  

v České republice. (SULKO, 2014c) 
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Příloha č. 3: Dotazník 

Vážený respondente, 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je nezbytným podkladem  

pro zpracování mé diplomové práce. Jmenuji se Kristýna Németová a jsem studentkou  

5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU v Ostravě. Mým cílem bude analyzovat chování zákazníků na 

trhu plastových oken a výsledky této analýzy budou sloužit výhradně pro potřeby diplomové práce.  

Vaše odpovědi jsou pro mne velmi důležité a budou vytvářet stěžejní část práce. Dotazník  

a veškerá zjištěná data jsou zcela anonymní. Vybrané odpovědi prosím zakřížkujte, případně vepište text, 

kde bude potřeba. Není-li uvedeno jinak, zakřížkujte prosím pouze jednu Vámi zvolenou odpověď.  

Děkuji Vám za Váš čas, ochotu a spolupráci při vyplňování dotazníku.  

Bc. Kristýna Németová 

1. Máte ve Vaší domácnosti plastová okna? 

1.1  Ano 1.2  Ne 

2. Které z následujících tvrzení nejlépe odpovídá Vaší současné situaci? 

2.1  plastová okna mám již koupená (méně než jeden rok)  

2.2  plastová okna mám již koupená (více než jeden rok) 

2.3  o koupi plastových oken uvažuji (nejdéle do roku) 

2.4  o koupi plastových oken neuvažuji (prosím, ukončete dotazník) 

3. Důvod nákupu plastových oken: 

3.3  novostavba (zařizování domácnosti) 

3.4  rekonstrukce/revitalizace 

3.5  pouze výměna starých původních oken (tepelně-izolační úspory) 

3.6  pouze výměna starých již plastových oken 

4. Navštívil(a)/kontaktoval(a) jste nějakou z uvedených firem či jejich poboček?  

Možnost více odpovědí. 

4.1  RI OKNA a. s.  4.2  SULKO s. r. o. 

4.3  Svět oken s. r. o.  4.4  Vekra a. s. 

4.5  Jiné ___________________________________________ 

5. Koupili jste plastové okno v jedné z výše uvedených firem či jejich poboček? 

5.1  Ano 5.2  Ne (pokračujte otázkou č. 10) 

6. Ve které firmě či její pobočce? 

6.1  RI OKNA a. s.  6.2  SULKO s. r. o. 

6.3  Svět oken s. r. o.  6.4  Vekra a. s. 

6.5  Jiné ___________________________________________ 
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zcela nespokojen 

vliv 

zcela spokojen 

nejvíce 

7. Důvody, které Vás vedly k rozhodnutí koupit plastová okna právě u Vámi vybrané firmy? 

Možnost více odpovědí. 

7.1  široká nabídka sortimentu 

7.2  lepší servisní služby 

7.3  nižší cena 

7.4  lepší kvalita 

7.5  doporučení, reference, pověst firmy 

7.6  blízkost bydliště, dostupnost 

8. Jak jste spokojen(a) s následujícími faktory Vámi vybrané firmy? 

(1 - zcela nespokojen; 5 - zcela spokojen) 

           1    2    3   4   5    

8.1 úroveň cen (okna, služby, servis)             

8.2 kvalita (certifikace, komponenty, český výrobek)          

8.3 šířka nabídky sortimentu             

8.4 technické parametry oken (tepelná izolace, zvukotěsnost, profily, počet komor)       

8.5 komplexnost nabízených služeb (servis, poradenství, kalkulace online)        

8.6 doba zhotovení, plnění termínů            

8.7 profesionální montáž              

8.8 jednání, ochota, odbornost obchodníků - prodejců          

8.9 možnost nákupu na splátky/úvěr, výše zálohy           

8.10 design, detaily (volba barev)             

8.11 program Zelená úsporám, akce za zvýhodněnou cenu, nabídka zdarma          

     (sítě, parapety, barvy, stínící technika) 

 

9. Doporučili byste danou firmu? 

9.1  Ano 9.2  Ne 

10. Kde získáváte informace o firmách a pobočkách s plastovými okny a o jejich produktech před 

koupí? Možnost více odpovědí. 

10.1  doporučení od známých 

10.2  reference na internetu (portály týkající se dané problematiky, diskuzní fóra)  

10.3  reklama – v tisku, rádiu, médiích, billboardy, katalogy, letáky 

10.4  internet 

10.5  veletrhy 

10.6  odborné časopisy 

10.7  v prodejnách, přímo od prodejců 
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nemá vliv ovlivňuje nejvíce 

11. Jak jsou pro Vás důležité faktory, které Vás při výběru a rozhodování o koupi plastových oken 

mezi více výrobci – firmami nejvíce ovlivňují?  

(1 - nemá vliv; 5 – ovlivňuje nejvíce)  

           1    2   3    4   5    

11.1 úroveň cen (okna, služby, servis)             

11.2 kvalita (certifikace, komponenty, český výrobek)          

11.3 šířka nabídky sortimentu             

11.4 technické parametry oken (tepelná izolace, zvukotěsnost, profily, počet komor)       

11.5 komplexnost nabízených služeb (servis, poradenství, kalkulace online)        

11.6 doba zhotovení, plnění termínů            

11.7 profesionální montáž              

11.8 jednání, ochota, odbornost obchodníků - prodejců          

11.9 možnost nákupu na splátky/úvěr, výše zálohy           

11.10 design, detaily (volba barev)             

11.11 program Zelná úsporám, akce za zvýhodněnou cenu, nabídka zdarma         

       (sítě, parapety, barvy, stínící technika) 

11.12 známost a pověst firmy              

11.13 doporučení a reference              

12. Jakou formu poptávky po plastových oknech upřednostníte při rozhodování o jejich koupi? 

12.1  prostřednictvím internetu (email, online poptávkový formulář) 

12.2  telefonicky 

12.3  osobně (firma, pobočka, prodejce) 

13. Kolik nabídek jednotlivých firem si při rozhodování o koupi plastových oken necháváte 

v průměru zpracovat? 

13.1  1 až 2 

13.2  2 až 3 

13.3  více než 3 

14. Porovnáváte ceny plastových oken jednotlivých firem před rozhodnutím o koupi plastového okna 

u konkrétní firmy? (1 - ne, vůbec; 5 - ano, velmi důkladně) 

1    2   3   4   5  

      ne, vůbec         ano, velmi důkladně 

15. Jak vnímáte ceny plastových oken na trhu? (1- příliš nízké; 5- příliš vysoké) 

1    2   3   4   5     

      příliš nízké       příliš vysoké 
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16. Jaké doprovodné služby byste nejvíce ocenili? Možnost více odpovědí. 

16.1  možnost prohlédnout či vyzkoušet si produkt před koupí 

16.2  možnost vykoupení starých plastových oken (sleva na nová) 

16.3  možnost nákupu oken na splátky/úvěr 

16.4  odborné poradenství a servis 

16.5  informování zákazníka o stavu zakázky (online formulář) 

16.6  Jiné ___________________________________________ 

17. Chybí Vám na trhu plastových oken či v nabídce firem něco, co byste přivítali? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

18. Jste: 

18.1  Muž 18.2  Žena 

19. Jste věkové kategorii: 

19.1  18 – 30 let  

19.2  31 – 40 let  

19.3  41 – 50 let  

19.4  51 – 60 let  

19.5  61 a více let 

20. Vaše dosažené vzdělání: 

20.1  základní  

20.2  středoškolské bez maturity  

20.3  středoškolské s maturitou  

20.4  vysokoškolské 

21. Typ bydlení: 

21.1  bytové domy 21.2  rodinné domy  

22. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? 

