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Anotace 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový výzkum spokojenosti 

zákazníku dané společnosti. Na základě osobního a elektronického dotazování byla 

zjištěna spokojenost zákazníku. Pomocí tohoto dotazníku bylo doporučeno, jak dále 

pokračovat v tomto trendu, nebo jak spokojenost zákazníku ještě vylepšit. 

 Bakalářská práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. První kapitola popisuje teorii 

marketingového výzkumu a jeho historii. Dále také metody marketingového výzkumu a 

postup marketingového výzkumu, včetně dotazování. Druhá kapitola se zaměřuje na 

charakteristiku společnosti. Třetí kapitola je vytvořena na principu dotazníkového šetření, a 

čtvrtou kapitolu tvoří návrhy a doporučení pro zlepšení spokojenosti zákazníku.  
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Summary: 

This bachelor thesis is focused on marketing research customer satisfaction the company. 

On the basis of personal and electronic interrogation was found customer satisfaction. Use 

of this questionnaire was recommended to continue this trend, or as customer satisfaction 

improved. 

The bachelor thesis is divided into four main chapters. The first chapter describes the 

theory of marketing research and his history. It also containts the methods of marketing 

research and marketing research process, including interrogation. The second chapter 

focuses on the characteristics of the company. The third chapter is created on the principle 

of the survey, and the fourth chapter consists of suggestions and recommendations for 

improving customer satisfaction. 

Keywords:  

Marketing research, customer satisfaction, interview investigation, company IKEA 

 

  



 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Teorie marketingového výzkumu ............................................................................... 3 

2.1 Marketingový výzkum ............................................................................................ 3 

2.1.1 Historie marketingového výzkumu .................................................................. 3 

2.1.2 Druhy marketingového výzkumu .................................................................... 4 

2.1.3 Postup marketingového výzkumu .................................................................... 4 

2.2 Dotazování .............................................................................................................. 5 

2.2.1 Osobní dotazování ........................................................................................... 5 

2.2.2 Telefonické dotazování .................................................................................... 6 

2.2.3 Písemné dotazování ......................................................................................... 6 

2.2.4 Elektronické dotazování .................................................................................. 6 

2.2.5 Postup při přípravě dotazníku .......................................................................... 7 

2.2.6 Zpracování zjištěných informací ..................................................................... 8 

2.2.7 Prezentace závěrečné zprávy ........................................................................... 9 

3 Charakteristika společnosti ....................................................................................... 10 

3.1 Historie společnosti ............................................................................................... 11 

3.2 Cíle společnosti ..................................................................................................... 13 

3.3 Organizační struktura ............................................................................................ 13 

3.4 Energie a zdroje ..................................................................................................... 14 

3.5 Materiály ............................................................................................................... 15 

4 Marketingový výzkum a analýza získaných dat ...................................................... 17 

4.1 Postup při realizaci výzkumu ................................................................................ 17 

4.2 Výsledky výzkumu................................................................................................ 18 

4.2.1 Demografické otázky ..................................................................................... 18 

4.2.2 Otázky marketingového výzkumu ................................................................. 23 

5 Návrhy a doporučení .................................................................................................. 33 

6 Závěr ............................................................................................................................ 36 

Seznam použité literatury ................................................................................................. 38 

Seznam obrázků ................................................................................................................. 39 



 

Seznam tabulek .................................................................................................................. 40 

Seznam grafů ...................................................................................................................... 41 

Seznam příloh ..................................................................................................................... 42 

 

  



 

Seznam zkratek 

WWF  World Wildlife Fund 

FSC    Stewardship Council® 

BCI    Better Cotton Initiative



Martin Král : Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

2015  1 

1 Úvod 

Strategickým úkolem jakékoliv firmy, která se snaží uspět na dnešním nasyceném 

trhu, je nejen neustálá péče o produkty a služby, ale také zajištění spokojenosti zákazníku. 

Většina českých i zahraničních firem se nachází pod stále rostoucím konkurenčním tlakem. 

Následkem toho se prohlubuje boj firem o zákazníky za pomoci nejnovějších trendů 

a technologií. 

 Díky větší orientaci na zákazníky, je tato cílová skupina stále spokojenější. Jejich 

spokojeností získává podnik určitou výhodu vůči konkurenci a tedy lepší postavení na trhu. 

Tímto si společnost vytváří předpoklad pro dlouhodobé zajištění ziskovosti podniku. 

Uspokojení potřeb zákazníků nejsou patrné v krátkém časovém horizontu, ale projeví se 

až s odstupem času. Firma, které se daří rozšiřovat tento podíl spokojenosti zákazníků, má 

stabilní základ pro budoucí zvyšování tržního podílu a výši zisku.  

 Firmy se v současnosti zaměřují hlavně na získávání nových zákazníků a péče 

o stávající zákazníky se odsunula do pozadí. Obecně se předpokládá, že 70 % 

marketingového rozpočtu je vynaloženo právě na získání nových zákazníku, přestože 90 % 

tržeb je zajišťováno současnými zákazníky. Dle obecného předpokladu zanedbáváním 

zákazníků může firma přijít ročně o 10 až 30 % svých stávajících zákazníků.  

 Právě tyto důvody mě vedly k výběru mé závěrečné bakalářské práce, kdy jsem si 

zvolil marketingový výzkum pro danou společnost. Cílem bakalářské práce je realizovat 

marketingový výzkum a jeho následné vyhodnocení. Marketingový výzkum je zaměřen 

na spokojenost zákazníku společnosti IKEA s jejich produkty a službami.  

 Bakalářská práce je rozdělena do šesti částí. Po první úvodní části, následuje druhá, 

ve které je uvedena teorie marketingového výzkumu. Věnuje se historii marketingu, 

způsobům dotazování, dále teorii zpracování a analýzy, a konečnému vyhodnocení. Třetí 

část se zaměřuje na charakteristiku společnosti. Od jejího založení, přes historii, cíle 

společnosti, organizační struktury vedení společnosti, až po ekologickou otázku včetně 

materiálu využívaných k výrobě daného zboží. Ve čtvrté části „Marketingový výzkum 

a analýza získaných dat“ je provedeno vyhodnocení získaných dotazníků, jejich 

zpracování, včetně grafického zobrazení jednotlivých otázek a odpovědí. Na jejich základě 
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jsou v páté části uvedeny návrhy a doporučení, pro zlepšení spokojenosti zákazníku. 

V závěrečné šesté části je bakalářská práce stručně shrnuta. 
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2 Teorie marketingového výzkumu 

2.1 Marketingový výzkum 

 Marketingový výzkum můžeme charakterizovat jako součást marketingového řízení 

společnosti. Měl by poskytnout informace o tom, jaká je momentálně situace na trzích 

a zejména o základních charakteristikách a chování zákazníků. Tyto informace jsou 

získávány na základě určitých metodologických postupů. Podle McDaniela „marketingový 

výzkum zahrnuje plánování, sběr, analýzu dat, které jsou relevantní pro marketingové 

rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům“. [1] 

2.1.1 Historie marketingového výzkumu 

 Historii marketingového výzkumu můžeme sledovat od 19. století. Vůbec první 

empirický výzkum byl proveden v USA v roce 1824, zaměřoval se na chování voličů 

v prezidentských volbách. Tyto výzkumy o sto let později dále rozpracovali G. Gallup 

a E. Roper. Ti výzkum rozšířili o statistické postupy výběru reprezentativního vzorku 

dotázaných. P.F. Lazarsfeld a B. R. Berelson pak ve 40. letech 20. století přišli se studií 

o tom, jak dalece dokážou názoroví vůdci ovlivňovat hlasy voličů. Tato práce s názvem 

The people´s Choice našla následně uplatnění hlavně v modelech chování a rozhodování 

zákazníků. Proto o práci těchto výzkumníků můžeme mluvit jako o počátcích 

marketingového výzkumu. [2] 

 Marketingový výzkum však není samostatným odvětvím, které lze striktně oddělit 

od jiných disciplín. Své kořeny má například v sociologickém výzkumu, nebo výzkumu 

veřejného mínění. Při zpracování získaných dat pak využíváme statistické postupy.  

