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Anotace 

Tato dizertační práce je zaměřena na spokojenost a zejména věrnost zákazníků při 

nákupech v online prostředí. Online nakupování, jehož součástí je také nakupování na 

slevových portálech, v dnešní době využívá pravidelně polovina občanů České republiky. Ač 

je nakupování se slevou populární u zákazníků, představuje pro obchodníky jistá rizika. Mezi 

jedno z nich patří nízká míra opakovaných nákupů u jednoho slevového portálu. Zákazníci se 

orientují především podle výhodnosti nabídek. Přitom chovají-li se zákazníci věrně, přináší to 

firmě řadu výhod. Manažeři platforem e-commerce a sociální komerce by se tedy měli zabývat 

právě problematikou věrnosti zákazníků namísto snahy o přilákání nových zákazníků. Jednou 

z možností, jak usilovat o nárůst věrnosti zákazníků, je dosáhnout vyšší míry spokojenosti 

zákazníků s provedeným nákupem.  

Cílem této dizertační práce je identifikace modelu chování zákazníků při nakupování na 

slevových portálech pomocí statistické metody modelování strukturních rovnic s prokázáním 

návaznosti mezi spokojeností zákazníků s nákupem a věrností zákazníků. Pro identifikaci 

proměnných a vazeb v modelu je použit model očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and 

McLean IS success model. Tyto modely byly rozšířeny o prvek důvěry. Faktory, podílející se 

na utváření chování zákazníků, jsou analyzovány z pohledu role zákazníka slevového portálu a 

zároveň role zákazníka prodejce výrobku či služby.  

Data získaná elektronickým dotazováním byla nejprve analyzována pomocí faktorové 

analýzy s cílem seskupení proměnných do faktorů, které mohou být klíčové pro spokojenost a 

věrnost zákazníků. Následně jsou pomocí výsledků provedené faktorové analýzy sestaveny, 

analyzovány a validovány modely procesu utváření spokojenosti zákazníků slevových portálů 

z pohledu dvojí role zákazníků pomocí metody modelování strukturních rovnic. Na základě 

těchto výsledků byly identifikovány statisticky významné proměnné, které byly dále 

aplikovány pro sestavení, analyzování a validování modelů procesu utváření spokojenosti a 

věrnosti zákazníků slevových portálů, kdy důvěra je prediktorem či konsekvencí spokojenosti 

zákazníka, pomocí metody modelování strukturních rovnic. V provedené analýze byl prokázán 

a kvantifikován vliv jednotlivých proměnných mezi sebou. 

V závěru práce jsou shrnuty nejvýznamnější poznatky získané aplikací statistických 

metod na chování zákazníků a tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky zejména 

zahraničních autorů. V práci jsou také obsažena omezení provedeného výzkumu a návrhy na 

další vědeckou činnost.  



 

 

Klíčová slova: faktorová analýza, chování zákazníků, modelování strukturních rovnic, 

nakupování na slevových portálech, online nakupování, spokojenost zákazníků, věrnost 

zákazníků.  

  



 

 

Application of Structural Equation Modeling in the Process of Creating of 

Customers Satisfaction and Loyalty in Online Group Buying 

Annotation 

This dissertation focuses on customers’ satistaction and customers’ loyalty in the online 

shopping. Half of the citizens of the Czech Republic use the online shopping regularly 

nowadays. The online group buying is a part of e-commerce. Although the online group buying 

is popular between customers, it presents certain risks for traders. One of the risks belongs to 

the low level of customer loyalty; it means a low rate of repeat purchases at one of the online 

group buying auctions. Customers are primarily oriented towards the profitability of offers. 

However, loyal customers bring many benefits to vendors. Therefore, e-commerce and social 

commerce managers should deal with creating of loyal customers instead of trying to attract 

new customers. Achieving of a higher level of customers’ satisfaction with the purchase is one 

of the possible ways to how to do it. 

The aim of this dissertation is to identify the model of online group buying customers’ 

behaviour with the proof of the links between customers’ satisfaction with the purchase and 

customers loyalty using statistical method of a structural equation modeling. The expectation - 

confirmation model and DeLone and McLean IS success model were applied for the 

identification of variables and constraints in the designed model. These models were extended 

by another factor, specifically by a trust. The factors contributing to shaping of customers’ 

behaviour were analyzed from the online group buying customers’ perspective and from the 

perspective of vendors’ customer. 

Data obtained by the electronic questioning was initially analyzed using a factor analysis 

with the aim of grouping variables into factors that can be crucial to customers’ satisfaction and 

loyalty. Subsequently, the models of online group buying customers’ satisfaction in terms of 

the dual role of customers were compiled using the results of the factor analysis. These models 

were analyzed and validated using the method of a structural equation modeling. Based on these 

results, the statistically significant variables were applied for compiling of the models of the 

process of the online group buying customers satisfaction and loyalty creating. The method of 

a structural equation modeling was applied to analyse and validate the proposed models. The 

impacts between variables were demonstrated and quantified in the conducted analysis. 

The most important results learned from the application of statistical methods in 

customers’ behaviour are summarized in the conclusion. The results are compared with results 

especially of foreign authors’ researches. The dissertation also includes the restrictions of the 

research and proposals for a further scientific work. 
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1 Úvod 

Spokojenost zákazníků a její měření je tématem, kterým se zabývají prodejci, ale také 

vědečtí pracovníci již po mnoho let a ne jinak tomu bude i do budoucna. Svůj význam si 

spokojenost zákazníků nachází nejen v offline, ale také v online nákupním prostředí a lze ji dle 

Smith a Barclay (1997) vnímat jako významný výsledek vztahu mezi prodejcem a zákazníkem.  

Problematice spokojenosti zákazníků je věnována také tato doktorská dizertační práce. 

Ze zaměření předešlých vědeckých výzkumů je zřejmé, že se jak prodejci, tak akademičtí 

pracovníci pokoušejí identifikovat faktory, které mají vliv na utváření spokojenosti zákazníků 

v různých oblastech nákupů výrobků, zboží či služeb. K identifikaci významných faktorů je 

možno využít řadu různých teoretických přístupů, ale také řadu různých statistických metod. 

Tato práce rozvíjí oblast spokojenosti zákazníků a následnou jejich věrnost k jednomu prodejci 

při nákupech v online prostředí za použití metody modelování strukturních rovnic. Jak uvádí 

například Klapilová Krbová (2016) či APEK (2014), online nákupní chování spotřebitelů se 

v mnoha faktorech odlišuje od nákupního chování zákazníků v klasických kamenných 

prodejnách.  

Rozvoj informačních technologií, internetu a e-commerce velice značně ovlivnil 

každodenní život lidí, zejména komunikaci, zábavu, sociální aktivity a nakupování (Shiau a 

Luo, 2012). Podle studie Nielsen (2010) provedené mezi 27 000 uživateli internetu na 55 trzích 

v Evropě, Asii, severní a jižní Americe a na Středním východě se tradiční formy spotřeby 

změnily a internetová podoba obchodů nabízí velice rozsáhlé příležitosti. Také v rámci zemí 

Evropské unie se míra penetrace využívání internetu, se kterou se neodmyslitelně spojuje online 

nakupování, neustále zvyšuje. Téměř 80 % obyvatel Evropské unie používají internet 

pravidelně a více než polovina obyvatel zemí Evropské unie nakoupila v posledních dvanácti 

měsících nějaké zboží nebo služby na internetu (Eurostat, 2015a, Eurostat, 2015b). Co se týče 

situace v České republice, dle statistik Eurostat (2015b) je míra e-commerce, neboli míra 

využívání internetu k nákupům zboží a služeb, nižší (45 %), než je míra e-commerce v Evropské 

unii (53 %). Stále tak zde existuje určitý potenciál pro přilákání více uživatelů internetu k 

nákupům v tomto prostředí. Z uvedeného vyplývá, že manažeři různých platforem nákupů na 

internetu by se měli snažit přilákat více obyvatel České republiky, aby vyzkoušeli nákupy na 

internetu a nadále využívali výhody, které tento způsob nakupování přináší.  

Sociální komerce, neboli e-commerce podpořená sociálními médii, využívá ke svému 

fungování několik nástrojů a platforem, mezi něž patří sociální média, web 2.0, blogy, 

mikroblogy, wikis, mobilní sociální komerce, virtuální světy a crowdsourcing či crowdfunding. 
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Sociální komerce zahrnuje také online hromadné nakupování, v České republice spíše 

označované jako nakupování na slevových portálech, na které je zaměřena tato dizertační práce. 

Nakupování na slevových portálech dosahuje vysoké oblíbenosti po celém světě, v Americe, 

v Asii, Evropě, Českou republiku nevyjímaje (Turban a kol., 2016; Michl, 2014; Jang a kol., 

2013; Erdogmus a Cicek, 2011). 

Jak bylo zjištěno v mnoha předchozích studiích, e-commerce (e-shopy, e-aukce apod.), 

ale také nakupování na slevových portálech trpí nízkou mírou zájmu zákazníků o opakované 

nákupy na nich. Jak uvádí Kopčil (2011), Zandl (2011), Qureshi a kol. (2009), Gupta a Kim 

(2007), nejedná se jen o český negativní fenomén, ale projevuje se také v jiných zemích po 

celém světě. Zákazníci se orientují především podle výhodnosti nabídek. Zákazníci slevových 

portálů jsou spíše tzv. optimalizující, kteří se rozhodují zejména na základě ceny a pečlivě 

posuzují poměr mezi výkonem a cenou (Kopčil, 2011). Avšak lze říci, že zákazníci se chovají 

logicky a ekonomicky předvídatelně. Nezáleží jim na poskytovateli služby či dodavateli 

výrobku, tj. například kde si zahrají se známými bowling, firmy mají totiž zhruba stejné stroje 

a podmínky, tudíž jde jen o cenu, jak uvádí Zandl (2011), který se nákupy na slevových 

portálech dlouhodobě zabývá.  

V kvalitativním výzkumu slevových portálů, který provedli Erdogmus a Cicek (2011), 

90 % respondentů uvedlo, že byli s nákupem na slevovém portálu velmi spokojeni či spíše 

spokojeni, ale na otázku, zda by nákup u stejného slevového portálu i prodejce nabídky 

zopakovali, odpovědělo kladně jen necelých 50 % z nich.  

Přitom, jsou-li zákazníci spokojeni s uskutečněným nákupem a mají-li zákazníci zájem 

o opakované nákupy u jednoho poskytovatele, chovají-li se tedy věrně, přináší to firmě řadu 

výhod (Otim a Grover, 2006; Anderson a kol., 1994). Manažeři platforem e-commerce a 

sociální komerce by se tedy měli zabývat právě problematikou opakovaných nákupů u jednoho 

poskytovatele a věrností zákazníků namísto snahy o přilákání nových zákazníků.  

Jednou z možností, jak zvýšit zájem zákazníků o opakovaný nákup, a tudíž usilovat o 

nárůst věrnosti zákazníků, je dosáhnout vyšší míry spokojenosti zákazníků s provedeným 

nákupem (Zamazalová, 2009). Karel Hemza, provozovatel resortu Poppy, tvrdí, že spokojenost 

zákazníka ze slevového portálu je pro hoteliéry ještě důležitější, než spokojenost zákazníka 

platícího plnou ceníkovou cenu. Prodejci zboží a služeb se v případě inzerování přes slevový 

portál dostávají pod náklady a potřebují tak předčit očekávání zákazníka, aby se k nim znovu 

vrátil buď on sám, nebo jeho známí (Uhlíř, 2016a). Tato dizertační práce je zaměřena na proces 

utváření spokojenosti vedoucí k vyšší míře věrnosti zákazníků, který je nutným předpokladem 
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pro navržený model chování zákazníků. Věrnost zákazníků je v této dizertační práci vnímána 

jako zájem uživatelů o opakované nákupy na slevových portálech.  

Dalším typickým rysem pro trh slevových portálů, který umocňuje nízkou míru 

opakovaných nákupů u jednoho poskytovatele, je velký počet poskytovatelů v online prostředí, 

kteří jsou tedy velice snadno dosažitelní pro kteréhokoliv uživatele, a téměř nulové náklady na 

změnu dodavatele. Rychle se rozvíjející webové stránky slevových portálů způsobují, že 

přechod na jiný slevový portál, který poskytuje stejné produkty a služby, je stále snazší (Hsu a 

kol., 2014b).  

Chtějí-li tak provozovatelé slevových portálů dosáhnout větší míry opakovaných 

nákupů, jednou z možných variant řešení je dosahovat co nejvyšší míry spokojenosti zákazníků 

s nákupy. Jak uvádí Zamazalová (2009), vysoká míra spokojenosti zákazníka se významnou 

měrou podílí na míře věrnosti zákazníka k poskytovateli. Je tedy nutné, aby se firmy snažily o 

maximální dosažitelnou spokojenost svých zákazníků.  

Cílem této dizertační práce je identifikace modelu chování zákazníků při nakupování 

na slevových portálech pomocí statistické metody modelování strukturních rovnic 

s prokázáním předpokladu spokojenosti zákazníků s nákupem a věrnosti zákazníků. Model je 

sestavován tak, aby zachytil proces utváření spokojenosti a následnou věrností zákazníků. Pro 

identifikaci proměnných a vazeb v modelu je použit model očekávání – potvrzení (ECM) a 

DeLone and McLean Information System success model.  

Aplikace modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and McLean Information 

System success modelu umožňuje zkoumat vlivy působící na zákazníka před uskutečněním 

nákupu, tvořící tak očekávání zákazníka, a zároveň vlivy působící na zákazníka během nákupu 

či těsně po jeho uskutečnění a přispívající tak k vnímání kvality nákupu, a zároveň utváření 

spokojenosti. Využité modely poskytují teoretický základ faktorů, které mohou ovlivnit 

spokojenost zákazníků s nákupy na slevových portálech.  

Ze specifik nákupů na slevových portálech, kterými se nakupování na slevových 

portálech odlišuje od nakupování na běžných e-shopech a díky kterým je možno předpokládat, 

že také faktory ovlivňující spokojenost a věrnost zákazníků budou odlišné, mimo jiné také 

vyplývá, že každý zákazník zde plní dvojí roli, a to roli zákazníka slevového portálu a zároveň 

roli zákazníka prodejce výrobku či služby. Díky tomuto přístupu je možno definovat následující 

dílčí cíle. Prvním dílčím cílem práce je determinovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků 

slevových portálů dle modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and McLean IS success 

modelu z pohledu nakupujícího na slevovém portálu. Druhým dílčím cílem práce je také 
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identifikovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků slevových portálů dle modelu 

očekávání – potvrzení (ECM) z pohledu nakupujícího od určitého prodejce.  

V souvislosti s dvojí rolí zákazníků slevových portálů při nákupu je třetím dílčím cílem 

této dizertační práce také identifikovat vztah mezi spokojeností s nákupem na slevovém portálu 

a spokojeností s nákupem u daného prodejce pomocí analýzy procesu utváření spokojenosti a 

odvozené věrnosti zákazníka z pohledu role zákazníka slevového portálu a z pohledu role 

zákazníka prodejce výrobku či služby.  

Aplikované teorie jsou v této dizertační práci rozšířeny o prvek důvěry, který může být 

dle různých autorů prediktorem, ale také konsekvencí spokojenosti zákazníků, a poznatky v této 

oblasti v současné době nejsou jednotné. Čtvrtým dílčím cílem práce je identifikace důvěry jako 

prediktoru či konsekvence spokojenosti zákazníků s nákupy na slevových portálech.  

V současné době je již identifikováno mnoho teorií a modelů, které mohou být použity 

k identifikaci modelu chování zákazníků při nakupování na slevových portálech, avšak 

komplexní model chování zákazníků, který by umožňoval analyzovat chování spotřebitelů před 

nákupem, během něj a po něm včetně procesu utváření spokojenosti následně vedoucí 

k věrnosti zákazníků zatím nebyl sestaven a analyzován. 

Z mnoha provedených studií také vyplývá, že teoretické poznatky, vyplývající 

z reálných dat o chování spotřebitelů v různých zemích, nemusí být platné všeobecně pro 

chování spotřebitelů ve všech zemích. Chování spotřebitelů může být ovlivněno řadou faktorů, 

mezi kterými je možno zmínit například kulturní zvyklosti, sociální prostředí či technologické 

vlivy. Těmito rozdíly v chování spotřebitelů se zabýval například již Hofstede (1984) a byly 

podpořeny výzkumy například Pawlasová (2016a), Pawlasová (2016b), Spáčil a Valečková 

(2014a), Pawlasová, Spáčil a Valečková (2014b) či Klapilová Krbová (2016). Významným 

důvodem pro výzkum dané oblasti na evropských trzích je také odlišný princip fungování 

slevových portálů ve střední Evropě, na rozdíl od principu fungování slevových portálů v Asii. 

Samotný princip fungování slevových portálů ve střední Evropě a v Asii je vysvětlen v další 

části dizertační práce. Sami autoři již provedených vědeckých studií na dané téma jsou si 

vědomi omezení výzkumu při sběru dat jen v jedné mezi a doporučují v budoucnu potvrdit dané 

výsledky pomocí výsledků z jiných zemí (Hsu a kol., 2015).  

Dizertační práce je strukturována na teoreticko-metodickou část a část aplikační. V 

rámci teoretické části je popsána oblast spokojenosti a jejího možného vlivu na věrnost 

zákazníků, dále je tato kapitola věnována měření spokojenosti zákazníků, zejména pak 

současnému trendu v této oblasti a to identifikaci významnosti faktorů ovlivňujících 

spokojenost pomocí sofistikovaných statistických metod. Blíže je také specifikován proces 
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utváření spokojenosti dle modelu očekávání – naplnění a  vnímání kvality webových stránek 

dle DeLone and McLean IS success modelu. V této části práce je také charakterizován systém 

nakupování na slevových portálech.  

V metodické části je definován plán výzkumu pro fázi přípravnou a následnou realizační 

fázi. Popsány jsou také analytické metody, které byly využity pro sestavení modelu chování 

zákazníků na slevových portálech a jeho následnou analýzu.  

Aplikační část je rozdělena do tří částí, ve kterých jsou prezentovány výsledky 

provedené analýzy dat. V první části jsou představeny výsledky faktorové analýzy aplikované 

za účelem seskupení přímo pozorovaných indikátorů do faktorů, které mohou být klíčové pro 

spokojenost a následnou věrnost zákazníků dle modelu očekávání – potvrzení a DeLone and 

McLean IS success modelu. V druhé části je pomocí výsledků provedené faktorové analýzy 

sestaven, analyzován a validován model procesu utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků 

slevových portálů, kdy důvěra je prediktorem spokojenosti zákazníka. Model byl analyzován a 

validován pomocí metody modelování strukturních rovnic. Ve třetí části je na základě výsledků 

provedené faktorové analýzy sestaven, analyzován a validován model procesu utváření 

spokojenosti a věrnosti zákazníků slevových portálů, kdy důvěra je konsekvencí spokojenosti 

zákazníka, taktéž pomocí metody modelování strukturních rovnic. V obou případech je 

interpretován výsledný model chování zákazníků.  

V závěru práce jsou shrnuty nejvýznamnější poznatky získané aplikací statistických 

metod na chování zákazníků a tyto výsledky jsou konfrontovány s výsledky zejména 

zahraničních, ale také českých autorů. Ve shrnutí práce jsou také komentována omezení 

provedeného výzkumu a návrhy na další vědeckou činnost, týkající se zkoumané problematiky.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

V této kapitole dizertační práce je obsažena rešerše literatury v oblasti spokojenosti a 

věrnosti zákazníků, ale také v oblasti sociální komerce. Pro interpretaci současného stavu 

řešené problematiky bylo zapotřebí nejprve definovat samotnou spokojenost a věrnost 

zákazníků, komentovat současné poznatky týkající se jejich měření a vymezit vztahy mezi 

spokojeností a věrností. Z tohoto důvodu je v první části kapitoly představena spokojenost 

zákazníků, principy jejího měření a vztah k věrnosti zákazníků. Jelikož bylo zjištěno, že 

významným prvkem vztahu spokojenost – věrnost, je důvěra, prezentovány jsou také současné 

výsledky studií v oblasti důvěry zákazníků a nejednotnost jejich závěrů. Poněvadž je v této 

dizertační práci spokojenost a věrnost zákazníků řešena na trhu slevových portálů, je v této 

kapitole definováno také nakupování na slevových portálech, subjekty vystupující v tomto 

procesu, jeho princip fungování a specifika nákupů na nich, která odlišují nákupy na slevových 

portálech od nákupů na e-shopech. Aby bylo možno navrhnout faktory, které mohou 

v sestaveném modelu chování determinovat proces utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků, 

byla provedena rešerše literatury také v oblasti modelů chování zákazníků, které jsou 

aplikovatelné na oblast slevových portálů. V této kapitole jsou tudíž také uvedeny poznatky o 

modelu očekávání – potvrzení, DeLone a McLean IS success modelu a dalších modelech 

chování zákazníků. 

2.1 Spokojenost zákazníků 

Přestože se řada studií shoduje na tom, že spokojenost zákazníků je důležitým faktorem 

pro firmy a organizace, definovat, co samotná spokojenost představuje, může být 

komplikovanější. Z různých dostupných definic je možno dedukovat, že se jedná o výsledný 

psychologický stav vycházející z psychologického procesu formování spokojenosti (Oliver, 

2015). Smith a Barclay (1997, s. 4) tvrdí, že „spokojenost je významným výsledkem vztahu 

mezi prodejcem a zákazníkem“.  

Giese a Cote (2000) hodnotili řadu studií o spokojenosti zákazníků a našli společné, ale 

také rozdílné znaky v definování spokojenosti. Dle jejich názoru je tedy nutné být explicitně 

přesný při definování významu spokojenosti. Výzkumy by měly vždy implementovat tři 

významné aspekty spokojenosti.   

Spokojenost musí být definována dle Giese a Cote (2000, s. 8) jako „souhrnná afektivní 

odpověď s různou intenzitou, která vyžaduje přesné vymezení afektivní reakce a úroveň 

intenzity zkušenosti (v závislosti na kontextu zájmu) výzkumníkem“. Dále je spokojenost 
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považována za souhrn časově specifické determinace a limitovaného trvání. V této fázi je třeba 

definovat okamžik určení a dobu trvání, což zpřesňuje výzkum. Giese a Cote (2000, s. 11) tvrdí, 

že „čas je nejdůležitější aspekt pro detekci konkrétní a dobře strukturované odpovědi“. Jako 

třetí aspekt je zapotřebí zvážit typ výzkumné otázky (manažerský či výzkumný), jelikož 

spokojenost je souhrnem aspektů jednak získávání a (nebo) použití produktů a služeb. Je tedy 

nutné zvážit úzké a široké pojetí akvizičních problémů (činností) a problémů (činností) 

souvisejících s použitím produktů a služeb.  

Uvedené shrnuje například pojetí spokojenosti dle Kotler a Keller (2012), kteří uvádí, 

že spokojenost odráží úsudek osoby o vnímané výkonnosti daného produktu či služby ve vztahu 

k očekávání. Tento vztah zákazníka je uspokojen v případě, že vnímaný výsledný výkon je 

vyšší než jeho očekávání. V opačném případě dojde ke zklamání zákazníka tím, že vnímaný 

výkon zaostává za očekáváním. 

Podobně definuje spokojenost také Oliver. Spokojenost může být dle Oliver (2015, s. 

8) definována jako reakce spotřebitele na úroveň naplnění produktem či službou, tedy jako 

míra, ve které je ono naplnění příjemné či nepříjemné. Dle Oliver (2015) je spokojenost 

psychologickým stavem, který vychází z porovnání počátečního očekávání a vnímaného 

výkonu. Jestliže budeme kvalitu považovat za hodnocení atributu výkonu a uvážíme, že 

spokojenost reflektuje vliv výkonu na stav spotřebitelových pocitů, pak kvalita může být 

použita pro předpověď pocitů zákazníka nebo nákupního chování (Olsen, 2002). Poslední 

uvedená definice dle Oliver (1999) nejblíže odráží pojetí spokojenosti dle modelu očekávání a 

naplnění (ECM), který je využit v této dizertační práci pro navržení modelu chování zákazníků 

na slevových portálech. Teorie ECM je uvedena v další části práce.  

Deklarovaná spokojenost je utvářena jako interní posouzení spokojenosti během nákupu 

a během použití zboží či služby (čekání ve frontě, komfort sezení, délka procedury, hluk 

v okolí, atd.), na což navazuje interní posouzení spokojenosti s finálními výsledky (pobavení, 

zaujetí, emoční působení, atd.), z čehož se vyvine teprve konečná celková spokojenost se 

získanou spokojeností. Celková spokojenost pak může mít různé stupně, a to neadekvátní, 

adekvátní a nadměrná (Oliver, 2015). Na tomto se shoduje také s Kotler a Keller (2012).  

Poněkud odlišný pohled na spokojenost přináší například Bressolles a kol. (2014) a 

Anderson a Srinivasan (2003), kteří definují spokojenost zákazníka jako srovnání zákazníkovy 

spokojenosti s předchozími nákupy v online i tradičních obchodech a ohodnocení zákazníkovy 

spokojenosti s právě uskutečněným nákupem v online prostředí. Podmínka spokojenosti 

zákazníka však zůstává stejná. Zákazník je spokojen, je-li vnímaná zkušenost lepší, než jsou 

jeho očekávání. 
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Bhattacherjee (2001) ve své studii identifikoval rozdíl v klíčových charakteristikách 

spokojenosti s nákupem v offline a online prostředí. Tvrdí, že zvýšit spokojenost zákazníků v 

online platformách nákupů je náročnější, než v případě offline nákupů. Zákazníci nakupující 

online totiž mají možnost jednoduše si vybírat mezi mnoha online platformami nákupu, ale také 

se vrátit k původní offline podobě nákupu. Také v oblasti slevových portálů je spokojenost a 

věrnost zákazníků obzvláště důležitá. Rychle se rozvíjející webové stránky slevových portálů 

způsobují, že přechod na jiný slevový portál, který poskytuje stejné produkty a služby, je stále 

snazší (Hsu a kol., 2014b). 

2.1.1 Úrovně spokojenosti zákazníků  

Je-li spokojenost definována jako psychologický stav, který ústí z porovnání 

počátečního očekávání a vnímaného výkonu, je možno na základě povahy rozdílů mezi 

očekáváním a vnímaným výkonem definovat tři základní stavy spokojenosti. Těmi jsou 

potěšení, úplná spokojenost a limitovaná spokojenost zákazníka. Potěšení zákazníka vzniká tak, 

že vnímaný výkon a tedy hodnota, kterou společnost prostřednictvím svých produktů a služeb 

vytvořila, převyšuje původní představy a očekávání zákazníků. Zákazník je v tomto stavu 

nadmíru spokojený a jeho očekávání byla překonána. Úplná spokojenost zákazníka je 

výsledkem úplné shody mezi spotřebitelskými potřebami a očekáváním s vnímaným výkonem. 

Zákazník tuto naprostou spokojenost pociťuje tehdy, pokud nákup a užívání zboží uspokojilo 

všechny jeho požadavky. Limitovaná spokojenost zákazníka naopak souvisí s tím, že původní 

požadavky zákazníka se neshodují s vnímaným výkonem, i když zákazník může pociťovat 

spokojenost do určité míry. Tato míra spokojenosti je však o poznání nižší než v předchozích 

dvou případech (Šalgovičová, 2006; Mateides a Ďaďo, 2002).  

2.1.2 Vliv spokojenosti na podnikání 

Spokojenost zákazníků je stále důležitějším tématem ve všech oblastech podnikání. 