22.1  méně než 15 000 Kč  

22.2  15 000 – 35 000 Kč  

22.3  35 000 – 50 000 Kč  

22.4  více než 50 000 Kč 

 

Děkuji za Váš čas, který jste věnoval(a) vyplnění dotazníku. 

Bc. Kristýna Németová
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Příloha č. 4: Základní výsledky výzkumu 

TŘÍDĚNÍ PRVNÍHO STUPNĚ Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Máte ve Vaší domácnosti plastová okna? 

 Ano 

 Ne 

 Celkem 

195 

25 

220 

88,6 % 

11,4% 

100 % 

Které z následujících tvrzení nejlépe odpovídá Vaší současné situaci? 

 Plastová okna koupená méně než jeden rok 

 Plastová okna koupená více než jeden rok 

 O koupi plastových oken uvažuji 

47 

148 

25 

21,4 % 

67,3 % 

11,4 % 

Důvod nákupu plastových oken 

 Novostavba (zařizování domácnosti) 

 Rekonstrukce/revitalizace 

 Pouze výměna starých původních oken 

 Pouze výměna starých již plastových oken 

45 

75 

95 

5 

20,5 % 

34,1 % 

43,2 % 

2,3 % 

Navštívil(a)/kontaktoval(a) jste nějakou z uvedených firem či poboček? 

 RI OKNA 

 SULKO 

 SVĚT OKEN 

 VEKRA 

 JINÉ 

111 

137 

102 

100 

49 

50,5 % 

62,3 % 

46,4 % 

45,5 % 

22,3 % 

Koupili jste plastové okno v jedné z výše uvedených firem či poboček? 

 Ano 

 Ne  

195 

25 

88,6 % 

11,4 % 

Ve které firmě či její pobočce? 

 RI OKNA 

 SULKO 

 SVĚT OKEN 

 VEKRA 

 JINÉ 

46 

52 

43 

42 

12 

23,6 % 

26,7 % 

22,1 % 

21,5 % 

6,2 % 

Důvody, které Vás vedly k rozhodnutí koupit plastová okna u Vámi vybrané firmy? 

 Široká nabídka sortimentu 

 Lepší servisní služby 

 Nižší cena 

 Lepší kvalita 

 Doporučení, reference, pověst firmy 

 Blízkost bydliště, dostupnost 

36 

37 

60 

65 

137 

69 

18,5 % 

19,0 % 

30,8 % 

33,3 % 

70,3 % 

35,4% 

Jak jste spokojena s následujícími faktory Vámi vybrané firmy? průměr 

 Úroveň cen (okna, služby, servis) 

 Kvalita (certifikace, komponenty, český výrobek) 

 Šířka nabídky sortimentu 

 Technické parametry oken (tepelná izolace, zvukotěsnost, profily) 

 Komplexnost nabízených služeb (servis, poradenství) 

 Doba zhotovení, plnění termínů 

 Profesionální montáž 

 Jednání, ochota, odbornost obchodníků-prodejců 

 Možnost nákupu na splátky/úvěr, výše zálohy 

 Design, detaily (volba barev) 

 Program Zelená úsporám, akce za zvýhodněnou cenu, nabídka zdarma 

3,70 

4,11 

3,54 

4,16 

3,80 

3,87 

4,08 

3,94 

3,39 

3,84 

3,36 

Doporučili byste danou firmu? 

 Ano 

 Ne 

172 

23 

88,2 % 

11,8 % 
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Kde získáváte informace o firmách a pobočkách s plastovými okny před koupí? 

 Doporučení od známých 

 Reference na internetu 

 Reklama -  vtisku, rádiu, médiích, billboardy, katalogy, letáky 

 Internet 

 Veletrhy 

 Odborné časopisy 

 V prodejnách přímo od prodejců 

147 

84 

45 

102 

11 

15 

85 

75,4 % 

43,1 % 

23,1 % 

52,3 % 

5,6 % 

7,7 % 

43,6 % 

Jak jsou pro Vás důležité faktory při výběru a rozhodování o koupi plastových 

oken mezi více výrobci – firmami? 
průměr 

 Úroveň cen (okna, služby, servis) 

 Kvalita (certifikace, komponenty, český výrobek) 

 Šířka nabídky sortimentu 

 Technické parametry oken (tepelná izolace, zvukotěsnost, profily) 

 Komplexnost nabízených služeb (servis, poradenství) 

 Doba zhotovení, plnění termínů 

 Profesionální montáž 

 Jednání, ochota, odbornost obchodníků-prodejců 

 Možnost nákupu na splátky/úvěr, výše zálohy 

 Design, detaily (volba barev) 

 Program Zelená úsporám, akce za zvýhodněnou cenu, nabídka zdarma 

 Známost a pověst firmy 

 Doporučení a reference 

3,79 

4,38 

3,15 

4,33 

3,74 

3,76 

4,55 

3,85 

2,50 

3,45 

3,08 

3,76 

4,34 

Jakou formu poptávky po plastových oknech upřednostníte? 

 Prostřednictvím internetu (email, online poptávkový formulář) 

 Telefonicky 

 Osobně (firma, pobočka, prodejce) 

52 

5 

138 

26,7 % 

2,6 % 

70,8 % 

Kolik nabídek jednotlivých firem si necháváte v průměru zpracovat? 

 1 až 2 

 2 až 3 

 3 a více 

55 

86 

54 

28,2 % 

44,1 % 

22,7 % 

Porovnáváte ceny plastových oken před rozhodnutím o koupi u konkrétní 

firmy? 
3,99 (průměr) 

 Ne, vůbec 

 2 

 3 

 4 

 Ano, velmi důkladně 

4 

16 

45 

69 

86 

1,8 % 

7,3 % 

20,5 % 

31,4 % 

39,1 % 

Jak vnímáte ceny plastových oken na trhu? 3,49 (průměr) 

 Příliš nízké 

 2 

 3 

 4 

 Příliš vysoké 

1 

5 

125 

64 

25 

0,5 % 

2,3 % 

56,8 % 

29,1 % 

11,4 % 

Jaké doprovodné služby byste nejvíce ocenili? 

 Možnost prohlédnout či vyzkoušet si produkt před koupí 

 Možnost vykoupení starých plastových oken (sleva na nová) 

 Možnost nákupu na splátky/úvěr 

 Odborné poradenství a servis 

 Informování zákazníka o stavu zakázky (online formulář) 

118 

86 

20 

126 

67 

53,6 % 

39,1 % 

9,1 % 

57,3 % 

30,5 % 

Pohlaví 

 Muž 

 žena 

118 

102 

53,6 % 

46,4 % 

Věková kategorie 

 18 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 – 60 let 

44 

67 

62 

31 

16 

20,0 % 

30,5 % 

28,2 % 

14,1 % 

7,3 % 
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 61 a více let 

Dosažené vzdělání 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 vysokoškolské 

2 

38 

121 

59 

0,9 % 

17,3 % 

55,0 % 

26,8 % 

Typ bydlení 

 bytové domy 

 rodinné domy 

75 

145 

34,1 % 

65,9 % 

Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? 

 Méně než 15 000 Kč 

 15 000 – 35 000 Kč 

 35 000 – 50 000 Kč 

 Více než 50 000 Kč 

12 

117 

73 

18 

5,5 % 

53,2 % 

33,2 % 

8,2 % 

Kraj 

 Moravskoslezský kraj 

 Olomoucký kraj 

104 

116 

47,3 % 

52,7 % 
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Příloha č. 5: Statistické výstupy související s kapitolou Analýza chování zákazníků 

Tab. 1 Závislost mezi přítomností plastových oken v domácnosti a čistým měsíčním příjmem 

domácnosti 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,463
a
 3 ,091 

N of Valid Cases 220 
  

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,36. 