 Hlavním předmětem marketingového výzkumu je poznání trhu tedy zákazníků, 

odběratelů i dodavatelů. Sociologický výzkum se pak zabývá sociálními problémy, jako je 

nezaměstnanost, nebo životní úroveň, posledním odvětvím je výzkum veřejného mínění, 

který řeší společenské otázky, hlavně politického charakteru. [2] 

 Marketingový výzkum se skládá z několika základních druhů výzkumu, které se liší 

tím, co je hlavním předmětem zájmu. Konkrétně jde o celkovou analýzu trhu, výzkum 

konečného spotřebitele, výzkum průmyslového trhu, výzkum konkurence, výrobní 

výzkum, výzkum reklamy, výzkum prodeje, prognostický výzkum, výzkum image 
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a výzkum zahraničních trhů. Pro účely této bakalářské práce budeme v praktické části 

používat výzkum konečného spotřebitele, proto se ho teď pokusíme charakterizovat. Jedná 

se tedy o výzkum konečného spotřebitele, nebo domácností a jejich spotřebního chování, 

které nám říká, proč se spotřebitel rozhodl chovat daným způsobem a zakoupit určitý 

produkt. Zabývá se také postoji, názory i znalostmi spotřebitelů. Výzkum používá metody 

založené na psychologii, sociologii, statiky, antropologii atd. [1] 

2.1.2 Druhy marketingového výzkumu 

 Existují 2 základní druhy marketingového výzkumu, které se od sebe odlišují 

zejména používanými metodami vedoucích  k získání informací. Mluvíme o takzvaném 

primárním a sekundárním výzkumu. [2] 

 Primární výzkum se vyznačuje tím, že odpovědná osoba sbírá informace v terénu. 

Buď sbírá data sám realizátor výzkumu, nebo si k tomuto účelu může najmout 

spolupracující instituci. V této bakalářské práci budeme k marketingovému výzkumu 

využívat právě tento druh. 

 Sekundární výzkum si neklade za cíl sám získat nová data, ale nalézt 

již vyprodukované informace, které někdo již dříve shromáždil v rámci primárního 

výzkumu, i když se mohlo jednat o sběr informací k jinému účelu, než k jakému jsou 

vyhledávány. Je však třeba rozlišit tzv. agregovaná data, která jsou k dispozici 

sumarizovaná za celý soubor, nebo neagregovaná, která jsou zjištěna za každou jednotku 

(procenta, průměry atd.) [1] 

2.1.3 Postup marketingového výzkumu 

 Při marketingovém výzkumu činíme jednotlivé kroky, které můžeme nazvat 

postupem. Tyto kroky můžeme rozdělit do pěti bodů:  

 „definování marketingového problému a cílů výzkumu 

 sestavení plánu výzkumu 

 shromáždění informací 

 statistické zpracování a analýza těchto informací 

 prezentace výsledků, včetně praktických doporučení,“ 
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Při samotném průběhu výzkumu lze hovořit o dvou hlavních fázích, přípravné a fázi 

realizace. První část zahrnuje kroky, které vedou k vytvoření předpokladů pro to, 

abychom mohli začít druhou část, tedy realizaci. [2] 

2.2 Dotazování 

 Dotazování patří k nejčastějším postupům používaných při marketingovém 

výzkumu. Jeho základem je kladení otázek respondentům, z jejich odpovědí se pak 

získávají žádoucí primární údaje. Dotazování může být přímé, mezi výzkumníkem 

a dotazovaným, nebo nepřímé kdy mezi výzkumníka a dotazovaného vstupuje třetí osoba, 

a to tazatel. Podle míry kontaktu se dotazování dále dělí na osobní, telefonické, písemné 

a elektronické. 

 

Obrázek 1: Tvorba dotazníku 

Zdroj: [1] 

2.2.1 Osobní dotazování 

 Jedná se o nejčastější způsob dotazování. Principem osobního dotazování je přímá 

komunikace s respondentem tzv. „tváří v tvář“. Přes jeho dlouhou tradici patří stále 

k nejvýznamnějším dotazovacím technikám. Jeho hlavní výhodou je existence přímé vazby 

mezi tazatelem a dotazovaným. Tazatel tak může odpovědět na případné otázky, 

nebo může u otevřených otázek podněcovat respondenty k co nejobsáhlejší odpovědi. Jeho 

hlavní nevýhodou jsou vysoké náklady a čas potřebný k získání údajů. Jedná se především 

o vyhledávání, školení a kontrolu tazatelů. Tento typ dotazování má nejvyšší procento 

odpovědí. [3] 
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2.2.2 Telefonické dotazování 

 Dalším způsobem je telefonické dotazování, které poskytuje okamžitou reakci 

dotazovaných na otázky pokládané tazatelem. Doba hovoru by nikdy neměla trvat déle, 

než deset minut, neboť dotazovaného můžeme začít nudit, zdržovat, nebo se sníží jeho 

soustředěnost. Otázky kladené telefonicky musí být stručné a jasné. K jeho největším 

výhodám patří rychlost a nízké náklady. Telefonní dotazování lze zefektivnit v případě 

propojení s počítačovým ukládáním odpovědí a jejich zpracováním. Nevýhodou 

telefonického dotazování je nenavázání osobního kontaktu a tím zajištění spolupráce 

respondenta, nebo možnost špatného pochopení otázky či odpovědi. [1] 

2.2.3 Písemné dotazování 

 U písemného dotazování respondenti dostávají dotazník většinou poštou. Existují 

však i další možnosti písemného dotazování, a to například osobním předáním dotazníku 

na výstavě, nebo při koupi výrobku, ke kterému je dotazník přiložen. Respondent se 

u tohoto dotazování sám rozhoduje kdy jej a jestli vůbec vyplní. Dotazník by měly být kratší 

a pro správné pochopení by měly převažovat uzavřené otázky. Bylo zjištěno, že na písemné 

dotazování obvykle odpovídají lidé s velmi vysokým a velmi nízkým vzděláním, dále lidé 

pracovně přetížení či lidé vyššího věku. Výhodou tohoto dotazování je čas pro 

respondenta, ve kterém si může odpovědi rozmyslet, a tím se omezují spontánní odpovědi. 

Poskytnuté soukromí při vyplňování dotazníku, může zvýšit upřímnost odpovědí a mohou 

být zodpovězeny také důvěrnější otázky, na které by respondenti při osobním dotazování 

nechtěli odpovídat. Největší nevýhodou písemného dotazování je ztráta kontroly nad 

velikostí a strukturou výběrového souboru a nulová kontrola nad návratnosti odpovědí. [1] 

2.2.4 Elektronické dotazování 

 Elektronické dotazování je získávání informací od respondentů prostřednictvím 

dotazníků v e-mailech, pomocí webových stránek, nebo například na sociálních sítích. 

Jedná se o nejmladší způsob dotazování s využitím internetu. Hlavní výhodou je finanční 

a časová nenáročnost. Rozesílání e-mailů je zdarma a rychlost jejich rozeslání je 

mnohonásobně rychlejší, než klasických dopisů. Díky elektronickým odpovědím je 

zpracování celého dotazníku jednodušší. U elektronického dotazování odpadá nutnost 

tazatele, čímž je dána jeho nestrannost. Další výhodou je adresnost, neboť uživatelé 
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konkrétních webových stránek může tato problematika zajímat. Dotazník umístěný 

na konkrétních webových stránkách může navíc lákat návštěvníky k další návštěvě 

a to například zařazením do slosování o ceny, které zadavatel výzkumu respondentům 

věnuje, díky ušetřeným nákladům, nebo případně získání kreditů, za které si uživatel může 

koupit produkty se slevou. Nevýhodou může být nedůvěryhodnost odpovědí. Existuje 

mnoho lidí, kteří nevěří novým technologiím, nebo se naopak obávají zneužití svých 

odpovědí v elektronické podobě. Firmy by si měly dát pozor, aby často nezahlcovaly své 

zákazníky dotazníky zasílanými e-mailem, aby se nezačalo jednat o spamming. [3] 

Tabulka 1: Srovnání technik dotazování 

Hledisko dotazování Písemné Osobní Telefonické Elektronické 

Výše nákladů nízká vysoká střední nejnižší 

Náročnost na organizaci nízká vysoká 

roste v 
závislosti na 
počtu 
rozhovorů 

Nízká 

Míra návratnosti odpovědí nízká vysoká dosti vysoká střední 

Kontakt s respondentem žádný úzký nepříliš úzký Žádný 

Využití v kvantitativních 
výzkumech omezené vysoké dosti vysoké omezené 

Rychlost provedení střední střední vysoká střední 

Zdroj: [1] 

 Kromě dotazování ještě rozlišujeme 2 druhy marketingového výzkumu.  

A to pozorování, kdy nepokládáme lidem otázky, ale pouze je pozorujeme a sledujeme 

jejich chování a jejich emoce. Jde tedy o proces zaznamenávající smyslově vnímatelné 

skutečnosti, bez jakéhokoliv zásahu pozorovatele. Tyto pozorování bývají uskutečňovány 

v předem stanoveném rozsahu.  Druhým způsobem je tzv. experiment. 

Tento experimentální výzkum vyžaduje především výběr vhodných skupin subjektů, 

mezi kterými studuje vztah více proměnných za určitých předem kontrolovaných 

podmínek. Pro klasifikaci příčin a důsledků mezi zkoumanými vztahy musí být 

kontrolovány vedlejší vlivy. [3] 

2.2.5 Postup při přípravě dotazníku 

Během přípravy dotazníku je dobré respondenta ve zkratce seznámit se zkoumanou 

problematikou.  Představit zadavatele výzkumu a vysvětlit důvod zjišťování informací. 