Nejen management kamenných prodejen, ale také management online podniků se zabývá 

vlivem spokojenosti na budování úspěšné obchodní strategie pro jejich podnikání (Gómez a 

kol., 2004) a celkovou ziskovost společnosti (Bressolles a kol., 2014).  Bhattacherjee (2001), 

ale také Zamazalová (2009) tvrdí, že spokojenost zákazníka společně s vnímanou užitečností 

produktu a služby mají tendenci být významnými faktory, které ovlivňují budoucí zájem 

zákazníka o nákup u daného prodejce, a tak ovlivnit jeho věrnost k prodejci. V mnoha studiích, 

například Kim a kol. (2009),  Hsu (2008), Russell-Bennett a kol. (2007) či McDougall a 

Levesque (2000), bylo shledáno, že spokojenost zákazníků je předpokladem věrnosti 
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zákazníků.  Jak však tvrdí Li a kol. (2006), spokojenost zákazníků samotná není vždy 

prediktorem opakovaných nákupů zákazníků. Dle Qureshi a kol. (2009) je samotným 

prediktorem opakovaných nákupů zákazníků až jejich důvěra v prodejce, která se vytvořila na 

základě jejich spokojenosti.  

Shiau a Luo (2012) ve své studii tvrdí, že prvotní zaujetí zákazníka je také velice 

důležité, nicméně spokojenost zákazníků napomáhá firmám vytvořit dlouhodobý vztah se 

zákazníkem, a tudíž dosáhnout opakovaných nákupů. Jak uvádí Cheng a Huang (2013), 

klíčovým úkolem firem, které poskytují služby slevových portálů, je udržení stávajících 

zákazníků a přilákání zákazníků potenciálních.  

Dle Zamazalová (2009) a Hsu a kol. (2014b) je známo, že věrní zákazníci mohou přinést 

firmě dodatečný příjem a redukovat náklady na transakci. Gruca a Rego (2005) a Gómez a kol. 

(2004) tvrdí, že spokojenost zákazníka má silný vliv na budoucí peněžní toky, které mohou 

ovlivnit vnímání hodnoty firmy akcionáři. Gómez a kol. (2004) dodává, že s růstem 

spokojenosti zákazníků roste také pravděpodobnost opakovaného nákupu, zvyšuje se příznivé 

word of mouth, ale také rostou rozdíly v mezních příjmech a mezních nákladech jako důsledek 

zvýšené spokojenosti. 

Co se týče ekonomického přínosu spokojenosti a věrnosti zákazníků, Bhattacherjee 

(2001) a další studie poukazují na skutečnost, že udržení spokojených zákazníků, kteří mají 

tendenci být věrní a opakovaně nakupovat, může být pětkrát levnější než získání nového 

zákazníka (Ponnusamy a Ho, 2015; Hu a Chuang, 2012; Bhattacherjee, 2001).  

Spokojenost zákazníků však nemusí mít jen pozitivní vliv na podnikání firmy, jak uvádí 

ve své studii Anderson a kol. (1994). Podle něj existuje negativní vztah mezi spokojeností 

zákazníka a podílem firmy na trhu. To lze vysvětlit tak, že malý podíl na trhu je spojen s 

homogenní zákaznickou základnou, kterou je jednodušší uspokojit. Zatímco velký podíl na trhu 

doprovází rozmanitost a různorodost zákazníků, což může vést k  problémům s uspokojováním 

různých potřeb. 

Anderson a kol. (1994) přidal ještě další negativní výsledky spokojeného zákazníka, 

jako je pokles cenové elasticity či izolovanost stávajících zákazníků od konkurence. Jako 

pozitivní dopad však vidí nižší náklady na budoucí transakce, snížení nákladů ze selhání a 

přilákání nových zákazníků díky zlepšující se pověsti podniku. 

Z provedené rešerše literatury vyplývá, že spokojenost s nákupem má řadu pozitivních 

přínosů pro podnik, včetně prediktoru věrnosti zákazníků. Autorka této dizertační práce se 

přiklání na stranu pozitivních dopadů spokojenosti zákazníků na podnikání. Předpoklad 
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pozitivního vlivu je také považován za stěžejní při sestavování modelů chování zákazníků v této 

dizertační práci.  

2.2 Měření spokojenosti zákazníků  

V marketingovém výzkumu je dnes z velké míry měřena spokojenost zákazníků po 

nákupu. Výzkum se zaměřuje na rozdíly mezi očekáváním zákazníků a dosaženou zkušeností, 

co se projeví spokojeností zákazníka. Spokojenost ovlivňuje zájem o nákupy a má velice 

významný vliv (Shiau a Luo, 2012).  

Při měření spokojenosti zákazníků je nutno dle Rao a Chandra (2012) dodržovat obecné 

požadavky, mezi které patří nutnost odhalování hlavních příčin nespokojenosti zákazníků a 

poskytování informací o údajích v rámci projektů na zlepšování. Podstatná je také 

jednoduchost, opakovatelnost, objektivita a potřeba kvantifikovatelných výstupů s možností 

vyhodnocování trendů. Neméně důležité je zaměřit se na zvýšení povědomí zaměstnanců 

společností o skutečných i skrytých potřebách zákazníků. 

Jak uvádí Kozel a kol. (2011) a Šalgovičová (2006), společnosti mají k dispozici několik 

základních zdrojů informací využitelných k měření spokojenosti zákazníka. Je možno využít 

informace z hodnocení zákazníka formou marketingového výzkumu, ať již některou 

z psychologických metod či pomocí tzv. satisfakčního reprezentativního šetření, které je 

důležitým ukazatelem a výchozím bodem při měření spokojenosti zákazníků, stejně jako 

odezva společnosti na jeho hodnocení v podobě uskutečnění určitých nápravných a 

preventivních opatření. Dále to mohou být stížnosti a reklamace od zákazníků, ale zde dochází 

ke zpoždění reakce, či sekundární informace z různých externích zdrojů. Může se jednat 

například o komentáře na sociálních sítích nebo recenze na uživatelských blozích či zpětné 

vazby z prodejních řetězců či od vlastních zaměstnanců, které jsou velmi cennými zdroji 

informací. Společnosti mohou využít i doplňující informace například z předešlých měření 

spokojenosti, která společnost provedla v minulosti.  

2.2.1 Klíčové přístupy k měření spokojenosti zákazníků 

V rámci efektivního měření spokojenosti zákazníků existuje mnoho strategií. Důležité 

jsou čtyři klíčové přístupy k měření spokojenosti zákazníků, díky nimž se firmy mohou dostat 

k relevantním informacím o míře spokojenosti svých zákazníků (Smith, 2012).  
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Emoční měření spokojenosti 

V rámci celkového měření spokojenosti se od respondentů vyžaduje, aby ohodnotili 

celkovou spokojenost s produkty nebo službami společnosti. Jejich odpověď odráží celkový 

názor na zkušenosti resp. spokojenost spotřebitelů s produktem nebo službou. Právě zkušenosti 

jsou tím největším ukazatelem spokojenosti. Tyto zkušenosti vznikly na základě atributů 

kvality, které zákazník vnímá v rámci své spotřeby. Vnímaná kvalita se často měří v jednom ze 

tří kontextů, a to jako celková kvalita, vnímání spolehlivosti a rozsah potřeb zákazníka, které 

jsou naplněné. Častokrát se nespokojenost považuje za synonymum pro negativní pocity z 

nákupu, zatímco spokojenost je spojena s pozitivními myšlenkami, jako jsou "to byla dobrá 

volba" nebo "jsem rád, že jsem to koupil" (Smith, 2012).  

Afektivní a kognitivní měření spokojenosti 

Pro účely opakovaného měření spokojenosti se zjišťuje, jak jsou spotřebitelé spokojeni 

s určitou vlastností (atributem) daného produktu či služby a jak důležitý je pro ně daný atribut 

při rozhodování o koupi produktu nebo služby. Spokojenost zákazníka je ovlivněna vnímáním 

kvality jednotlivých vlastností produktů a služeb a je modelována očekáváním ohledně výrobku 

nebo služby. V rámci měření je důležité definovat a zaměřit se na každý atribut, který je důležitý 

pro utváření spokojenosti zákazníka (Smith, 2012). 

Rozpoznání důležitých atributů se vztahuje k samotnému posouzení zákazníka. 

Například výrobek byl užitečný (nebo neužitečný); výrobek byl vhodný v dané situaci (nebo 

nevhodný); výrobek překročil požadavky vzhledem k problému či situaci (nebo nepřekročil). 

Posouzení je často specifické s ohledem na aplikování nebo příležitost, pro kterou byl výrobek 

zakoupen, bez ohledu na to, zda bylo používání správné nebo nesprávné (Smith, 2012). 

Behaviorální měření spokojenosti 

Při měření záměru opakování nákupu se zjišťuje, zda mají zákazníci v úmyslu znovu si 

zakoupit produkt po jeho spotřebování. Při posuzování budoucnosti nebo hypotetického 

chování spotřebitelé často naznačují, že "nákup tohoto výrobku byla dobrá volba" nebo "rád 

bych zopakoval nákupu tohoto produktu." Behaviorální měření také může odrážet minulé 

zkušenosti spotřebitelů se zástupci zákaznického servisu (Smith, 2012). 

2.2.2 Metody měření spokojenosti zákazníků  

Správná identifikace požadavků a očekávání zákazníků je nesmírně významná, a proto 

je nutné sledovat a korigovat míru spokojenosti zákazníků. Každá společnost by si měla vytvořit 

vyvážený soubor strategických hodnotících kritérií a systém jejich sledování pro účely měření 

spokojenosti zákazníků. Na základě těchto kritérií pak mohou společnosti identifikovat vnímání 
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zákazníků vůči organizaci, získají schopnost produkovat výrobky splňující požadavky 

zákazníků a stanoví si priority pro zlepšování se. Pro tento účel bylo navrženo mnoho možných 

metod měření spokojenosti zákazníků, které vedou k rozličným zjištěním (Gejdoš a Simanová, 

2011). 

Základní metody měření spokojenosti zákazníků 

Jako základní metody měření spokojenosti zákazníků jsou v následující části vysvětleny 

metody Pouze spokojenost, Diferenční analýza, Model důležitost – spokojenost, 

Multiplikativní přístup, Index spokojenosti zákazníka, SERVQUAL a Model Kano. 

Pouze spokojenost 

Měření, kdy je měřena jen spokojenost jako taková, patří mezi průzkumové metody 

měření spokojenosti zákazníka. V rámci této metody respondenti označují, jak si podle nich 

organizace počíná v různých oblastech nebo v rámci určitých vlastností. Respondenti vyjadřují 

svůj postoj na pěti či sedmibodové tzv. Likertově škále hodnocení. Tyto škály se používají 

k symbolizaci míry spokojenosti zákazníka prostřednictvím číselných hodnot. Na této stupnici 

jeden krajní pól (například jedna) představuje hodnocení spokojenosti zákazníka jako „velmi 

nespokojen“ a druhý krajní pól (například pět, či sedm v případě sedmibodové škály) 

představuje hodnocení spokojenosti zákazníka jako „velmi spokojen“. Průměrné skóre u každé 

vlastnosti se sčítá, přičemž položky s nejnižším hodnocením spokojenosti je nutné zlepšit. 

Nevýhodou této metody měření spokojenosti zákazníků je to, že tato metoda nezohledňuje 

význam vlastností pro zákazníka, a tak na základě výzkumu nejsou k dispozici žádné údaje, 

které by mohly dopomoci vedení společnosti při stanovení akčních priorit, nebo rozsoudit stejné 

skóre spokojenosti (Fontenotová a kol., 2006).  

Diferenční analýza 

Diferenční analýza spočívá v součtu rozdílu mezi skórem důležitosti a skórem 

spokojenosti u každého respondenta zvlášť. Tato analytická metoda považuje důležitost za 

náhradní jednotku zákazníkova očekávání toho, jak by si společnost měla u každého atributu 

vést. Bodové hodnocení důležitosti je také měřeno na Likertově stupnici, tentokrát však jedna 

odpovídá zcela nedůležité a pět či sedm představuje velmi důležitou vlastnost produktu či 

služby. Atributy s největšími rozdíly je potřeba zlepšit. Aby však tato metoda byla co 

nejúčinnější, měly by se jednotlivé atributy seřadit podle důležitosti. Stanovení priorit 

následovně nebude založené jen na uvedeném rozdílu mezi důležitostí a spokojeností. Pokud 

jsou rozdílové hodnoty u jednotlivých atributů stejné nebo velmi podobné, přednostně by měly 

být řešeny atributy s vyšší důležitostí. Tedy například atribut s hodnocením důležitosti 6.5, 

hodnocením spokojenosti 5.0 a rozdílem 1.5 by měl získat vyšší akční prioritu než atribut se 
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stejným rozdílem, avšak s hodnocením důležitosti 4.8 a hodnocením spokojenosti 3.3. Výhoda 

této metody měření spokojenosti zákazníků oproti předcházející metodě Pouze spokojenost 

spočívá právě v posuzování nejen samotné spokojenosti s faktory, ale také v hodnocení 

deklarované významnosti faktorů. Nevýhodou této metody je však to, že nezkoumá vztah mezi 

důležitostí faktorů a spokojeností zákazníků s nimi (Fontenotová a kol., 2006). 

Model důležitost - spokojenost  

Model důležitost – spokojenost využívá mapu kvadrantů k označení oblastí 

vyžadujících zlepšení porovnáním úrovně spokojenosti a důležitosti u různých měřených 

vlastností podobně jako diferenční analýza. Na rozdíl od diferenční analýzy, která zkoumá 

rozdíl mezi důležitostí a spokojeností, však model důležitost – spokojenost zkoumá vztah mezi 

oběma jevy (viz Obr. 2.1).  

 
 

Obr. 2.1 Model důležitost – spokojenost dle Fontenotová a kol.(2006, s. 36) 

Model zdůrazňuje význam znalosti atributů, které pokládají zákazníci za nejdůležitější, 

vedle těch, ve kterých podnik dosahuje špatných výsledků. Akční priorita se spíše než na 

základě vypočtené numerické hodnoty určuje grafickým znázorněním. Nejvyšší akční prioritu 

získávají položky s vysokou důležitostí a nízkou spokojeností. Cílem je najít vlastnosti 

nacházející se v kvadrantu 2, zvaném "Zlepšit". Tyto atributy mají nejvyšší akční prioritu, 

jelikož se jedná o atributy s vysokou důležitostí a nízkou spokojeností. Nachází-li se v tomto 

kvadrantu více atributů a společnost nemá dostatečné prostředky k tomu, aby je zlepšila 

všechny, měla by dané atributy seřadit podle priority tak, že se zaměří nejprve na vlastnosti s 

vyšším stupněm důležitosti a nižší úrovní spokojenosti (Fontenotová a kol., 2006). 
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Multiplikativní přístup 

Multiplikativní přístup využívá důležitost jako váženou proměnnou, a tak vylučuje 

tvrzení, že důležitost je náhradní hodnotou za očekávání zákazníka o výkonnosti společnosti. Z 

rozdílu mezi nejvyšším možným hodnocením spokojenosti ("zcela spokojen") a 

zákazníkovým vnímáním výkonnosti společnosti (hodnocením spokojenosti) se vypočte skóre 

nespokojenosti. Skóre nespokojenosti se pak váží podle skóre důležitosti. Vážené skóre 

nespokojenosti slouží k hierarchizaci oblastí vyžadujících zlepšení. Na základě váženého skóre 

nespokojenosti jsou atributy produktů či služeb seřazeny sestupně. Atributy produktů či služeb 

by měly být opět, pro případ výskytu shody dvou stejných hodnot, seřazeny podle důležitosti, 

aby bylo možné určit, který z nich má akční prioritu (Fontenotová a kol., 2006). 

Index spokojenosti zákazníka 

 Zjištění míry spokojenosti zákazníků je také často prováděno pomocí indexu 

spokojenosti zákazníků. Tento index vychází z hodnocení celkové spokojenosti zákazníků. 

Index spokojenosti zákazníka (CSI) je teoretický model, který monitoruje vztahy se zákazníky 

v průběhu času a přispívá k posílení spokojenosti klíčových zákazníků. Je to nástroj určený k 

měření spokojenosti zákazníků s produkty, službami i společností samotnou. Základem CSI je 

identifikovat nejdůležitější atributy, které uspokojují zákazníky, zaměřit se na míru 

spokojenosti zákazníků s každým z těchto atributů v současné době, předpovídat budoucnost 

na základě hypotéz, a tak zlepšovat úroveň těchto atributů (GfK Praha a Incoma Consult, 2004).  

Výsledky měření se poté uvádějí v tzv. indexech. Výpočet je založen na propracované 

a osvědčené metodice, která přináší měřitelné a porovnatelné výsledky. Význam výsledků roste 

s délkou časové řady, po kterou se měření spokojenosti zákazníka ve firmě provádí (GfK Praha 

a Incoma Consult, 2004). 

Přínosem analýzy CSI je měření spokojenosti zákazníků z nejrůznějších pohledů 

(zákaznický servis, kvalita produktů či služeb, správa reklamací, image atd.) (GfK Praha a 

Incoma Consult, 2004). Významným nedostatkem této metody měření spokojenosti zákazníků 

je však měření pouze deklarované významnosti faktorů, které může vést ke špatným odhadům.  

Pro potřeby měření úrovně spokojenosti zavedla řada zemí Národní index spokojenosti 

zákazníků. Nejznámějšími Národními indexy spokojenosti zákazníků jsou Americký index 

spokojenosti zákazníků v USA, nebo Evropský index spokojenosti zákazníků v Evropě. 

Evropský model spokojenosti zákazníka je založen na identifikování sedmi hypotetických 

proměnných (viz Obr. 2.2), přičemž každá je navíc determinována určitým počtem 

proměnných. V nejrozsáhlejším pojetí v tomto modelu existuje 13 vazeb mezi proměnnými 

(Kozel a kol. 2011; GfK Praha a Incoma Consult, 2004). 
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Obr. 2.2 Schéma Evropského modelu spokojenosti zákazníka dle Kozel a kol. (2011, s. 91) 

Dle Kozel a kol. (2011) je image souhrnná hypotetická proměnná, který představuje 

vztah zákazníka k produktu nebo ke společnosti. Tvoří základ analýzy spokojenosti zákazníka. 

Očekávání zákazníka se vztahuje k individuálním představám zákazníka o produktu, firmě či 

službě. Jedná se o výsledek komunikačních aktivit společnosti a předešlých zkušeností. 

Očekávání zákazníka přímo ovlivňuje spokojenost zákazníka. Vnímaná kvalita resp. vnitřní 

kvalita se vztahuje k produktu, ale i k dalším dodatečným službám, které souvisejí s jeho 

dostupností. Vnímaná hodnota je úzce spjata s cenou produktu a očekáváním zákazníka o jeho 

užitku. Stížnosti zákazníka jsou výsledkem nesouladu mezi vnímaným výkonem a očekáváním 

zákazníka. Věrnost zákazníka je výsledkem pozitivní rovnováhy mezi vnímaným výkonem 

produktu, firmy či služby a očekáváním zákazníka. Index spokojenosti zákazníků tedy 

poskytuje ucelený pohled na požadavky a očekávání zákazníků ohledně kvality poskytovaných 

služeb či produkt., ale pro řízení vztahů se zákazníky je nedostačující z důvodu měření 

deklarované významnosti faktorů.  

SERVQUAL 

Oliver (2015) definuje model SERVQUAL, což je stupnice, která byla navržena pro 

účely zjištění rozdílů mezi očekáváním spotřebitelů a skutečně vnímaným výkonem. Tato 

stupnice zahrnuje pět kritérií, a to spolehlivost, schopnost reagovat, důvěru, empatii a 

hmatatelnost. Daná kritéria jsou rozdělena na dvě podskupiny, a to na výsledná kritéria, která 

se zaměřují na spolehlivost poskytnutí služby, a na procesní kritéria, která dávají možnost 

naplnit očekávání zákazníků. 
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Dle Oliver (2015) zákazníci očekávají, že služby a produkty budou poskytnuty tak, jak 

bylo avizováno, resp. přislíbeno, ve stanoveném čase a na první pokus. Zákazníci očekávají 

spolehlivost při řešení problémů, spolehlivost při poskytování služeb zákazníkům, ale také 

spolehlivost při realizaci služeb či dodávky produktů. Schopnost reagovat se týká především 

rychlosti při poskytování služeb a dodávání produktů, ochoty asistovat zákazníkům a promptně 

reagovat na požadavky zákazníků. Důvěra je důležitá při navázání vztahů se zákazníky a při 

provádění obchodních transakcí. Empatie je ochota ze strany zaměstnanců, kteří věnují 

dostatečnou pozornost potřebám a požadavkům zákazníků, chovají se mile a vstřícně. Současně 

vytváří dojem, že přání zákazníků jsou pro ně skutečně důležitá. Dalším významným kritériem 

je hmatatelnost v kontextu moderního provedení webových stránek, moderního zařízení v 

kamenné prodejně, vizuálně působivé vybavení, dostupnost informací, profesionalita ze strany 

zaměstnanců a bezchybný servis.  

Model Kano 

Jak uvádí Rao a Chandra (2012), model Kano je založen na porozumění a kategorizaci 

pěti typů požadavků zákazníka (potenciálních vlastností) na produkty a služby (viz Obr. 2.3).  

 

Obr. 2.3 Model Kano dle Rao a Chandra (2012)  

"Očekávané samozřejmosti" jsou považovány za samozřejmost. Jsou-li nenaplněné, 

mohou vést k nespokojenosti. V modelu Kano Rao a Chandra (2012) tvrdí, že existují některé 

atributy, které nevedou ke spokojenosti zákazníků, ale pouze minimalizují jejich nespokojenost. 

Jedná se o tzv. hygienické faktory. "Odhalené spokojenosti" jsou atributy, které vyústí do 

spokojenosti zákazníka, když jsou splněny, a do nespokojenosti, pokud nejsou splněny. Jedná 

se o základní faktory, které jsou vysloveny a společnosti si na jejich základě konkurují. 
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"Atraktivní potěšení" představují atributy, které poskytují uspokojení, když jsou naplněny v 

plném rozsahu, ale nevyvolávají nespokojenost, pokud nejsou splněny. Jde o vlastnosti, které 

jsou běžně očekávané a často nevyslovené. "Bezvýznamné požadavky" se vztahují na aspekty, 

které nejsou ani dobré, ani špatné a nemají za následek ani spokojenost zákazníků, ani jejich 

nespokojenost. Tyto atributy by mohly být klíčem k navrhování a výrobě například nového 

designu výrobku, ale spotřebitelé si nejsou vědomi rozdílu. "Protichůdné požadavky" jsou 

atributy produktu nebo služby, které se vyznačují vysokou pravděpodobností vzniku 

nespokojenosti zákazníků, protože ne všichni zákazníci jsou si podobní. Například někteří 

zákazníci dávají přednost high-tech výrobkům, zatímco jiní dávají přednost základnímu modelu 

výrobku. Tento zákazník nebude spokojený, pokud produkt bude obsahovat příliš mnoho 

dodatečných funkcí.  

Rozšířený pohled na měření spokojenosti zákazníků 

Spokojenost může být ovlivněna vnímáním kvality služby či produktu, jak bylo také 

uvedeno výše. Kvalita služby či produktu se skládá z mnoha atributů, které ovlivňují 

spokojenost zákazníků s provedeným nákupem. V současné marketingové praxi je kvalita 

výkonu měřena ze zákaznické perspektivy. Tedy jako nejdůležitější je považováno vnímání 

zákazníka o každém atributu, který charakterizuje službu či produkt. Jak je již však známo, není 

důležité znát jen vnímání každého atributu, který se podílí na vnímané kvalitě výkonu, 

nejdůležitější je identifikovat, který faktor má největší vliv na celkovou spokojenost se službou 

(de Oña a kol., 2012; de Oña a kol., 2013). 

V dnešní době mnoho firem vynakládá značné prostředky do měření a monitorování 

kvality produktů a služeb, spokojenosti zákazníků a jejich věrnosti s účelem udržení současných 

zákazníků a zlepšení své výkonnosti. Nicméně v mnoha odvětvích není pro zvýšení věrnosti 

zákazníků vysoká vnímaná kvalita a spokojenost zákazníků dostačující. Pro marketingové 

manažery je nedostačující zjištění, že jejich produkt nebo služba je zákazníky hodnocena 

průměrně hodnotou 5,5 na škále do 7,0, pokud nemají možnost srovnání hodnoty s 

konkurenčními produkty nebo službami (Olsen, 2002).  

V současné době patří mezi nejpoužívanější způsoby, jak měřit spokojenost zákazníků, 

dotazníkové šetření, ve kterém je po zákaznících požadováno, aby vyjádřili důležitost všech 

parametrů služby. Tento způsob využívají všechny výše uvedené metody měření spokojenosti 

zákazníků. Měření tedy deklarovanou významnost faktorů, což může vést k chybným závěrům, 

jelikož některé faktory mohou být ohodnoceny jako důležité, přestože mají pouze malý vliv na 

celkovou spokojenost zákazníka, nebo jsou důležité pro zákazníka jen v daném momentě 

dotazování (de Oña a kol., 2012; de Oña a kol., 2013). Proto se doporučuje využít některou z 
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odvozených metod, které determinují důležitost atributů pomocí statistického testování síly 

vztahů jednotlivých faktorů a celkové spokojenosti (Weinstein, 2000). Tohoto přístupu měření 

spokojenosti zákazníků a identifikování důležitosti jednotlivých atributů je využito v této 

dizertační práci.  

2.3 Důvěra zákazníků 

Důvěru zákazníků lze považovat za jeden z nejvýznamnějších faktorů ve vztahu 

zákazník – prodejce (Velmurugan, 2009). Gefen a kol. (2003) ve své studii uvádí, že důvěra 

spočívá v přesvědčení, že se ostatní účastníci transakce budou chovat podle očekávání, nebudou 

se chovat oportunisticky a nebudou se snažit nijak využít, resp. zneužít situaci (Qureshi a kol., 

2009). Podle Pavlou a kol. (2007) může být důvěra definována jako ochota zákazníka být do 

jisté míry zranitelný na základě víry, že transakce s prodejcem bude naplňovat určitá očekávání. 

Podobně definuje důvěru také Mayer a kol. (1995), který tvrdí, že důvěra je ochota ze strany 

zákazníka být ohrožen činy jiné strany na základě očekávání, že druhá strana bude provádět 

konkrétní akce důležité pro důvěřujícího zákazníka, bez ohledu na schopnost zákazníka 

monitorovat nebo kontrolovat onu druhou stranu.  

Nicméně vzhledem k informační asymetrii, nejistotě a strachu z oportunismu v případě 

on-line nákupů (Gefen a kol., 2003), Qureshi a kol. (2009), Pavlou a kol. (2007) a Grabner-

Kraeuter (2002) uvádí, že důvěra je významným mechanismem, který redukuje nejistotu a 

komplexitu v online-transakcích a tím se ulehčuje záměr zákazníků zapojit se online 

nakupování.  

Podle Shankar a kol. (2002) je zapotřebí pohlížet na důvěru v online nakupování 

z perspektivy různých zainteresovaných stran, nikoliv jen z pohledu zákazníků. Například 

Morgan a Hunt (1994) klasifikovali důvěru na důvěru v osobu prodejce a důvěru ve firmu, resp. 

značku, kterou prodejce prodává. V případě nákupu na slevových portálech vystupují dle Hsu 

a kol. (2014a) čtyři subjekty, ve které může nebo musí mít zákazník důvěru. Těmi jsou prodejce, 

slevový portál, iniciátor slevové aukce a členové skupiny slevové aukce. Důvěru v případě 

slevových portálů lze rozdělit tedy do čtyř typů, kterými jsou důvěra ve slevový portál (Gefen 

a kol., 2003; Lu a kol., 2010; Pavlou a Gefen, 2004; Shu a Chuang, 2011), důvěra v prodejce 

(Järvenpää a kol, 2000; Lu a kol., 2010; Pavlou a Gefen, 2004), důvěra v iniciátora aukce 

(Kauffman a kol, 2010; Tsvetovat a kol, 2000) a důvěra ve členy skupiny slevové aukce (Lu a 

kol., 2010; Mael a Ashforth, 1992; Shu a Chuang, 2011). 