Tab. 2 Závislost mezi fází nákupního rozhodování a pohlavím 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,188
a
 2 ,010 

N of Valid Cases 220 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 11,59. 

Tab. 3 Struktura nákupního rozhodování dle věku 
 

Věková kategorie Total 

18 - 30 

let 

31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 - 60 

let 

61 a 

více let 

Které z následujících 

tvrzení nejlépe odpovídá 

Vaší současné situaci? 

plastová okna koupená méně než 

jeden rok 

11,4% 25,4% 30,6% 12,9% 12,5% 21,4% 

plastová okna koupená více než 

jeden rok 

75,0% 61,2% 56,5% 83,9% 81,3% 67,3% 

o koupi plastových oken uvažuji 13,6% 13,4% 12,9% 3,2% 6,3% 11,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 4 Frekvenční tabulka - důvod nákupu plastových oken 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

novostavba 45 20,5 20,5 20,5 

rekonstrukce/revitalizace 75 34,1 34,1 54,5 

pouze výměna starých 

původních oken 

95 43,2 43,2 97,7 

pouze výměna starých již 

plastových oken 

5 2,3 2,3 100,0 

Total 220 100,0 100,0 
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Tab. 5 Závislost mezi důvodem nákupu plastových oken a věkem 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,579
a
 12 ,012 

N of Valid Cases 220 
  

a. 6 cells (30,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,36. 

Tab. 6 Závislost mezi důvodem nákupu plastových oken a typem bydlení 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,498
a
 3 ,037 

N of Valid Cases 220 
  

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

1,70. 

Tab. 7 Sloučení kategorií - důvod nákupu plastových oken dle typu bydlení 
 

Typ bydlení Total 

bytové domy rodinné domy 

Důvod nákupu plastových oken 

novostavba 10,7% 25,5% 20,5% 

rekonstrukce/revitalizace 34,7% 33,8% 34,1% 

pouze výměna starých oken 54,7% 40,7% 45,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 8 Závislost mezi důvodem nákupu plastových oken a typem bydlení – splnění podmínek 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,465
a
 2 ,024 

N of Valid Cases 220 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 15,34. 

Tab. 9 Návštěvnost daných prodejen dle pohlaví a čistého měsíčního příjmu 

  

Pohlaví Čistý měsíční příjem domácnosti 

muž žena 
méně než  
15 000 Kč 

15 000 až  
35 000 Kč 

35 000 až  
50 000 Kč 

více než  
50 000 Kč 

Návštěvnost 

RI OKNA 51,70% 49,00% 58,30% 42,70% 60,30% 55,60% 

SULKO 64,40% 59,80% 41,70% 60,70% 67,10% 66,70% 

Svět oken 49,20% 43,10% 41,70% 39,30% 53,40% 66,70% 

Vekra 44,10% 47,10% 33,30% 50,40% 39,70% 44,40% 

Jiné 19,50% 25,50% 25,00% 23,90% 19,20% 22,20% 
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Tab. 10 Návštěvnost daných prodejen dle věkových kategorií a typu bydlení 

  

Věková kategorie Typ bydlení 

18 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více let bytové domy rodinné domy 

návštěvnost 

RI OKNA 59,1% 50,7% 46,8% 48,4% 43,8% 50,7% 50,3% 

SULKO 75,0% 61,2% 62,9% 45,2% 62,5% 61,3% 62,8% 

Svět oken 43,2% 49,3% 51,6% 41,9% 31,3% 60,0% 39,3% 

Vekra 27,3% 52,2% 53,2% 41,9% 43,8% 42,7% 46,9% 

Jiné 20,5% 20,9% 22,6% 32,3% 12,5% 17,3% 24,8% 

Tab. 11 Návštěvnost daných prodejen dle vzdělání a kraje 

  

Vzdělání Kraj 

středoškolské bez 
maturity a nižší 

středoškolské s 
maturitou vysokoškolské 

Moravskoslezský 
kraj 

Olomoucký 
kraj 

návštěvnost 

RI 
OKNA 

42,5% 48,8% 59,3% 51,9% 49,1% 

SULKO 57,5% 59,5% 71,2% 66,3% 58,6% 

Svět 
oken 

52,5% 42,1% 50,8% 48,1% 44,8% 

Vekra 50,0% 46,3% 40,7% 39,4% 50,9% 

Jiné 27,5% 22,3% 18,6% 10,6% 32,8% 

Tab. 12 Návštěvnost daných prodejen dle důvodu nákupu plastových oken 

 
Důvod nákupu plastových oken 

novostavba rekonstrukce/revit

alizace 

pouze výměna 

starých původních 

oken 

pouze výměna 

starých již 

plastových oken 

návštěvnost 

RI OKNA 62,2% 49,3% 46,3% 40,0% 

SULKO 68,9% 62,7% 57,9% 80,0% 

Svět oken 53,3% 46,7% 43,2% 40,0% 

Vekra 51,1% 36,0% 48,4% 80,0% 

Jiné 15,6% 21,3% 25,3% 40,0% 

Tab. 13 Koupě plastových oken dle pohlaví 
 

Pohlaví Total 

muž žena 

Ve které firmě či její pobočce? 

RI OKNA 24,2% 26,1% 25,1% 

SULKO 33,7% 22,7% 28,4% 

SVĚT OKEN 22,1% 25,0% 23,5% 

VEKRA 20,0% 26,1% 23,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 14 Koupě plastových oken dle vzdělání 
 

Vzdělání Total 

středoškolské bez 

maturity 

středoškolské s 

maturitou 

vysokoškolské 

Ve které firmě či její pobočce? 

RI OKNA 21,9% 20,2% 36,5% 25,1% 

SULKO 21,9% 32,3% 25,0% 28,4% 

SVĚT OKEN 28,1% 22,2% 23,1% 23,5% 

VEKRA 28,1% 25,3% 15,4% 23,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 15 Koupě plastových oken dle typu bydlení 
 

Typ bydlení Total 

bytové domy rodinné domy 

Ve které firmě či její pobočce? 

RI OKNA 19,7% 28,2% 25,1% 

SULKO 33,3% 25,6% 28,4% 

SVĚT OKEN 27,3% 21,4% 23,5% 

VEKRA 19,7% 24,8% 23,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 16 Koupě plastových oken dle kraje 
 

Kraj Total 

Moravskoslezský 

kraj 

Olomoucký kraj 

Ve které firmě či její pobočce? 

RI OKNA 19,1% 30,9% 25,1% 

SULKO 34,8% 22,3% 28,4% 

SVĚT OKEN 25,8% 21,3% 23,5% 

VEKRA 20,2% 25,5% 23,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 17 Koupě plastových oken dle důvodu nákupu 
 

Důvod nákupu plastových oken Total 

novostavba rekonstrukce/revitalizace pouze 

výměna 

starých 

původních 

oken 

pouze 

výměna 

starých již 

plastových 

oken 

Ve které firmě či její 

pobočce? 