Toto vysvětlování by nemělo přesahovat několik vět, abychom náhodou respondenta 
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neodradili dříve, než se vůbec dostaneme k předložení samotného dotazníku. Tvorbu 

dotazníku je dobré rozdělit do několika fází, které na sebe budou navazovat. [5] 

Prvním krokem je výběr způsobu dotazování. Zde je důležité zaměřit se na více 

faktorů, které nás mohou ovlivnit. Jsou to finance, které na dané dotazování máme 

vyhrazené, otázka zda se chceme dostat do kontaktu s respondentem,  

nebo zda na to nemáme omezený čas. Výběr možností dotazování jsme si již uvedli včetně 

jejich výhod a nevýhod. [5] 

Druhým krokem je tvorba otázek. Máme dva hlavní typy, které lze formulovat jako 

otevřené otázky, či uzavřené otázky. U otevřené otázky dostává respondent možnost 

vlastní odpovědi a je zcela na něm, zda odpověď bude stručná, či obsáhlejší. Uzavřené 

otázky nabízí výběr z předem stanovených možností, jako jsou např. „ano“ či „ne“ a jiné. 

Tyto dva typy otázek lze také kombinovat a to např. uzavřenou otázkou s nabídkou 

možností včetně možnosti „jiné“ či „ostatní“ s prostorem pro vlastní odpověď. 

Posledním krokem je specifikace cílové skupiny. O jakou cílovou skupinu se bude 

během dotazování jednat je vždy stanoveno na začátku výzkumu. Vybrány mohou být 

např. domácnosti, obchodní řetězce, podniky, atd. Výběr se může vztahovat i na pohlaví 

či věkovou kategorii dotazovaných. V této práci nebudeme mít žádnou specifikaci na 

cílovou skupinu a dotazníku se tak mohl zúčastnit kdokoliv. [4] 

2.2.6 Zpracování zjištěných informací 

 Zpracování dat nastává tehdy, kdy shromáždíme veškeré potřebné informace. 

Před tím, než nashromáždíme veškeré potřebné informace, je potřeba stanovit si plán 

výzkumu pro zpracování těchto údajů. 

 Tyto zjištěné údaje je nutno nejdříve zkontrolovat, čímž zkontrolujeme jejich 

úplnost a přesnost a následně je upravíme. Dále zjištěné údaje klasifikujeme do tříd 

a kategorií, což nám umožní sledovat daný jev. Pokud jsme nepoužili pro dotazování 

výpočetní techniku, převedeme slovní spojení do numerických znaků a ty pak přiřadíme 

k výsledkům a vložíme do počítače, dále zpracujeme do tabulek a grafů, pomocí  

nichž vyjádříme výsledky výzkumu. Takto upravené výsledky jsou přehlednější a lze 

na nich vidět jejich vývoj a strukturu. [3] 
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2.2.7 Prezentace závěrečné zprávy 

 Prezentace závěrečné zprávy slouží ke zpracování a její následné prezentaci. Měla 

by obsahovat předmět, obsah a cíl výzkumu. Dále by měla obsahovat také přehled 

metodických postupu, popis zkoumaného souboru, následné shrnutí základních poznatků 

výzkumu a navrhovaná řešení zkoumaného problému. 

 Takto zjištěné výsledky jsou potom podkladem pro marketingová rozhodnutí 

k řešení problému předmětu šetření. [5] 
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3 Charakteristika společnosti 

 IKEA je švédská nábytkářská firma působící na obchodním trhu déle než 70 let. 

Za dobu svého působení se rozrostla do celosvětového řetězce, 315 obchodních domů, 

ve více než 25 zemích po celém světě.  Můžeme ji najít na 4 kontinentech, a sice v Severní 

Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Její rozšíření můžeme vidět hlavně v Evropě, kde má 

222 obchodních domů. 

 Zde můžeme vidět, že má IKEA přední postavení v v nábytkářském průmyslu nejen 

ve světě, ale i v České Republice.  

Tabulka 2: Klíčové údaje IKEA Group pro rok 2014 

Údaje Hodnoty 

Celkové tržby 28,7 miliard euro 

Počet obchodních domů 31 ve 27 zemích 

Počet výrobků Asi 9 500 výrobků v sortimentu 

Počet zaměstnanců 147 000 s proměnlivou charakteristikou 

Počet dodavatelů 1 002 v 51 zemi 

Počet návštěv v obchodních domech IKEA cca 716 milionů 

Počet návštěv na webu IKEA Více než 1,5 miliardy 

Počet katalogů 217 miliónů ve 30 jazycích 

Restaurace IKEA Obrat cca 1,46 miliardy euro ročně 

Výroba 59 % výrobků je vyrobeno v Evropě 

  
Zdroj: [6] 

 Kromě prodeje se firma zaměřuje na doplňkové služby, na kterých spolupracuje se 

svými partnerskými firmami, jako jsou například vyzvednutí zboží a její následná doprava, 

kam si zákazník bude přát. Dále je to transportní služba a odvoz starého nábytku kdy vám 

zajistí odvoz starého nábytku a jeho ekologickou likvidaci. Montážní a instalační služby, 

nebo například měřící služby, kdy společnost vyměří například kuchyň přesně na míru. 

IKEA má také vlastní síť restaurací ve svých obchodních domech. [6] 
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3.1 Historie společnosti 

 Společnost IKEA byla založena roku 1943, zakladatelem je Ingvar Kamprad. 

Z počátku IKEA prodávala levné a dobře prodejné zboží jako peněženky, pera, obrázky, 

rámečky, hodinky či punčochy. Objednávky vyřizoval Kamprad po telefonu a později si 

zřídil zásilkovou službu. 

 Zlom přišel v roce 1948, kdy začal prodávat nábytek od místních výrobců. O tři 

roky později začala IKEA vydávat vlastní katalog zboží, který vydává dodnes. V roce 1953 

otevřela IKEA v reakci na cenovou válku s konkurencí první předváděcí sklad, kde si 

zákazníci poprvé mohli zboží předem prohlédnout a „osahat“. Tím získala IKEA větší 

popularitu a výhodu před konkurencí. Roku 1956, začali dodavatelé nábytku bojkotovat 

firmu IKEA. Tím byla IKEA prakticky donucena navrhovat a vyrábět vlastní nábytek, 

což se stalo nejpodstatnějším a nejlepším krokem v celé historii firmy. IKEA navíc začala 

vyrábět specifický nábytek pro plochá balení, který si zákazníci sami smontovali. Tím si 

IKEA výrazně usnadnila skladování, ale především usnadnila přepravu zákazníkům. 

 V roce 1963 expandovala IKEA do Norska, o rok později do Dánska a postupně 

otevírala nové obchodní domy v dalších, nejen evropských státech. 

 Na počátku 80. let minulého století, kdy měla IKEA obchodní domy  

už ve 20 zemích, si její zakladatel uvědomil, že musí chránit svůj koncept IKEA a chce 

dosáhnout naprosté nezávislosti a dlouhodobé vlastnické struktury. Pro tyto požadavky 

však nepřicházel akciový trh v úvahu a tak si zakladatel Engvar Kamprad uvědomil, 

že musí před dalším růstem vytvořit potřebné zdroje. 

 Tímto vznikl franšízový systém IKEA. Jde o systém marketingu produktů, služeb 

a technologií, spočívající v těsné a stálé spolupráci mezi právně a finančně odlišnými 

podniky. Podle tohoto systému dnes fungují všechny obchodní domy IKEA s jedinou 

výjimkou a tou je obchodní dům IKEA v nizozemských Delftách. 

 V roce 2000 vstoupila IKEA na ruský trh a otevřela v Moskvě svůj první obchodní 

dům.  Téhož roku Švédsko a Dánsko spustilo možnost nákupu výrobků IKEA 

po internetu, v dalších letech je následovala řada dalších řetězců.  

Poté, co v 70. letech 20. století IKEA působila na japonském trhu a zkoumala jej 

prostřednictvím společných podniků, otevřela IKEA Group v Tokiu v roce 2006 první 
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obchodní dům, který je plně ve vlastnictví IKEA. Následujícího roku IKEA Group a WWF 

(World Wildlife Fund) začaly spolupracovat na projektech zaměřených na omezení emisí 

skleníkových plynů pocházejících z činnosti IKEA. Dohoda mezi společností IKEA 

a WWF obsahovala zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie 

ze strany dodavatelů IKEA, ale i rozvoj udržitelných způsobů dopravy zákazníků 

do obchodních domů IKEA a z nich. 