Tyto čtyři druhy důvěry by tak mohly mít vliv na zájem zákazníků o zapojení se do nakupování 

na slevových portálech. Ve studii Hsu a kol. (2014a) provedené na Tchaj-wanu však bylo 
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zjištěno, že významný vliv na postoj k online nákupům na slevových portálech mají jen důvěra 

ve slevový portál, důvěra v prodejce a důvěra ve členy skupiny slevové aukce. Signifikantní 

vliv důvěry v iniciátora slevové aukce se nepodařilo prokázat.   

Jelikož však slevové portály v České republice fungují na jednodušším principu, než 

slevové portály v Asii, zákazník v případě zájmu o nákup přichází do kontaktu jen se slevovým 

portálem a prodejcem. Je tedy možno klasifikovat důvěru jen na důvěru ve slevový portál a 

důvěru v prodejce. Tohoto pohledu na důvěru je využito v této dizertační práci.  

2.3.1 Důvěra jako prediktor spokojenosti zákazníků 

V současné době je možno identifikovat několik znaků, jak se snaží provozovatelé 

slevových portálů vzbudit v zákaznících důvěru ještě před samotným nákupem. Slouží k tomu 

například uvádění referencí předchozích zákazníků, pozitivní a negativní hlasování o 

spokojenosti se službou, procenta pozitivních ohlasů či certifikáty bezpečnosti. Kim a kol. 

(2009) tvrdí, že zákazníci projevují svou důvěru v prodejce před nákupem tím, že si zvolí 

jakoukoliv možnost platby předem (e-peníze, předplacené karty, kreditní karty, debetní karty, 

převod na bankovní účet). Vezmeme-li v úvahu fakt, že 65 % českých zákazníků platí za nákup 

v internetovém obchodě dobírkou nebo v hotovosti na odběrném místě, není důvěra v prodejce 

před nákupem vysoká (Bubák, 2016). V případě slevových portálů zákazník musí zaplatit za 

voucher předem, což může pro nedůvěřivé zákazníky znamenat nemalou překážku.  

V případě e-commerce se prodejci potýkají navíc ještě s nemožností zákazníka si zboží 

či službu předem osahat. Zákazník se tedy při nákupu musí spoléhat jen na uvedené informace 

a publikované fotografie. V tomto lze spatřovat významný prvek důvěry, kdy zákazník důvěřuje 

prodejci v tom, že mu dodá zboží či poskytne službu, kterou deklaruje na internetu. Je tedy 

nutné, aby prodejci dbali na přesné a dostatečné popisy a fotografie produktů a služeb. 

Nedostane-li zákazník to, co očekával, promítne se to samozřejmě do jeho spokojenosti a je 

možné, že příště již nebude mít v obchodníka důvěru (Lin, 2013).  

Důvěru jako prediktor sspokojenosti zákazníků potvrdila ve svém výzkumu také 

Pawlasová (2014), kdy analyzovala faktory ovlivňující spokojenost zákazníků slevových 

portálů dle teorie sociální směny. V této studii však nebyl analyzován vliv spokojenosti na 

zájem zákazníků o opakovaný nákup, a proto musí být dále rozšířena.  

2.3.2 Důvěra jako konsekvence spokojenosti zákazníků a prediktor věrnosti  

Mezi důvěrou zákazníků, která se vytváří jako konsekvence jejich spokojenosti 

s nákupem, a věrností zákazníků existuje významná pozitivní vazba, jak dokázali ve svých 
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výzkumech Kim a kol. (2009) či Palvia (2009). Casaló a kol. (2011) a Shin a kol. (2013) se 

shodují na tom, že spokojenost zákazníků je silným prediktorem jejich důvěry. Důvěra je tak 

považována za konsekvenci spokojenosti zákazníků a prediktorem zájmu o opakované nákupy. 

Toto pojetí bylo potvrzeno také ve studii Hsu a kol. (2015), kde se autoři zabývali porozuměním 

determinantům zájmu o opakované nákupy na slevových portálech na Tchaj-wanu. Autoři 

identifikovali důvěru a spokojenost zákazníků jako silný prediktor zájmu o opakovaný nákup, 

ale také determinovali významný vliv spokojenosti na důvěru zákazníků. Vazba mezi důvěrou 

a věrností zákazníků však nebyla potvrzena například ve studii Lin (2013).  

Vzhledem k nejednotnosti názorů, zda důvěra je prediktorem či konsekvencí 

spokojenosti zákazníků při online nakupování, jsou také v této dizertační práci navrženy dva 

odlišné modely chování zákazníků při nákupech na slevových portálech. První z nich je využívá 

prvku důvěry jako prediktoru spokojenosti zákazníků, zatímco druhý implementuje prvek 

důvěry jako konsekvenci spokojenosti zákazníků. Tento přístup je významný jak z hlediska 

vědeckého, tak praktického. Z vědeckého pohledu se jedná o rozšíření současných poznatků 

v této oblasti a determinaci důvěry ve slevový portál a důvěry v prodejce na slevovém portálu 

jako prediktoru či konsekvence spokojenosti zákazníků slevových portálů. V praxi determinace 

důvěry ve slevový portál a důvěry v prodejce na slevovém portálu jako prediktoru či 

konsekvence spokojenosti zákazníků slevových portálů objasní, zda se mají manažeři 

slevových portálů soustředit prvky marketingové komunikace, které budují důvěru v tento 

způsob nakupování a samotnou jejich firmu před uskutečněním nákupu, nebo naopak je 

zapotřebí zkvalitňovat prvky související se samotným poskytnutím služby a nákupem.  

2.4 Věrnost zákazníků 

Věrnost zákazníků bývá nejčastěji představována důkazy v chování, které ukazují 

opakované nákupní vzorce v průběhu času (Bloemer a Kasper, 1995). Shankar (2003) uvádí, 

že věrnost lze pojmout ze dvou pohledů, a to jako věrnost subjektivní a věrnost chování. 

Subjektivní věrnost je míněna tou dedikovanou, která svědčí o zapojení zákazníka do vztahu 

s firmou, a projevuje se jako ochota nakoupit za vyšší cenu, doporučování firmy známým a 

zejména opakovanými nákupy. Věrnost chování zákazníka je specifikována podobně jako 

věrnost subjektivní, ovšem s tím rozdílem, že věrnost chování je platná jen do okamžiku, dokud 

se neobjeví lepší nabídka (produktu, služby, ceny, atd.). V této dizertační práci je věrnost 

zákazníků měřena jako zájem zákazníků o opakovaný nákup na daném slevové portálu 

v budoucnu. Nejedná se tedy o přímé uskutečnění opakovaného nákupu. 
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Bhattacherjee (2001) vytvořil typologii, která se zaměřuje na potřeby zákazníků, a tvrdí, 

že pro dosažení plné spokojenosti každého typu zákazníků společnost musí využít jinou 

strategii. Věrný zákazník, jako jeden z pěti typů zákazníků, je ten, kdo je obecně plně spokojen 

s provedeným nákupem, inklinuje k opakovanému nákupu u daného provozovatele, je ochoten 

vrátit se ke stejnému provozovateli a vyžaduje od něj s největší pravděpodobností individuální 

přístup.  

Přínos zvýšení věrnosti zákazníků firmy není zanedbatelný. Hu (2012) odhadl, že pokud 

se věrnost zákazníků zvýší o pět procent, zisk této společnosti se může zvýšit o 30 až 85 procent. 

Cronin a Taylor (1992) a Zeithaml a kol. (1996) tvrdí, že věrnost zákazníků vede k pozitivnímu 

word-of-mouth, doporučení ostatním, zájmu o opakovaný nákup a vyšší toleranci prémiových 

cen.  

2.4.1 Vztah mezi spokojeností a věrností zákazníků 

Dle řady autorů, například Hu (2012), Zamazalová (2009) či Shankar (2003), je možno 

mezi spokojeností zákazníků a jejich věrností spatřovat blízký vztah. Tyto dvě proměnné se 

ovlivňují, avšak není možno je považovat za substituty. Jak uvádí Zamazalová (2009), vysoká 

míra spokojenosti zákazníka se významnou měrou podílí na věrnosti zákazníka k poskytovateli. 

Je tedy nutné, aby se firmy, snažící se o zvýšení věrnosti svých zákazníků, snažily o jejich 

maximální dosažitelnou spokojenost.  

Vztahem kvality výkonu, spokojenosti zákazníků, nákupního zaujetí a zákaznické 

věrnosti se zabývají autoři mnohých studií (Cronin a kol., 2000; Oliver, 1999). Dále lze zmínit 

studie autorů Szymanski a Henard (2001), Taylor a Baker (1994) nebo Zeithaml (2000). V 

rámci těchto studií bylo snahou zjistit, kdy, jak nebo proč kvalita výkonu a spokojenost 

zákazníků mohou predikovat či vysvětlovat nákupní zaujetí a zákaznickou věrnost. Bylo 

zjištěno, že tyto vztahy jsou pozitivní. Vzájemné vztahy mezi kvalitou, spokojeností zákazníka 

a jeho věrností dle Olsen (2002) jsou uvedeny graficky na Obr. 2.4.  

 

Obr. 2.4 Model kvalita - spokojenost - věrnost (Olsen, 2002, s. 242) 

Dle tohoto modelu kvalita – spokojenost – věrnost lze očekávat, že vztah mezi kvalitou 

a spokojeností je střední až vysoký a vztah mezi spokojeností zákazníka a jeho věrností je 

pozitivní, ale může se měnit s ohledem na produkt, odvětví a situace (Dabholkar a kol., 2000). 

Z Obr. 2.4 je také patrno, že kvalita má jen nepřímý vliv na věrnost zákazníka, právě skrze jeho 

Kvalita výkonu Spokojenost zákazníka Věrnost zákazníka 
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vysoká nízká 

spokojenost (Olsen, 2002). Takto je vztah mezi spokojeností a věrností zákazníků slevových 

portálů koncipován také v této dizertační práci.  

Mittal a Kamakura (2001) však uvádí, že za určitých okolností může být spokojenost 

zákazníků zcela nekorelována k opakovanému nákupnímu chování. Složitost vztahu mezi 

spokojeností a věrností zákazníků je možno znázornit pomocí tzv. matice spokojenosti a 

věrnosti, viz Obr. 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 Matice spokojenosti a věrnosti zákazníků (Nenadál, 2001, s. 99) 

Z Obr. 2.5. je zřejmé, že skokani jsou zákazníci, kteří velmi často mění poskytovatele 

služeb či značku nakupovaných produktů, přestože jsou u stávajících spokojeni. Děje se tak 

z důvodu velké konkurenční nabídky, malé rozdílnosti v hodnotě pro zákazníka a nezatíženosti 

stereotypy. Naopak králové jsou zákazníci, kteří jako jediní jsou zárukou dobrých 

ekonomických výsledků organizací ze vztahu spokojenost – věrnost zákazníků. Pro krále je 

vysoká míra spokojenosti symbolem jeho věrnosti dosavadnímu dodavateli. O běžencích je 

možno hovořit jako o ztracených zákaznících, kteří jsou nespokojení a mají možnost jiné, lepší 

nabídky na trhu. Nemá-li však zákazník možnost přechodu ke konkurenci, existují-li stereotypy 

v jeho chování, respektive odhaduje-li vysoké náklady na změnu dodavatele, přestože jeho 

úroveň spokojenosti je nízká, stává se vězněm společnosti. Z hlediska plánování představuje 

nejkomplikovanější zákazníky skupina nerozhodných zákazníků, jejichž chování lze jen 

obtížně předvídat (Nenadál, 2001).  

Z tohoto důvodu se v dnešní době neomezuje analyzování chování zákazníků jen na 

měření spokojenosti, ale monitoruje se také věrnost zákazníků. V rámci takového měření je 

možno měřit tzv. efektivní věrnost, kdy se celkové efekty věrnosti zákazníků měří přímo 

ekonomickými ukazateli, jako je zisk či změna cash-flow. Tento způsob měření věrnosti je však 

velmi obtížný, jelikož na zmíněné ukazatele má vliv více tržních faktorů. Z tohoto důvodu se 

za účelem měření efketivní věrnosti používají nepřímé ukazatele, kdy významné je setrvání 

zákazníků, dlouhodobost vztahů či pronikání na další trhy (Nenadál, 2001).  

Skokani Králové 

Běženci Vězňové 

Nerozhodní zákazníci 

spokojenost 

věrnost 

vysoká 

nízká 
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Samotné sledování počtu nově získaných či ztracených zákazníků v závislosti na čase 

může být pro některé organizace velmi významným indikátorem výkonnosti. V rámci této 

metody měření věrnosti zákazníků prostřednictvím ztracených a získaných zákazníků je vhodné 

sledovat absolutní počty takových zákazníků, ale také poměr získaných (ztracených) zákazníků 

k celkovému počtu zákazníků organizace v určitém období. Nutno podotknout však, že jen 

samotné počty ztracených zákaníků nevypovídají nic o samotné podstatě problému, a tedy je 

nutné analyzovat jejich chování a příčiny toho, že již u této organizace nechtějí nakupovat 

(Nenadál, 2001). 

Dalším přístupem k měření věrnosti je měření budoucích záměrů zákazníků a tento 

přístup je použit v této doktorské dizertační práci. Měření budoucích záměrů nákupů zákazníků 

spočívá v analyzování reakcí zákazníků na daná tvrzení ohledně jejich budoucího záměru 

nákupu u dané společnosti na Likertově škále (Nenadál, 2001).  

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, měření spokojenosti a věrnosti zákazníků je 

aplikováno na slevové portály, které jsou součástí sociální komerce, a jejich teoretickému 

vymezení je věnována následující část práce.  

2.5 Sociální komerce 

Sociální komerce, součást e-commerce, je definována dle Turban a kol. (2016, s. 8) jako 

„transakce e-commerce vyvolaná sociálními médii“ či dle Stephen a Toubia (2010, s. 3) jako 

„forma sociálního média založeného na internetu, která umožňuje lidem, aby se aktivně 

účastnili marketingu a prodeje produktů a služeb v online prostředí a komunitách“. Dennison a 

kol. (2009) tvrdí, že sociální komerci lze vnímat jako word of mouth aplikované na e-commerci.  

Společnými znaky všech definic jsou vlastnosti sociální komerce, které je možno 

shrnout jako ústní reklama (word-of-mouth), důvěryhodná rada a nakupování podpořené a 

asistované sociálním prostředím. Přesněji, sociální komerce je integrace e-commerce, e-

marketingu, podpůrných technologií a obsahu na sociálních médiích. Tato integrace je 

podpořena teoriemi jako je sociální kapitál, sociální psychologie, chování spotřebitele a online 

kolaborace, které ústí v řadu užitečných aplikací, které popularizují sociální komerci (Turban a 

kol., 2016).  

2.5.1 Specifikace slevových portálů 

Online hromadné nakupování, jako součást sociální komerce, je považováno za 

fenomén, který v sobě spojuje výhody jak online marketingu, tak vliv sociálních médií 

(Erdogmus a Cicek, 2011). Z anglického Group Buying, Collective Buying, Flash Sale nebo 
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Deals-of-The-Day pochází označení skupinové nakupování či hromadné nakupování. 

V některých případech je možno se setkat s pojmy kolektivní nakupování či sdružené 

nakupování (Van Horn a Gustafsson, 2000). Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, 

v České republice zdomácnělo označení slevové portály, které vhodně interpretuje mnoho 

definic zahraničních autorů.  

Kauffman a Wang (2002) definovali nakupování na slevových portálech jako takové 

nakupování, během kterého se spojují zákazníci se zájmem o stejný produkt či službu napříč 

internetem, a zvyšuje se tak jejich nákupní síla vůči prodejcům. Dle Shiau a Luo (2012) je 

principem nakupování na slevových portálech nákup zboží či služby za značně sníženou cenu, 

když se do tohoto nákupu zapojí dostatečné množství nakupujících. Transakce může 

proběhnout právě jen tehdy, když je dosažen minimální počet nakupujících. 

Jak uvádí Cheng a Huang (2013), slevové portály představují podnikatelský model, kde 

lidé se zájmem o stejné produkty vytvářejí “skupinu” a nakupují společně, aby získali slevu. 

Oproti běžnému nákupu v online prostředí však slevové portály umožňují skupině spotřebitelů, 

aby získali speciální slevu (Van Horn a Gustafsson, 2000). Vyjednávací síla spotřebitelů roste 

s rostoucím počtem spotřebitelů, kteří mají zájem o koupi tohoto produktu či služby, viz 

Kauffman a Wang (2002).  

2.5.2 Subjekty podílející se na nákupu na slevovém portálu 

Procesu nákupu na slevovém portálu se účastní zákazník, slevový portál a prodejce. 

Předmětem nabídky na slevovém portálu je produkt či služba, který/kterou si zákazník zakupuje 

prostřednictví voucheru (Van Horn a kol., 2007). 

Zákazníkem se dle Van Horn a kol. (2007) rozumí osoba, která se účastní online 

hromadného nákupního procesu, a to prostřednictvím k tomu určených webových stránek 

(slevového portálu). Záleží výhradně na rozhodnutí zákazníka, u kterého poskytovatele slev 

plánovaný nákup uskuteční. 

Jako zprostředkovatel je v tomto nákupním modelu definován dle Van Horn a kol. 

(2007) slevový server, přesněji slevový portál. Slevový server je poněkud zavádějící označení, 

neboť server obecně v informační technologii představuje počítač nebo počítačový program 

poskytující služby. Slevový portál představuje webovou stránku založenou na stejném principu 

- nabízí produkty a služby se značnou slevou. Provize slevových portálů činí od 20 do 40 % 

z ceny nabídky (Uhlíř, 2016a). Princip fungování slevových portálu je popsán v části 2.4. 

Jako prodejce je dle Van Horn a kol. (2007) označován  výrobce, prodejce, poskytovatel 

služeb či jiný subjekt, neboli každý, kdo prezentuje své zboží či služby na webových stránkách 
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slevového portálu. Vystavené produkty nabízí s výraznou slevou, která je charakteristická pro 

online hromadné nakupování, konečným zákazníkům či dalším zprostředkovatelům a 

obchodníkům. 

Nabízeným produktem rozumíme dle Van Horn a kol. (2007) zboží nebo službu, či 

skupinu výrobků nebo služeb vystavených na stránkách zprostředkovatele s již zmiňovanou 

slevou. Nejčastěji se sleva pohybuje ve výši 30 – 70 %, průměrně okolo 40 % (Uhlíř, 2016a). 

V kategorii zboží si zákazník na slevových portálech může koupit prakticky cokoliv. Mezi 

službami si zákazník může pořídit jednak jednorázové služby, například pobytové zájezdy, 

masáže, kosmetickou péči a procedury, úklidové služby, či večeře v restauraci, ale také služby 

s delší dobou trvání (např. půl roku až rok), jako například členství ve fitness centru nebo 

jazykový kurz.  

Voucher, slevový kupon nebo poukaz je dle Van Horn a kol. (2007) dokument, který 

zákazník po zaplacení obdrží na uvedený e-mail. Voucher slouží zároveň jako doklad o 

zaplacení, po jehož předložení obdrží zákazník uhrazené zboží či službu. Nejdůležitější 

informací, která na platném voucheru nesmí chybět, je unikátní několikamístný kód, který 

zabezpečuje jeho jedinečnost. Tento kód je definován jako úplný unikátní kód poukazu. Před 

samotným nákupem jakéhokoli voucheru by si měl každý zákazník pečlivě prostudovat 

podmínky vymezující jeho použití. 

2.5.3 Princip fungování nákupů na slevových portálech 

Nakupování na slevových portálech ve střední Evropě funguje tak, že každý den se na 

webových stránkách objeví několik nabídek se slevou. Slevové portály využívají denně k šíření 

novinek o aktuálních slevách a akcích sociální sítě jako Facebook či Twitter. Nabídky jsou také 

zasílány na e-mailové adresy všem zákazníkům v databázích slevových portálů (Turban a kol., 

2016; Shiau a Luo, 2012). Možnost skupinových diskuzí pod nabídkou na sociálních sítích 

využívá psychologického efektu společenské platnosti, kdy podle Gálik (2012) mají lidé 

tendenci se v některých situacích chovat podle toho, jak se chová jejich okolí. Předpokládá se 

tak, že se zákazník cítí lépe, když před nákupem vidí, že již mnoho lidí před ním bylo spokojeno.  

U všech nabídek jsou uvedeny jednak detailní popis dané nabídky včetně ilustrační 

fotogalerie, původní cena a cena po slevě, informace o dané firmě nabízející produkt nebo 

službu, dále podmínky, za kterých je možné získat slevu, a v jakých případech lze či nelze 

zakoupený voucher použít. Pokud se zákazník rozhodne nabídku přijmout, klikne na tlačítko 

„Koupit“ a své místo si zajistí poskytnutím údajů ze své kreditní karty či bankovním převodem. 

Pokud tato akce zaujme dostatečný počet zákazníků, nabídka je aktivována, zákazníkům je 
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odečtena příslušná částka z použité platební karty a následně jim je na uvedenou e-mailovou 

adresu zaslán poukaz k vytištění. Slevové portály nabízejí také možnost zaslání voucheru na 

mobilní telefon, ten pak stačí u prodejce nabídky jen ukázat. S obdrženým voucherem si pak 

zákazník objedná zboží či provedení služby u prodejce (Shiau a Luo, 2012).  

Z uvedeného vyplývá, že uživatel je nejprve zákazníkem slevového portálu a poté také 

zákazníkem prodejce produktu či služby. Jeden uživatel tak plní v tomto nákupním procesu 

dvojí roli (Hsu a kol., 2014b). Na procesu utváření celkové spokojenosti se tedy podílejí jak 

slevový portál, tak samotný prodejce.  

Oproti principu fungování slevových portálů v Asii zákazníci slevových portálů ve 

střední Evropě nevytvářejí v případě zájmu o nákup žádné skupiny, nemusejí vyjednávat 

s dodavatelem zboží či služby a nemusí tedy volit iniciátora aukce. Snižuje se tak vliv 

skupinového vyjednávání o ceně, parametrech produktu či podmínkách dodání. Jedinou 

podmínkou uskutečnění transakce na slevových portálech ve střední Evropě je dosažení 

minimálního počtu kupujících, ale podmínky, za kterých si kupující nabídku kupuje, se již 

nemění. 

Cenové strategie slevových portálů 

V nákupním modelu slevových portálů lze rozlišit dvě základní strategie určování cen, 

které jsou založeny na dvou typech cenových mechanismů, a to na dynamickém cenovém 

mechanismu a fixním cenovém mechanismu (Bilińska, 2014; Erdogmus a Cicek, 2011).  

Dynamický cenový mechanismus 

Dynamický cenový mechanismus funguje buď na základě nepřímé úměry mezi cenou a 

počtem zákazníků, nebo na předem stanovených hodnotách, které vymezil prodejce a které 

určují pevnou výši slevy pro daný počet zákazníků. V obou případech platí, že čím vyšší počet 

zákazníků si nabídku zakoupí, tím nižší cenu zaplatí. Potenciální kupující se proto snaží 

vytvářet co nejpočetnější skupinu zákazníků, aby docílili co nejvyšší slevy (Erdogmus a Cicek, 

2011). 

Fixní cenový mechanismus 

U druhého typu – fixního cenového mechanismu – nabízí slevový server určitý produkt 

nebo službu s minimálně 50% slevou, přičemž cena zůstává neměnná. Menší nebo naopak větší 

množství kupujících již cenu nemůže dále ovlivnit. Doba trvání nabídky je vždy omezena. 

Podmínkou fungování tohoto mechanismu je stanovená hranice minimálního počtu kupujících. 

Při nesplnění této podmínky, tzn. nedostatečného počtu zájemců, se prodej vůbec neuskuteční. 

Proto jsou to během procesu trvání nabídky především spotřebitelé, mající o nabízený produkt 
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se slevou velký zájem, kteří prostřednictvím internetu, sociálních sítí či jiných cest šíří 

povědomí o nabízené akci, aby zvýšili pravděpodobnost uskutečnění prodeje. Slevový portál i 

inzerent tak dosahuje zvýšení povědomí o něm bez vlastního přičinění a bez vynaložených 

nákladů (Erdogmus a Cicek, 2011). 

2.5.4 Důvody pro zapojení do nakupování na slevových portálech 

V provedených výzkumech bylo identifikováno mnoho různých důvodů, proč se 

zákazníci, ale také prodejci zapojují do systému nakupování na slevových portálech.  

Důvody pro nakupujícího  

Stejně jako u všech forem e-commerce, i v případě nákupu na slevovém portálu lidé těží 

z možnosti nákupu kdykoliv a kdekoliv, ale také z možnosti okamžitého, snadnějšího srovnání 

nabídek produktů a služeb v reálném čase (Turban a kol, 2016).  

Pro zákazníky je však jedním z nejdůležitějších faktorů, proč se účastní online 

hromadného nakupování, dle Erdogmus a Cicek (2011), ale také dle Kauffman a Wang (2002), 

finanční úspora. Dle Aust (2011) bylo v průzkumu Mediaresearch zjištěno, že až pro 33 % 

zákazníků slevových portálů je rozhodujícím faktorem cena produktu či služby. Sleva, ale také 

míra slevy jsou primárními motivy pro nákupy na slevových portálech. Účastníci tohoto 

business modelu hledají vysoce kvalitní zboží a služby za přijatelné ceny. Toto potvrzuje také 

Turban a kol. (2016).  

Slevové portály také zjednodušují nákupní rozhodovací proces. U nákupů na slevových 

portálech dochází ke snížení míry vnímaného rizika a zvýšení míry vnímané bezpečnosti 

v procesu nákupu. Takto je také podporován prvek důvěry v prodejce, ale také ve slevový 

portál. Tato zákaznická motivace pramení z myšlenky, že musí existovat nějaký dobrý důvod 

pro to, že tento produkt kupuje tolik lidí, což také potvrzuje již výše zmíněný princip 

společenské platnosti (Turban a kol., 2016; Gálik, 2012; Erdogmus a Cicek, 2011).  

Navíc Kauffman a kol. (2010) a Wang a kol. (2013) se shodují na tom, že existuje 

předpoklad, že čím vyšší je počet již uskutečněných koupí u dané nabídky, tím více spotřebitelů 

si přeje tuto nabídku také zakoupit. Avšak z tohoto důvodu existuje také problém na začátku 

každé aukce. Kvůli nízkému počtu již zakoupených voucherů, řada potenciálních účastníků 

aukce váhá s nákupem až do chvíle, kdy počet již uskutečněných koupí převýší jistou hladinu 

(Kauffman a kol., 2010). 

Sociální média přinesla do nákupního procesu vyšší míru interakce, kdy prodejce a 

zákazník jsou v přímé interakci mnohem rychleji a snadněji. Díky nástrojům, které nabízí 
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sociální sítě, lidé a firmy snadněji sdílejí tipy pro nákup s přáteli či fanoušky a komunikují 

s nimi v reálném čase (Turban a kol., 2016).  

Jak vyplynulo z výzkumů Turban a kol. (2016) či Erdogmus a Cicek (2011), řada 

zákazníků také oceňuje možnost objevování nových produktů a služeb, které by jinak 

nevyzkoušeli a možná by ani nevěděli, že existují, a možnost návštěvy nových míst.  

Podle Pilík (2012) a Oliveira (2012) slevové portály umožňují lidem, kteří jsou 

konzervativní a velice opatrní v oblasti vlastních financí, být ještě více zodpovědnými.   

Důvody pro prodejce 

Definovat benefity, díky kterým se systému slevových portálů účastní prodejci zboží a 

služeb, není tak snadné, jelikož se ve většině případů nejedná o finanční motivaci. Na jedné 

straně může účast v tomto systému přinést inzerentovi zisk. Je však nutno si uvědomit, že o 

inkasovanou částku za prodej slevového voucheru se dělí prodejce s provozovatelem slevového 

portálu. Zisk pro samotného prodejce je tedy možno vypočítat jen z části hodnoty voucheru, 

která náleží prodejci. Po odečtení nákladů na provedení služby či prodej zboží od tržby za jejich 

prodej je možno konstatovat, zda tento způsob prodeje je pro daného prodejce ziskový. Nutno 

však říci, že prodejce tudíž zřídka kdy vydělává na prodeji (Constant Contact, 2013). Toto 

potvrzuje také Uhlíř (2016a), který uvádí, že po slevě a odečtení provize slevového portálu 

prodejci zůstane sotva polovina z původní ceníkové ceny.  