RI OKNA 27,8% 24,2% 25,0% 20,0% 25,1% 

SULKO 19,4% 37,9% 25,0% 20,0% 28,4% 

SVĚT 

OKEN 

27,8% 24,2% 19,7% 40,0% 23,5% 

VEKRA 25,0% 13,6% 30,3% 20,0% 23,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 18 Preferenční důvody výběru pobočky z hlediska pohlaví a vzdělání 

  

Pohlaví Vzdělání 

muž žena 
středoškolské bez 

maturity 
středoškolské s 

maturitou vysokoškolské 

Preference 
pobočky 

Důvod: široká nabídka 
sortimentu 20,0% 16,8% 14,7% 17,6% 22,6% 

Důvod: lepší servisní služby 
22,0% 15,8% 8,8% 14,8% 34,0% 

Důvod: nižší cena 
33,0% 28,4% 32,4% 30,6% 30,2% 

Důvod: lepší kvalita 
31,0% 35,8% 32,4% 35,2% 30,2% 

Důvod: doporučení, 
reference, pověst firmy 69,0% 71,6% 67,6% 71,3% 69,8% 

Důvod: blízkost bydliště, 
dostupnost 27,0% 44,2% 32,4% 39,8% 28,3% 

Tab. 19 Preferenční důvody výběru pobočky z hlediska typu bydlení a věku 

Preference pobočky 

Typ bydlení Věková kategorie 

bytové domy 
rodinné 

domy 
18 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více let 

 

Důvod: široká nabídka 

sortimentu 
14,9% 20,3% 18,4% 17,2% 22,2% 10,0% 26,7% 

 

Důvod: lepší servisní 

služby 
22,4% 17,2% 18,4% 15,5% 25,9% 20,0% 6,7% 

Důvod: nižší cena 22,4% 35,2% 42,1% 29,3% 24,1% 33,3% 26,7% 

Důvod: lepší kvalita 28,4% 35,9% 44,7% 39,7% 29,6% 23,3% 13,3% 

Důvod: doporučení, 

reference, pověst firmy 
71,6% 69,5% 60,5% 67,2% 77,8% 73,3% 73,3% 

Důvod: blízkost bydliště, 

dostupnost 
34,3% 35,9% 34,2% 34,5% 35,2% 43,3% 26,7% 

Tab. 20 Preferenční důvody výběru pobočky z hlediska kraje a příjmu 

Preference pobočky 

Kraj Čistý měsíční příjem domácnosti 

Moravskoslezský 

kraj 

Olomoucký 

kraj 

méně než 15 

000 Kč 

15 000 - 35 

000 Kč 

35 000 - 50 

000 Kč 

více než 50 

000 Kč 

 Důvod: široká nabídka 

sortimentu 
12,2% 23,8% 11,1% 16,5% 19,7% 31,3% 

Důvod: lepší servisní 

služby 
16,7% 21,0% 0,0% 18,3% 16,4% 43,8% 

Důvod: nižší cena 33,3% 28,6% 22,2% 35,8% 23,0% 31,3% 

Důvod: lepší kvalita 31,1% 35,2% 11,1% 30,3% 39,3% 43,8% 
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Důvod: doporučení, 

reference, pověst firmy 
62,2% 77,1% 44,4% 72,5% 70,5% 68,8% 

Důvod: blízkost bydliště, 

dostupnost 
36,7% 34,3% 44,4% 39,4% 29,5% 25,0% 

Tab. 21 Závislost mezi preferenčním důvodem lepší kvalita a konkrétní pobočkou 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,367
a
 4 ,010 

N of Valid Cases 195   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,00. 

Tab. 22 Závislost mezi preferenčním důvodem blízkost bydliště, dostupnost a konkrétní 

pobočkou 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,126
a
 4 ,004 

N of Valid Cases 195   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,25. 

Tab. 23 Závislost mezi preferenčním důvodem blízkost bydliště, dostupnost a pohlavím 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,311
a
 1 

,012 

N of Valid Cases 195   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 33,62. 

Tab. 24 Závislost mezi preferenčním důvodem lepší servisní služby a vzděláním 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,238
a
 2 ,004 

N of Valid Cases 195   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,45. 
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Tab. 25 Závislost mezi preferenčním důvodem lepší servisní služby a měsíčním příjmem 

domácnosti 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,788
a
 3 ,032 

N of Valid Cases 195   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,71. 

Tab. 26 T-test – Hodnocení spokojenosti 

One-Sample Test 

 
Test Value = 3.80 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Spokojenost úroveň cen -1,645 194 ,102 -,097 -,21 ,02 

Spokojenost kvalita 6,023 194 ,000 ,308 ,21 ,41 

Spokojenost šířka nabídky 

sortimentu 

-3,558 194 ,000 -,262 -,41 -,12 

Spokojenost technické 

parametry oken 

6,779 194 ,000 ,359 ,25 ,46 

Spokojenost komplexnost 

nabízených služeb 

,000 194 1,000 ,000 -,15 ,15 

Spokojenost doba 

zhotovení, plnění termínů 

,913 194 ,362 ,072 -,08 ,23 

Spokojenost profesionální 

montáž 

4,081 194 ,000 ,282 ,15 ,42 

Spokojenost jednání, 

ochota, odbornost - 

prodejců 

1,954 194 ,050 ,144 ,00 ,29 

Spokojenost možnost 

nákupu na splátky/úvěr, 

výše zálohy 

-4,998 194 ,000 -,405 -,57 -,25 

Spokojenost design, detaily ,483 194 ,629 ,036 -,11 ,18 

Spokojenost program 

Zelená úsporám, akce, 

nabídka zdarma 

-5,291 194 ,000 -,441 -,61 -,28 
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Tab. 27 Hodnocení spokojenosti zákazníků - celkové 

Procentní vyjádření hodnocení průměrné 
spokojenosti 

N Mean % vyjádření 

spokojenosti 

Spokojenost technické parametry oken 195 4,16 72,0% 

Spokojenost kvalita 195 4,11 70,3% 

Spokojenost profesionální montáž 195 4,08 69,4% 

Spokojenost jednání, ochota, odbornost - prodejců 195 3,94 64,8% 

Spokojenost doba zhotovení, plnění termínů 195 3,87 62,4% 

Spokojenost design, detaily 195 3,84 61,2% 

Spokojenost komplexnost nabízených služeb 195 3,80 60,0% 

Spokojenost úroveň cen 195 3,70 56,8% 

Spokojenost šířka nabídky sortimentu 195 3,54 51,3% 

Spokojenost možnost nákupu na splátky/úvěr, výše 

zálohy 

195 3,39 46,5% 

Spokojenost program Zelená úsporám, akce, nabídka 

zdarma 

195 3,36 45,3% 

průměr 3,80 60,0% 

Tab. 28 Hodnocení spokojenosti zákazníků firmy RI OKNA 

RI OKNA N Mean % vyjádření 

spokojenosti 

Spokojenost úroveň cen 46 3,61 53,6% 

Spokojenost kvalita 46 4,13 71,0% 

Spokojenost šířka nabídky sortimentu 46 3,43 47,8% 

Spokojenost technické parametry oken 46 4,13 71,0% 

Spokojenost komplexnost nabízených služeb 46 3,76 58,7% 

Spokojenost doba zhotovení, plnění termínů 46 3,98 65,9% 

Spokojenost profesionální montáž 46 4,02 67,4% 

Spokojenost jednání, ochota, odbornost - 

prodejců 

46 4,02 67,4% 

Spokojenost možnost nákupu na splátky/úvěr, 

výše zálohy 

46 3,22 40,6% 

Spokojenost design, detaily 46 3,91 63,8% 

Spokojenost program Zelená úsporám, akce, 

nabídka zdarma 

46 3,30 43,5% 

průměr 3,77 59,2% 
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Tab. 29 Hodnocení spokojenosti zákazníků firmy SULKO 