 Název IKEA vznikl spojením iniciálů zakladatele společnosti, Ingvara Kamprada, 

(IK) a prvních písmen jmen farmy a vesnice, kde vyrůstal Elmtaryd a Agunnaryd (EA).  

 Logo IKEA se během historie příliš neměnilo, největší rozdíly můžeme vidět 

mezi léty 1951 a 1967. Verze z roku 1967 zůstává konzistentním symbolem společnosti 

až do dnes. [6] 

 

Obrázek 2: Vývoj loga IKEA 

Zdroj: [6] 

 

Graf 1: Celkové tržby v miliardách euro za roky 2003-2014 

Zdroj: [6] 
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 Za posledních pět let (2010–2014) zaplatila IKEA Group na daních z příjmu 

právnických osob a dalších daních více než 6,8 miliardy euro. 

3.2 Cíle společnosti 

 Vizí a cílem společnosti IKEA je zkvalitnit zákazníkům svými produkty 

každodenní život.  

 Tuto vizi podporuje tím, že kromě širokého sortimentu výrobků pro zařízení 

domácnosti, se snaží svou kvalitou a cenou přiblížit zákazníkům tak, aby si je mohlo 

dovolit co nejvíce lidí. 

 Svou optimalizací procesu od vývoje po prodej, přes budování dlouhodobých 

vztahů s dodavateli a investováním značné částky do automatizované výroby se daří 

vyrábět velké objemy kvalitních výrobků za dostupné ceny. [6] 

3.3 Organizační struktura 

 IKEA Group má vlastnickou stukturu nastavenou tak, aby zajišťovala finanční 

nezávislost a dlouhodobý přístup. Nadace Stichting INGKA se sídlem v Holandsku je 

vlastníkem INGKA Holding B.V. a IKEA Group a její finanční prostředky se používají 

výhradně dvěma způsoby: buď je investuje zpět do IKEA Group, nebo je používá 

na charitativní účely prostřednictvím nadace Stichting IKEA. 

 Dozorčí radu společnosti Ingka Holding B.V., sídlící v holandském Leidenu, 

tvoří oficiálně od ledna 2015 Lars-Johan Jarnheimer na postu předsedy, mezi členy dozorčí 

rady patří Göran Lindahl, Jonas Kamprad, Lone Fønss Schrøder, Luisa Delgado, Peter 

Lund, Stina Honkamaa Bergfors a Tore Bertilsson. 

 Zakladatel IKEA Ingvar Kamprad zastává pozici konzultanta dozorčí rady. 

 V čele IKEA Group stojí výkonný ředitel Peter Agnefjäll se skupinou členů 

nejvyššího vedení. IKEA Group pokrývá celý firemní řetězec od stanovení obchodní 

strategie, vývoje výrobků, výroby, distribuce a maloobchodu. Patří do ní vlastní výrobní 

a obchodní jednotky, ale také distribuční centra a obchodní domy. [6] 
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3.4 Energie a zdroje 

 Už mnoho let se IKEA snaží vyrábět více výrobků za použití co nejmenšího 

množství surovin. Její zaměření proto směřuje k využívání odpadu jako nový zdroj 

surovin. Vyhledává a využívá nové zdroje potravin a materiálu tak, aby při tom chránila 

přírodní zdroje a postupovala odpovědně vůči lidem i životnímu prostředí. Tohle je pouze 

část jejího snažení, neboť se snaží dosáhnout energetické nezávislosti používáním 

obnovitelných zdrojů. Proto si dala za cíl do konce roku 2020 využívat 100 % 

vyprodukované energie z obnovitelných zdrojů, kterou pro sebe potřebuje. Chce 

toho dosáhnout pomocí větrné a sluneční energie. Už nyní jsou její budovy stavěny tak, 

aby byly energeticky účinnější a spotřebovaly méně energie. Na budovách IKEA po celém 

světě je již nainstalováno více než 700 000 solárních panelů a společnost oznámila, že si 

pořídí a bude provozovat 224 větrných turbin. 

 

Obrázek 3: Solární panely 

Zdroj: [6] 

 K tomu aby IKEA byla ekologičtější, přistupuje z různých hledisek. Například 

v roce 2014, 75 % všech prodaných výrobků, spadajících do osvětlení, byly LED žárovky, 

nebo svítidla, v nichž lze LED žárovky používat. Dalším z nich je i způsob balení 

a následná přeprava. Každý den prodá po světě miliony výrobků a ty je potřeba dále 

přepravit pokud možno co nejefektivněji. Proto se již při návrhů designu dbá na to, aby se 

výrobky snadno přepravovaly v plochém balení, aby se předešlo zbytečnému přepravování 

poloprázdných krabic plných „vzduchu“. Současně se snaží všechny vozidla maximálně 

vytěžovat, tedy naložit co nejvíce výrobků. Například úpravou designu lampy „VIDJA“ 
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snížila počet dílů ze 33 na 9 a tím zároveň snížila hmotnost o 28 %. Snížením objemu, 

pak na jednu paletu umístí 128 lamp místo původních 80.  Díky tomuto se daří udržet 

náklady jak na pohonné hmoty, tak i ceny zboží na nejnižších úrovních a současně také 

chránit životní prostředí. Touto optimalizací dopravy se povedlo od roku 2011 snížit objem 

emisí CO2 na m
3 

o 13 % a do roku 2016 si dala za cíl snížit ho na 20 %. Pouhou výměnou 

klasických dřevěných palet za papírové, snížili svou ekologickou stopu při dopravě svých 

výrobků o cca 75 000 tun CO2 za rok.  V roce 2014 IKEA recyklovala 89 % odpadu, 

který sama vytvořila. [6] 

3.5 Materiály 

 Jedním z nejdůležitějších materiálů pro výrobu IKEA je dřevo. Neustále však hledá 

způsob, jak dřevo co nejlépe využít a jeho použití bylo co možná nejefektivnější. Proto se 

IKEA stala jedním ze zakládajících členů Forest Stewardship Council® (FSC) (Základní 

myšlenkou organizace FSC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné 

a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa a tím napomoci chránit 

mizející, ohrožené a devastované světové lesy.), aby mohla zajistit, že všechno dřevo bude 

splňovat její standardy a že u dodávek postupně naroste objem certifikovaného dřeva právě 

z lesů spadající pod FSC. Součástí standardů je i zákaz používání ilegálně těženého dřeva 

z míst, kde buď dochází v souvislosti s lesy k sociálním konfliktům, nebo z lesů s vysokou 

konzervační hodnotou. Všichni dodavatelé musí tento standard splňovat ještě 

před zahájením dodávek. Věří, že díky tomuto přispěje k ukončení odlesňování. Od roku 

2013 do roku 2014 se povedlo zvýšit podíl recyklovaného dřeva z lesů FSC z 32 % 

 na 41 % a do doku 2017 si klade za cíl toto procento zvýšit na 50 %. Největší objemy 

dřeva získává z Německa, Litvy, Polska, Švédska a Ruska. [7] 

 Dalším přírodním, obnovitelným materiálem, používaným v IKEA, je bavlna. 

Používá se od výroby pohovek, polštářů, ložního prádla až po stínidla lamp. Klasické 

způsoby pěstování měly ale často negativní dopad na prostředí a lidi, kteří se jím zabývali. 

Proto IKEA spolupracuje přímo s farmáři z Indie, aby zvýšila standardy a odstranila 

dětskou práci z celého dodavatelského řetězce. Spoluprací s WWF a dalšími organizacemi 

umožnila společnosti IKEA celostátní přístup k otázkám udržitelnosti pěstování bavlny. 

Do konce letošního roku si dala IKEA za cíl, aby veškerá bavlna, kterou používá, 

splňovala požadavky BCI (Better Cotton Initiative) a byla z udržitelných zdrojů. [7] 
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 Méně tradičním materiálem, který můžeme u výrobků IKEA vidět je například 

bambus. Díky své lehkosti a tvrdosti nabízí mnoho využití. V přírodě lze nalézt více 

než tisíc druhů bambusu, které jsou vhodné k využití pro různá odvětví průmyslu. 

Nejčastěji bambus roste v tropech, kde dorůstá výšky až 30 metrů. Rychlost růstu je 

až desetkrát rychlejší než tvrdé dřevo, nepotřebuje žádnou péči ani hnojení což znamená 

nižší dopad na životní prostředí. IKEA nezapomíná ani na plasty, které taky hojně využívá. 

PET plast lze roztavit a využít k výrobě jiných výrobků. Použité PET láhve se nejdříve 

přemění v pelety, které jsou následně využity pro výrobu textilu. Tím se nejen snižuje 

množství odpadu, ale plast tak získává druhou šanci. [6] 

 

Obrázek 4: Materiály 

Zdroj: [6] 
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4 Marketingový výzkum a analýza získaných dat 

4.1 Postup při realizaci výzkumu 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na realizaci marketingového výzkumu 

a následnou analýzu informací, které byly předešlým dotazováním získány. Hlavním cílem 

je zjištění demografické struktury zákazníků a jejich spokojenost, či nespokojenost 

s výrobky a službami společnosti IKEA.  