Systém slevových portálů na straně druhé umožňuje prodávajícím redukovat náklady na 

přilákání spotřebitelů díky platformě internetu jakožto prostředí, které umožňuje nakupujícím 

snadno najít někoho se stejnými potřebami (Kauffman a Wang, 2002). Tímto je možno zlepšit 

celkovou produktivitu prodejní jednotky, ale také zvýšit příjmy na zákazníka (Turban a kol., 

2016).  

Nejdůležitějším motivem prodejců tak bývá reklama. V případě systému slevových 

portálů jsou to sami spotřebitelé, kteří působí jako efektivní informační kanál a rozšiřují 

povědomí veřejnosti o zboží, službách a prodejcích. Výhody z toho plynou především malým 

firmám a podnikatelům, kteří by si placenou reklamu jinak nemohli zaplatit. Slevové portály 

jsou pro ně proto velice efektivní nástroj, díky němuž mohou upoutat pozornost nových 

zákazníků. Toto tvrzení potvrzuje i provedená studie společnosti Constant Contact (2013), o 

postavení malých firem v USA a o způsobech marketingové komunikace, které využívají. 

Průzkumu se zúčastnilo přes 1300 menších firem a neziskových organizací z USA a 53 % z nich 

odpovědělo, že za nejefektivnější nástroj pro získání nových zákazníků považují právě slevové 

portály.  
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Také podle Zhang a kol. (2013) slevové portály představují potenciál k tomu, aby 

přilákaly řadu zákazníků, kteří by jinak u daného prodejce nikdy nenakoupili, či by neprojevili 

zájem o nabídku tohoto typu.  

Prodej produktů a služeb přes slevové portály představuje velkou marketingovou 

propagaci prodejce, což však znamená, že prodejce musí být nejprve dobře připraven na příliv 

nových zákazníků. Prodejce nemůže dopředu přesně odhadnout, kolik voucherů bude prodáno. 

Pokud však není prodejce na tento způsob propagace dobře připraven, spokojenost zákazníků 

a jejich zájem o opakované nákupy bude negativně ovlivněn. Také reputace prodejce 

samotného bude v tomto případě poškozena (Zhang a kol., 2013). 

Prodejci také vítají možnost rychlého vyprodání zboží z přeplněných skladů či 

efektivního prodeje zboží, které je jich zastaralé či nemoderní (Turban a kol., 2016).  

Jak uvádí Turban a kol. (2016), prodejci skrze slevové portály snadno získávají zpětnou 

vazbu od zákazníků, z čehož se mohou učit. Díky pečlivé a kvalitní zákaznické péči je možno 

dle Turban a kol. (2016) budovat důvěru a věrnost zákazníků.  

2.6 Modely chování zákazníků na slevových portálech 

V současné době existuje řada výzkumů na téma chování zákazníků při nákupech na 

slevových portálech. Bylo provedeno několik zahraničních studií analyzujících faktory 

ovlivňující spokojenost zákazníků s nákupy na slevových portálech, potažmo studií, ve kterých 

se autoři zabývali zájmem zákazníků o opakované nákupy na slevových portálech. V této části 

práce jsou zmíněny některé z možných teorií a modelů, které lze aplikovat na chování 

zákazníků na slevových portálech, a to teorie sociální směny (SET), model očekávání - naplnění 

(ECM) a DeLone & McLean Information System success model.  

2.6.1 Teorie sociální směny 

Pro identifikaci faktorů ovlivňujících spokojenost uživatelů online a offline nakupování 

lze použít teorii sociální směny (SET), která pochází z 50. let a slouží k psychologické analýze 

lidského chování (Homans, 1958). Díky pojetí Blau (2009) má tato psychologická teorie také 

ekonomický rámec, který je možno využít pro pochopení chování organizací. Přístup této teorie 

reprezentuje primárně jen egoistickou perspektivu chování jedince, která je založena na 

ekonomických teoriích a teoriích sociální směny, které říkají, že chování lidí je ovlivněno 

očekáváním ekonomického prospěchu. Altruistické motivy, jako například úmysl zlepšení 

životních podmínek ostatním kupujícím či žádná očekávání osobních výnosů, SET opomíjí 

(Shiau a Luo, 2012). 
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Dle této teorie jednotlivci typicky očekávají reciproční výhody, osobní reputaci, důvěru, 

vděčnost a ekonomickou návratnost, když jednají v souladu se sociálními normami. Mezilidské 

interakce jsou z pohledu zisků a nákladů směnou, kde hráči vyžadují benefity (Blau, 2009). Dle 

teorie sociální směny jsou lidé a organizace v interakci za účelem maximalizace jejich odměn 

a minimalizace jejich nákladů (Salam a kol., 1998).  

Dle adaptované a rozšířené podoby teorie sociální směny, jakou navrhli a následně 

analyzovali ve své studii Shiau a Luo (2012), lze v případě nakupování na slevových portálech 

do navrženého modelu zahrnout faktory reciprocita, reputace, důvěra dle SET a doplnit je o 

kreativitu prodejce. Tyto čtyři faktory, které se podílejí na spokojenosti zákazníků, dále 

ovlivňují záměr nakupujícího zapojit se do online nakupování. Reciprocitu lze dle Kankanhalli 

a kol. (2005) definovat jako přesvědčení, že sdílení informací na online slevovém portálu by 

mohlo v budoucnu vést k tomu, že zákazníkovy žádosti o informace budou zodpovězeny. 

Reputace je dle Constant a kol. (1996) a Kollock a Smith (1999) vyjádřena jako vnímání 

zvýšení osobní reputace ostatními díky sdílení informací na slevovém portálu. Důvěra spočívá 

v přesvědčení spotřebitele, v jeho víře, o poctivosti prodejců na slevových portálech vůči 

spotřebitelům (Odekerken-Schröder a kol., 2003). Důvěra je centrální komponentou SET a je 

zde chápána jako prediktor zájmu zákazníků o nákup na slevovém portálu. Kreativita prodejce 

představuje dle Zhou a George (2001) přicházení s novými nápady a novými výrobky, aby 

splňovaly požadavky spotřebitelů. Spokojenost pak vypovídá o spotřebitelových pocitech s 

dřívější zkušeností s nákupem na daném slevovém portálu (Bhattacherjee, 2001). Záměr zapojit 

se do nakupování na slevových portálech představuje vnímání jednotlivců, že bude provedeno 

konkrétní chování či jednání (Fishbein a Ajzen, 1975). 

Grafické znázornění vazeb mezi proměnnými v navrženém modelu je uvedeno na Obr. 

2.6.  
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Obr. 2.6 Navržený model dle Shiau a Luo (2012, s. 2437) 

Shiau a Luo (2012) ve své studii provedené na tchajwanských slevových portálech 

Ihergo a PTT dospěli k závěru, že reciprocita ve sdílení zkušeností s nákupem na slevovém 

portálu pozitivně ovlivňuje spokojenost, reputace však spokojenost neovlivňuje, spokojenost je 

pozitivně ovlivněna důvěrou a také důvěra ovlivňuje záměr zákazníků nakoupit na slevovém 

portálu. Kreativita prodejců neovlivňuje pozitivně spokojenost zákazníků, ale pozitivně 

ovlivňuje záměr nakoupit na slevovém portálu. V této studii byl také prokázán pozitivní vliv 

spokojenosti zákazníků na jejich záměr nakoupit na slevovém portálu.  

Jak uvádí Pawlasová (2014) ve své studii zaměřené na trh slevových portálů v České 

republice, spokojenost českých zákazníků slevových portálů je nejvíce ovlivněna kreativitou 

prodejce a důvěrou v něj. Nejdůležitějšími faktory pro české spotřebitele jsou “Prodejce na 

slevovém portálu má často nové náměty, jak propagovat produkty.”, “Prodejce na slevovém 

portálu má často nové přístupy k prodeji produktů.”, “Důvěřuji prodejcům na slevových 

portálech.” a “Prodejci na slevových portálech působí důvěryhodným dojmem.”. Ale také 

faktory “Jsem velmi potěšen nákupními zkušenostmi na slevových portálech.” a “Jsem velmi 

spokojen s nákupními zkušenostmi na slevových portálech.” jsou velmi důležité pro české 

uživatele slevových portálů (Pawlasová, 2014). Lze tedy konstatovat, že oproti tchajwanské 

studii Shiau a Luo (2012) byly nalezeny společné znaky v případě důvěry, ale také rozdíly s tím, 

že kreativita prodejců ovlivňuje spokojenost českých zákazníků, zatímco tchajwanských 

nikoliv. Navíc nebyl prokázán vztah mezi spokojeností a záměrem nakoupit na slevovém 

portálu. Rozdílnost výsledků může být dána kulturními či sociálními odlišnostmi daných zemí, 

ale také odlišností fungování slevových portálů v těchto zemích, které však také částečně 

vycházejí z odlišného kulturního a sociálních chování těchto obyvatel a jejich způsobu 

využívání technologií. Jak konstatoval Hofstede (1984), chování spotřebitelů může být 
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ovlivněno řadou faktorů, mezi kterými je možno zmínit například kulturní zvyklosti, sociální 

prostředí či technologické vlivy a tyto odlišnosti zřejmě stojí za rozdílnými výsledky v chování 

obyvatel České republiky a Tchajwanu.  

V českém prostředí využil SET pro svou diplomovou práci také Repka (2013) na téma 

Role sociálně-psychologických faktorů a principů persuase v procesu nákupu na slevových 

portálech v Česku, který SET rozvinul o principy persuase. Jako omezení výsledků této studie 

však lze zejména vnímat to, že respondenty tohoto výzkumu byli jen zákazníci slevového 

portálu Slevomat, kteří využívají sociální sítě. Nutno podotknout, že v českém prostředí již 

zdomácněl pojem „slevomat“ pro označení slevového portálu, proto je možné, že respondenti 

mohli „Slevomat“ a „slevomat“ jednoduše zaměnit. V této práci byl prokázán vztah mezi 

spokojeností a záměrem nakoupit na slevovém portálu, což odpovídá zjištěním mnoha 

předchozích studií. Bylo zjištěno, že reciprocita zákazníků neovlivňuje samotný nákup na 

slevovém portálu. Naopak důvěra ve slevový portál je pro zákazníky velice důležitá.  

K podobným výsledkům dospěla také Pawlasová (2016) ve své studii provedené na 

kanadském trhu slevových portálů, kdy se prokázalo, že na rozdíl od českých zákazníků, 

kanadští zákazníci nevnímají kreativitu prodejců za významnou a tedy důvěra je dle SET 

jediným faktorem, který ovlivňuje jejich spokojenost. Z důvodu nízkého počtu ověřených 

faktorů lze konstatovat, že je nutné aplikovat na tomto trhu další teorie za účelem identifikace 

dalších významných faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníků pomocí dalších provedených 

výzkumů.  

2.6.2 Model očekávání - potvrzení 

Model očekávání – potvrzení (ECM) vychází z teorie očekávání – potvrzení, jejímž 

autorem je Oliver (1992). Jak již z názvu vyplývá, v modelu je za stěžejní považováno 

očekávání zákazníka o produktu či službě a potvrzení očekávání zákazníka o produktu či službě, 

viz Obr. 2.7. 

  

 

 

 

Obr. 2.7 Zjednodušený model ECM dle Oliver (2015, s. 105) 

V tomto modelu je zřejmé, že spokojenost zákazníka se vytváří na základě zkušenosti 

s nákupem a použití produktu či využití služby. Na základě studia literatury a provedených 

výzkumu již bylo zjištěno, že je vhodné potvrzení očekávání zákazníka nahradit či ztotožnit 
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s vnímanou hodnotou produktu či služby tak, aby bylo možno reflektovat vnímání vnějších i 

vnitřních benefitů zákazníkem (Hsu a kol., 2015; Lin, 2013). 

Očekávání zákazníků 

Očekávání zákazníků o produktu či službě před jejich spotřebou je dle Bhattacherjee 

(2001), který vyvinul model zájmu o pokračování uživatelů IS, založený na modelu ECM od 

Oliver (1992), rozdílné od očekávání, která má zákazník po užití výrobku či služby. Lze tedy 

říci, že pre-očekávání je obvykle vytvářeno na základě příběhů či zkušeností jiných lidí či 

perspektivou mass-médií, zatímco post-očekávání je ovlivněno bezprostřední reakcí na 

zkušenost zákazníka se spotřebou výrobku či služby. Proto může být post-očekávání 

realističtější než pre-očekávání.  

Potvrzení očekávání zákazníků 

Dle modelu ECM potvrzení očekávání zákazníků představuje kognitivní koncepci 

odpovídající tomu, jaká očekávání mají zákazníci o budoucím výnosu nebo výhodách, které 

vyplývají ze spotřeby služeb a produktů, a zahrnuje i proces hodnocení. Proto potvrzení 

očekávání zákazníků představuje realizaci očekávaných přínosů, zatímco nepotvrzení 

reprezentuje situaci, kdy se výhody neshodují s očekáváními. Z pohledu teorie kognitivního 

nesouladu mají lidé tendenci přizpůsobit své vnímání přínosů v souladu s realitou, pokud zjistí, 

že jejich počáteční očekávání výhod není v souladu s jejich skutečným vnímáním přínosů 

(Oliver, 2015).   

Vnímaná hodnota 

Vnímaná hodnota se vztahuje k celkovému posouzení produktů či služeb, které je 

založeno na poměru vnímaných benefitů a vnímaných nákladech. Vnímaná hodnota je 

definována jako benefit získaný z on-line transakce s ohledem na čas a vynaložené úsilí. 

Vnímanou hodnotu je možné rozdělit do dvou odlišných dimenzí, a to na utilitární a hédonickou 

hodnotu. Utilitární hodnota se vztahuje na získávání produktů efektivním způsobem, zatímco 

hédonická odráží hodnotu získanou přes fantazii a emoční aspekty zážitků z nakupování. 

Základním předpokladem je, že vnímaná hodnota má pozitivní vliv na spokojenost. Podle 

modelu ECM bude mít potvrzení očekávání zákazníků vliv na vnímané výhody, podobně jako 

očekávání zákazníků bude mít vliv na vnímanou hodnotu (Oliver, 2015).   

Predikce chování zákazníků dle modelu ECM 

Dle modelu ECM byly prokázány vazby mezi spokojeností zákazníka a vnímanou 

hodnotou produktu či služby zákazníkem. Bylo potvrzeno, že spokojenost zákazníka a vnímaná 

hodnota produktu či služby zákazníkem jsou prediktory chování zákazníka, tedy jeho 

nákupního záměru. Potvrzení očekávání zákazníků a následná vnímaná hodnota vedou přímo 
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ke spokojenosti zákazníků. Mezi potvrzením očekávání zákazníků a vnímanou hodnotou 

existuje vazba (Bhattacherjee, 2001).  

Dle Oliver (2015) mají zákazníci očekávání před spotřebou produktu či služby a 

vnímaný výkon je pak srovnáván s očekáváním před spotřebou. Navíc úroveň spokojenosti 

zákazníka je dána rozdílem mezi očekáváním a výkonem. Dle modelu ECM lze tedy očekávat, 

že pozitivní nesoulad mezi očekáváním před nákupem na slevovém portálu a potvrzením po 

využití slevové nabídky u prodejce vyvolává spokojenost zákazník a zájem o pokračování 

v tomto typu nákupu. Naopak v případě, že zákazník má vyšší očekávání o zlevněném produktu 

či službě, vede to k vytvoření negativního nesouladu, který vyústí v negativní word-of-mouth 

nebo neochotu dále pokračovat v tomto druhu nákupu. Je-li očekávání zákazníka o produktu či 

službě před spotřebou rovno vnímanému výkonu, je možno hovořit o jednoduchém potvrzení. 

Od míry spokojenosti tedy lze odvozovat míru zájmu o opakované nákupy (Oliver, 2015).   

Jang a kol. (2013) využili model ECM pro analyzování vlivu nakupování na slevových 

portálech na spokojenost zákazníků a zájem o další nákupy. Autoři se však na základě rešerše 

předchozích výzkumů rozhodli v této studii opominout vnímanou užitečnost výrobku a služby 

spolu s očekáváním o nich, čímž přikročili rovnou k analyzování samotného potvrzení 

očekávání zákazníků. Byla identifikována signifikantní vazba v modelu mezi potvrzením 

očekávání o webové stránce slevového portálu a spokojeností s ní, stejně jako signifikantní 

vazba mezi spokojeností s webovou stránkou slevového portálu a zájmem o další nákupy na 

slevových portálech. Dále byly potvrzeny signifikantní vazby mezi potvrzením očekávání o 

prodejci produktu či služby a spokojeností s ním, ale také signifikantní vazba mezi spokojeností 

s prodejcem produktu či služby a zájmem o další nákupy na slevových portálech. Zároveň bylo 

zjištěno, že existuje pozitivní signifikantní vazba mezi spokojeností s prodejcem produktu či 

služby a spokojeností s webovou stránkou slevového portálu.  

Model ECM byl využit také například ve studii Hsu a kol. (2015) provedenou na 

tchajwanském trhu slevových portálů, kde navíc autoři model ECM rozšířili o prvek zvykového 

chování zákazníků. Bylo zjištěno, že důvěra a spokojenost zákazníků jsou silnými prediktory 

zájmu o opakované nákupy. Výsledky také potvrdily, že spokojenost zákazníků má významný 

vliv na důvěru zákazníků. Důvěra byla v této studii ověřována jako konsekvence spokojenosti 

zákazníků. Vnímaná hodnota, potvrzení očekávání zákazníků a kvalita webové stránky byly 

identifikovány jako významné zdroje spokojenosti zákazníků. Kvalita webové stránky má navíc 

pozitivní vliv na vnímanou hodnotu. Co se týče role zvyku zákazníků, bylo zjištěno, že vnímaná 

hodnota má silnější vliv na zájem o opakovaný nákup u zákazníků s vyšší mírou zvykového 
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chování při nákupu, zatímco důvěra a spokojenost mají vyšší vliv na zájem o opakované nákupy 

u zákazníků s nižší mírou zvykového chování při nákupu (Hsu a kol., 2015).  

Hsu a kol. (2015) uvádí, že mimo jiná omezení, má jimi provedený výzkum na 

slevových portálech na Tchaj-wanu limitaci v absenci dvojí role zákazníků. V případě 

nakupování na slevových portálech je však také nutno zvážit, že nakupování na slevových 

portálech je založeno na jednoduchém nákupním principu, a tedy že prodávající poskytují 

prémiové slevy na produkty, aby prodali velké množství skrze webové stránky slevových 

portálů, a tak si nakupující mohou užít pocit z nakoupeného zboží za značně sníženou cenu 

(Shiau a Luo, 2012). To znamená, že vnímání a chování zákazníka může být ovlivněno jejich 

dvojí rolí: nakupujícího na slevovém portálu a nakupující od prodejce zboží či služby (Hsu a 

kol., 2014b; Kim a kol., 2004). Takto bylo identifikováno, že věrnost zákazníka musí být 

podpořena spokojeností s nákupem na slevovém portálu, stejně jako spokojeností s nákupem u 

daného prodejce. Takto navržené vztahy byly dále využity v této dizertační práci.  

Aplikace modelu očekávání – potvrzení (ECM) umožňuje zkoumat vlivy působící na 

zákazníka před uskutečněním nákupu, tvořící tak očekávání zákazníka, a zároveň vlivy působící 

na zákazníka během nákupu či těsně po jeho uskutečnění a přispívající tak k vnímání kvality 

nákupu, a zároveň utváření spokojenosti. Díky svému komplexnímu pohledu na chování 

zákazníků je ECM použit pro modelování chování uživatelů slevových portálů v této dizertační 

práci. 

Vhodnost použití modelu ECM potvrzuje také to, že tento model již byl ve vědeckých 

pracích široce aplikován na různé oblasti, v oblasti e-commerce jej využil například 

Bhattacherjee (2001) pro oblast online bankovnictví, Casaló a kol. (2011) v oblasti virtuálních 

komunit, Lin a kol. (2005) na webových portálech či Lee (2010) v oblasti e-learningu. V těchto 

studiích byl analyzován jako závislá proměnná vždy zájem o pokračování v dané činnosti, což 

reflektuje také zájem o pokračování v nákupu na slevových portálech. Lze tedy očekávat, že je 

možno využít právě tento model pro predikci proměnných ovlivňujících proces utváření 

spokojenosti a věrnosti zákazníků na slevových portálech. Lin a kol. (2005) však tvrdí, že za 

účelem zvýšení prediktivní síly modelu, by měl být model ECM rozšířen některým z dalších 

teoretických konceptů. V této dizertační práci byl model ECM rozšířen o perspektivu DeLone 

& McLean Information System success modelu, jehož teoretický základ je dále uveden. 

2.6.3 DeLone & McLean Information System success model 

K měření úspěchu elektronické komerce lze dle DeLone a McLean (2004) použít 

DeLone & McLean Information System (D&M IS) success model se základem ve studii 
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DeLone a McLean (1992). Předpokladem tohoto modelu je, že vnímaná kvalita webové stránky 

a spokojenost s informačním systémem ovlivňuje zájem zákazníků o opakované nákupy na 

webových stránkách (DeLone a McLean, 2004). 

DeLone & McLean Information System (D&M IS) success model je teoretický koncept, 

který jeho autoři DeLone a McLean navrhli na základě výsledků vědeckých teoretických a 

empirických studií ze 70. a 80. let 20. století. Tento model obsahuje proměnné, které jsou 

významné pro měření úspěchu nebo efektivnosti informačního systému, kdy úspěch IS je 

závislou proměnnou. DeLone a McLean (1992) uvádí, že je nutno model dále zkoumat a 

přizpůsobovat velkým, ale také malým změnám, ke kterým v oblasti informačních technologií 

dochází. S odstupem deseti let, kdy byl tento model využit v přibližně 300 vědeckých 

výzkumech, provedli DeLone a McLean aktualizaci modelu novým podmínkám IS. Grafickou 

podobu DeLone & McLean Information System success modelu je možno vidět na Obr. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.8 Aktualizovaný DeLone & McLean Information System success model dle DeLone a 

McLean (2003, s. 24) 

Dle aktualizovaného DeLone & McLean Information System success modelu ze studie  

DeLone a McLean (2003) se kvalita informačních systémů skládá ze tří kvalit, a to kvality 

systému, kvality informací a kvality služeb. Tyto tři hlavní dimenze, které jsou dále blíže 

vysvětleny, je zapotřebí zkoumat odděleně, ale také společně, jelikož ovlivňují použití IS 

uživateli a spokojenost uživatelů s IS. Spokojenost uživatelů s IS lze pak považovat za klíčový 

faktor pro predikci úspěchu informačního systému.  

Kvalitu systému lze definovat jako vytoužené technické charakteristiky, například 

jednoduché a uživatelsky přívětivé používání. Od e-commerce systému uživatelé očekávají 

snadnou použitelnost, dostupnost, spolehlivost, přizpůsobivost a rychlou dobu odezvy IS. 

Kvalita systému měří technický úspěch IS (DeLone a McLean, 2003; DeLone a McLean, 2004). 

Kvalita informací zahrnuje problémy obsahu, například úplnost, aktuálnost či 

preciznost. V případě úspěchu e-commerce uživatelé očekávají personalizaci obsahu, úplnost, 
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relevantnost, jednoduchost porozumění a bezpečnost.  Informační kvalita měří sémantický 

úspěch IS (DeLone a McLean, 2003; DeLone a McLean, 2004). 

Kvalitu služeb pak lze přiblížit jako celkovou podporu služeb poskytovanou 

provozovateli služeb skrze informační systém, například zákaznická podpora, atd. V dnešní 

době právě tato dimenze nabírá na významnosti, jelikož uživatel webu již není jen uživatelem, 

ale je zákazníkem a nízká úroveň péče o něj se promění v jeho ztrátu, a tudíž také ztrátu prodejů. 

Kvalita zákaznických služeb IS měří efektivní úspěch IS (DeLone a McLean, 2003; DeLone a 

McLean, 2004).  

Mezi zájmem o použití webové stránky a samotným jejím použitím existuje velmi silný 

vztah. Bez zájmu o použití webové stránky se nemůže vyvinout její použití. Zatímco zájem o 

použití webové stránky je vyjadřován jako postoj, samotné použití webové stránky je již 

chováním. Změřit odděleně tyto dvě proměnné je velice náročné, a proto se ve vědecké praxi 

často tyto dvě proměnné spojují dohromady. Použití představuje vše od návštěvy webové 

stránky, přes navigaci na ni, načítání informací až po provedení transakce (DeLone a McLean, 

2003; DeLone a McLean, 2004). 

Spokojenost uživatele pak odráží názor zákazníka na webovou stránku slevového 

portálu a měla by pokrýt celý proces transakce. V případě slevových portálů je spokojenost 

uživatele vnímána jako zákazníkova reakce na zkušenost s transakcí na webové stránce 

slevového portálu. Čisté benefity představují ty nejvýznamnější úspěchy, které zachycují 

balanci mezi pozitivními a negativními dopady na e-commerci. Determinace čistých benefitů 

vždy musí probíhat v souladu s cíli podniku. Čisté benefity by vždy měly být měřeny spolu 

s kvalitou informačních systémů, jelikož představují celek, který se navzájem ovlivňuje 

(DeLone a McLean, 2003; DeLone a McLean, 2004).  

Z pohledu DeLone & McLean Information System success model byl sestaven model 

determinantů určujících zájem o opakované nákupy na slevových portálech na Tchaj-wanu ve 

studii Hsu a kol. (2014b). Autoři využili poznatky D&M IS success modelu a zapracovali také 

důvěru, jelikož důvěra ve slevový portál je právě to, co ovlivňuje vnímanou kvalitu webové 

stránky a spokojenost s ní, zatímco důvěra v prodejce ovlivňuje vnímanou kvalitu prodejce a 

spokojenost s ním. Důvěra je tedy vnímána jako prediktor spokojenosti zákazníků a vnímané 

kvality, viz Obr. 2.9.  
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Obr. 2.9 Navržený model dle Hsu a kol. (2014b), upraveno autorem 

Jak je na Obr. 2.9 patrno, závislou proměnnou v tomto D&M IS success modelu je zájem 

zákazníků o opakované nákupy, kterou lze definovat jako subjektivní pravděpodobnost, že 

zákazník v budoucnu bude pokračovat v nákupech na daném slevovém portálu (Chiu a kol., 

2012). Hsu a kol. (2014b) ve svém navrženém modelu předpokládají, že spokojenost v D&M 

IS success modelu, která se skládá ze spokojenosti s webovou stránkou slevového portálu a 

spokojenosti s prodejci, a vnímaná kvalita, složená z vnímané kvality webové stránky 

slevového portálu a vnímané kvality prodejců, jsou klíčové prediktory pro zájem zákazníků o 

opakované nákupy na slevových portálech.  

Dále předpokládají, že vnímaná kvalita webové stránky slevového portálu ovlivní 

spokojenost s webovou stránkou slevového portálu, zatímco vnímaná kvalita prodejců bude mít 

pozitivní efekt na spokojenost s prodejci. Stejně tak můžeme tvrdit dle této studie, ale také dle 

studie Shiau a Luo (2012), že důvěra ve webovou stránku slevového portálu bude mít pozitivní 

vliv na vnímanou kvalitu webové stránky a spokojenost s ní, zatímco důvěra v prodejce bude 

ovlivňovat vnímanou kvalitu prodejců a spokojenost s nimi.  

Dle Teo a Liu (2007) lze očekávat, že reputace webové stránky a velikost firemní 

webové stránky jsou faktory, které predikují důvěru ve webovou stránku slevového portálu, 

zatímco reputace prodejců a vnímaná velikost prodejců jsou příčiny důvěry v prodejce.  