SULKO N Mean % vyjádření 

spokojenosti 

Spokojenost úroveň cen 52 3,75 58,3% 

Spokojenost kvalita 52 4,19 73,1% 

Spokojenost šířka nabídky sortimentu 52 3,58 52,6% 

Spokojenost technické parametry oken 52 4,25 75,0% 

Spokojenost komplexnost nabízených služeb 52 3,62 53,8% 

Spokojenost doba zhotovení, plnění termínů 52 3,77 50,9% 

Spokojenost profesionální montáž 52 4,04 67,9% 

Spokojenost jednání, ochota, odbornost - 

prodejců 

52 3,83 60,9% 

Spokojenost možnost nákupu na splátky/úvěr, 

výše zálohy 

52 3,56 51,9% 

Spokojenost design, detaily 52 4,13 71,2% 

Spokojenost program Zelená úsporám, akce, 

nabídka zdarma 

52 3,50 50,0% 

průměr 3,84 61,2% 

Tab. 30 Hodnocení spokojenosti zákazníků firmy SVĚT OKEN 

SVĚT OKEN N Mean % vyjádření 

spokojenosti 

Spokojenost úroveň cen 43 3,98 65,9% 

Spokojenost kvalita 43 4,28 76,0% 

Spokojenost šířka nabídky sortimentu 43 3,63 54,3% 

Spokojenost technické parametry oken 43 4,19 72,9% 

Spokojenost komplexnost nabízených služeb 43 4,09 69,8% 

Spokojenost doba zhotovení, plnění termínů 43 4,07 69,0% 

Spokojenost profesionální montáž 43 4,16 72,1% 

Spokojenost jednání, ochota, odbornost - 

prodejců 

43 4,12 70,5% 

Spokojenost možnost nákupu na splátky/úvěr, 

výše zálohy 

43 3,40 46,5% 

Spokojenost design, detaily 43 3,86 62,0% 

Spokojenost program Zelená úsporám, akce, 

nabídka zdarma 

43 3,56 51,9% 

průměr 3,94 64,6% 
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Tab. 31 Hodnocení spokojenosti zákazníků firmy VEKRA 

VEKRA N Mean % vyjádření 

spokojenosti 

Spokojenost úroveň cen 42 3,55 51,6% 

Spokojenost kvalita 42 3,83 61,1% 

Spokojenost šířka nabídky sortimentu 42 3,62 54,0% 

Spokojenost technické parametry oken 42 4,14 71,4% 

Spokojenost komplexnost nabízených služeb 42 3,76 58,7% 

Spokojenost doba zhotovení, plnění termínů 42 3,62 54,0% 

Spokojenost profesionální montáž 42 4,00 66,7% 

Spokojenost jednání, ochota, odbornost - 

prodejců 

42 3,90 63,5% 

Spokojenost možnost nákupu na splátky/úvěr, 

výše zálohy 

42 3,40 46,8% 

Spokojenost design, detaily 42 3,52 50,8% 

Spokojenost program Zelená úsporám, akce, 

nabídka zdarma 

42 3,24 41,3% 

průměr 3,69 56,3% 

Tab. 32 ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Spokojenost kvalita 

Between Groups 4,811 3 1,604 3,427 ,018 

Within Groups 83,779 179 ,468   

Total 88,590 182    

Spokojenost design, 

detaily 

Between Groups 8,760 3 2,920 3,051 ,030 

Within Groups 171,349 179 ,957   

Total 180,109 182    

Tab. 33 Post Hoc Test - Bonferroni 

Dependent 

Variable 

(I) Ve které firmě 

či její pobočce? 

(J) Ve které firmě 

či její pobočce? 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Spokojenost 

kvalita 

RI OKNA 

SULKO -,062 ,138 1,000 -,43 ,31 

SVĚT OKEN -,149 ,145 1,000 -,54 ,24 

VEKRA ,297 ,146 ,260 -,09 ,69 

SULKO 

RI OKNA ,062 ,138 1,000 -,31 ,43 

SVĚT OKEN -,087 ,141 1,000 -,46 ,29 

VEKRA ,359 ,142 ,074 -,02 ,74 

SVĚT OKEN 

RI OKNA ,149 ,145 1,000 -,24 ,54 

SULKO ,087 ,141 1,000 -,29 ,46 

VEKRA ,446
*
 ,148 ,018 ,05 ,84 

VEKRA RI OKNA -,297 ,146 ,260 -,69 ,09 
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SULKO -,359 ,142 ,074 -,74 ,02 

SVĚT OKEN -,446
*
 ,148 ,018 -,84 -,05 

Spokojenost 

design, detaily 

RI OKNA 

SULKO -,222 ,198 1,000 -,75 ,31 

SVĚT OKEN ,053 ,208 1,000 -,50 ,61 

VEKRA ,389 ,209 ,384 -,17 ,95 

SULKO 

RI OKNA ,222 ,198 1,000 -,31 ,75 

SVĚT OKEN ,274 ,202 1,000 -,26 ,81 

VEKRA ,611
*
 ,203 ,018 ,07 1,15 

SVĚT OKEN 

RI OKNA -,053 ,208 1,000 -,61 ,50 

SULKO -,274 ,202 1,000 -,81 ,26 

VEKRA ,337 ,212 ,687 -,23 ,90 

VEKRA 

RI OKNA -,389 ,209 ,384 -,95 ,17 

SULKO -,611
*
 ,203 ,018 -1,15 -,07 

SVĚT OKEN -,337 ,212 ,687 -,90 ,23 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tab. 34 Informační zdroje dle vzdělání 

 Vzdělání 

středoškolské 

bez maturity 

středoškolské 

s maturitou 

vysokoškolské 

informační_zdroje
a
 

Informace: doporučení od známých 62,5% 74,4% 86,4% 

Informace: reference na internetu 27,5% 44,6% 50,8% 

Informace: reklama - v tisku, rádiu, médiích, 

billboardy, katalogy, letáky 

30,0% 22,3% 18,6% 

Informace: internet 40,0% 50,4% 64,4% 

Informace: veletrhy 7,5% 5,8% 5,1% 

Informace: odborné časopisy 5,0% 7,4% 13,6% 

Informace: v prodejnách, přímo od prodejců 57,5% 46,3% 40,7% 

Tab. 35 Informační zdroje dle čistého měsíčního příjmu domácnosti 

 Čistý měsíční příjem domácnosti 

méně 

než 15 

000 Kč 

15 000 - 

35 000 

Kč 

35 000 - 

50 000 

Kč 

více než 

50 000 

Kč 

informační_zdroje
a
 

Informace: doporučení od známých 50,0% 70,1% 84,9% 88,9% 

Informace: reference na internetu 41,7% 42,7% 41,1% 55,6% 

Informace: reklama - v tisku, rádiu, médiích, 

billboardy, katalogy, letáky 

25,0% 23,9% 19,2% 27,8% 

Informace: internet 33,3% 48,7% 54,8% 77,8% 

Informace: veletrhy 0,0% 3,4% 11,0% 5,6% 

Informace: odborné časopisy 0,0% 7,7% 12,3% 5,6% 

Informace: v prodejnách, přímo od prodejců 58,3% 44,4% 50,7% 38,9% 
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Tabulka 36 Závislost informačního zdroje – doporučení od známých a vzděláním 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,545
a
 2 ,023 

N of Valid Cases 220   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,82. 

Tab. 37 Závislost mezi informačním zdrojem internet a vzděláním 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,065
a
 2 ,048 

N of Valid Cases 220   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 19,09. 

Tab. 38 Závislost mezi informačním zdrojem doporučení od známých a věkovou kategorií 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,066
a
 4 ,007 

N of Valid Cases 220   

a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,93. 

Tab. 39 Závislost mezi informačním zdrojem doporučení od známých a měsíčním příjmem 

domácnosti 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,313
a
 3 ,010 

N of Valid Cases 220   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,95. 