 Prvním krokem pro přípravu a realizaci výzkumu bylo sestavení dotazníků.  

Poté jsme dotazník s časovou rezervou tří týdnu rozeslali pomocí internetu, přesněji 

pomocí sociální sítě „Facebook“. Takto rozeslaných dotazníků bylo přes 200 a vyplněných 

se jich navrátilo přes 70. Kromě elektronické podoby dotazníků jsem přistoupil 

i k osobnímu dotazování, a to pomocí rozdávání dotazníku v písemné formě.  Takto 

získaných dotazníku bylo něco kolem třiceti. Do výzkumu jsem tedy zahrnul 

101 dotazovaných, různého pohlaví, věku, vzdělání a zaměstnání. Následně jsme takto 

získaná data zpracovali do přehledných grafů a tabulek.   

Dotazník se skládal z 18 otázek a byl rozdělen do 2 kategorií, a to demografické 

otázky zaměřené na respondenty a marketingový výzkum, kde se bude pojednávat o vztahu 

respondentů ke společnosti IKEA. Většina otázek je uzavřená, pouze u dvou otázek je 

odpověď otevřená. A to u otázky zkušeností se společností IKEA. Dotazovaný měl 

možnost z výběru odpovědí „pozitivní“ či „negativní“. V případě že odpověděl „negativní“ 

měl dále uvést důvody této odpovědi. Jedna z otázek byla, zda je podle názoru 

dotazovaného, chování zaměstnanců IKEA na profesionální úrovni. V této otázce byli čtyři 

kategorie od odbornosti personálu, až po jeho vystupování a zde dotazovaný měl ohodnotit 

jednotlivé kategorie známkováním jedna až pět jako ve škole. 

Při osobním dotazování náhodně oslovených respondentů i přes anonymitu 

dotazníku, jsme se setkali s ne moc vysokou ochotou ke spolupráci při vyplňování 

dotazníku. Otázky v dotazníku byly dobrovolné, abych docílil co největší návratnosti 

dotazníku, neboť by se mohlo stát, že pokud by byly otázky povinné a respondentům se 

nezamlouvaly, tak mohli od dotazníku odstoupit bez jeho plného doplnění. 
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4.2 Výsledky výzkumu 

4.2.1 Demografické otázky 

Otázka č. 1: Pohlaví 

 První otázkou bylo pohlaví respondentů. Výzkumu se zúčastnilo přesně 48 mužů, a 

53 žen.  Lze vidět, že zastoupení respondentů obou pohlaví je téměř vyrovnané. 

Otázka č. 2: Věk  

Druhou demografickou otázkou byla věková kategorie. Zde byla nejčetněji 

zastoupenou skupinou dotazovaných věková kategorie 15 - 25 let, a to přesně  

v 49 případech. O něco méně byla zastoupena druhá věková kategorie 26 – 40 let  

s 33 respondenty a věková kategorie 41 – 56 let byla zastoupena 14 respondenty. Poslední 

kategorie nad 56 let byla zastoupena pouze 5 respondenty. 

 

Graf 2: Věk 
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Otázka č. 3: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Tato otázka byla zaměřena na nejvyšší dosažené vzdělání.  Otázka je důležitá 

z hlediska následujících dvou otázek, ve kterých se bude řešit čistý měsíční příjem a tedy 

spojitost s dosaženým vzděláním a výši příjmů a momentálním sociálním statusem 

respondentů. Nejčastěji zastoupenou skupinou dosaženého vzdělání respondentů byla 

kategorie střední s maturitou, přesně 44 respondentů. Druhou nejčetnější odpovědí 

na otázku dosaženého vzdělání, bylo střední bez maturity a to 24 opovědí. Vysokoškolsky 

vzdělaných respondentů bylo 20, vyššího odborného vzdělání dosáhlo 5 respondentů 

a pouze 8 respondentů mělo jenom základní vzdělání.  

 

Graf 3: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Otázka č. 4: Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

Čtvrtá demografická otázka byla zaměřena na čistý měsíční příjem respondentů. 

Tato otázka byla nejosobnějšího rázu. Zde byly 4 kategorie odpovědí. V největším 

zastoupení byl čistý měsíční příjem menší než 8 000 Kč a toho dosáhlo 33 respondentů. 

Výsledek tak malého čistého měsíčního příjmu nám odůvodní následující demografická 

otázka, ve které se řešil sociální status respondentů. Na druhém místě byl čistý měsíční 
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příjem 15 001 – 25 000 Kč s 31 respondenty a 26 respondentů opovědělo, že jejich čistý 

měsíční příjem činí 8 001 – 15 000 Kč. Pouze 9 respondentů dosahovalo čistého měsíčního 

příjmu více, než 25 000 Kč.  

 

Graf 4: Čistý měsíční příjem [Kč] 

Otázka č. 5: Jaký je váš sociální status?  

Následující pátá demografická otázka byla zaměřenou na sociální status 

respondentů. Zde odpovědělo 34 respondentů, že jsou zaměstnanci a 33 respondentů, 

že jsou stále studenti. A právě takto velké procento zastoupených studentů (tj. 32,7 %) 

všech dotazovaných mělo dle mého názoru za příčinu v předešlé otázce čistého měsíčního 

příjmu tolik odpovědí u možnosti „méně než 8000 Kč“, přesněji 32,7% všech respondentů. 

Na dalším místě s 12 respondenty byl sociální status podnikatel.  

Další možná odpověď byla nezaměstnaný a ostatní, kde se následně mělo doplnit. 

Obě tyto kategorie měly po 9 respondentech a v odpovědi ostatní, byla například odpověď 
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částečný invalidní důchod. Poslední sociální status byl důchodce a zde odpověděli 

3 respondenti. 

 

Graf 5: Sociální status 

Otázka č. 6: Nakupujete ve společnosti IKEA? 

Předposlední demografickou otázkou byla otázka, zda respondenti nakupují 

ve společnosti IKEA. Zde byli pouze dvě odpovědi (tj. Ano, Ne), a v případě odpovědí 

„ne“ neměli respondenti dále v dotazníku pokračovat, neboť by to mohlo všechny 

následující odpovědi znehodnotit z důvodu nepravosti odpovědi. Na danou otázku 

odpovědělo 78 dotazovaných „Ano“, a ti dále odpovídali na otázky a 22 respondentů 

odpovědělo, že ve společnosti IKEA nenakupují. Těchto 22 respondentů se tedy 

následující otázky již netýkaly.   

Otázka č. 7: Jak vzdálená je nejbližší pobočka společnosti IKEA od vašeho bydliště? 

Poslední demografickou otázkou, byla otázka vzdálenosti nejbližší pobočky 

společnosti IKEA od bydliště respondentů. Jde o nejdůležitější demografickou otázku, 

neboť právě vzdálenost bydliště od nejbližší pobočky společnosti IKEA může být klíčová 
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pro rozhodování respondentů, zda navštívit společnost IKEA, nebo zvolit konkurenci, 

která třeba bude blíže jejich bydlišti a tím by snížili i své náklady například na přepravu 

nakoupeného zboží. Nejvíce respondentů odpovědělo, že bydlí ve vzdálenosti 6 – 25 km 

od nejbližší pobočky IKEA. Na dalším místě se umístilo se vzdáleností 0 – 5 km  

17 respondentů a 13 respondentů odpovědělo, že nejbližší pobočku společnosti IKEA mají 

ve vzdálenosti 26 – 50 km. Pouze 4 respondenti odpověděli, že vzdálenost k nejbližší 

pobočce společnosti IKEA je více než 50 km od svého bydliště. Objektivnost této otázky 

byla ovlivněna především faktem, že písemné dotazování probíhalo ve městě Hlučín, 

vzdáleného od pobočky IKEA necelých 20 km.  

 

Graf 6: Vzdálenost bydliště od nejbližší pobočky společnosti IKEA 
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4.2.2 Otázky marketingového výzkumu 

Otázka č. 8: jak často nakupujete ve společnosti IKEA? 

První otázkou zaměřenou na marketingový výzkum byla otázka, jak často 

respondenti nakupují ve společnosti IKEA. Zde nejvíce respondentů odpovědělo, 

že ve společnosti IKEA nakupují minimálně jednou za půl roku, přesně 29 respondentů. 

Na druhém místě, minimálně jednou za 3 měsíce, nakupuje 21 respondentů. Odpověď 

„minimálně jednou za rok“ si vybralo 13 respondentů a méně než jednou za rok  

11 respondentů. Čtyři respondenti odpověděli, že nakupují ve společnosti IKEA minimálně 

jednou za měsíc. A pouze jeden respondent odpověděl, že nakupuje ve společnosti IKEA 

každý týden. 