Reputace 

webové stránky 

Vnímaná 

velikost 

prodejců 

Vnímaná 

velikost firemní 

webové stránky 

Reputace 

prodejců 

Důvěra ve 

webovou 

stránku 

Důvěra  

v prodejce 

Vnímaná 

kvalita 

prodejců 

Vnímaná 

kvalita webové 

stránky 

Spokojenost 

s webovou 

stránkou 

Spokojenost  

s prodejci 

Zájem  

o opakované 

nákupy 



43 

 

Ve studii Hsu a kol. (2014b) provedené na tchajwanském trhu slevových portálů bylo 

zjištěno, že spokojenost s webovou stránkou slevového portálu, spokojenost s prodejcem a 

vnímaná kvalita prodejce má pozitivní vliv na zájem o opakovaný nákup na slevovém portálu. 

Naopak vnímaná kvalita webové stránky slevového portálu má významný vliv na spokojenost 

s webovou stránkou slevového portálu a vnímaná kvalita prodejců má významný vliv na 

spokojenost s prodejcem. Důvěra ve webovou stránku byla shledána jako pozitivní faktor 

ovlivňující vnímanou kvalitu webové stránky slevového portálu, ale také ovlivňující 

spokojenost s webovou stránkou slevového portálu, zatímco důvěra v prodejce významně 

ovlivňuje vnímanou kvalitu prodejců a spokojenost s nimi. Výsledky také ukázaly, že vnímaná 

velikost webové stránky slevového portálu má pozitivní vliv na důvěru v ni a reputace webové 

stránky slevového portálu významně ovlivňuje důvěru ve webovou stránku slevového portálu, 

zatímco reputace prodejce významně ovlivňuje důvěru v prodejce. V provedeném výzkumu 

však nebyly zkoumány tři dimenze kvality IS, a to kvalita informací, kvalita služeb a kvalita 

systému. 

DeLone & McLean Information System success model využili v českém prostředí pro 

determinaci nákupního rozhodovacího procesu v online prostředí také autoři Němec a Zapletal 

(2015). V tomto výzkumu byla aplikována metoda AHP a bylo zjištěno, že pro výběr e-shopu 

pro nákup je nejvýznamnější kvalita informací, následovaná kvalitou systému a dále kvalitou 

služeb. V tomto výzkumu však nebyla zkoumána přímá vazby těchto faktorů na vnímání kvality 

IS a následnou spokojenost uživatelů s nákupem. Toto rozšíření přináší tato dizertační práce.  

Vzhledem ke své komplexnosti a několika ověřením hodnosti tohoto modelu pro 

analyzování kvality IS je DeLone & McLean Information System (D&M IS) success model 

využit pro definování proměnných tvořících kvalitu informačních systémů i v této dizertační 

práci. Pomocí těchto proměnných je zkoumána zkušenost zákazníků s nákupem na webové 

stránce slevového portálu.  
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3 Metodologie dizertační práce 

V této kapitole dizertační práce je vymezen objekt dizertační práce, je uveden předmět 

a cíl práce, je charakterizován plán výzkumu a způsob sběru dat, dále jsou prezentovány 

sestavené modely procesu utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků na slevových portálech a 

způsob analýzy dat včetně popisu a matematické formulace využitých analytických metod.  

3.1 Vymezení objektu dizertační práce 

Objektem této dizertační práce jsou slevové portály v České republice. Teoretické 

představení slevových portálů, jejich principu fungování a důvody pro zapojení do obchodování 

na nich jsou uvedeny v kapitole 2.5. V následující subkapitole je prezentována současná situace 

na trhu slevových portálů v České republice, na základě níž byly stanovovány postupy 

v metodologické části práce.  

3.1.1 Charakteristika trhu slevových portálů v ČR  

Nakupování na slevových portálech se od roku 2008, kdy byl v USA uveden do provozu 

první slevový portál Groupon, rozšířilo do mnoha zemí světa. Velikost trhu slevových portálů 

stále roste po celém světě (Turban a kol., 2016; Michl, 2014; Jang a kol., 2013; Erdogmus and 

Cicek, 2011). Jak uvádí Regus (2011), již v roce 2010 přibližně 53 % společností, které 

provozují své podnikání v zemích s vysokou mírou používání internetu, využívalo sociální sítě 

ke zvýšení prodeje zboží a služeb. Stelzner (2014) pak tvrdí, že v dnešní době již toto procento 

musí být vyšší, jelikož například Facebook a Twitter neustále vyvíjí nové platformy, díky nimž 

je nákup stále pohodlnější a rychlejší (je možno jmenovat například zavedení tlačítka 

„Koupit“).  

Nákupy přes slevové portály zdomácněly také v České republice. V České republice 

tímto způsobem nakupování mohou uživatelé nakupovat zboží, zážitkové služby, gastronomii 

a služby, jako například wellness, kadeřnictví, masáže nebo dovolené. Když Češi chtějí 

nakoupit něco se slevou, jsou právě slevové portály 3. nejčastějším místem, kde slevu zákazníci 

hledají. Nejčastějším místem jsou letáky a dále sezónní výprodeje v obchodech (Michl, 2013).  

Groupon, americký slevový portál, je jeden z nejznámějších provozovatelů online 

hromadného nakupování na světě a je také jedním z nejrychleji rostoucích slevových portálů 

(Zhang a kol., 2013; Cheng a Huang, 2013).  První podobné slevové portály vznikly v České 

republice na přelomu let 2008 a 2009. Nejvyšší nárůst provozovatelů slevových portálů byl 

zaznamenán v letech 2010 a 2011, kdy počet slevových portálů v ČR činil cca 300. V současné 
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době existuje na českém trhu okolo 40 slevových portálů a slevových shromaždišť (ČTK, 2015; 

Tůma, 2014). 

V současné době se počet slevových portálů snižuje z důvodu velké konkurence, 

postupného čištění trhu a jeho konsolidace. Nejslabší hráči trh opouštějí a naopak nejsilnější 

hráči upevňují své pozice, což potvrzuje mimo jiné také ředitelka největšího českého slevového 

portálu Slevomat.cz, Marie Chytilová, či ředitel druhého největšího českého slevového portálu 

Pepa.cz, Petr Sýkora (Uhlíř, 2016b; ČTK, 2015; Tůma, 2014). 

Opačnou situaci je možno vidět ve vývoji tržeb slevových portálů. Tržby slevových 

portálů činily v roce 2014 3,5 miliardy českých korun. Tržby stále rostou, avšak je nutno zmínit, 

že míra růstu tržeb se zpomaluje, viz Obr. 3.1. V roce 2013 bylo prodáno okolo 5 milionů 

voucherů (ČTK, 2015; Tůma, 2014; Kopřiva, 2014).  V roce 2015 mělo dle Petra Sýkory, 

ředitele slevového portálu Pepa.cz, šest největších hráčů slevového trhu roční obrat nad sto 

milionů korun (Uhlíř, 2016a).  

 

Obr. 3.1 Vývoj tržeb slevových portálů v letech 2011 – 2014 v České republice dle Tůma (2014) 

a ČTK (2015), upraveno autorem 

Nejvýznamnějším slevovým portálem v České republice je Slevomat s 53% tržním 

podílem v roce 2014. Roční tržby Slevomatu činily v roce 2014 okolo 1,2 miliardy. Ostatní 

konkurenční slevové portály jsou méně významné a jejich tržní podíly činí okolo 10 %. Mezi 

nejvýznamnějšími lze zmínit NakupVAkci.cz, Pepa.cz, Vykupto a Hyperslevy, které spolu se 

Slevomatem tvoří pětici nejvýznamnější slevových portálů v České republice (Tůma, 2014, 

ČTK, 2015). Jednotlivé tržní podíly slevových portálů v roce 2014 jsou uvedeny na Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 Tržní podíly českých slevových portálů v roce 2014 dle ČTK (2015), upraveno autorem   

Na slevových portálech v České republice v největší míře nakupují mladí lidé ve věku od 

18 do 34 let. Ženy preferují tento způsob nakupování více než muži. Detailní struktura 

zákazníků slevových portálů v České republice je uvedena na Obr. 3.3. Průměrná útrata na 

jeden nákup činí okolo 700 Kč. Nejvíce nakupovanými kategoriemi jsou pak cestování a 

dovolené, následované zbožím, viz Obr. 3.4 (Kopřiva, 2014).    

 

Obr. 3.3 Struktura zákazníků českých slevových portálů dle pohlaví a věku dle Kopřiva 

(2014), upraveno autorem 
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Obr. 3.4 Struktura kategorií nakupovaných na českých slevových portálech dle Kopřiva (2014), 

upraveno autorem 

3.2 Předmět a cíl práce 

V této dizertační práci je řešena problematika procesu utváření spokojenosti a věrnosti 

zákazníků s aplikací na oblast nákupů na slevových portálech. Jak bylo zjištěno v mnoha 

předešlých studiích, e-commerce (e-shopy, e-aukce apod.), ale také nakupování na slevových 

portálech, je negativně ovlivňováno nízkou mírou zájmu zákazníků o opakované nákupy na 

nich. Jak uvádí Kopčil (2011), Zandl (2011), Qureshi a kol. (2009), Gupta a Kim (2007), 

nejedná se jen o český negativní fenomén, ale projevuje se také v jiných zemích po celém světě. 

Samotné měření spokojenosti zákazníků však v tomto případě nestačí. Je zapotřebí zaměřit se 

na faktory, které ovlivňují to, zda je zákazník s uskutečněným nákupem spokojen, či nikoliv. 

Kromě identifikace těchto faktorů je neméně podstatné identifikovat také míru jejich vlivu. 

Cílem této dizertační práce je identifikace modelu chování zákazníků při nakupování 

na slevových portálech v České republice pomocí statistické metody modelování strukturních 

rovnic s prokázáním předpokladu spokojenosti zákazníků s nákupem a následnou věrností 

zákazníků. Model je sestavován jako proces utváření spokojenosti s následnou věrností 

zákazníků, což znamená, že jsou analyzovány jak faktory ovlivňující očekávání zákazníků před 

nákupem, tak faktory ovlivňující vnímaný výkon po uskutečnění nákupu.  

Na proces utváření spokojenosti je pohlíženo ze zákaznické perspektivy pomocí 

aplikace modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone & McLean Information System 

success modelu, které byly pomocí rešerše literatury shledány jako aplikovatelné pro analýzu 
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chování zákazníků na slevových portálech. Model ECM byl pro navržení modelu chování 

zákazníků na slevových portálech zvolen pro to, že je již širokou vědeckou společností 

akceptován jako vyhovující pro predikci spokojenosti zákazníků s nakoupeným produktem či 

službou, ale zároveň je již známo, že tento model musí být dále rozšiřován pomocí jiných teorií 

(Lin a kol., 2005). V případě této dizertační práce byl zvolen model autorů DeLone a McLean 

(2004), který již byl několika zahraničními studiemi ověřen jako vhodný pro analyzování 

kvality IS a vyniká svou komplexností posouzení faktorů podílejících se na vnímání kvality IS 

uživateli.  

Aplikace těchto modelů umožňuje zkoumat vlivy působící na zákazníka před 

uskutečněním nákupu, tvořící tak očekávání zákazníka, a zároveň vlivy působící na zákazníka 

během nákupu či těsně po jeho uskutečnění a přispívající tak k vnímání kvality nákupu a 

utváření spokojenosti.  

Ze specifik nákupů na slevových portálech, které je odlišují od nákupů na běžných e-

shopech, vyplývá, že každý zákazník zde plní dvojí roli, a to roli zákazníka slevového portálu 

a zároveň roli zákazníka prodejce výrobku či služby. Na samotnou celkovou spokojenost 

s nákupem na slevovém portálu je tedy pohlíženo z pohledu spokojenosti s nákupem u daného 

slevového portálu a z pohledu spokojenosti s nákupem u daného prodejce produktu či služby.  

Prvním dílčím cílem práce je determinovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků 

slevových portálů dle modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and McLean IS success 

modelu z pohledu nakupujícího na slevovém portálu. Druhým dílčím cílem práce je také 

identifikovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků slevových portálů dle modelu 

očekávání – potvrzení (ECM) z pohledu nakupujícího od určitého prodejce.  

V souvislosti s dvojí rolí zákazníků slevových portálů při nákupu je třetím dílčím cílem 

této dizertační práce také identifikovat vztah mezi spokojeností s nákupem na slevovém 

portálu a spokojeností s nákupem u daného prodejce. 

Aplikované teorie jsou v této dizertační práci rozšířeny o prvek důvěry, který může být 

dle různých autorů prediktorem, ale také konsekvencí spokojenosti zákazníků, a poznatky v této 

oblasti v současné době nejsou jednotné. Čtvrtým dílčím cílem práce je identifikace důvěry 

jako prediktoru či konsekvence spokojenosti zákazníků s nákupy na slevových portálech.  

Za účelem dosažení výše uvedených dílčích cílů práce byly navrženy dva modely, které 

rozlišují, zda je důvěra prediktorem spokojenosti zákazníků (model M1) či naopak se jedná o 

konsekvenci spokojenosti zákazníků (model M2), viz Obr. 3.5 a Obr. 3.6. 

Všechny tyto výše zmíněné aspekty byly využity pro sestavení teoretického modelu 

procesu utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků na slevových portálech v České republice. 
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Konkrétně byly pro definování proměnných a identifikování možných vazeb mezi nimi využity 

zahraniční studie Hsu a kol. (2015), Hsu a kol. (2014b), Jang a kol. (2013), Lin (2013), Cheng 

a Huang (2013), Hsu a kol. (2014a), Oliver (2015), Tsai a kol. (2011), Casaló a kol. (2011), 

Shin a kol. (2013), Kim a kol. (2009), Palvia (2009), Hsu (2008), Russell-Bennett a kol. (2007), 

DeLone a McLean (2004), Kim a kol. (2004) a McDougall a Levesque (2000). Grafická podoba 

navrženého modelu M1, kdy důvěra představuje prediktor spokojenosti zákazníků, je uvedena 

na Obr. 3.5.  Definice proměnných je možno nalézt v Tab. 1 v příloze č. 1.  
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Obr. 3.5 Navržený model M1 s důvěrou jako prediktorem spokojenosti zákazníků 
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Sestavený model M1, vyobrazený na Obr. 3.5, kdy důvěra ve slevový portál a v prodejce 

je prediktorem spokojenosti zákazníka, ukazuje proces vytváření spokojenosti a věrnosti 

zákazníků dle provedené rešerše literatury. Jak je možno na Obr. 3.5 vidět, na proces utváření 

spokojenosti a věrnosti zákazníků je pohlíženo z pohledu dvojí role zákazníka a tedy z pohledu 

nakupujícího na slevovém portálu v horní části modelu M1 a z pohledu nakupujícího od 

prodejce produktu či služby ve spodní části modelu M1. Dle výsledku studie Hsu a kol. (2014b) 

a Hsu a kol. (2014a) je známo, že pověst slevového portálu a pověst prodejce je jedním 

z možných faktorů, které utváří očekávání zákazníka o slevovém portálu, potažmo očekávání 

zákazníka o prodejci. Druhým faktorem, který formuje očekávání zákazníka o slevovém portálu 

a očekávání zákazníka o prodejci, je jejich vnímaná velikost zákazníkem (Hsu a kol., 2014b; 

Hsu a kol., 2014a). Dle DeLone & McLean IS success modelu jsou faktory, které ovlivňují 

vnímanou kvalitu slevového portálu, kvalita systému, kvalita informací a kvalita služeb (Tsai a 

kol., 2011).  

Potvrzení očekávání o slevovém portálu, v tomto případě substituované důvěrou ve 

slevový portál, na základě níž se utváří spokojenost s nákupem na slevovém portálu, ovlivňují 

dle modelu ECM dva faktory, a to očekávání zákazníků, v tomto případě představované pověstí 

a vnímanou velikostí slevového portálu, a vnímaná kvalita slevového portálu, v tomto případě 

představovaná kvalitou systému, kvalitou informací a kvalitou služby (Hsu a kol., 2015; Jang 

a kol., 2013; Oliver, 2015). Analogicky vypadá proces formování spokojenosti s nákupem u 

prodejce. Dle modelu ECM se spokojenost s nákupem u prodejce vytváření na základě důvěry 

v prodejce, která v tomto případě substituuje potvrzení očekávání o prodejci (Hsu a kol., 2015; 

Jang a kol., 2013). Důvěra v prodejce je ovlivňována dle modelu ECM dvěma faktory a to 

očekáváním zákazníků o prodejci, v tomto případě představovaným pověstí a vnímanou 

velikostí prodejce, a vnímanou kvalitou prodejce (Hsu a kol., 2014b; Lin, 2013; DeLone a 

McLean, 2004 a Kim a kol.; 2004).  

Dle výsledků studie Jang a kol. (2013) spokojenost s nákupem u prodejce má vliv na 

spokojenost s nákupem na slevovém portálu. Existující vazba mezi spokojeností zákazníka, ať 

už s nákupem na slevovém portálu či s nákupem u prodejce skrze slevový portál, a záměrem 

opakovat nákup byla prokázána ve studiích Hsu a kol. (2015), Hsu a kol. (2014b), Jang a kol. 

(2013) či Lin (2013).  

Grafická podoba navrženého modelu M2, kdy důvěra je považována za konsekvenci 

spokojenosti zákazníků, je uvedena na Obr. 3.6. Definice proměnných modelu M2 je možno 

nalézt Tab. 1 v příloze č. 1. 
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 Obr. 3.6 Navržený model M2 s důvěrou jako konsekvencí spokojenosti zákazníků 
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Sestavený model M2, vyobrazený na Obr. 3.6, kdy důvěra ve slevový portál a v prodejce 

je konsekvencí spokojenosti zákazníka s nákupem na slevovém portálu a respektive 

spokojenosti s nákupem u daného prodejce, ukazuje proces vytváření spokojenosti a věrnosti 

zákazníků na základě provedené rešerše literatury. Jak je možno na Obr. 3.6 vidět, na proces 

utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků je také v tomto případě pohlíženo z pohledu dvojí 

role zákazníka a tedy z pohledu nakupujícího na slevovém portálu v horní části modelu M2 a 

z pohledu nakupujících od prodejce produktu či služby ve spodní části modelu M2.  

Pověst slevového portálu a pověst prodejce je prvním z možných faktorů, které se 

podílejí na utváření očekávání zákazníka o slevovém portálu, potažmo jeho očekávání o 

prodejci. Druhým faktorem, který utváří očekávání zákazníka o slevovém portálu a očekávání 

zákazníka o prodejci, je jejich vnímaná velikost zákazníkem (Hsu a kol., 2014b; Hsu a kol., 

2014a). Dle DeLone & McLean IS success modelu jsou faktory, které formují vnímanou kvalitu 

slevového portálu, kvalita systému, kvalita informací a kvalita služeb (Tsai a kol., 2011). Tyto 

faktory ovlivňují spokojenost zákazníka s nákupem na slevovém portálu, potažmo spokojenost 

zákazníka s nákupem u daného prodejce.  

Dle výsledků studie Jang a kol. (2013) spokojenost s nákupem u prodejce má vliv na 

spokojenost s nákupem na slevovém portálu. Dle výsledků provedené studie Hsu a kol. (2015) 

spokojenost zákazníka vytváří jeho důvěru, která vede k jeho následnému záměru opakovat 

nákup.  

Definice proměnných a pravděpodobných vazeb mezi nimi, které byly identifikovány 

na základě rešerše literatury, jsou uvedeny v Tab. 1 v příloze č. 1. 

3.2.1 Stanovené výzkumné hypotézy 

Na základě rešerše především zahraniční literatury a s ohledem na stanovené cíle této 

dizertační práce byly stanoveny následující výzkumné hypotézy, jejichž platnost je ověřována 

v analytické části práce. Konkrétní zdroje použité pro stanovení výzkumných hypotéz jsou 

uvedeny v tab. 3.2 až tab. 3.6. 

Na prvním navrženém modelu M1, který je zobrazen na Obr. 3.5, kdy důvěra je 

prediktorem spokojenosti zákazníků, byly ověřovány uvedené výzkumné hypotézy H1.1 – 

H1.11. K dosažení prvního dílčího cíle práce, kterým je determinovat faktory ovlivňující 

spokojenost zákazníků slevových portálů dle modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone 

and McLean IS success modelu z pohledu nakupujícího na slevovém portálu, byly definovány 

následující výzkumné hypotézy.  

H1.1: Pověst slevového portálu má vliv na důvěru ve slevový portál.  
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H1.2:Vnímaná velikost slevového portálu má vliv na důvěru ve slevový portál.  

H1.3: Kvalita systému má vliv na důvěru ve slevový portál. 

H1.4: Kvalita informací má vliv na důvěru ve slevový portál. 

H1.5: Kvalita služeb má vliv na důvěru ve slevový portál. 

Pro naplnění druhého dílčího cíle práce, kterým je determinovat faktory ovlivňující 

spokojenost zákazníků slevových portálů dle modelu očekávání – potvrzení (ECM) z pohledu 

nakupujícího od určitého prodejce, byly definovány následující tři výzkumné hypotézy. 

H1.6: Pověst prodejce má vliv na důvěru v prodejce. 

H1.7: Vnímaná velikost prodejce má vliv na důvěru v prodejce. 

H1.8: Vnímaná kvalita prodejce má vliv na důvěru zákazníka v prodejce.  

Pro dosažení třetího dílčího cíle práce, kterým je identifikovat vztah mezi spokojeností 

s nákupem na slevovém portálu a spokojeností s nákupem u daného prodejce, byla stanovena 

následující výzkumná hypotéza.  

H1.9: Spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  

Za účelem dosažení čtvrtého dílčího cíle, kterým je identifikovat, zda je důvěra 

prediktorem či konsekvencí spokojenosti zákazníků s nákupy na slevových portálech, byly 

definovány následující dvě výzkumné hypotézy.  

H1.10: Důvěra ve slevový portál je prediktorem spokojenosti s nákupem na slevovém 

portálu.  

H1.11: Důvěra zákazníka v prodejce je prediktorem spokojenosti s nákupem u 

prodejce.  

Na druhém navrženém modelu M2 na Obr. 3.6, kdy důvěra je konsekvencí spokojenosti 

zákazníků, byly ověřovány výzkumné hypotézy H2.1 – H2.11. K dosažení prvního dílčího cíle 

práce, kterým je determinovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků slevových portálů dle 

modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and McLean IS success modelu z pohledu 

nakupujícího na slevovém portálu, byly definovány následující výzkumné hypotézy.  

H2.1: Pověst slevového portálu má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém 

portálu.  

H2.2: Vnímaná velikost slevového portálu má vliv na spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  

H2.3: Kvalita systému má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

H2.4: Kvalita informací má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

H2.5: Kvalita služeb má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  
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Pro naplnění druhého dílčího cíle práce, kterým je determinovat faktory ovlivňující 

spokojenost zákazníků slevových portálů dle modelu očekávání – potvrzení (ECM) z pohledu 

nakupujícího od určitého prodejce, byly definovány následující tři výzkumné hypotézy. 

H2.6: Pověst prodejce má vliv na spokojenost s nákupem u prodejce.  

H2.7: Vnímaná velikost prodejce má vliv na spokojenost s nákupem u prodejce. 

H2.8: Vnímaná kvalita prodejce má vliv na spokojenost s nákupem u prodejce. 

Pro dosažení třetího dílčího cíle práce, kterým je identifikovat vztah mezi spokojeností 

s nákupem na slevovém portálu a spokojeností s nákupem u daného prodejce, byla stanovena 

následující výzkumná hypotéza.  

H2.9: Spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  

Za účelem dosažení čtvrtého dílčího cíle, který je identifikovat, zda je důvěra 

prediktorem či konsekvencí spokojenosti zákazníků s nákupy na slevových portálech, byly 

definovány následující dvě výzkumné hypotézy.  

H2.10: Důvěra ve slevový portál je konsekvencí spokojenosti s nákupem na slevovém 

portálu.   

H2.11: Důvěra v prodejce je konsekvencí spokojenosti s nákupem u daného prodejce.  

3.3 Charakteristika vstupních dat a metody jejich sběru 

Pro sběr dat, která byla využita pro analýzu a ověření platnosti navržených modelů M1 

a M2, byla zvolena metoda elektronického dotazování technikou kvótního výběru. Kvóty pro 

stanovení struktury výběrového souboru byly odvozeny od struktury nakupujících na slevových 

portálech v České republice, viz obr. 3.3. Základní soubor byl tvořen všemi obyvateli České 

republiky, kteří již někdy nakoupili na slevovém portálu a kteří měli přístup k webovému 

serveru vyplňto.cz, na kterém byl dotazník uveřejněn k volnému vyplnění. Výběrový soubor 

byl vybrán tak, aby struktura respondentů ve výběrovém souboru co nejlépe odpovídala 

struktuře zákazníků slevových portálů v České republice. Jako kontrolní proměnné byly 

použity pohlaví, věk, vzdělání a frekvence nákupů na slevových portálech, jejich použití 

doporučuje také Yen a kol. (2012). Velikost výběrového souboru činila 417 respondentů. 

Přestože výsledná struktura respondentů vykazuje mírné odchylky od stanovených kvót, byly 

ve výběrovém souboru ponechány odpovědi všech respondentů. Je možno totiž konstatovat, že 

výběrový soubor obsahuje více odpovědí žen a mladých lidí, avšak online nakupování 

slevových voucherů je doménou spíše žen a mladší věkové kategorie (APEK, 2016; Acomware, 

2016). Výslednou strukturu respondentů je možno vidět v Tab. 3.1.  
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Tab. 3.1 Struktura respondentů (n=417)  

Kontrolní proměnná Absolutní četnost Relativní četnost 

Frekvence nákupů na 

slevových portálech 
Jednou za 14 dní 50 12 % 

Jednou za měsíc 234 56 % 

Jednou za čtvrt roku 108 26 % 

Méně často 25 6 % 

Celkem 417 100 % 

Pohlaví Muž 130 31 % 

Žena 287 69 % 

Celkem 417 100 % 

Věková kategorie 
18 – 34 let 254 61 % 

35 – 54 let 117 28 % 

55 a více let  46 11 % 

Celkem 417 100 % 

Vzdělání ZŠ, vyučen 83 20 % 

SŠ 188 45 % 

VŠ 146 35 % 

Celkem 417 100 % 

V rámci dotazování byli respondenti tázáni na jejich míru souhlasu s danými tvrzeními 

týkající se slevových portálů a vycházejících z modelu ECM a DeLone & McLean Information 

System success modelu. Respondenti měli k dispozici 5 stupňovou Likertovu škálu, kdy 

hodnocení 1 odpovídalo „naprosto nesouhlasím“ a 5 naopak „naprosto souhlasím“. 

Respondenti také byli tázáni na jejich záměr opakovat nákup u daného slevového portálu tak, 

aby následně mohla být analyzována věrnost zákazníků. Kompletní znění dotazníku je uvedeno 

v příloze č. 2. Tvrzení použitá pro identifikaci proměnných v analyzovaných modelech M1 a 

M2 byla stanovena pomocí rešerše literatury a jejich znění je uvedeno v Tab. 3.2 až Tab. 3.6 

včetně příslušné reference. Pro stanovování tvrzení nebyl využit primární výzkum, například 

formou focus groupu, jelikož v této práci je aplikován konfirmační přístup k analyzování 

modelů chování uživatelů na slevových portálech dle Ho (2006).  

Definice tvrzení a reference, které byly navrženy a použity pro identifikaci proměnných 

dle ECM na základě provedené rešerše literatury, jsou uvedeny v Tab. 3.2.  
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Tab. 3.2 Definice tvrzení dle ECM  

Definice tvrzení Reference 

Služby poskytované prodejci na slevových portálech jsou 

spolehlivé.  

Hsu a kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech poskytují služby rychle.  Hsu a kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech mi zodpoví všechny mé dotazy 

na produkt.  

Hsu a kol. (2014a), Hsu a 

kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují dostatečné 

informace.  

Hsu a kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují přesné informace. Hsu a kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují aktuální 

informace.  