Tab. 40 T-test -  Hodnocení důležitosti 

One-Sample Test 

 Test Value = 3.75 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 
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Lower Upper 

11.1 Důležitost: úroveň 

cen 

,521 219 ,603 ,036 -,10 ,17 

11.2 Důležitost: kvalita 12,262 219 ,000 ,632 ,53 ,73 

11.3 Důležitost: šířka 

nabídky sortimentu 

-8,642 219 ,000 -,595 -,73 -,46 

11.4 Důležitost: 

technické parametry 

oken 

11,011 219 ,000 ,577 ,47 ,68 

11.5 Důležitost: 

komplexnost nabízených 

služeb 

-,126 219 ,900 -,009 -,15 ,13 

11.6 Důležitost: doba 

zhotovení, plnění 

termínů 

,186 219 ,853 ,014 -,13 ,16 

11.7 Důležitost: 

profesionální montáž 

18,349 219 ,000 ,795 ,71 ,88 

11.8 Důležitost: jednání, 

ochota, odbornost 

prodejců 

1,284 219 ,200 ,100 -,05 ,25 

11.9 Důležitost: možnost 

nákupu na splátky/úvěr, 

výše zálohy 

-13,933 219 ,000 -1,245 -1,42 -1,07 

11.10 Důležitost: design, 

detaily 

-4,144 219 ,000 -,300 -,44 -,16 

11.11 Důležitost: 

program Zelená 

úsporám, akce, nabídka 

zdarma 

-7,538 219 ,000 -,668 -,84 -,49 

11.12 Důležitost: 

známost a pověst firmy 

,207 219 ,836 ,014 -,12 ,14 

11.13 Důležitost: 

doporučení a reference 

12,102 219 ,000 ,586 ,49 ,68 

Tab. 41 -  T-test pro nezávislé skupiny – hodnocení důležitosti faktorů podle pohlaví 

Group Statistics 

 Pohlavi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

11.1 Důležitost: úroveň cen 
muž 118 3,76 1,099 ,101 

žena 102 3,81 ,962 ,095 

11.2 Důležitost: kvalita 
muž 118 4,30 ,820 ,075 

žena 102 4,48 ,685 ,068 

11.3 Důležitost: šířka 

nabídky sortimentu 

muž 118 3,05 1,028 ,095 

žena 102 3,27 1,006 ,100 



14 
 

11.4 Důležitost: technické 

parametry oken 

muž 118 4,31 ,792 ,073 

žena 102 4,34 ,764 ,076 

11.5 Důležitost: 

komplexnost nabízených 

služeb 

muž 118 3,65 1,073 ,099 

žena 
102 3,84 1,060 ,105 

11.6 Důležitost: doba 

zhotovení, plnění termínů 

muž 118 3,64 1,122 ,103 

žena 102 3,91 1,035 ,102 

11.7 Důležitost: 

profesionální montáž 

muž 118 4,46 ,700 ,064 

žena 102 4,65 ,557 ,055 

11.8 Důležitost: jednání, 

ochota, odbornost prodejců 

muž 118 3,79 1,183 ,109 

žena 102 3,92 1,123 ,111 

11.9 Důležitost: možnost 

nákupu na splátky/úvěr, 

výše zálohy 

muž 118 2,41 1,302 ,120 

žena 
102 2,62 1,350 ,134 

11.10 Důležitost: design, 

detaily 

muž 118 3,42 1,112 ,102 

žena 102 3,49 1,032 ,102 

11.11 Důležitost: program 

Zelená úsporám, akce, 

nabídka zdarma 

muž 118 2,88 1,289 ,119 

žena 
102 3,31 1,312 ,130 

11.12 Důležitost: známost a 

pověst firmy 

muž 118 3,66 1,040 ,096 

žena 102 3,88 ,893 ,088 

11.13 Důležitost: 

doporučení a reference 

muž 118 4,25 ,797 ,073 

žena 102 4,43 ,605 ,060 

Tab. 42 – T-test pro nezávislé skupiny - pohlaví 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

11.1 

Důležitost: 

úroveň cen 

Equal 

variances 

assumed 

2,921 ,089 -,364 218 ,717 -,051 ,140 -,328 ,226 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,367 217,963 ,714 -,051 ,139 -,325 ,223 

11.2 

Důležitost: 

kvalita 

Equal 

variances 

assumed 

2,968 ,086 -

1,787 

218 ,075 -,184 ,103 -,386 ,019 
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Equal 

variances 

not assumed 

  -

1,811 

217,773 ,072 -,184 ,101 -,384 ,016 

11.3 

Důležitost: 

šířka 

nabídky 

sortimentu 

Equal 

variances 

assumed 

,325 ,569 -

1,625 

218 ,106 -,224 ,138 -,495 ,048 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

1,627 

214,637 ,105 -,224 ,137 -,495 ,047 

11.4 

Důležitost: 

technické 

parametry 

oken 

Equal 

variances 

assumed 

,009 ,925 -,281 218 ,779 -,030 ,105 -,237 ,178 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,281 215,356 ,779 -,030 ,105 -,237 ,178 

11.5 

Důležitost: 

komplexnost 

nabízených 

služeb 

Equal 

variances 

assumed 

,138 ,710 -

1,321 

218 ,188 -,191 ,144 -,475 ,094 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

1,322 

214,144 ,187 -,191 ,144 -,475 ,094 

11.6 

Důležitost: 

doba 

zhotovení, 

plnění 

termínů 

Equal 

variances 

assumed 

1,720 ,191 -

1,887 

218 ,061 -,276 ,146 -,565 ,012 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

1,898 

217,065 ,059 -,276 ,146 -,563 ,011 

11.7 

Důležitost: 

profesionální 

montáž 

Equal 

variances 

assumed 

8,410 ,004 -

2,198 

218 ,029 -,189 ,086 -,359 -,020 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

2,234 

216,561 ,026 -,189 ,085 -,357 -,022 

11.8 

Důležitost: 

jednání, 

ochota, 

odbornost 

prodejců 

Equal 

variances 

assumed 

1,071 ,302 -,854 218 ,394 -,133 ,156 -,441 ,174 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,857 216,068 ,392 -,133 ,156 -,440 ,173 

11.9 

Důležitost: 

možnost 

Equal 

variances 

assumed 

,713 ,399 -

1,177 

218 ,240 -,211 ,179 -,564 ,142 
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nákupu na 

splátky/úvěr, 

výše zálohy 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

1,174 

210,994 ,242 -,211 ,180 -,565 ,143 

11.10 

Důležitost: 

design, 

detaily 

Equal 

variances 

assumed 

,809 ,369 -,515 218 ,607 -,075 ,145 -,362 ,212 

Equal 

variances 

not assumed 

  -,518 216,891 ,605 -,075 ,145 -,360 ,210 

11.11 

Důležitost: 

program 

Zelená 

úsporám, 

akce, 

nabídka 

zdarma 

Equal 

variances 

assumed 

,176 ,675 -

2,460 

218 ,015 -,432 ,176 -,779 -,086 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

2,457 

212,251 ,015 -,432 ,176 -,779 -,086 

11.12 

Důležitost: 

známost a 

pověst firmy 

Equal 

variances 

assumed 

7,093 ,008 -

1,680 

218 ,094 -,221 ,132 -,481 ,038 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