 

Graf 7: Intenzita nákupu 

Otázka č. 9: Jaké jsou vaše zkušenosti se společností IKEA? 

 Další marketingovou otázkou byla otázka číslo devět, a dotazovala se, jaké 

zkušenosti mají respondenti se společností IKEA. Na tuto otázku odpovídalo 
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79 respondentů a 77 z nich odpovědělo, že jejich zkušenosti jsou převážně pozitivní. Pouze 

2 respondenti odpověděli, že jejich zkušenosti jsou převážně negativní. 

 

Graf 8: Zkušenosti se společností IKEA 

Otázka č. 10: Pokud jste v předešlé otázce odpověděli za b.„negativní“ uveďte důvod. 

 Tato otázka byla navazující na předešlou otázku spojenou se zkušeností se 

společností IKEA. Pokud v předešlé otázce respondenti odpověděli, že jejich zkušenosti 

jsou „převážně negativní“ měli uvést důvod této odpovědi. Pouze 2 z nich uvedli, že jejich 

zkušenosti jsou „převážně negativní“ a jejich důvod byl následující. Prvnímu z nich se 

nezamlouvala kvalita materiálu použita na nábytek IKEA, cituji „Dřevěné zboží je 

papírové. Většina moc nevydrží.“. V druhém případě nešlo o kvalitu zboží, ale služeb, 

které společnost IKEA nabízí. Nespokojenost zákazníka přišla v důsledku reakce dopravce, 

se kterým společnost IKEA má výhradní smlouvu o přepravě zboží zákazníkům.  Zákazník 

si zakoupil matraci a dopravce mu oznámil, že mu ji nepřeveze, pokud si jí sám neobalí 

do fólie k tomu určené, nebo že mu ji může sám zabalit, ale za, dle názoru zákazníka, 

přehnanou cenu. Zákazník to nakonec vyřešil tak, že zavolal známému, který dojel svým 

vozem, a společně zakoupenou matraci odvezli. Se zákazníkem jsme dělali dotazník 

osobně, takže jsme se dozvěděli, že na společnost IKEA nezanevřel, neboť ví, že dopravce 

byl soukromý subjekt a ve společnosti dále nakupuje. 
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Otázka č. 11: Jak jste spokojen s poměrem cena/kvalita? 

 Tato otázka se zaměřila na spokojenost zákazníka s poměrem ceny ke kvalitě 

zakoupeného zboží. V dnešní ekonomické době hrají hlavní roli především finance, 

a proto je logické že zákazník čeká za své peníze co nejlepší kvalitu. Ve výzkumu 

respondenti odpovídali, že jsou s tímhle poměrem velmi spokojeni v 15 případech 

a v 59 případech spíše spokojeni. Oproti tomu spíše nespokojeno bylo pouze 5 respondentů 

a nespokojen nebyl žádný. Toto zjištění může být jak pro společnost IKEA, tak  

pro všechny ostatní firmy kterých by se takovéto procento spokojenosti týkalo, velmi 

potěšující zprávou. 

 

Graf 9: Spokojenost mezi cenou a kvalitou 

Otázka č. 12: Jak jste spokojen s cenou a kvalitou zboží IKEA ve srovnání 

s konkurencí? 

V této otázce měli zákazníci vyjádřit svou spokojenost s cenou a kvalitou zboží 

IKEA ve srovnání s konkurencí (tj. SCONTO a KIKA). Jedná se o jednu z nejdůležitějších 

marketingových otázek dotazníku, neboť se z ní dá vyčíst, jak respondenti vidí společnost 

IKEA v porovnání s jeho největšími konkurenty. Na otázku odpovědělo 39 respondentů, 
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že cena a kvalita zboží IKEA je ve srovnání s konkurencí lepší. To že cena a kvalita zboží 

je vůči konkurenci stejná si myslí 32 respondentů a pouze 8 respondentů uvedlo, že si 

myslí, že cena a kvalita zboží je horší než u konkurence.  

Otázka č. 13: Je personál společnosti IKEA vždy příjemný a ochotný Vám 

zodpovědět případné otázky týkající se daného zboží? 

Další část dotazníku byla tvořená otázkami se zaměřením na personál společnosti 

IKEA. Na otázku 13, zda je personál společnosti IKEA vždy příjemný a ochotný 

zodpovědět zákazníkům jejich otázky týkající se daného zboží, odpovědělo celkem 

77 respondentů a z toho z největší část odpověděla „spíše ano“, 48 respondentů. 

Na druhém místě s 25 respondenty zněla odpověď „ano“ a pouze 4 respondenti byli názoru 

„spíše ne“. Žádný z respondentů se nesetkal s neochotou a tedy čtvrtou možnost „ne“ 

nikdo nezadal. Z grafu lze tedy vyčíst, že zákaznicí jsou se zaměstnanci velice spokojeni. 

 

Graf 10:Ochota personálu společnosti IKEA 
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Otázka č. 14: Myslíte si, že zaměstnanci mají adekvátní schopnosti a odborné 

znalosti?  

Otázka číslo 14 zněla, jestli si zákaznicí myslí, že zaměstnanci společnosti IKEA 

mají adekvátní schopnosti a odborné znalosti. Na otázku nejvíce respondentů, tedy přesněji 

46 z nich, odpovědělo „spíše ano“, na druhém místě v počtu názorů, že zaměstnanci mají 

adekvátní schopnosti a znalosti odpovědělo „ano“ 26 dotazovaných a pouhých 

7 respondentů bylo názoru, že spíše nemají tyto schopnosti a znalosti. Tato otázka se 

odpověďmi velice shoduje s předešlou otázkou, kde se řešila ochota a vstřícnost personálu 

společnosti IKEA. Z odpovědí lze tedy vyčíst, že celkový názor na zaměstnance 

společnosti IKEA je víceméně pozitivní a u dotazovaných se nenašel jediný respondent, 

který by měl plně negativní zkušenosti s tímto personálem.  

 

Graf 11: Schopnosti a znalosti personálu společnosti IKEA 

Otázka č. 15: Je podle vašeho názoru chování zaměstnanců IKEA na profesionální 

úrovni?  

Tato otázka se dále členila na čtyři podotázky a každou z nich měl respondent 

ohodnotit známkou (tj. 1 až 5 jako ve škole), podle toho jaký názor na zaměstnance 
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společnosti IKEA má. Tyto 4 otázky jsou dále rozpracovány jako jednotlivé nezávislé 

otázky. 

 

Graf 12: Odbornost personálu 

 První podotázkou byla odbornost personálu. Z grafu lze vyčíst, že většina, tedy 

36 respondentů odpovědělo, že odbornost personálu je na škále hodnocení  

1 až 5 na známce 2 (tj. chvalitebně). Na druhém místě skončila známka 1 (tj. výborně) 

odpovědělo 26 respondentů a 11 respondentů odpovědělo, že odbornost personálu 

odpovídá 3 (tj. dobře). Pouze 4 respondenti dali známku 4 (tj. dostatečné) a nenašel se 

jediný respondent, který by si myslel, že zaměstnanci společnosti IKEA nemají žádné 

odborné znalosti, takže známku za 5 (tj. nedostatečná) nedal žádný z dotazovaných.  

 

Graf 13: Ochota personálu 

 Druhá podotázka byla zaměřena na ochotu personálu při zodpovídání případných 

dotazů zákazníků na personál společnosti IKEA. Z grafu vyplívá, že 34 respondentů si 

myslí, že ochota personálu se pohybuje na stupnici známkování 2 (tj. chvalitebně). 

26 respondentů bylo naprosto spokojeno s ochotou personálu, takže jim dalo známku 1 
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(tj. výborně). Známkou 3 (tj. dobře) ohodnotilo ochotu personálu 10 respondentů 

a 7 respondentů je názoru, že jejich chování je na stupnici 4 (tj. dostatečné). Stejné jako 

v předešlé podotázce, se nenašel jediný respondent, co by se setkal s naprostou neochotou 

personálu, takže známku 5 (tj. nedostatečně) neudal žádný z respondentů.  

 

Graf 14: Vstřícnost personálu 

 Třetí podotázka byla směřována na vstřícnost personálu. Zde lze z grafu vyčíst, 

že respondenti už měli ohledně vstřícnosti personálu o něco horší mínění. 27 respondentů 

dalo známku 2 (tj. chvalitebně) a o jednoho respondenta méně přiřadilo známku 1 

(tj. výborně). Známkou 3 (tj. dobře) ohodnotilo vstřícnost personálu společnosti IKEA 

20 respondentů. Známkou 4 (tj. dostatečně) a 5 (tj. nedostatečně) oznámkovali vstřícnost 

personálu v obou případech 2 respondenti. Oproti předchozím podotázkám se poprvé 

objevuje známka 5 (tj. nedostatečná) a lze usoudit, že se zákazník setkal s nulovou 

vstřícností, což může zákazníka ovlivnit v budoucím uvažování, zda obchodní společnost 

IKEA ještě navštívit. Podle respondentů je vidět že většinou jsou spíše názoru, že personál 

je velice vstřícný. 