Hsu a kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech mají dobrou pověst, protože o 

své zákazníky pečují. 

Hsu a kol. (2014a), Hsu a 

kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech se zaměřují na své zákazníky. Hsu a kol. (2014a), Hsu a 

kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech mají dobrou pověst, protože 

jsou čestní. 

Hsu a kol. (2014a), Hsu a 

kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech jsou velké společnosti.  Hsu a kol. (2014a), Hsu a 

kol. (2014b) 

Prodejci na slevových portálech jsou velcí hráči na trhu.  Hsu a kol. (2014a), Hsu a 

kol. (2014b) 

Slevové portály mají dobrou pověst na trhu. Hsu a kol. (2014b) 

Slevové portály jsou dobře známé webové stránky.  Hsu a kol. (2014b) 

Slevové portály mají dobrou pověst, protože jsou čestné.  Hsu a kol. (2014b) 

Slevové portály jsou velké společnosti.  Hsu a kol. (2014b) 

Slevové portály jsou velkými hráči na trhu. Hsu a kol. (2014b) 
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Definice tvrzení Reference 

Hodně známých firem prodává své produkty a služby 

prostřednictvím slevových portálů. 

Hsu a kol. (2014a), Lin 

(2013), Hsu a kol. 

(2014b) 

 

Definice tvrzení a reference, které byly navrženy a použity pro identifikaci proměnných 

dle DeLone & McLean Information System success modelu, jsou uvedeny v Tab. 3.3.  

Tab. 3.3 Definice tvrzení dle DeLone & McLean Information System success modelu 

Definice tvrzení Reference 

Webové stránky slevových portálů jsou pro uživatele 

snadno použitelné.  

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011), Hsu a kol. (2014a), 

Hsu a kol. (2014b), Hsu a kol. 

(2015) 

Prostředí webových stránek slevových portálů je 

uživatelsky přívětivé. 

DeLone a McLean (2003), Hsu a 

kol. (2014b), Hsu a kol. (2015) 

Webové stránky slevových portálů splňují potřeby 

uživatele. 

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011), Hsu a kol. (2014a) 

Webové stránky slevových portálů poskytují 

interaktivní propojení uživatele se systémem stránek. 

DeLone a McLean (2003) 

Přenos dat z webových stránek slevových portálů je bez 

překážek. 

DeLone a McLean (2003), Hsu a 

kol. (2014a) 

Webové stránky slevových portálů poskytují aktuální 

informace. 

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011), Hsu a kol. (2014b), 

Hsu a kol. (2015) 

Funkčnost webové stránky slevových portálů je 

spolehlivá.  

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011), Hsu a kol. (2015) 

Slevové portály profesionálně zodpovídají dotazy svým 

zákazníkům.  

DeLone a McLean (2003), Hsu a 

kol. (2014a) 

Slevové portály ochotně pomáhají svým zákazníkům. DeLone a McLean (2003) 
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Definice tvrzení Reference 

Webové stránky slevových portálů poskytují podrobné 

informace. 

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011), Hsu a kol. (2014b) 

Webové stránky slevových portálů poskytují dostatečné 

informace. 

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011), Hsu a kol. (2014b), 

Hsu a kol. (2015) 

Webové stránky slevových portálů jsou stabilní. DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011) 

Webové stránky slevových portálů poskytují užitečné 

informace.  

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011), Hsu a kol. (2014a) 

Webové stránky slevových portálů poskytují přesné 

informace, které potřebuji pro provedení nákupu. 

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011) 

Webové stránky slevových portálů poskytují 

srozumitelné informace. 

DeLone a McLean (2003), Tsai a 

kol. (2011) 

Slevové portály mají upřímný zájem na řešení 

zákaznických problémů. 

DeLone a McLean (2003) 

Slevové portály zajišťují bezpečí a ochranu soukromí. DeLone a McLean (2003), Hsu a 

kol. (2014a), Lin (2013) 

Slevové portály rozumí specifickým požadavkům svých 

zákazníků. 

DeLone a McLean (2003) 

Definice tvrzení a reference, které byly navrženy a použity pro identifikaci spokojenosti 

zákazníků, jsou uvedeny v Tab. 3.4.  

Tab. 3.4 Definice tvrzení o spokojenosti zákazníků 

Definice tvrzení Reference 

Jsem spokojen/a s přednákupními zkušenostmi na 

slevových portálech (např. vyhledávání produktu a služeb, 

kvalita informací o produktu a služeb a jejich srovnání). 

Hsu a kol. (2014b) 

Jsem spokojen/a s nákupními zkušenostmi na slevových 

portálech (např. objednání, platba). 

Hsu a kol. (2014b) 
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Definice tvrzení Reference 

Jsem spokojen/a  s ponákupními zkušenostmi na slevových 

portálech (např. zákaznický servis, poprodejní servis, 

možnosti vrácení nebo výměny zboží, dodání). 

Hsu a kol. (2014b) 

Mám dobrý pocit z rozhodnutí nakoupit produkty či služby 

od prodejců na slevových portálech. 

Oliver (1980), Hsu a kol. 

(2014b), Hsu a kol. (2015) 

Myslím si, že nákup produktů či služeb od prodejců na 

slevových portálech je dobrý nápad.  

Oliver (1980), Hsu a kol. 

(2014a), Hsu a kol. (2014b), 

Hsu a kol. (2015) 

Jsem celkově spokojen/a s nákupem u prodejců na 

slevových portálech.  

Oliver (1980), Hsu a kol. 

(2014b), Hsu a kol. (2015) 

Definice tvrzení a reference, které byly navrženy a použity pro identifikaci důvěry 

zákazníků, jsou uvedeny v Tab. 3.5.  

Tab. 3.5 Definice tvrzení o důvěře zákazníků 

Definice tvrzení Reference 

Nákup přes webové stránky slevových portálů je 

bezpečný.  

Hsu a kol. (2014a), Hsu a kol. (2014b) 

Webové stránky slevových portálů jsou 

spolehlivé. 

Hsu a kol. (2014a), Hsu a kol. (2014b) 

Webové stránky slevových portálů jsou 

důvěryhodné. 

Tsai a kol. (2011), Hsu a kol. (2014a), 

Hsu a kol. (2014b), Shiau a Luo (2012) 

Prodejci slevových portálů jsou spolehliví. Hsu a kol. (2014a), Hsu a kol. (2014b) 

Prodejci slevových portálů dodržují sliby a 

závazky. 

Hsu a kol. (2014a), Hsu a kol. (2014b) 

Prodejci slevových portálů mají se svými 

zákazníky nejlepší záměry. 

Hsu a kol. (2014b) 

Definice tvrzení a reference, které byly navrženy a použity pro identifikaci záměru 

zákazníků opakovat nákup, jsou uvedeny v Tab. 3.6.  
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Tab. 3.6 Definice tvrzení o záměru zákazníků opakovat nákup 

Definice tvrzení Reference 

Pokud budu moci, rád/a bych využíval/a 

slevových portálů k nákupu produktů a služeb. 

DeLone a McLean (2003), Hsu a kol. 

(2014b), Hsu a kol. (2015) 

Plánuji i v budoucnu pokračovat ve využívání 

slevových portálů k nákupu produktů a služeb. 

Bhattacherjee (2001), DeLone a McLean 

(2003), Tsai a kol. (2011), Hsu a kol. 

(2014a), Hsu a kol. (2014b), Hsu a kol. 

(2015) 

Pravděpodobně budu i v budoucnu pokračovat 

v nákupu produktů a služeb na slevových 

portálech. 

DeLone a McLean (2003), Tsai a kol. 

(2011), Hsu a kol. (2014a), Hsu a kol. 

(2014b), Hsu a kol. (2015) 

3.4 Metody analýzy dat 

Pro analýzu dat a validaci navržených modelů procesu utváření spokojenosti a věrnosti 

zákazníků byly zvoleny vícerozměrné statistické metody, konkrétně faktorová analýza a 

metoda modelování strukturních rovnic (SEM), které jsou dále představeny. Pro zpracování dat 

a k následné analýze byl využit software PASW Statistics 24 (SPSS) a nástavbový modul SPSS 

Amos 24. Pro testování byla zvolena hladina statistické významnosti 0,05.  

Jak uvádí Hendl (2012), vícerozměrné statistické metody se zabývají studiem vztahů 

mezi skupinami proměnných a uvnitř skupin proměnných. Předmětem zkoumání jsou také 

rozdíly chování proměnných v různých subpopulacích. Podle Hendl (2012) se vícerozměrné 

statistické metody dělí do tří skupin, kterými jsou externální analýzy, internální analýzy a 

strukturní analýzy.  

Externální analýzy umožňují statisticky testovat vztahy mezi dvěma skupinami 

proměnných a jsou jimi například diskriminační analýza, kanonická korelační analýza či 

vícenásobná regresní analýza. Mezi internální analýzy je možno zařadit například faktorovou 

analýzu, která slouží k vytvoření nových proměnných (faktorů) pomocí redukce počtu 

původních proměnných a která je více popsána v následující části, či shlukovou analýzu, jejíž 

podstatou je hledání skupin proměnných nebo objektů, které jsou si podobné. Metody internální 

analýzy tedy umožňují hodnotit závislosti mezi proměnnými v rámci jedné skupiny. Mezi 

strukturní analýzy se řadí zejména modelování strukturních rovnic, jehož podrobný popis je 

uveden v následující části (Hendl, 2012).  
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3.4.1 Faktorová analýza 

Pomocí faktorové analýzy metodou Varimax byly kategorizovány proměnné podle 

jejich vzájemných vztahů do komponent. Faktorovou analýzu lze použít k redukci většího počtu 

proměnných na menší shluky s co nejmenší ztrátou informace. Dle Malhotra a Birks (2006) je 

možno využít faktorovou analýzu například při hodnocení míry souhlasu respondentů s 

předloženými tvrzeními na sedmistupňové škále.  

Faktorová analýza používá základní statistické metody, a to vícenásobnou regresi a 

parciální korelaci (McDonald, 1991). Regresní model faktorové analýzy lze vyjádřit v 

maticovém tvaru (Meloun a kol., 2005): 

EAFX
T *
 ,                                                    (3.1) 

kde je  matice X  rozměru 𝑛 × 𝑚, kde n je počet řádků a m počet sloupců,  

matice 𝐹 rozměru 𝑛 × 𝑝, kde každý řádek obsahuje p-tici faktorů nahrazujících m-tici 

znaků,  

matice 𝐴 rozměru 𝑚 × 𝑝, která obsahuje koeficienty 𝑎𝑖𝑗 - faktorové zátěže i-tého znaku 

na j-tém společném znaku 𝐹 a 

matice 𝐸∗ rozměru 𝑛 × 𝑚, která představuje matici chybových členů.  

Počet faktorů, které vzniknou pomocí faktorové analýzy, může být stanoven na základě 

hodnoty tzv. charakteristického čísla – eigenvalue. Pro stanovení počtu faktorů se nejčastěji 

používá Kaiserovo kritérium, kdy do modelu vstupují pouze faktory s hodnotou eigenvalues 

větší než 1. Ostatní hodnoty nejsou do modelu zahrnuty (Malhotra a Birks, 2006; Hendl, 2004).  

Druhý přístup ke stanovení počtu faktorů, které vzniknou faktorovou analýzou, 

představuje počet nově vzniklých faktorů na základě procenta vysvětleného celkového rozptylu 

původních proměnných. Dle Malhotra a Birks (2006) se doporučuje minimálně 60 % 

vysvětleného rozptylu. Každý původní znak 𝑥𝑖   je faktorovým modelem pak rozdělen na dvě 

části, stejně jako jeho rozptyl (Meloun a kol., 2005).  

K odhadu faktorových zátěží se nejčastěji používá metoda hlavních komponent. 

Podstatou metody hlavních komponent je to, že nově vytvořené faktory jsou lineární kombinací 

původních proměnných a jsou vzájemně nekorelované. Nejdůležitější z nově vzniklých faktorů 

je první hlavní komponenta, která vysvětluje největší část z celkové variability. Celková 

variabilita vyjadřuje součet všech rozptylů původních proměnných. Každá další hlavní 

komponenta pak vysvětluje co nejvíce ze zbývající variability. Z toho vyplývá, že tak vznikají 

postupně méně důležité nové faktory (Pecáková, 2008).  
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Jak již bylo zmíněno výše, z důvodu vhodnější interpretace bude využita faktorová 

analýza metodou Varimax, což znamená, že bude využito tzv. rotované řešení. Během 

rotovaného řešení metodou Varimax se minimalizuje počet faktorů s vysokou zátěží a tím je 

celá interpretace řešení jednodušší (Pecáková, 2008). 

Pro stanovení úspěšnosti celého modelu doporučuje Malhotra a Birks (2006) Kaiser-

Meyer-Olkinovu (K-M-O) míru. K-M-O míra porovnává hodnoty párové korelace mezi 

původními proměnnými s hodnotami parciální korelace nových faktorů. Koeficient K-M-O 

může nabývat hodnot od nuly do jedné. Čím se hodnota blíží více k jedné, tím více sestrojený 

model odpovídá reálným datům. Za nevhodné modely je možno považovat modely, kde 

koeficient K-M-O dosáhne hodnoty nižší než 0,5.  

Dle Malhotra a Birks (2006) je zapotřebí pro využití faktorové analýzy zajistit 

dostatečně velký výběrový soubor. Základní pravidlo pro velikost výběrového souboru činí 

minimálně čtyřikrát až pětkrát větší počet respondentů, než je počet proměnných. Proměnné by 

měly mít kvantitativní charakter, což znamená, že by se mělo jednat o intervalové či poměrové 

proměnné. Výběrový soubor čítal 417 respondentů, což představuje při celkovém počtu 73 

proměnných více než pětinásobek počtu proměnných v analyzovaných modelech. 

3.4.2 Modelování strukturních rovnic 

Pro identifikaci nejvýznamnějších faktorů, které působí na spokojenost zákazníků, a pro 

ověření validity navržených modelů M1 a M2, viz Obr. 3.5 a Obr. 3.6, byla použita metoda 

modelování strukturních rovnic. V navržených modelech M1 a M2 byla předpokládána 

návaznost spokojenosti a věrnosti zákazníků tak, aby bylo možno určit, zda spokojenost vede 

k zákazníkově věrnosti k jednomu slevovému portálu. Modelem se rozumí vzájemné vztahy 

mezi proměnnými.  

Jak uvádí Nachtigall a kol. (2003), použití modelování strukturních rovnic je smysluplné 

tehdy, když je zapotřebí prověřit navrženou teorii a zároveň platí, že tato teorie může být 

vyjádřena pomocí modelu lineárních rovnic a mezi proměnnými platí přímé úměrnosti. Dle 

Brown a Dant (2008) patří modelování strukturních rovnic spolu s regresní analýzou a analýzou 

rozptylu k nejčastěji používaným statistickým metodám zpracování kvantitativních dat. Jak 

statisticky prokázali Babin a kol. (2008), použití metody SEM zvyšuje pravděpodobnost přijetí 

článku v marketingovém časopisu.  

Jak již bylo uvedeno výše, také v oblasti spotřebitelské spokojenosti je možno využít 

právě metodu modelování strukturních rovnic. Mezi další vhodné metody je možno zahrnout 

například regresní analýzu, či jiné metody založené na faktorové analýze, a to analýzu hlavních 
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komponent (orig. Principal Component Analysis, PCA) nebo konfirmační faktorovou analýzu 

(orig. Confirmatory Factor Analysis, CFA). Regresní analýza byla použita například ve studii 

Weinstein (2000), zatímco Lai a Chen (2011) využili ve své studii analýzu hlavních komponent. 

Konfirmační faktorová analýza byla aplikována například v práci Chang a Chen (2007).  

Modelování strukturních rovnic patří mezi techniky vícerozměrné statistiky, které 

umožňují kvantitativně testovat výzkumné hypotézy ve formě teoretických modelů. SEM se 

řadí mezi statistické metody, které vysvětlují strukturu vzájemných vztahů mezi různými 

konstrukty, tedy závislými a nezávislými proměnnými, která je vyjádřena pomocí soustavy 

rovnic (Nachtigall a kol., 2003). V modelu jsou analyzovány vzájemné vztahy mezi 

proměnnými, které mohou být pozorované, ale také nepozorované neboli latentní. Pomocí SEM 

lze získat odpověď na otázku, do jaké míry získaná data podporují platnost navrženého 

teoretického modelu z pohledu platnosti modelu měření latentních proměnných a z pohledu 

platnosti navržené struktury modelu, viz Urbánek (2000). Metoda SEM vychází ze dvou 

statistických metod a to faktorové analýzy a vícenásobné regresní analýzy (Hair a kol., 2010).  

Modelování strukturních rovnic slouží ke zkoumání vztahů mezi manifestními (přímo 

měřenými) a latentními (skrytými) proměnnými, kdy každá latentní proměnná je obvykle 

tvořena několika manifestními proměnnými. Bylo zjištěno, že latentní proměnná by měla být 

měřena pomocí dvou a více manifestních proměnných. V případě, že je k dispozici pouze jedna 

manifestní proměnná a další proměnné nejsou k dispozici, proměnná by měla být modelována 

jako manifestní (pozorovaná) proměnná a nikoliv jako proměnná latentní (Shah a Goldstein, 

2006). Dále se v modelu může vyskytovat také reziduální proměnná, která zachycuje chyby 

odhadu nebo chyby měření, viz Urbánek (2000). Dle Nachtigall a kol. (2003) se obecný 

strukturní model skládá z dvou částí, z modelu měření a modelu latentních proměnných. Model 

měření slouží k měření latentních proměnných jako lineární funkce manifestních proměnných. 

Model latentních proměnných ukazuje vazby a sílu vazeb mezi latentními proměnnými (de Oña 

a kol., 2013). 

Předpoklady použití metody modelování strukturních rovnic 

Kromě předpokladů, které platí podobně jako pro ostatní vícerozměrné statistické 

metody, pro modelování strukturních rovnic platí následující specifika:  

1. velikost výběrového souboru,  

2. spojitost endogenních proměnných,  

3. identifikace modelu,  

4. nutnost teoretického zdůvodnění modelů a kauzality.  
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Velikost výběrového souboru 

Při stanovování velikosti výběrového souboru pro výzkum se vychází z počtu 

proměnných v modelu. Minimální velikost výběrového souboru je dána pětinásobkem počtu 

případů na jeden odhadovaný parametr. Toto platí v případě, že je splněna normalita dat, 

nepřítomnost odlehlých hodnot a úplnost dat. V opačném případě se velikost výběrového 

souboru zvyšuje až na patnáctinásobek počtu případů na jeden odhadovaný parametr (Bentler 

a Chou, 1987). Byrne (2010) tvrdí, že pro využití metody modelování strukturních rovnic je 

zapotřebí pětkrát až sedmkrát vyšší počet respondentů, než je počet proměnných 

v analyzovaném modelu. V praxi se však velikost výběrových souborů značně liší. V sociálních 

výzkumech se pohybuje od 120 do 6400 respondentů s mediánem 412 (Guo a kol., 2009).  

Spojitost endogenních proměnných 

Obvykle jsou endogenní proměnné měřeny na škále a data jsou tak ordinální. 

Předpokládá se však, že samy o sobě jsou proměnné spojité. Spojitost všech endogenních 

proměnných je předpokladem použití metody SEM. Exogenní proměnné mohou být spojité, 

ordinální, ale také dichotomické (Byrne, 2010).  

Identifikace modelu 

O identifikaci modelu rozhoduje dostatečný počet korelací a kovariancí při výpočtu 

parametrů strukturního modelu. Existuje-li nekonečně mnoho odhadů parametrů modelu, 

model je označován jako podidentifikovaný. V tomto případě má model méně známých 

proměnných než neznámých. Tento problém lze vyřešit zvětšením počtu případů ve výběrovém 

souboru, nebo úpravou modelu v případě, že příčinou podidentifikovanosti je nevhodně 

formulovaný model. Jak uvádí Meyers a kol. (2006), nevhodnou je také situace, kdy model je 

označen jako přesně identifikovaný. Model v tomto případě poskytuje pouze jedno možné 

řešení, ovšem toto řešení není smysluplné, protože uměle odpovídá datům.  

Za optimální situaci lze považovat situaci, kdy model poskytuje více než jedno přípustné 

řešení odhadu pro každý parametr, kdy jedno z nich je nejlepší nebo optimální. Tento model se 

označuje jako přeidentifikovaný. Pro takovýto model má počet stupňů volnosti větší než nula, 

díky čemuž je možno vypočítat chí-kvadrát a další testy dobré shody (Byrne, 2010). 

Nutnost teoretického zdůvodnění modelů a kauzality 

Použitím metody SEM je možno na jedněch datech namodelovat několik různých 

modelů a učinit závěry, že dané modely nejsou neplatné. Modely je tedy nutno zdůvodnit 

teoreticky. Pozornost je však nutno upřít také na zdůvodnění kauzalit. Samotné SEM totiž 

skutečnou kauzalitu neprokáže, přestože modely pracují se závislostmi v podobě 

jednosměrných šipek v grafických prezentacích modelů. Dle Hair a kol. (2010) je možno vztahy 
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označit za kauzální v případě, že mezi dvěma proměnnými existuje kovariance, existuje mezi 

nimi časová následnost, kovariance mezi nimi není ovlivněna tím, že je do modelu zahrnuta 

další proměnná, a tyto vztahy jsou teoreticky zdůvodnitelné.  

Model měření  

Model měření je tvořen vztahy mezi manifestními proměnnými. Pokud jedna manifestní 

proměnná konstituuje latentní proměnnou, hovoříme o zástupné proměnné. Je-li jedna latentní 

proměnná měřena několika manifestními proměnnými, jedná se o tzv. indikátory, viz Urbánek 

(2000). 

V tomto modelu korelují manifestní proměnné pouze s měřenou latentní proměnnou, 

tudíž „všechen rozptyl vysvětlený lineární závislostí manifestní proměnné na proměnné latentní 

představuje všechen „hodnotný“ rozptyl manifestní proměnné“ (Urbánek, 2000, s. 67). 

Modelem nevysvětlitelnou částí rozptylu je tzv. reziduální rozptyl. Reziduální rozptyl lze 

považovat za latentní proměnnou.  

Model měření lze algebraicky formulovat prostřednictvím dvou soustav rovnic 

v maticovém tvaru (de Oña a kol., 2013) 

,


 xx                                                               (3.2) 

,


 yy                                                                (3.3) 

kde x


 je vektor indikátoru pro vektor latentní proměnné 


,  

y


 představuje vektor indikátoru pro vektor latentní proměnné 


,  




 je vektor latentní exogenní proměnné,  




 je vektor latentní endogenní proměnné,  

x  a 
y  jsou matice strukturních koeficientů pro vztahy vektorů proměnných x


 a 


 a 

proměnných y


 a 


 a 




a 


 jsou vektory reziduálních proměnných pro x


 a y


.  

Vztah mezi parametry modelu a prvky implikované kovariační matice je možno 

formulovat pomocí rovnice 

∑(𝜃) = Φ ´ +    ,  (3.4) 

kde ∑(𝜃) představuje implikovanou kovarianční matici jako funkci odhadovaných parametrů,  

Φje kovarianční matice faktorů a  

  je kovarianční matice reziduálních proměnných.  
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Součástí modelu měření jsou také kovarianční matice vektorů reziduálních proměnných 

 a  . Vzhledem k tomu, že tyto kovarianční matice jsou obvykle diagonální, reziduální 

proměnné v rámci modelu mezi sebou nekorelují. 

Model latentních proměnných  

Pro zachycení vztahů mezi latentními proměnnými slouží model latentních 

proměnných.  Pomocí tohoto modelu se odhaluje to, která latentní proměnná je nezávislá 

(exogenní), a která latentní proměnná je závislá (endogenní). Lze říci, že exogenní proměnná 

není žádnou nezávislou proměnnou v modelu ovlivňována, zatímco endogenní proměnná je 

v modelu ovlivňována jinými proměnnými. Model latentních proměnných lze interpretovat 

vztahem (de Oña a kol., 2013) 




 ,                                                      (3.5) 

kde   a   značí matice strukturních koeficientů latentních endogenních, resp. exogenních 

proměnných a  




pak chyby predikce neboli disturbance. 

V této rovnici také dále figurují již výše zmíněné proměnné.  

Pro odhad systému strukturních rovnic je možno použít různé metody, které jsou 

založeny na analýze kovariancí. V rámci analýzy kovariancí je zjišťován rozdíl mezi kovariancí 

vzorku a implicitní kovariancí matic modelu, který je následně minimalizován. SEM může být 

vhodnou metodou z důvodu velikosti vzorku, pravděpodobného rozložení, vlastností 

proměnných atd., viz Golob (2003).  

V rámci SEM je široce využívané kromě matematického vyjádření také grafické 

znázornění. Metoda SEM k tomuto účelu převzala původně samostatně vzniklou součást 

úsekové analýzy (orig. Path analysis), která je známá pod označením úsekový diagram (orig. 

Path diagram). Jak uvádí Urbánek (2000), úsekový diagram je vhodný pro grafickou prezentaci 

algebraicky často velice složitých modelů. U obou metod platí stejná pravidla pro použití 

grafických symbolů znázorňujících proměnné a vazby mezi nimi. Latentní proměnné včetně 

reziduálních proměnných jsou znázorněny elipsou či kruhem, manifestní proměnné jsou 

prezentovány pomocí obdélníků. Vazby mezi proměnnými jsou znázorněny šipkami, kdy 

jednostranné šipky ilustrují regresní vztahy, zatímco oboustranné šipky v oblouku znázorňují 

kovariance nebo korelace mezi exogenními proměnnými (Kline, 2011).  
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Ověřování validity modelu 

Platnost neboli validitu navrženého modelu lze ověřit pomocí řady indexů dobré shody. 

Je nutno však také posoudit tzv. konstrukční validitu, kdy je analyzováno, do jaké míry dané 

manifestní proměnné skutečně reprezentují teoretické latentní konstrukty (Hair a kol., 2010).  

Indexy dobré shody je možno rozdělit na dvě skupiny, a to celkové indexy dobré shody, 

mezi které je možno zařadit chí-kvadrát (𝜒2), relativní chí-kvadrát (𝜒2 𝑑𝑓⁄ ) a indexy RMSEA 

(orig. Root Mean Square Error of Approximation) či RMSR (orig. Root Mean Square Residual), 

a indexy pro srovnání se základním modelem, kam patří například CFI (orig. Confirmatory Fit 

Index), NFI (orig. Normed Fit Index), TLI (orig. Tucker Lewis Index) a další. Zatímco celkové 

indexy dobré shody vyjadřují, do jaké míry odpovídá navrhovaný model použitým datům, 

indexy pro srovnání se základním modelem porovnávají navržený model se základním nulovým 

modelem. U základního nulového modelu je předpokládáno, že manifestní proměnné spolu 

nekorelují. Z těchto indexů je možno odvodit, do jaké míry je možné model zlepšit (Urbánek, 

2000). Mezi nejpoužívanější patří ukazatel Cronbachovo alfa, index RMSEA či komparativní 

index shody CFI (orig. Confirmatory Fit Index). Prostor pro zlepšení vypovídací schopnosti 

modelu o datech lze hodnotit pomocí normovaného indexu shody NFI (orig. Normed Fit Index), 

viz de Oña a kol. (2013). 

Při výpočtu těchto indexů se používá označení modelů implicitní (orig. default model), 

model nezávislých proměnných (orig. independence model) a nasycený model (orig. saturated 

model). Implicitní model vypovídá o testovaném strukturním modelu. Model nezávislých 

proměnných označuje ten model, u něhož všechny proměnné v modelu jsou zcela nezávislé, 

tzn. korelace všech proměnných jsou nulové. Model nezávislých proměnných může být také 

nazýván model nekorelovaných proměnných. Tento model je nejvíce omezen. Většina indexů 

shody je nulových. Naopak nasycený model je ten, ve kterém se počet odhadovaných parametrů 

shoduje s počtem datových bodů. V tomto modelu existují kovariance a korelace mezi 

pozorovanými proměnnými. Nasycený model je nejméně omezen. Většina hodnot indexů 

shody se rovná 1. Jestliže index shody pro model nezávislých proměnných se rovná 1, index 

shody pro nasycený model je roven 0, a naopak (Byrne, 2010).  