1,699 

217,994 ,091 -,221 ,130 -,478 ,035 

11.13 

Důležitost: 

doporučení a 

reference 

Equal 

variances 

assumed 

5,640 ,018 -

1,833 

218 ,068 -,177 ,097 -,368 ,013 

Equal 

variances 

not assumed 

  -

1,869 

214,558 ,063 -,177 ,095 -,364 ,010 

Tab. 43 ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

11.1 Důležitost: úroveň cen 

Between 

Groups 

2,860 4 ,715 ,662 ,619 

Within Groups 232,099 215 1,080   

Total 234,959 219    

11.2 Důležitost: kvalita 

Between 

Groups 

1,653 4 ,413 ,704 ,590 

Within Groups 126,274 215 ,587   

Total 127,927 219    

11.3 Důležitost: šířka nabídky 

sortimentu 

Between 

Groups 

2,683 4 ,671 ,638 ,636 



17 
 

Within Groups 226,063 215 1,051   

Total 228,745 219    

11.4 Důležitost: technické parametry 

oken 

Between 

Groups 

1,355 4 ,339 ,556 ,695 

Within Groups 131,081 215 ,610   

Total 132,436 219    

11.5 Důležitost: komplexnost 

nabízených služeb 

Between 

Groups 

6,578 4 1,645 1,451 ,218 

Within Groups 243,654 215 1,133   

Total 250,232 219    

11.6 Důležitost: doba zhotovení, plnění 

termínů 

Between 

Groups 

2,942 4 ,736 ,616 ,652 

Within Groups 256,767 215 1,194   

Total 259,709 219    

11.7 Důležitost: profesionální montáž 

Between 

Groups 

2,600 4 ,650 1,589 ,178 

Within Groups 87,945 215 ,409   

Total 90,545 219    

11.8 Důležitost: jednání, ochota, 

odbornost prodejců 

Between 

Groups 

15,416 4 3,854 2,995 ,020 

Within Groups 276,634 215 1,287   

Total 292,050 219    

11.9 Důležitost: možnost nákupu na 

splátky/úvěr, výše zálohy 

Between 

Groups 

23,207 4 5,802 3,448 ,009 

Within Groups 361,789 215 1,683   

Total 384,995 219    

11.10 Důležitost: design, detaily 

Between 

Groups 

13,209 4 3,302 2,968 ,021 

Within Groups 239,241 215 1,113   

Total 252,450 219    

11.11 Důležitost: program Zelená 

úsporám, akce, nabídka zdarma 

Between 

Groups 

17,928 4 4,482 2,672 ,033 

Within Groups 360,599 215 1,677   

Total 378,527 219    

11.12 Důležitost: známost a pověst 

firmy 

Between 

Groups 

6,616 4 1,654 1,751 ,140 

Within Groups 203,093 215 ,945   

Total 209,709 219    

11.13 Důležitost: doporučení a 

reference 

Between 

Groups 

4,372 4 1,093 2,161 ,074 

Within Groups 108,737 215 ,506   

Total 113,109 219    
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Tab. 44 Post Hoc Test Bonferroni 

Dependent Variable (I) Věková 

kategorie 

(J) Věková 

kategorie 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

11.8 Důležitost: jednání, ochota, 

odbornost prodejců 

18 - 30 let 

31 - 40 let -,082 ,220 1,000 -,71 ,54 

41 - 50 let ,090 ,224 1,000 -,54 ,72 

51 - 60 let ,719 ,266 ,074 -,04 1,47 

61 a více let ,352 ,331 1,000 -,59 1,29 

31 - 40 let 

18 - 30 let ,082 ,220 1,000 -,54 ,71 

41 - 50 let ,173 ,200 1,000 -,39 ,74 

51 - 60 let ,802
*
 ,246 ,013 ,10 1,50 

61 a více let ,435 ,316 1,000 -,46 1,33 

41 - 50 let 

18 - 30 let -,090 ,224 1,000 -,72 ,54 

31 - 40 let -,173 ,200 1,000 -,74 ,39 

51 - 60 let ,629 ,250 ,124 -,08 1,34 

61 a více let ,262 ,318 1,000 -,64 1,16 

51 - 60 let 

18 - 30 let -,719 ,266 ,074 -1,47 ,04 

31 - 40 let -,802
*
 ,246 ,013 -1,50 -,10 

41 - 50 let -,629 ,250 ,124 -1,34 ,08 

61 a více let -,367 ,349 1,000 -1,36 ,62 

61 a více let 

18 - 30 let -,352 ,331 1,000 -1,29 ,59 

31 - 40 let -,435 ,316 1,000 -1,33 ,46 

41 - 50 let -,262 ,318 1,000 -1,16 ,64 

51 - 60 let ,367 ,349 1,000 -,62 1,36 

11.9 Důležitost: možnost 

nákupu na splátky/úvěr, výše 

zálohy 

18 - 30 let 

31 - 40 let -,018 ,252 1,000 -,73 ,70 

41 - 50 let -,205 ,256 1,000 -,93 ,52 

51 - 60 let -,382 ,304 1,000 -1,24 ,48 

61 a více let -1,267
*
 ,379 ,010 -2,34 -,19 

31 - 40 let 

18 - 30 let ,018 ,252 1,000 -,70 ,73 

41 - 50 let -,187 ,229 1,000 -,83 ,46 

51 - 60 let -,364 ,282 1,000 -1,16 ,44 

61 a více let -1,249
*
 ,361 ,007 -2,27 -,23 

41 - 50 let 

18 - 30 let ,205 ,256 1,000 -,52 ,93 

31 - 40 let ,187 ,229 1,000 -,46 ,83 

51 - 60 let -,177 ,285 1,000 -,99 ,63 

61 a více let -1,063
*
 ,364 ,039 -2,09 -,03 

51 - 60 let 

18 - 30 let ,382 ,304 1,000 -,48 1,24 

31 - 40 let ,364 ,282 1,000 -,44 1,16 

41 - 50 let ,177 ,285 1,000 -,63 ,99 

61 a více let -,885 ,399 ,277 -2,02 ,25 

61 a více let 
18 - 30 let 1,267

*
 ,379 ,010 ,19 2,34 

31 - 40 let 1,249
*
 ,361 ,007 ,23 2,27 
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41 - 50 let 1,063
*
 ,364 ,039 ,03 2,09 