 

Graf 15: Vystupování personálu 
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Poslední podotázka byla zaměřená na to, jak na zákazníky působí vystupování 

personálu společnosti IKEA. Z grafu lze opět vyčíst, že nejvíce respondentů, tedy 31 dalo 

známku 2 (tj. chvalitebně) a 24 respondentů ohodnotilo vystupování personálu 

na výbornou, tedy známkou 1. Známkou 3 (tj. dobře) ohodnotilo vystupování personálu 

19 respondentů a pouze 3 respondenti ohodnotili vystupování personálu známkou 4 

(tj. dostačující.). Nikdo z respondentů se nesetkal s tím, že by vystupování personálu 

společnosti IKEA nebylo dostačující, takže známku 5 (tj. nedostatečné) nikdo nedal. 

Z grafu lze vyčíst, že vystupování personálu je dobré.  

Otázka č. 16: Jaká jsou hlavní kritéria, které vás ovlivňují při koupi zboží? 

Tato otázka řešila kterými kritérii jsou zákazníci ovlivněni při výběru a koupi 

zboží. Respondenti měli 3 možnosti uzavřených odpovědí a jednu otevřenou v případě, 

že by je ovlivňovala jiná kritéria. Tuto otevřenou otázku využil pouze jeden respondent 

a napsal, že kritériem které jej nejvíce ovlivňuje je právě vztah mezi prvními 2 možnostmi, 

tedy poměr mezi cenou a kvalitou. Nejvíce respondentů odpovědělo, že je při koupi zboží 

nejvíce zajímá cena. K této odpovědi se přiklonilo 35 respondentů. Na druhém místě 

v otázce, co nejvíce ovlivňuje zákazníky, uvedlo 26 respondentů, že je pro ně nejdůležitější 

při koupi zboží design. Tedy estetický vzhled je pro ně přednější než cena a jsou tedy 

ochotni za takovéto zboží utratit více peněz. Posledním kritériem při výběru zboží byla 

kvalita. Posledním kritériem, které zákazníky především ovlivňuje při koupi, byla kvalita 

daného zboží. Toto kritérium upřednostnilo při koupi zboží 14 respondentů. Lze tedy říct, 

že pro většinu zákazníků je důležitější cena a design před kvalitou kupovaného zboží.  

 

Graf 16: Hlavní kritéria ovlivňující zákazníky při koupi zboží 
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Otázka č. 17: Hodláte i nadále využívat služeb firmy IKEA?  

V této otázce naprostá většina odpověděla „určitě ano“, tedy 43 respondentů 

a 28 respondentů odpovědělo „spíše ano“. Lze tedy s jistotou říci, že respondenti byli 

spokojeni s koupeným zbožím společnosti IKEA a v budoucnu se jistě rozhodnou navštívit 

a zakoupit další zboží ve společnosti IKEA. K další odpovědi v otázce zda respondenti 

hodlají i nadále využívat služeb společnosti IKEA, odpovědělo 8 respondentů „spíše ne“. 

To je ze všech respondentů odpovídajících na dotazník pouze 7,9 %. Na poslední možnost 

„určitě ne“ při využívání služeb společnosti IKEA neodpověděl jediný respondent. Lze 

s jistotou říci, že zákazníci společnosti IKEA jsou spokojeni a budou zde ve svých 

nákupech pokračovat. 

 

Graf 17: Hodláte i nadále využívat služeb IKEA? 

Otázka č. 18: Doporučili byste služby a zboží firmy IKEA?  

Poslední otázkou v dotazníku bylo, zda by zákazníci doporučili služby a zboží firmy 

IKEA svým známým. Odpovědět bylo možno „ano“, nebo „ne“. V případě odpovědi „ne“ 

měli respondenti uvést důvody, proč by nedoporučili zboží a služby společnosti IKEA 

svým známým. Na tuto otázku odpovědělo celkem 78 respondentů, a z toho si 73 z nich 
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vybralo odpověď „ano“. Tedy 93,6 % zákazníků, kteří nakoupili zboží ve společnosti 

IKEA, by doporučilo jejich služby svým známým. Pouze 5 respondentů by nedoporučilo 

nákup ve společnosti IKEA svým známým. V těchto 5 odpovědích jeden respondent 

například napsal, že podle jeho názoru jsou výrobky společnosti IKEA předražené oproti 

konkurenci. Dalším názorem byla nedostačující kvalita kupovaného zboží, 

kde respondentovi přišlo, že k výrobě používá společnost IKEA nekvalitní materiály. 

Jeden z respondentů uvedl, že by dané zboží a služby nedoporučil svým známým 

z důvodu, že IKEA není česká společnost, že nakupuje pouze od českých výrobců a tím se 

snaží přispívat k zlepšení české ekonomiky. Poslední 2 respondenti neuvedli důvod, 

proč by zboží a služby společnosti nedoporučili svým známým.  

  



Martin Král : Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

2015  33 

5 Návrhy a doporučení 

Názory respondentů, kteří se mého marketingového výzkumu zúčastnili, jsem dále 

vyhodnotil a pomocí nich navrhnul určitá opatření ke zlepšení poskytovaných služeb. 

Na základě těchto zjištěných informací je zřejmé, že naprostá většina zákazníků, která se 

dotazníkového šetření zúčastnila a ve společnosti IKEA nakupuje, je se službami a zbožím 

spokojena. Vysoká spokojenost zákazníků je odrazem kvalitního zboží a služeb, 

které společnost IKEA nabízí. Podle provedené analýzy odpovědí na otázku týkající se 

zaměstnanců IKEA, je veliká spokojenost zákazníku i s celkovým přístupem zaměstnanců. 

Pro danou společnost jsou tyto výsledky skvělou zpětnou vazbou, neboť značí, že se 

společnost snaží ke každé zakázce přistupovat individuálně, vyjít zákazníkům vstříc a tím 

si udržet renomé nejen u svých stávajících, ale také i budoucích zákazníků. 

Společnost IKEA si je dobře vědoma svého postavení na trhu vůči konkurenci. 

Ačkoliv má jednu z vedoucích pozic, váží si svých zákazníků a dodržuje své hodnoty 

v oblasti kvality a cenové dostupnosti poskytovaného zboží a služeb 

Nebylo překvapením, že jsem se během dotazníkového šetření nesetkal s jediným 

odpovídajícím, který by společnost IKEA neznal. Dotazník poukázal na to, že ze všech 

respondentů, kteří se jej účastnili, nakupuje ve společnosti IKEA pouze ¾ dotázaných  

(tj. 77 %). Z toho vyplívá že ¼ respondentů volí raději konkurenční výrobky. 

Společnost každoročně utratí za propagaci svých výrobků s služeb nemalé částky. 

Reklamy lze vidět v televizi, na pouličních billboardech a nemalé finanční prostředky se 

investují do katalogů, které společnost IKEA každoročně rozesílá do všech domácností. 

Co se týče reklamy, nedá se společnosti IKEA nic namítnout. Lidé si společnost IKEA 

spojují především s nábytkem a právě na to by se měla společnost zaměřit a poukázat 

na to, že v jejím sortimentu se kromě nábytku, objevují i bytové doplňky od příborů,  

až po velkou nabídku pokojových rostlin. Právě takto zaměřená reklama by mohla zvýšit 

počet zákazníku a snížit tedy procento těch, kteří ve společnosti IKEA nenakupují.  

Takto zaměřená reklama by mohla vyřešit i další problém, který dotazníkové 

šetření odhalilo u otázky č. 8, a to jak často zákazníci ve společnosti nakupují. Naprostá 

většina respondentů odpověděla, že ve společnosti IKEA nenakupují častěji, než jednou 

za tři měsíce, či půl roku. Není to překvapující zjištění, neboť zákazník si potřebuje pořídit 
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nový nábytek pouze párkrát za život. Řešením tohoto problému by mohl být opět sortiment 

bytových doplňků, který společnost IKEA nabízí. Jejich cena je několikanásobné nižší 

než nábytek a tedy pro zákazníky mnohdy dostupnější a přijatelnější. Reklama zaměřená 

právě na sortiment bytových doplňků by mohla zvýšit četnost jednotlivých nákupu  

a tím zajistit nárůst zisků. Pokud se zákazník rozhodne navštívit společnost IKEA právě 

kvůli bytovým doplňkům, či dekoracím, je velice pravděpodobné, že si prohlédne celý 

sortiment zboží a je tady možnost, že si zakoupí i zboží, které neplánoval. 