Index RMSEA lze interpretovat vztahem 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = √
(𝜒2−𝑑𝑓𝑘)2

(𝑁−1)
,  (3.6) 

kde 𝜒2 je chí-kvadrát,  

 df udává stupeň volnosti,  

 k znamená počet odhadnutých parametrů a  
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 N je celková velikost výběrového souboru, viz Hair a kol. (2010). 

Index RMSEA  determinuje, jak dobře navržený model odpovídá získaným datům. Co 

se týče hodnot, kterých by měl index nabývat v případě, že se jedná o optimální model, index 

RMSEA by měl nabývat hodnot 0,08 – 0,10. Čím nižší je daná hodnota, tím je míra shody vyšší. 

Modely s hodnotou indexu RMSEA vyšší než 0,10 by měly být zamítnuty, viz Urbánek (2000). 

Hair a kol. (2010) tvrdí, že v případě, kdy velikosti výběrového souboru 𝑁 je větší 250 a počet 

proměnných v modelu 𝑚 je větší nebo roven 30, hodnota RMSEA by měla být nižší než 0,07 

za podmínky, že index CFI dosahuje optimální doporučované hodnoty. 

Komparativní index shody CFI je dán vztahem 

𝐶𝐹𝐼 =
𝑃𝑁

𝑃𝑁𝑏

,  (3.7) 

kde PN a PNb jsou parametry necentrality pro odhadovaný a základní model. 

Odhadovaný model představuje navržený model, který je testován. Základní model prezentuje 

nulový model, tedy model, ve kterém latentní proměnné nekorelují. Hodnoty indexu CFI 

spadají do rozmezí 0 až 1 a hodnota komparativního indexu shody CFI by se pro optimální 

model měla co nejvíce blížit hodnotě 1,000, viz Urbánek (2000). Hair a kol. (2010) tvrdí, že 

v případě, kdy velikosti výběrového souboru 𝑁 je větší 250 a počet proměnných v modelu 𝑚 

je větší nebo roven 30, hodnota CFI by měla být vyšší než 0,90.  

Normovaný index shody NFI je dán vztahem 

𝑁𝐹𝐼 = 1 −
𝐹

𝐹𝑏
,  (3.8) 

kde F je minimální hodnota ztrátové funkce pro odhadnutý model a 

Fb je hodnota ztrátové funkce v minimu pro model základní (Urbánek, 2000). 

Normovaný index shody NFI by se měl svou hodnotou blížit hodnotě 1,000. Lze říci, že 

modely s hodnotami NFI menšími než 0,9 se dají vylepšit, co se shody modelu s daty týče. Tyto 

indexy slouží k testování nulové hypotézy, pokud všechny proměnné nekorelují (Hooper a kol., 

2008).  

Standardizované regresní koeficienty prokazují, do jaké míry sada navržených 

manifestních proměnných skutečně reprezentuje odpovídající latentní proměnnou. Platí, že čím 

vyšší je hodnota standardizovaného regresního koeficientu, tím větší je vypovídací hodnota 

dané manifestní proměnné. Minimální hodnota standardizovaného regresního koeficientu by 

měla být 0,5 (Hair a kol., 2010). Hendl (2004) uvádí, že vztah mezi proměnnými je slabý, 

jestliže se hodnota koeficientu pohybuje v rozmezí od 0,0 do 0,3. O průměrnou míru vztahu 

mezi proměnnými se jedná v případě, kdy se hodnota koeficientu pohybuje v rozmezí od 0,3 

do 0,7. V případě, že se hodnota koeficientu pohybuje v rozmezí od 0,7 do 0,9, jedná se o silnou 
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míru vztahu a v případě, že se hodnota koeficientu pohybuje v rozmezí od 0,9 do 1,00, jedná se 

o velmi silnou míru vztahu mezi proměnnými.  

Cronbachovo alfa je jedním z nejčastěji používaných koeficientů spolehlivosti, který 

ověřuje konstrukční validitu modelu. Tento ukazatel měří spolehlivost jako vnitřní konzistenci. 

Je ho možno interpretovat jako odhad dolní hranice spolehlivosti (reliability) pro součtovou 

proměnnou Y, jejíž složky nemusí být paralelními měřeními. Cronbachovo alfa je možno 

vyjádřit pomocí vztahu (Urbánek a kol., 2011) 

𝛼 =
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝜎𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎𝑡
2 ),                                              (3.9) 

kde 𝑘 je počet odhadovaných (volných) parametrů,  σi
2 je rozptyl komponentu i pro daný 

výběrový soubor a  σt
2 je rozptyl měřeného základního souboru. Hodnota Cronbachovo alfa by 

měla v optimálním případě být větší než 0,7 pro každou latentní proměnnou, postačující 

hodnotou se jeví 0,5. Nutno říci, že čím vyšší počet pozorovaných proměnných daná latentní 

proměnná obsahuje, tím vyššího koeficientu Cronbachovo alfa by mělo být dosaženo. 

Dosahuje-li navržený model latentních proměnných hodnoty 0,7 a vyšší, lze jej označit za 

platný (Urbánek a kol., 2011). 

Hair a kol. (2010) uvádí, že v rámci ověřování validity testovaného modelu nelze 

stanovit jednoznačná a závazná pravidla či doporučení. Je zapotřebí brát ohled na složitost 

modelu (zejména na počet proměnných) a rovněž na velikost výběrového souboru. V případě 

složitých modelů, které jsou testovány a validovány na velkém výběrovém souboru čítajícím 

více než 250 účastníků, nelze uplatňovat stejně striktní normy, jako je tomu u jednoduchých 

modelů s velikostí výběrového souboru menší než 250 účastníků.  

Hair a kol. (2010) doplňuje, že je vhodné použít z celé řady indexů dobré shody tři až 

čtyři, a to tak, aby sada využitých indexů obsahovala alespoň jeden index celkové shody a jeden 

index pro srovnání se základním modelem. Toto doporučení je v případě této dizertační práce 

splněno, jelikož z indexů celkové shody je využit RMSEA a z indexů srovnávající základní 

model s testovaným modelem je využit CFI a NFI model. Konstrukční validita je ověřována 

pomocí Cronbachovo alfa.  

Modifikace modelu 

Metoda modelování strukturních rovnic může být použita jako prostředek vývoje teorie. 

V tomto případě je modifikace modelů, které používaný software vypočítává za účelem úpravy 

modelu tak, aby model lépe odpovídal datům, možno využít. Avšak v případě, kdy jde o 

konfirmační použití metody modelování strukturních rovnic, není využití těchto modifikací 

jednoznačné (Nachtigall a kol., 2003; Hair a kol., 2010). Ho (2006) navíc uvádí, že modifikace 
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modelu mohou znesnadnit smysluplnost metody modelování strukturních rovnic v případě 

ověřování teorií. Stejně jako nelze testovat model bez jasně definovaného hypotetického 

modelu převzatého z teoretických poznatků, nelze ani modifikovat modely. V případě 

modifikace modelů by docházelo k testování modelů, které odpovídají jen příslušným datům a 

nikoliv všeobecným poznatkům. Prokázané vazby by tak mohly být platné jen pro konkrétní 

zpracovávaná data a možnost jejich zobecnění by byla minimální.  

3.5 Postup analýzy dat 

Sesbíraná data byla nejprve zkontrolována v tabulkovém procesoru MS Excel a 

následně byla převedena do datové matice statistického programu PASW Statistics 24 (SPSS) 

a byla vyhodnocena struktura respondentů.  

Vzhledem k počtu proměnných, které se podílejí na procesu utváření spokojenosti a 

věrnosti zákazníků slevových portálů dle modelu ECM a DeLone & McLean Information 

System success modelu, bylo zapotřebí identifikovat, které proměnné sytí daný faktor v 

modelu, viz Obr. 3.5 a Obr. 3.6. Za tímto účelem byla využita faktorová analýza provedená ve 

statistickém programu PASW Statistics 24 (SPSS), jejíž úspěšnost byla ověřena pomocí Kaiser-

Meyer-Olkinovy (K-M-O) míry při využití hladiny statistické významnosti 0,05. Výsledky 

provedené faktorové analýzy jsou interpretovány v kapitole 4.1. 

Jakmile bylo determinováno, jaké proměnné sytí dané faktory, bylo možno přistoupit 

k analýze dvou navržených modelů M1 a M2 utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků 

slevových portálů, viz Obr. 3.5 a Obr. 3.6. K analýze daných modelů a ověření platnosti 

navržených modelů byla využita metoda modelování strukturních rovnic a samotné 

analyzování bylo provedeno v programu SPSS Amos 24 při hladině statistické významnosti 

0,05. Jako první byl analyzován model M1, kdy důvěra je prediktorem spokojenosti zákazníků. 

Následně byl analyzován model M2, kdy důvěra je konsekvencí spokojenosti zákazníků. Každý 

z těchto dvou modelů byl rozdělen na dvě části, a to na část spokojenosti s nákupem na 

slevovém portálu (označena jako M.a) a na část spokojenosti s nákupem u prodejce (označena 

jako M.b). Tyto dvě oddělené části obou sestavených modelů byly nejprve analyzovány 

odděleně a na základě těchto výsledků byly sestaveny výsledné modely utváření věrnosti 

zákazníků. V případě každé analýzy byly identifikovány statistické významnosti daných vazeb 

mezi proměnnými a míra statistické významnosti tak, aby bylo možno určit, které proměnné 

mají na proces utváření větší, potažmo menší, vliv. Pomocí provedené analýzy byla 

analyzována také platnost výzkumných hypotéz navržených dle rešerše literatury. Validita 

modelů byla ověřována pomocí výše zmíněných testů dobré shody. Výsledky obou 
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provedených analýz navržených modelů jsou interpretovány v kapitole 4.3 a 4.4. Tyto výsledky 

jsou vždy rozděleny na výsledky, které dokládají testování modelu měření, a výsledky, které 

vyplývají z testování celkového strukturního modelu.  
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4 Analýza modelů procesu utváření spokojenosti a věrnosti 

zákazníků slevových portálů 

V této části dizertační práce je analyzován proces utváření spokojenosti a věrnosti 

zákazníků slevových portálů pomocí testování navržených modelů M1 a M2, které jsou 

uvedeny v kapitole 3 na Obr. 3.5 a 3.6. Je dodržen doporučený postup v rámci metody SEM dle 

Hair a kol. (2010), což znamená, že nejprve jsou identifikovány proměnné sytící dané latentní 

proměnné a vystupující v modelu měření pomocí faktorové analýzy, dále je analyzován model 

měření a následně jsou vyhodnoceny parametry modelu latentních proměnných. Toto je 

provedeno na základě ukazatelů validity a testování hypotéz.  

4.1 Determinace faktorů v modelech 

Datová matice obsahovala míru souhlasu s 54 tvrzeními, tedy manifestními proměnnými, 

které byly stanoveny na základě rešerše literatury, od 417 respondentů. Vzhledem k množství přímo 

měřených, tedy manifestních proměnných a latentních proměnných v modelech bylo nutno 

identifikovat, které manifestní proměnné sytí danou latentní proměnnou. Za tímto účelem byla 

využita faktorová analýza, jejímž cílem bylo redukovat počet manifestních proměnných na počet 

latentních proměnných, které byly dále využity při konstrukci modelů a testovány pomocí metody 

modelování strukturních rovnic. Z faktorové analýzy byly vynechány proměnné, které vytváří 

latentní proměnné spokojenost zákazníků, důvěra zákazníků a jejich záměr opakovat nákup. Znění 

těchto tvrzení bylo natolik jednoznačné, že nelze zvažovat zapojení dané proměnné k jiné latentní 

proměnné.  

Jelikož bylo zřejmé ze samotného tvrzení, zda směřuje na roli zákazníka slevového portálu 

či na roli zákazníka samotného prodejce na slevovém portálu, byla tvrzení z tohoto pohledu 

roztříděna na dvě skupiny ještě před započetím analýzy pomocí faktorové analýzy.  

Jelikož délka tvrzení neumožňovala využít celý název tvrzení jako názvu proměnné, byla 

tvrzení pro práci ve statistických programech PASW Statistics a SPSS Amos zkrácena na klíčová 

slova, a tak vznikly proměnné, které vystupují ve výsledných tabulkách provedené faktorové 

analýzy. Přehled rozdělení proměnných z pohledu role zákazníka slevového portálu a role 

zákazníka prodejce spolu se zkráceným názvem odpovídající proměnné je uveden v Tab. 4.1 pro 

pohled role zákazníka slevového portálu a v Tab. 4.3 pro pohled role zákazníka prodejce.  

4.1.1 Faktorová analýza proměnných z pohledu role zákazníka slevových portálů 

Nejprve byla provedena faktorová analýza proměnných, které vytvářejí latentní 

proměnné v procesu utváření spokojenosti a věrnosti zákazníka slevových portálů z pohledu 
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role zákazníka slevového portálu. Definice tvrzení a názvy příslušných proměnných, které dále 

vystupují ve výsledcích provedené faktorové analýzy, jsou uvedeny v Tab. 4.1.  

Tab. 4.1 Definice tvrzení a názvy proměnných z pohledu role zákazníka slevového portálu 

Definice tvrzení Název proměnné 

Webové stránky slevových portálů jsou pro uživatele snadno 

použitelné.  
sl_pouzitelnost 

Prostředí webových stránek slevových portálů je uživatelsky přívětivé. sl_uzivprivetive 

Webové stránky slevových portálů splňují potřeby uživatele. sl_uzivpotreby 

Webové stránky slevových portálů poskytují interaktivní propojení 

uživatele se systémem stránek. 
sl_interaktivita 

Přenos dat z webových stránek slevových portálů je bez překážek. sl_dataok 

Webové stránky slevových portálů poskytují aktuální informace. sl_aktualnost 

Funkčnost webové stránky slevových portálů je spolehlivá.  sl_spolehlivost 

Slevové portály profesionálně zodpovídají dotazy svým zákazníkům.  sl_dotazy 

Slevové portály ochotně pomáhají svým zákazníkům. sl_ochota 

Webové stránky slevových portálů poskytují podrobné informace. sl_podrobnost 

Webové stránky slevových portálů poskytují dostatečné informace. sl_dostatecnost 

Webové stránky slevových portálů jsou stabilní. sl_stabilita 

Webové stránky slevových portálů poskytují užitečné informace.  sl_uzitecnost 

Webové stránky slevových portálů poskytují přesné informace, které 

potřebuji pro provedení nákupu. 
sl_presnost 

Webové stránky slevových portálů poskytují srozumitelné informace. sl_srozumitelnost 

Slevové portály mají upřímný zájem na řešení zákaznických problémů. sl_problemy 

Slevové portály zajišťují bezpečí a ochranu soukromí. sl_bezpeci 

Slevové portály rozumí specifickým požadavkům svých zákazníků. sl_pozadavky 

Slevové portály mají dobrou pověst na trhu. sl_trh 

Slevové portály jsou dobře známé webové stránky.  sl_znamost 
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Definice tvrzení Název proměnné 

Slevové portály mají dobrou pověst, protože jsou čestné.  sl_cestnost 

Slevové portály jsou velké společnosti.  sl_velkefirmy 

Slevové portály jsou velkými hráči na trhu. sl_hraci 

Hodně známých firem prodává své produkty a služby prostřednictvím 

slevových portálů. 
sl_znamefirmy 

Provedenou faktorovou analýzou, která podle K-M-O míry odpovídá reálným datům 

z více než 87 %, bylo dosaženo rozvržení proměnných do čtyř faktorů, které vysvětlují 59 % 

variability. Konkrétní výsledky této části jsou obsaženy v příloze č. 3.  

Čtyři nově vzniklé faktory byly pojmenovány co nejpříhodnějšími názvy, které 

odpovídají názvům faktorů, které byly identifikovány pomocí rešerše literatury. Rozdělení 

proměnných k příslušným faktorům je možno vidět v Tab. 4.2.  
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Tab. 4.2 Faktorová analýza proměnných role zákazníka slevových portálů 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

Kvalita 

systému 

Pověst a vnímaná velikost 

slevového portálu 

Kvalita 

služby 

Kvalita 

informací 

sl_pouzitelnost 0,890    

sl_uzivprivetive 0,839    

sl_uzivpotreby 0,831    

sl_interaktivita 0,786    

sl_aktualnost 0,696    

sl_dataok 0,675   0,343 

sl_spolehlivost 0,577  0,440  

sl_trh  0,841   

sl_znamost  0,825   

sl_hraci  0,813   

sl_velkefirmy  0,776   

sl_cestnost  0,732   

sl_znamefirmy  0,647   

sl_pozadavky   0,735  

sl_bezpeci   0,715  

sl_uzitecnost 0,362  0,570  

sl_dostatecnost   0,562 0,511 

sl_srozumitelnost 0,486  0,550  

sl_problemy   0,506  

sl_presnost 0,315  0,416 0,361 

sl_podrobnost    0,824 

sl_dotazy    0,710 

sl_ochota   0,399 0,623 

sl_stabilita 0,535   0,594 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Nově vzniklý faktor, pojmenovaný jako Kvalita systému, vytváří proměnné popisující 

použitelnost webové stránky slevového portálu, její uživatelskou přívětivost, aktuálnost 

informací na webových stránkách slevových portálů, spolehlivost funkčnosti, ale také to, jak 

tyto webové stránky splňují potřeby uživatele, zda webové stránky slevových portálů poskytují 

interaktivní propojení uživatele se systémem stránek a zda uživatelé považují přenos dat 

z webových stránek slevových portálů za bezpřekážkový.  

Nově vzniklý faktor, který byl označen jako Pověst a vnímaná velikost slevového 

portálu, vytváří šest proměnných, které se zabývají dobrou pověstí slevového portálu na trhu, 

jeho známostí, dobrou pověstí díky čestnosti slevového portálu, vnímáním jako velké 

společnosti, vnímáním jako velký hráč na trhu a prodejem produktů známých firem.  

Třetí nově vzniklý faktor byl nazván jako Kvalita služby. Tento faktor vytvářejí 

proměnné měřící názor respondentů na to, zda webové stránky slevových portálů poskytují 

užitečné a dostatečné informace, zda poskytují přesné informace, které respondent potřebuje 

pro provedení nákupu, zda poskytují srozumitelné informace, zda slevové portály mají upřímný 

zájem na řešení zákaznických problémů, zda zajišťují bezpečí a ochranu soukromí a zda slevové 

portály rozumí specifickým požadavkům svých zákazníků.  

Proměnné popisující vnímanou kvalitu informací, které uživatel slevového portálu 

získává, byly identifikovány jako proměnné, které vytváří faktor Kvalita informací. Přesněji se 

jedná o profesionalitu slevových portálů při odpovědích na dotazy, dále také o ochotu pomoci 

svým zákazníkům, poskytování podrobných informací a stabilitu webových stránek.   

4.1.2 Faktorová analýza proměnných z pohledu role zákazníka prodejce 

Dále byla provedena faktorová analýza proměnných, které vytvářejí latentní proměnné 

v procesu utváření spokojenosti a věrnosti zákazníka slevových portálů z pohledu role 

zákazníka prodejce. Definice tvrzení a názvy příslušných proměnných, které dále vystupují ve 

výsledcích provedené faktorové analýzy, jsou uvedeny v Tab. 4.3.  

Tab. 4.3 Definice tvrzení a názvy proměnných z pohledu role zákazníka prodejce 

Definice tvrzení Název proměnné 

Služby poskytované prodejci na slevových portálech jsou spolehlivé.  
p_spolehlivost 

Prodejci na slevových portálech poskytují služby rychle.  
p_rychlost 

Prodejci na slevových portálech mi zodpoví všechny mé dotazy na 

produkt.  

p_dotazy 
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Definice tvrzení Název proměnné 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují dostatečné informace.  
p_dostatecnost 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují přesné informace. 
p_presnost 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují aktuální informace.  
p_aktualnost 

Prodejci na slevových portálech mají dobrou pověst, protože o své 

zákazníky pečují. 

p_povest 

Prodejci na slevových portálech se zaměřují na své zákazníky. 
p_zakaznik 

Prodejci na slevových portálech mají dobrou pověst, protože jsou 

čestní. 

p_cestnost 

Prodejci na slevových portálech jsou velké společnosti.  
p_velkefirmy 

Prodejci na slevových portálech jsou velcí hráči na trhu.  
p_hraci 

Provedenou faktorovou analýzou proměnných z pohledu role zákazníka prodejce bylo 

dosaženo rozvržení proměnných do čtyř faktorů, které vysvětlují 82 % variability. Tato 

faktorová analýza podle K-M-O míry odpovídá reálným datům z více než 89 %. Konkrétní 

výsledky této části jsou obsaženy v příloze č. 5.  

Čtyři nově vzniklé faktory byly rovněž pojmenovány co nejpříhodnějšími názvy, které 

odpovídají názvům faktorů, které byly identifikovány pomocí rešerše literatury. Rozdělení 

proměnných k příslušným faktorům je možno vidět v Tab. 4.4.  
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Tab. 4.4 Faktorová analýza proměnných role zákazníka prodejce 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

Zákaznická péče 

prodejce 

Vnímaná velikost 

prodejce 

Pověst 

prodejce 

Spolehlivost 

prodejce 

p_aktualnost 0,875    

p_dostatecnost 0,860    

p_presnost 0,860 0,306   

p_rychlost 0,803    

p_dotazy 0,681  0,363  

p_povest 0,569 0,410   

p_velkefirmy  0,908   

p_hraci  0,892   

p_zakaznik 0,331  0,827  

p_cestnost 0,438  0,745  

p_spolehlivost    0,966 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

Nově vzniklý faktor, pojmenovaný jako Zákaznická péče prodejce, vytváří šest 

proměnných, které měří rychlost poskytovaných služeb, odpovědi prodejců na dotazy 

zákazníků, dostatečnost, přesnost a aktuálnost informací poskytovaných prodejcem, ale také to, 

zda má prodejce dobrou pověst díky tomu, že o své zákazníky pečuje.  

Nově vzniklý faktor, který byl označen jako Vnímaná velikost prodejce, vytváří dvě 

proměnné, které se zabývají vnímáním prodejce jako velké společnosti a vnímáním prodejce 

jako velkého hráče na trhu.  

Také třetí nově vzniklý faktor vytvářejí dvě proměnné. Tento faktor byl nazván jako 

Pověst prodejce. Dané proměnné, měřící tento faktor, jsou věnovány tomu, zda se prodejci 

zaměřují na své zákazníky a zda mají prodejci dobrou pověst díky tomu, že jsou čestní.  

Poslední faktor je tvořen jednou proměnnou měřící spolehlivost služeb poskytovaných 

prodejci, a tak název odpovídá jejímu významu. Jedná se o Spolehlivost prodejce.  
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4.1.3 Ostatní proměnné v modelech 

V modelech vystupují kromě výše zmíněných faktorů také faktory důvěra ve slevový 

portál a v prodejce, spokojenost s nákupem na slevovém portálu a spokojenost s nákupem u 

prodejce a záměr opakovat nákup, k nimž nebyly manifestní proměnné přiřazeny pomocí 

faktorové analýzy, ale bylo použito rozdělení dle rešerše literatury, viz Tab. 3.4, Tab. 3.5 a Tab. 

3.6.  

Označení proměnných, které je dále používáno během analýzy navrženého modelu a 

které nebyly přiřazovány k příslušným faktorům pomocí faktorové analýzy, je uvedeno 

v následující Tab. 4.5, Tab. 4.6 a Tab. 4.7.  

Definice a názvy proměnných, které byly použity pro měření spokojenosti zákazníků 

s nákupem na slevovém portálu či s nákupem u daného prodejce, jsou uvedeny v Tab. 4.5.   

Tab. 4.5 Definice a názvy proměnných spokojenosti zákazníků 

Definice proměnné Název proměnné Faktor 

Jsem spokojen/a s přednákupními zkušenostmi na 

slevových portálech (např. vyhledávání produktu a 

služeb, kvalita informací o produktu a služeb a jejich 

srovnání). 

s_sl_prednakupni Spokojenost 

se SP 

Jsem spokojen/a s nákupními zkušenostmi na slevových 

portálech (např. objednání, platba). 

s_sl_nakupni Spokojenost 

se SP 

Jsem spokojen/a  s ponákupními zkušenostmi na 

slevových portálech (např. zákaznický servis, 

poprodejní servis, možnosti vrácení nebo výměny zboží, 

dodání). 

s_sl_ponakupni Spokojenost 

se SP 

Mám dobrý pocit z rozhodnutí nakoupit produkty či 

služby od prodejců na slevových portálech. 

s_p_pocit Spokojenost 

s P 

Myslím si, že nákup produktů či služeb od prodejců na 

slevových portálech je dobrý nápad.  

s_p_napad Spokojenost 

s P 

Jsem celkově spokojen/a s nákupem u prodejců na 

slevových portálech.  

s_p_spokojen Spokojenost 

s P 

Definice a názvy proměnných, které byly použity pro měření důvěry zákazníků ve 

slevový portál či důvěry v daného prodejce, je možno vidět v Tab. 4.6.  
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Tab. 4.6 Definice a názvy proměnných důvěry zákazníků 

Definice proměnné Název proměnné Faktor 

Nákup přes webové stránky slevových portálů je 

bezpečný.  

D_sp_bezpecnost Důvěra v SP 

Webové stránky slevových portálů jsou spolehlivé. D_sp_spolehlivost Důvěra v SP 

Webové stránky slevových portálů jsou 

důvěryhodné. 

D_sp_duveryhodnost Důvěra v SP 

Prodejci slevových portálů jsou spolehliví. D_p_spolehlivost Důvěra v P 

Prodejci slevových portálů dodržují sliby a závazky. D_p_sliby Důvěra v P 

Prodejci slevových portálů mají se svými zákazníky 

nejlepší záměry. 

D_p_zamery Důvěra v P 

Definice a názvy proměnných, které byly použity pro měření záměru zákazníků 

opakovat nákup u daného slevového portálu, jsou uvedeny v Tab. 4.7.   

Tab. 4.7 Definice a názvy proměnných záměru zákazníků opakovat nákup 

Definice proměnné Název proměnné Faktor 

Pokud budu moci, rád/a bych využíval/a 

slevových portálů k nákupu produktů a služeb. 

zamer_radbych Záměr opakovat 

nákup 

Plánuji i v budoucnu pokračovat ve využívání 

slevových portálů k nákupu produktů a služeb. 

zamer_plan Záměr opakovat 

nákup 

Pravděpodobně budu i v budoucnu pokračovat 

v nákupu produktů a služeb na slevových 

portálech. 

zamer_pravdepodobne Záměr opakovat 

nákup 

4.2 Analýza modelu s důvěrou jako prediktorem spokojenosti zákazníků 

Po rozdělení proměnných k příslušným faktorům bylo možno přistoupit k analýze 

navržených modelů, přičemž jako první byl analyzován model procesu utváření spokojenosti a 

věrnosti zákazníků slevových portálů M1, kde důvěra je považována za prediktor spokojenosti 

zákazníků.  

Za účelem dosažení dílčích cílů práce byl model M1 testován nejprve po jednotlivých 

částech a to nejprve model M1a popisující proces utváření spokojenosti zákazníka s nákupem 
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na slevovém portálu, následně byl testován model M1b popisující proces utváření spokojenosti 

zákazníka s nákupem u daného prodejce. Následně byla provedena analýzy modelu M1 

popisujícího vztah mezi důvěrou, spokojeností a návaznou věrností zákazníků. Na základě 

výsledků dílčích částí analýzy modelu byl navržen model chování zákazníků v procesu utváření 

důvěry, spokojenosti a věrnosti zákazníků od počátku nákupu až po samotný záměr opakovat 

nákup na daném slevovém portálu. Byla ověřena validita tohoto modelu.  