51 - 60 let ,885 ,399 ,277 -,25 2,02 

11.10 Důležitost: design, detaily 

18 - 30 let 

31 - 40 let -,138 ,205 1,000 -,72 ,44 

41 - 50 let -,508 ,208 ,154 -1,10 ,08 

51 - 60 let ,153 ,247 1,000 -,55 ,85 

61 a více let -,500 ,308 1,000 -1,37 ,37 

31 - 40 let 

18 - 30 let ,138 ,205 1,000 -,44 ,72 

41 - 50 let -,370 ,186 ,478 -,90 ,16 

51 - 60 let ,291 ,229 1,000 -,36 ,94 

61 a více let -,362 ,294 1,000 -1,19 ,47 

41 - 50 let 

18 - 30 let ,508 ,208 ,154 -,08 1,10 

31 - 40 let ,370 ,186 ,478 -,16 ,90 

51 - 60 let ,661
*
 ,232 ,048 ,00 1,32 

61 a více let ,008 ,296 1,000 -,83 ,85 

51 - 60 let 

18 - 30 let -,153 ,247 1,000 -,85 ,55 

31 - 40 let -,291 ,229 1,000 -,94 ,36 

41 - 50 let -,661
*
 ,232 ,048 -1,32 ,00 

61 a více let -,653 ,325 ,455 -1,57 ,27 

61 a více let 

18 - 30 let ,500 ,308 1,000 -,37 1,37 

31 - 40 let ,362 ,294 1,000 -,47 1,19 

41 - 50 let -,008 ,296 1,000 -,85 ,83 

51 - 60 let ,653 ,325 ,455 -,27 1,57 

11.11 Důležitost: program 

Zelená úsporám, akce, nabídka 

zdarma 

18 - 30 let 

31 - 40 let ,242 ,251 1,000 -,47 ,95 

41 - 50 let ,053 ,255 1,000 -,67 ,78 

51 - 60 let ,472 ,304 1,000 -,39 1,33 

61 a více let -,756 ,378 ,469 -1,83 ,32 

31 - 40 let 

18 - 30 let -,242 ,251 1,000 -,95 ,47 

41 - 50 let -,189 ,228 1,000 -,84 ,46 

51 - 60 let ,231 ,281 1,000 -,57 1,03 

61 a více let -,997 ,360 ,061 -2,02 ,02 

41 - 50 let 

18 - 30 let -,053 ,255 1,000 -,78 ,67 

31 - 40 let ,189 ,228 1,000 -,46 ,84 

51 - 60 let ,419 ,285 1,000 -,39 1,23 

61 a více let -,808 ,363 ,270 -1,84 ,22 

51 - 60 let 

18 - 30 let -,472 ,304 1,000 -1,33 ,39 

31 - 40 let -,231 ,281 1,000 -1,03 ,57 

41 - 50 let -,419 ,285 1,000 -1,23 ,39 

61 a více let -1,228
*
 ,399 ,023 -2,36 -,10 

61 a více let 

18 - 30 let ,756 ,378 ,469 -,32 1,83 

31 - 40 let ,997 ,360 ,061 -,02 2,02 

41 - 50 let ,808 ,363 ,270 -,22 1,84 

51 - 60 let 1,228
*
 ,399 ,023 ,10 2,36 
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Tab. 45 Upřednostňovaná forma poptávky dle věku 

 Forma poptávky Total 

prostřednictvím 

internetu 

telefonicky osobně 

Věková kategorie 

18 - 30 let 13,6% 2,3% 84,1% 100,0% 

31 - 40 let 25,4% 4,5% 70,1% 100,0% 

41 - 50 let 29,0% 3,2% 67,7% 100,0% 

51 - 60 let 35,5% 0,0% 64,5% 100,0% 

61 a více let 25,0% 0,0% 75,0% 100,0% 

Total 25,5% 2,7% 71,8% 100,0% 

 

Tab. 46 Upřednostňovaná forma poptávky dle vzdělání 

 Forma poptávky Total 

prostřednictvím 

internetu 

telefonicky osobně 

Vzdělání 

středoškolské bez maturity 17,5% 2,5% 80,0% 100,0% 

středoškolské s maturitou 27,3% 0,8% 71,9% 100,0% 

vysokoškolské 27,1% 6,8% 66,1% 100,0% 

Total 25,5% 2,7% 71,8% 100,0% 

 

Tab. 47 Upřednostňovaná forma poptávky dle měsíčního příjmu domácnosti 

 Forma poptávky Total 

prostřednictvím 

internetu 

telefonicky osobně 

Čistý měsíční příjem domácnosti 

méně než 15 000 Kč 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 

15 000 - 35 000 Kč 25,6% 0,9% 73,5% 100,0% 

35 000 - 50 000 Kč 17,8% 6,8% 75,3% 100,0% 

více než 50 000 Kč 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

Total 25,5% 2,7% 71,8% 100,0% 

Tab. 48 Závislost mezi formou upřednostňované poptávky a příjmem domácnosti 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,512
a
 6 ,024 

N of Valid Cases 220   

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,33. 
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Tab. 49 T-test pro nezávislé skupiny – hodnocení porovnávání cen dle pohlaví 

Group Statistics 

 Pohlavi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Porovnáváte ceny 

plastových oken jednotlivých 

firem před koupí u konkrétní 

firmy? 

muž 118 3,94 ,998 ,092 

žena 

102 4,04 1,062 ,105 

Tab. 50 T-test pro nezávislé skupiny – porovnávání cen dle pohlaví 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Porovnáváte 

ceny 

plastových 

oken 

jednotlivých 

firem před 

koupí u 

konkrétní 

firmy? 

Equal 

variances 

assumed 

,176 ,676 -

,709 

218 ,479 -,099 ,139 -,372 ,175 

Equal 

variances not 

assumed 

  -

,706 

208,990 ,481 -,099 ,140 -,374 ,177 

Tab. 51 T-test pro nezávislé skupiny – hodnocení vnímání cen dle pohlaví 

Group Statistics 

 Pohlavi N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Jak vnímáte ceny 

plastových oken na trhu? 

muž 118 3,46 ,781 ,072 

žena 102 3,52 ,700 ,069 

Tab. 52 T-test pro nezávislé skupiny – vnímání cen dle pohlaví 

Independent Samples Test  

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
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Jak vnímáte 

ceny 

plastových 

oken na 

trhu? 

Equal 

variances 

assumed 

,591 ,443 -

,616 

218 ,539 -,062 ,101 -,260 ,136 

Equal 

variances not 

assumed 

  -

,621 

217,700 ,535 -,062 ,100 -,259 ,135 

Tab. 53 ANOVA 

Jak vnímáte ceny plastových oken na trhu?   

Příjem Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,961 3 1,987 3,732 ,012 

Within Groups 114,998 216 ,532   

Total 120,959 219    

Tab. 54 Post Hoc Test Bonferroni 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   Jak vnímáte ceny plastových oken na trhu?   

Bonferroni   

(I) Čistý měsíční 

příjem domácnosti 

(J) Čistý měsíční 

příjem domácnosti 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

méně než 15 000 Kč 

15 000 - 35 000 Kč ,444 ,221 ,274 -,14 1,03 

35 000 - 50 000 Kč ,671
*
 ,227 ,021 ,07 1,28 

více než 50 000 Kč ,667 ,272 ,090 -,06 1,39 

35 000 - 50 000 Kč 

méně než 15 000 Kč -,671
*
 ,227 ,021 -1,28 -,07 

15 000 - 35 000 Kč -,227 ,109 ,230 -,52 ,06 

více než 50 000 Kč -,005 ,192 1,000 -,52 ,51 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Tab. 55 ANOVA 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

16.3 

doprovodné 

služby: nákup 

oken na 

splátky/úvěr 

Between 

Groups 

,850 4 ,213 2,637 ,035 

Within 

Groups 

17,331 215 ,081   

Total 18,182 219    

Tab. 56 Post Hoc Test Bonferroni 

Multiple Comparisons 

Bonferroni   

Dependent Variable (I) Věková 

kategorie 

(J) Věková 

kategorie 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

doprovodné služby: 
nákup oken na 
splátky/úvěr 

41 - 50 let 

18 - 30 let -,098 ,056 ,829 -,26 ,06 

31 - 40 let -,103 ,050 ,402 -,25 ,04 

51 - 60 let -,048 ,062 1,000 -,23 ,13 

61 a více let -,234
*
 ,080 ,037 -,46 -,01 

61 a více let 

18 - 30 let ,136 ,083 1,000 -,10 ,37 

31 - 40 let ,131 ,079 ,998 -,09 ,35 

41 - 50 let ,234
*
 ,080 ,037 ,01 ,46 

51 - 60 let ,185 ,087 ,350 -,06 ,43 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tab. 57 Doprovodné služby dle věku 

 Věková kategorie 

18 - 

30 let 

31 - 

40 let 

41 - 

50 let 

51 - 

60 let 

61 a 

více let 

Doprovodné 

služby 

prohlédnout či vyzkoušet produkt před koupí 52,3% 59,7% 58,1% 45,2% 31,3% 

vykoupení starých plastových oken (sleva na nová) 50,0% 44,8% 29,0% 38,7% 25,0% 

nákup oken na splátky/úvěr 11,4% 11,9% 1,6% 6,5% 25,0% 

odborné poradenství a servis 52,3% 56,7% 59,7% 58,1% 62,5% 

informování zákazníka o stavu zakázky 31,8% 29,9% 33,9% 22,6% 31,3% 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 