Následující doporučení je reakcí na otázku číslo devět, kdy respondent měl 

odpovědět, zda jsou jeho zkušenosti ze společnosti převážně pozitivní či negativní. Zde si 

jeden respondent stěžoval právě na služby dopravce, který měl zakoupené zboží přepravit 

zákazníkovi domů. Jediným doporučením je, aby si společnost IKEA zjišťovala zpětnou 

vazbu zákazníku právě na tyto firmy, které společnosti zajišťují různé služby  

a tím předcházela případné ztrátě zákazníků. 

Z dotazníkového šetření také vyšlo najevo, že pouze necelá polovina respondentů je 

toho názoru, že cena a kvalita zboží je vůči konkurenci lepší. Otázka č. 12 tedy poukázala 

na to, že větší polovina respondentů je přesvědčena, že cena a kvalita zboží je stejná, 

nebo horší než u konkurence. Jak víme, tak cena se odvíjí od použitých materiálů, ceny 

použitých polotovarů, ale také zahrnuje zpracování a výrobu zboží. Ceny výrobků 

společnosti IKEA jsou srovnatelné s konkurencí, ne-li stejné. Tento fakt je daný tím, 

že prioritou všech firem je dosahovat co možno nevyšších zisků. Společnost IKEA by 

mohla poukázat na faktory, které byly v bakalářské práci již zmíněny. Jedná se o použité 

materiály, které společnost používá a jakým způsobem tyto materiály získává. 

Cena je a vždy asi bude nejvýznamnějším faktorem ovlivňující zákazníky, což se 

projevilo v otázce č. 16, kde se řešila právě hlavní kritéria při výběru zboží a i zde nejvíce 

respondentů odpovědělo, že pro ně je hlavním kritériem právě cena zboží. Ovšem 

s rostoucím trendem ekologie a ochrany životního prostředí, začínají lidé pomalu sledovat 

právě i výrobky které nakupují, a to nejen materiály ze kterých jsou vyrobeny, 

ale právě i kde firma k těmto materiálům přišla, zda kvůli nim nebyli například káceny 

deštné pralesy. 

S postupem času je lidí, pro které je ekologická otázka na prvním místě, čím dál 

více a je potřeba si tento trend uvědomit a zaměřit se na něj. A právě na tomto faktu by 
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mohla společnost IKEA začít stavět nové základy a zaměřit se právě na tuto skupinu 

zákazníků. Pokud by se firma zaměřila právě tímto směrem, otevřel by se jí naprosto nový 

trh zákazníků a tato strategie by společnosti jistě přinesla nespornou konkurenční výhodu. 
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6 Závěr 

V současné době existuje silná konkurence v odvětví nábytku a bytových doplňků. 

Firmy se prostřednictvím všech dostupných prostředků předhánějí o nejlepší postavení 

na trhu, získávaní nových zákazníku a udržení si těch nových i stávajících. Z tohoto 

důvodu je velice důležitá zpětná vazba od zákazníků a ideálním nástrojem k jejímu získání 

slouží právě marketingový výzkum. Jeho pomocí lze snadno zjistit spokojenost zákazníků 

se zakoupeným zbožím, či poskytnutými službami, ale také zjistit jejich postřehy 

a požadavky na zlepšení služeb.  

 V mé bakalářské práci jsem provedl marketingový výzkum a pokusil se zjistit 

spokojenost zákazníků s nabízeným zbožím a poskytovanými službami společnosti IKEA.  

V přípravné fázi se nabízelo několik společností, kterými by se tato práce mohla 

zabývat. Konečné rozhodnutí ve výběru firmy bylo ovlivněno především tím, že společnost 

IKEA je rozsáhlým obchodním řetězcem, který je rozšířen do 27 zemí světa a v České 

republice má mnohaletou tradici. 

V první fázi jsem se také dozvěděl o ekologické stránce společnosti a jejím 

postojům k ochraně přírody jako takové. Právě tento fakt se stal klíčovým při výběru 

společnosti IKEA k tvorbě této bakalářské práce.   

Výsledky tohoto výzkumu jsme dále zpracovali formou tabulek a grafů 

a k jednotlivým otázkám je dále sepsán stručný komentář. 

Přestože v odpovědích dotazníku převažovaly pozitivní reakce, zaměřil jsem se 

na negativní a ty jsem dále rozpracoval. Tyto negativní odpovědi jsem vyhodnotil a použil 

pro návrhy a doporučení ke zlepšení spokojenosti zákazníků společnosti IKEA. 

Hlavní návrhem bylo, aby se společnost IKEA zaměřila na ekologickou otázku 

svých produktů. 

Jak již bylo řečeno o kapitolu dříve, s postupem času se čím dál více zákazníku 

zajímá o svět ve kterém žijí a ekologii, jako takovou. Na každém kroku se setkáváme 

s nabádáním ke třídění odpadu. Reklamy v televizi nás pobízejí abychom přestali 

nakupovat PET láhve, neboť se jejich doba rozkladu v přírodě pohybuje okolo sta let. 

A právě proto, že společnost IKEA již řadu let používá alternativní materiály které jsem 
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v této práci již zmínil jakými je například bambus, či vodní hyacint, či recyklované staré 

materiály, a nepodílí se tedy na kácení deštných pralesů, měla by společnost na tento fakt 

poukázat, a tím se stát lukrativnějším pro řadu zákazníků, kterým není ekologie lhostejná. 

Firma může být s odpověďmi svých zákazníků celkově spokojená. Pokud by 

však firma vzala v potaz  návrhy a doporučení vyplývající z této práce, mohlo by se její 

postavení na ještě zlepšit.  
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Příloha č. 1 Dotazník 

Demografické otázky 

1. Pohlaví 

a. Muž 

b. Žena 

 

2. Věk 

a. 15 – 25 let   

b.  26 – 40 let   

c. 41 – 56 let  

d. více než 56 let 

 

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní 

b. střední bez maturity 

c. střední s maturitou 

d. vyšší odborné 

e. vysokoškolské 

4. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 
a. Méně než 8 000 Kč 

b. 8 001 – 15 000 Kč 

c. 15 001 – 25 000 Kč 

d. více než 25 000 Kč 

 

5. Jaký je váš sociální status? 

a. Student 

b. podnikatel 

c. zaměstnanec 

d. důchodce 

e. nezaměstnaný 

f. jiná, doplňte  

 

6. Nakupujete ve společnosti IKEA?  

a. Ano  

b. Ne (pokud jste odpověděli „ne“ dále nepokračujte v dotazníku) 

 

7. Jak vzdálená je nejbližší pobočku společnosti IKEA od vašeho bydliště? 

a. 0 – 5 km 

b. 6 – 25 km 

c. 26 – 50 km 

d. více než 50 km 

 

  



 

 

Marketingový výzkum 

 

8. Jak často nakupujete ve společnosti IKEA? 

a. Každý týden 

b. minimálně jednou za měsíc 

c. minimálně jednou za tři měsíce 

d. minimálně jednou za půl roku 

e. minimálně jednou za rok 

f. méně než jednou za rok 

   

9. Jaké povahy jsou Vaše zkušenosti se společností IKEA? 

a. převážně pozitivní 

b. převážně negativní 

 

10. Jste spokojen s poměrem cena/kvalita?  

a. Velmi spokojen/a 

b. spíše spokojen/a 

c. spíše nespokojen/a 

d. nespokojen/a 

 

11. Jste spokojen s cenou a kvalitou zboží IKEA ve srovnání s konkurencí? 

(Sconto, KIKA) 

a. Je lepší 

b. je stejná 

c. je horší 

 

12. Je personál společnost IKEA vždy příjemný a ochotný Vám zodpovědět 

případné otázky týkající se daného zboží? 

a. Ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

  

13. Myslíte že zaměstnanci mají adekvátní schopnosti a znalosti? 

a. Ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

14. Je personál ve společnosti IKEA na profesionální úrovni? 

a. Ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

  

  



 

 

15. Je podle vašeho názoru chování zaměstnanců IKEA na profesionální 

úrovni? 

(známkování 1-5 jako ve škole) 

 

a. Odbornost personálu  

b. ochota personálu 

c. vstřícnost personálu 

d. vystupování personálu 

 

16. Jaká jsou hlavní kritéria, které vás ovlivňují při koupi zboží? 

a. Cena 

b. kvalita 

c. design 

d. jiné, doplňte 

 

17. Hodláte i nadále využívat služeb firmy IKEA? 

a. Určitě ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. určitě ne 

 

18. Doporučili byste služby a zboží firmy IKEA? V případě odpovědi „ne“ 

uveďte důvod. 

a. Ano 

b. ne 

 