Označení proměnných sytících dané faktory bylo zachováno na základě provedené 

faktorové analýzy, viz Tab. 4.1 a Tab. 4.3. Stejně tak bylo zachováno označení proměnných u 

daných faktorů dle rešerše literatury, viz Tab. 4.5, Tab. 4.6 a Tab. 4.7. 

4.2.1 Model spokojenosti zákazníků s nákupem na slevovém portálu  

Model M1a byl analyzován za účelem determinovat faktory ovlivňující spokojenost 

zákazníků slevových portálů s nákupy na nich z pohledu nakupujícího na slevovém portálu. 

Navržený model M1a je inspirován teorií modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and 

McLean IS success modelu. V tomto navrženém modelu jsou předpokládány vztahy, které jsou 

popsány následujícími výzkumnými hypotézami.   

H1.1: Pověst slevového portálu má vliv na důvěru ve slevový portál.  

H1.2: Vnímaná velikost slevového portálu má vliv na důvěru ve slevový portál.  

H1.3: Kvalita systému má vliv na důvěru ve slevový portál. 

H1.4: Kvalita informací má vliv na důvěru ve slevový portál. 

H1.5: Kvalita služeb má vliv na důvěru ve slevový portál. 

Grafické znázornění modelu M1a je uvedeno na následujícím Obr. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Grafické znázornění testovaného modelu M1a  
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Formulace modelu  

V  navrženém modelu M1a je obsaženo 68 proměnných, které byly získány přímým 

měřením pomocí tvrzení na Likertově škále či se jedná o nepřímo měřené faktory získané 

faktorovou analýzou, anebo se jedná o reziduální proměnné. Počet manifestních proměnných 

činí 30, počet latentních proměnných 38, z toho počet proměnných reziduálních je 32.  

Jak bylo uvedeno výše, jednou z částí modelu dle metody modelování strukturních 

rovnic je model měření, prostřednictvím kterého jsou zachycovány vztahy manifestních 

proměnných k odpovídající latentní proměnné. V případě této dizertační práce vychází 

proměnné z teorie modelu ECM a DeLone & McLean Information System success modelu, 

které jsou v dizertační práci analyzovány pomocí nepřímého měření, a tedy latentní proměnné 

jsou měřeny pomocí odpovídajících názorů respondentů.  

Šest manifestních proměnných vytváří latentní proměnnou Pověst a vnímaná velikost 

slevového portálu. Jsou jimi proměnné sl_trh, sl_znamost, sl_cestnost, sl_velkefirmy, sl_hraci 

a sl_znamefirmy.  

Latentní proměnná Kvalita systému je tvořena sedmi manifestními proměnnými. 

Konkrétně se jedná o proměnné sl_pouzitelnost, sl_uzivprivetive, sl_uzivpotreby, 

sl_interaktivita, sl_dataok, sl_aktualnost a sl_spolehlivost. Také latentní proměnná Kvalita 

služeb je tvořena sedmi manifestními proměnnými, a to proměnnou sl_dostatecnost, 

sl_uzitecnost, sl_presnost, sl_srozumitelnost, sl_problemy, sl_bezpeci a sl_pozadavky. 

Latentní proměnná Kvalita informací je měřena pomocí čtyř manifestních proměnných, kterými 

jsou sl_dotazy, sl_ochota, sl_podrobnost a sl_stabilita.  

Spokojenost s nákupem na slevovém portálu byla měřena třemi manifestními 

proměnnými, a to manifestní proměnnou s_sl_prednakupni, s_sl_nakupni a s_sl_ponakupni. 

Latentní proměnná Důvěra ve slevový portál, byla měřena třemi manifestními proměnnými, a 

to D_sp_bezpecnost, D_sp_spolehlivost a D_sp_duveryhodnost.  

Model latentních proměnných znázorňuje vztahy mezi latentními proměnnými. V tomto 

případě jsou analyzovány vztahy mezi proměnnými Kvalita systému, Kvalita informací a 

Kvalita služeb, které dle DeLone & McLean Information System success modelu určují 

Vnímanou kvalitu slevového portálu, a Důvěrou ve slevový portál. Důvěra ve slevový portál je 

prediktorem latentní proměnné Spokojenost se slevovým portálem.  

Validita modelu měření 

U testovaného modelu měření, který posuzuje vazby mezi manifestními a latentními 

proměnnými, byla pro validaci modelu využita kritéria indexů dobré shody, konkrétně CFI, 
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NFI a RMSEA včetně Cronbachova Alfa a kritérium hodnoty standardizovaných regresních 

koeficientů, přičemž daná proměnná musí být statisticky významná na zvolené hladině 

statistické významnosti.  

Index CFI byl vypočten dle (3.7), index NFI byl vypočten dle (3.8) a hodnota RMSEA 

byla vypočtena dle (3.6). Doporučené hodnoty indexů dobré shody (s ohledem na velikost 

výběrového souboru n=417 a počtu manifestních proměnných m=30) a jejich skutečně 

naměřené hodnoty pro testovaný model měření M1a jsou uvedeny v Tab. 4.8.  

Tab. 4.8 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model měření M1a 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Výchozí 

model 
0,845 0,90 a vyšší 0,802 0,9 a vyšší 0,082 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,845) je mírně pod doporučovanou hranicí a i hodnota indexu 

NFI (0,802) stejně jako dosažená hodnota RMSEA (0,082) se mírně odchyluje od doporučené 

hodnoty. Lze tedy říci, že tento navržený model odpovídá reálným datům na 80 %. Grafická 

podoba modelu měření M1a je uvedena v příloze č. 5 na Obr. 1.  

V Tab. 4.9 je možno vidět hodnoty standardizovaných regresních koeficientů v modelu 

měření M1a a hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů. V Tab. 4.9 je uveden 

taktéž koeficient determinace R2, který udává, jakou část rozptylu vyjadřuje daná manifestní 

proměnná ve vztahu k příslušné latentní proměnné.  

Tab. 4.9 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, standardizovaných regresních 

koeficientů a koeficienty determinace v modelu měření M1a 

Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Pověst a 

vnímaná 

velikost 

slevového 

portálu 

Hodně známých firem prodává 

své produkty a služby 

prostřednictvím slevových 

portálů. (sl_znamefirmy) 

0,000 0,579 0,336 

Slevové portály jsou velkými 

hráči na trhu. (sl_hraci) 
0,000 0,797 0,635 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Slevové portály jsou velké 

společnosti. (sl_velkefirmy) 
0,000 0,688 0,474 

Slevové portály mají dobrou 

pověst, protože jsou čestné. 

(sl_cestnost) 

0,000 0,696 0,484 

Slevové portály jsou dobře 

známé webové stránky. 

(sl_znamost) 

0,000 0,807 0,651 

Slevové portály mají dobrou 

pověst na trhu. (sl_trh) 
0,000 0,810 0,656 

Kvalita 

systému 

Funkčnost webové stránky 

slevových portálů je spolehlivá. 

(sl_spolehlivost) 

0,000 0,576 0,332 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují aktuální 

informace. (sl_aktualnost) 

0,000 0,648 0,420 

Přenos dat z webových stránek 

slevových portálů je bez 

překážek. (sl_dataok) 

0,000 0,627 0,393 

Webové stránky slevových 

portálů splňují potřeby uživatele. 

(sl_uzivpotreby) 

0,000 0,865 0,749 

Prostředí webových stránek 

slevových portálů je uživatelsky 

přívětivé. (sl_uzivprivetive) 

0,000 0,849 0,721 

Webové stránky slevových 

portálů jsou pro uživatele snadno 

použitelné. (sl_pouzitelnost) 

0,000 0,878 0,770 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují interaktivní 

propojení uživatele se systémem 

stránek. (sl_interaktivita) 

0,000 0,803 0,645 

Kvalita 

informací 

Webové stránky slevových 

portálů jsou stabilní. 

(sl_stabilita) 

0,000 0,732 0,535 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují podrobné 

informace. (sl_podrobnost) 

0,000 0,775 0,600 

Slevové portály ochotně 

pomáhají svým zákazníkům. 

(sl_ochota) 

0,000 0,502 0,252 

Slevové portály profesionálně 

zodpovídají dotazy svým 

zákazníkům. (sl_dotazy) 

0,000 0,521 0,272 

Kvalita 

služby 

Slevové portály rozumí 

specifickým požadavkům svých 

zákazníků. (sl_pozadavky) 

0,000 0,449* 0,202 

Slevové portály zajišťují bezpečí 

a ochranu soukromí. (sl_bezpeci) 
0,000 0,549 0,301 

Slevové portály mají upřímný 

zájem na řešení zákaznických 

problémů. (sl_problemy) 

0,000 0,517 0,267 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují srozumitelné 

informace. (sl_srozumitelnost) 

0,000 0,625 0,391 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují přesné 

informace, které potřebuji pro 

provedení nákupu. (sl_presnost) 

0,000 0,586 0,343 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují užitečné 

informace.  (sl_uzitecnost) 

0,000 0,709 0,502 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují dostatečné 

informace. (sl_dostatecnost) 

0,000 0,603 0,364 

Důvěra ve 

slevový 

portál 

Nákup přes webové stránky 

slevových portálů je bezpečný. 

(D_sp_bezpecnost) 

0,000 0,836 0,700 

Webové stránky slevových 

portálů jsou spolehlivé. 

(D_sp_spolehlivost) 

0,000 0,850 0,723 

Webové stránky slevových 

portálů jsou důvěryhodné. 

(D_sp_duveryhodnost) 

0,000 0,866 0,750 

Spokojenost 

se slevovým 

portálem 

Jsem spokojen/a  s ponákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. zákaznický 

servis, poprodejní servis, 

možnosti vrácení nebo výměny 

zboží, dodání). 

(S_sp_ponakupni) 

0,000 0,808 0,652 

Jsem spokojen/a s nákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. objednání, 

platba). (S_sp_nakupni) 

0,000 0,873 0,762 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Jsem spokojen/a 

s přednákupními zkušenostmi na 

slevových portálech (např. 

vyhledávání produktu a služeb, 

kvalita informací o produktu a 

služeb a jejich srovnání). 

(S_sp_prednakupni) 

0,000 0,859 0,737 

* hodnota standardizovaného regresního koeficientu je nižší než 0,5 

Jak je vidět v Tab. 4.9, všechny proměnné v testovaném modelu měření M1a jsou 

statisticky významné. Podle Hair a kol. (2010) by standardizované regresní koeficienty měly 

nabývat hodnoty 0,5, v optimálním případě 0,7, a více. Toto doporučení je splněno u všech 

manifestních proměnných, až na manifestní proměnnou Slevové portály rozumí specifickým 

požadavkům svých zákazníků. (sl_pozadavky, 0449), která sytí latentní proměnnou Kvalita 

služby. Tato proměnná není statisticky významná a je možno předpokládat, že způsobuje nižší 

míru shodu modelu s daty.  

Dle dosažených hodnot standardizovaných regresních koeficientů bylo zjištěno, že 

v modelu M1a se vyskytují proměnné, které mají průměrný vztah k příslušným latentním 

proměnným, ale také proměnné, které mají silný vztah k příslušným latentním proměnným. 

Průměrnou sílu vztahu vykazují proměnné sl_znamefirmy (0,579), sl_velkefirmy (0,688) a 

sl_cestnost (0,696) sytící latentní proměnnou Pověst a vnímaná velikost SP, ale také proměnné 

sl_spolehlivost (0,576) sl_aktualnost (0,648) a sl_dataok (0,627) sytící latentní proměnnou 

Kvalita systému. Průměrný vztah byl také shledán mezi proměnnými sl_ochota (0,502) a 

sl_dotazy (0,521) s latentní proměnnou Kvalita informací či u proměnných sl_bezpeci (0,549), 

sl_problemy (0,517), sl_srozumitelnost (0,625), sl_presnost (0,586) a sl_dostatecnost (0,603) 

s latentní proměnnou Kvalita služby.  

Silnou míru vztahu je možno pozorovat mezi proměnnou sl_hraci (0,797), sl_znamost 

(0,807) a sl_trh (0,810) s latentní proměnnou Pověst a vnímaná velikost slevového portálu. 

Stejně tak silnou míru vztahu vykazují proměnné sl_uzivpotreby (0,865), sl_uzivprivetive 

(0,849), sl_pouzitelnost (0,878) a sl_interaktivita (0,803) k latentní proměnné Kvalita systému. 

Taktéž proměnná sl_podrobnost (0,775) a sl_stabilita (0,732), a latentní proměnná Kvalita 
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informací stejně jako manifestní proměnná sl_uzitecnost (0,709) a latentní proměnná Kvalita 

služby mezi sebou vykazují silnou vazbu.  

Všechny manifestní proměnné sytící latentní proměnnou Důvěra ve slevový portál 

(D_sp_bezpecnost/0,836, D_sp_spolehlivost/0,850 a D_sp_duveryhodnost/0,866) vykazují 

silnou vazbu. Taktéž všechny manifestní proměnné sytící latentní proměnnou Spokojenost se 

slevovým portálem (S_sp_ponakupni/0,808, S_sp_nakupni/0,873 a S_sp_prednakupni/0,859) 

vykazují silnou vazbu. 

Ukazatel Cronbachovo Alfa byl vypočten pro každou latentní proměnné zvlášť dle (3.9) 

a dosažené hodnoty je možno vidět v Tab. 4.10.  

Tab. 4.10 Hodnoty Cronbachova Alfa pro každou latentní proměnnou 

Bylo zjištěno, že všechny latentní proměnné jsou platné, jelikož hodnota Cronbachova 

Alfa pro každou z nich nabyla hodnoty vyšší než 0,7, z čehož lze usuzovat, že model měření 

M1a je z pohledu konvergenční validity platný.  

Validita modelu latentních proměnných 

Pro validaci modelu latentních proměnných M1a byla využita kritéria indexů dobré 

shody, konkrétně CFI, NFI a RMSEA a kritérium hodnoty standardizovaných regresních 

koeficientů, přičemž daná proměnná musí být statisticky významná na zvolené hladině 

statistické významnosti. Index CFI byl vypočten dle (3.7), index NFI byl vypočten dle (3.8) a 

hodnota RMSEA byla vypočtena dle (3.6). Doporučené hodnoty indexů dobré shody (s 

ohledem na velikost výběrového souboru n=417 a počtu manifestních proměnných m=30) a 

jejich skutečně naměřené hodnoty pro testovaný model latentních proměnných M1a jsou 

uvedeny v Tab. 4.11.  

 

 

 

Latentní proměnná Cronbachovo Alfa Počet proměnných 

Pověst a vnímaná velikost slevového portálu 0,867 6 

Kvalita systému 0,895 7 

Kvalita informací 0,725 4 

Kvalita služby 0,780 7 

Důvěra ve slevový portál 0,888 3 

Spokojenost se slevovým portálem 0,882 3 
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Tab. 4.11 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model latentních proměnných M1a 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,840 0,90 a vyšší 0,797 0,9 a vyšší 0,083 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,840) je nižší než doporučovaná hranice a i hodnota indexu NFI 

(0,797) stejně jako dosažená hodnota RMSEA (0,083) se odchyluje od doporučené hodnoty. 

Lze tedy říci, že tento navržený model latentních proměnných M1a odpovídá reálným datům 

na téměř 80 %, což není optimální a lze nalézt proměnné, které nejsou statisticky významné. 

Grafická podoba modelu M1a je uvedena na Obr. 4.2.  
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Obr. 4.2 Grafická podoba modelu latentních proměnných M1a 
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 V modelu latentních proměnných M1a jsou analyzovány vztahy mezi latentními 

endogenními a latentními exogenními proměnnými. V Tab. 4.12 je možno vidět hodnoty 

standardizovaných regresních koeficientů a hodnoty statistické významnosti regresních 

koeficientů v modelu latentních proměnných, kdy byla použita hladina statistické významnosti 

0,05.  

Tab. 4.12 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů a standardizovaných 

regresních koeficientů v modelu latentních proměnných 

Latentní endogenní 

proměnná  

Latentní exogenní 

proměnná 
Sig. 

Standardizované 

regresní koeficienty 

Důvěra ve SP Pověst a vnímaná velikost SP 0,000 0,893 

Důvěra ve SP Kvalita systému 0,563 -0,025 

Důvěra ve SP Kvalita informací 0,730 0,015 

Důvěra ve SP Kvalita služby 0,436 0,038 

Spokojenost se SP Důvěra ve SP 0,000 0,813 

Jak lze vidět v Tab. 4.12, vazba mezi latentní proměnnou Důvěra ve slevový portál a 

latentní proměnnou Pověst a vnímaná velikost slevového portálu, stejně jako vazba mezi 

latentní proměnnou Důvěra ve slevový portál a latentní proměnnou Spokojenost se slevovým 

portálem jsou statisticky významné, jelikož hodnota statistické významnosti regresního 

koeficientu je nižší než zvolená hladina statistické významnosti 0,05. Dále lze také vidět dle 

hodnot standardizovaných regresních koeficientů, že vazby mezi danými latentními 

proměnnými jsou silné.   

Vazby mezi latentními proměnnými Kvalita systému, Kvalita informací a Kvalita 

služby k latentní proměnné Důvěra ve slevový portál nejsou statisticky významné, jelikož 

hodnota statistické významnosti regresního koeficientu je vyšší, než hodnota zvolené hladiny 

významnosti. Tyto proměnné způsobují nižší míru shody dat s navrženým modelem. 

Navrženým modelem M1a bylo vysvětleno dle koeficientu determinace R2 81,3 % důvěry ve 

slevový portál a 66,1 % variability spokojenosti s nákupem na slevovém portálu.  

Vyhodnocení výzkumných hypotéz a shrnutí analýzy 

Na základě provedené a výše uvedené analýzy modelu procesu utváření spokojenosti 

zákazníků s nákupem na slevovém portálu M1a, kdy důvěra je považována za prediktor 

spokojenosti zákazníka, je možno provést vyhodnocení výzkummých hypotéz navržených pro 

tento model, viz Tab. 4.13.  
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Tab. 4.13 Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Označení 

výzkumné hypotézy 

Definice výzkumné hypotézy Výsledek 

H1.1 Pověst slevového portálu má vliv na důvěru ve slevový 

portál. 

Nelze 

zamítnout 

H1.2 Vnímaná velikost slevového portálu má vliv na důvěru 

ve slevový portál. 

Nelze 

zamítnout 

H1.3 Kvalita systému má vliv na důvěru ve slevový portál. Zamítnuta 

H1.4 Kvalita informací má vliv na důvěru ve slevový portál. Zamítnuta 

H1.5 Kvalita služeb má vliv na důvěru ve slevový portál. Zamítnuta 

 

Analýzou modelu M1a bylo zjištěno, že bude-li důvěra považována za prediktor 

spokojenosti, pak pověst slevového portálu a jeho vnímaná velikost jsou faktory, které ovlivňují 

důvěru v něj (H1.1 a H1.2). Nebylo však prokázáno, že by kvalita systému (H1.3), kvalita 

informací (H1.4) či kvalita služeb (H1.5) měla vliv na důvěru ve slevový portál. Vazby mezi 

důvěrou ve slevový portál a spokojeností s ním byla prokázána.  

V praxi je možno tato zjištění implementovat do řízení slevových portálů tak, že by 

manageři měli dbát na vytváření co nejlepší image a pověsti slevového portálu. Je nutno 

věnovat pozornost prvkům marketingové komunikace, které vzbuzují u zákazníků důvěru ještě 

před uskutečněním nákupu. Těmi mohou být například záruky vrácení peněz či pojištění 

voucherů, recenze dřívějších zákazníků či certifikáty spolehlivosti a kvality obchodníka. 

Důležité je také komunikovat s případnými nespokojenými zákazníky tak, aby jejich stížnosti 

byly vyřešeny v co nejkratší době co nejvhodnějším způsobem tak, aby klient byl spokojen 

s vyřešením jeho stížnosti. Významné je také řízení komunikace na sociálních sítích, kde se 

často hromadí názory nespokojených klientů. Je tedy zapotřebí odstraňovat elementy, u kterých 

je možné, že by zhoršovaly image a pověst slevového portálu jako stabilního a kvalitního hráče 

na trhu.  

4.2.2 Model spokojenosti zákazníků s nákupem u prodejce 

Model M1b byl analyzován za účelem determinovat faktory ovlivňující spokojenost 

zákazníků slevových portálů s nákupy na nich z pohledu nakupujícího u daného prodejce. 

Navržený model M1b je inspirován teorií modelu očekávání – potvrzení (ECM). V tomto 

navrženém modelu jsou předpokládány vztahy, které jsou popsány následujícími výzkumnými 

hypotézami.   
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H1.6: Pověst prodejce má vliv na důvěru v prodejce. 

H1.7: Vnímaná velikost prodejce má vliv na důvěru v prodejce. 

H1.8: Vnímaná kvalita prodejce má vliv na důvěru zákazníka v prodejce.  

Grafické znázornění modelu je uvedeno na následujícím Obr. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Grafické znázornění testovaného modelu  

 

Formulace modelu  

V  navrženém modelu M1b je obsaženo 41 proměnných. Počet manifestních 

proměnných činí 17, počet latentních proměnných 24, z toho počet proměnných reziduálních 

je 19.  

Jak bylo uvedeno výše, jednou z částí modelu dle metody modelování strukturních 

rovnic je model měření, prostřednictvím kterého jsou zachycovány vztahy manifestních 

proměnných k odpovídající latentní proměnné. Dvě manifestní proměnné vytváří latentní 

proměnnou Pověst prodejce a jsou jimi proměnné p_zakaznik a p_cestnost. Taktéž latentní 

proměnná Vnímaná velikost P je utvářena dvěma manifestními proměnnými a to proměnnou 

p_velkefirmy a proměnnou p_hraci.  

V modelu vystupuje také jedna manifestní proměnná, která je měřena přímo a nemá 

přiřazenu na základě provedené faktorové analýzu žádnou latentní proměnnou. Jedná se o 

manifestní proměnnou p_spolehlivost.   

Latentní proměnná Zákaznická péče prodejce je tvořena šesti manifestními 

proměnnými. Konkrétně se jedná o proměnné p_rychlost, p_dotazy, p_dostatecnost, 

p_presnost, p_aktualnost a p_povest.  

Spokojenost s nákupem u prodejce byla měřena třemi manifestními proměnnými, a to 

manifestní proměnnou s_p_pocit, s_p_napad a s_p_spokojen. Latentní proměnná Důvěra v 

prodejce byla měřena třemi manifestními proměnnými, a to D_p_sliby, D_p_spolehlivost a 

D_p_zamery.  

Pověst prodejce 

Vnímaná velikost 

prodejce 

Vnímaná kvalita 

prodejce 

Spokojenost 

s nákupem  

u prodejce 

Důvěra  

v prodejce 
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Model latentních proměnných znázorňuje vztahy mezi latentními proměnnými. V tomto 

případě jsou analyzovány vztahy mezi proměnnými Pověst prodejce, Vnímaná velikost 

prodejce a Zákaznická péče a Důvěrou v prodejce. Dále je analyzován vztah, kdy důvěra v 

prodejce, která substituuje potvrzení očekávání o prodejci dle modelu ECM, a je prediktorem 

latentní proměnné Spokojenost s prodejcem.  

Validita modelu měření 

U testovaného modelu měření M1b byla pro validaci využita kritéria indexů dobré 

shody, konkrétně CFI, NFI a RMSEA včetně Cronbachova Alfa a kritérium hodnoty 

standardizovaných regresních koeficientů, přičemž daná proměnná musí být statisticky 

významná na zvolené hladině statistické významnosti. Index CFI byl vypočten dle (3.7), index 

NFI byl vypočten dle (3.8) a hodnota RMSEA byla vypočtena dle (3.6). Doporučené hodnoty 

indexů dobré shody (s ohledem na velikost výběrového souboru n=417 a počtu manifestních 

proměnných m=17) dle Hair a kol. (2010) a jejich skutečně naměřené hodnoty pro testovaný 

model měření M1b jsou uvedeny v Tab. 4.14.  

Tab. 4.14 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model měření M1b 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,891 0,92 a vyšší 0,877 0,9 a vyšší 0,129 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,891) je pod doporučovanou hranicí a i hodnota indexu NFI 

(0,877), stejně jako dosažená hodnota RMSEA (0,129) se odchyluje od doporučené hodnoty. 

Dle použitých ukazatelů tento navržený model měření M1b odpovídá reálným datům na téměř 

88 %. Grafická podoba modelu měření M1b je uvedena v příloze č. 5 na Obr. 2.  

V Tab. 4.15 je možno vidět hodnoty standardizovaných regresních koeficientů v modelu 

měření M1b a hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, kdy byla použita hladina 

statistické významnosti 0,05. V Tab. 4.15 je uveden taktéž koeficient determinace R2, který 

udává, jakou část rozptylu vyjadřuje daná manifestní proměnná ve vztahu k příslušné latentní 

proměnné.  
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Tab. 4.15 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, standardizovaných 

regresních koeficientů a koeficienty determinace v modelu měření M1b 

Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Vnímaná 

velikost P 

Prodejci na slevových portálech 

jsou velcí hráči na trhu. 

(p_hraci) 

0,000 0,892 0,796 

Prodejci na slevových portálech 

jsou velké společnosti. 

(p_velkefirmy) 

0,000 0,896 0,802 

Zákaznická 

péče P 

Prodejci na slevových portálech 

mají dobrou pověst, protože o 

své zákazníky pečují. 

(p_povest) 

0,000 0,713 0,509 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují aktuální informace. 

(p_aktualnost) 

0,000 0,927 0,860 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují přesné informace. 

(p_presnost) 

0,000 0,912 0,832 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují dostatečné 

informace. (p_dostatecnost) 

0,000 0,897 0,804 

Prodejci na slevových portálech 

mi zodpoví všechny mé dotazy 

na produkt. (p_dotazy) 

0,000 0,773 0,597 

Prodejci na slevových portálech 

poskytují služby rychle. 

(p_rychlost) 

0,000 0,792 0,627 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Spokojenost 

s P 

Mám dobrý pocit z rozhodnutí 

nakoupit produkty či služby od 

prodejců na slevových 

portálech. (S_p_pocit) 

0,000 0,905 0,818 

Myslím si, že nákup produktů či 

služeb od prodejců na slevových 

portálech je dobrý nápad. 

(S_p_napad) 

0,000 0,851 0,725 

Jsem celkově spokojen/a 

s nákupem u prodejců na 

slevových portálech. 

(S_p_spokojen) 

0,000 0,862 0,743 

Důvěra v P 

Prodejci slevových portálů mají 

se svými zákazníky nejlepší 

záměry. (D_p_zamery) 

0,000 0,777 0,604 

Prodejci slevových portálů 

dodržují sliby a závazky. 

(D_p_sliby) 

0,000 0,734 0,539 

Prodejci slevových portálů jsou 

spolehliví. (D_p_spolehlivost) 
0,000 0,709 0,624 

Pověst P 

Prodejci na slevových portálech 

mají dobrou pověst, protože 

jsou čestní. (p_cestnost) 

0,000 0,852 0,726 

Prodejci na slevových portálech 

se zaměřují na své zákazníky. 

(p_zakaznik) 

0,000 0,785 0,616 

Jak je vidět v Tab. 4.15, všechny proměnné v testovaném modelu měření M1b jsou 

statisticky významné. Podle Hair a kol. (2010) by standardizované regresní koeficienty měly 

nabývat hodnoty 0,5, v optimálním případě 0,7, a více. Toto doporučení je splněno u všech 
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manifestních proměnných. Jelikož hodnota standardizovaných regresních koeficientů u všech 

proměnných je vyšší než 0,7, je možno tyto vazby shledat za silné.  

Ukazatel Cronbachovo Alfa byl vypočten pro každou latentní proměnné zvlášť dle (3.9) 

a dosažené hodnoty je možno vidět v Tab. 4.16.  

Tab. 4.16 Hodnoty Cronbachova Alfa pro každou latentní proměnnou 

Bylo zjištěno, že reliabilita všech latentních proměnných je platná, jelikož hodnota 

Cronbachova Alfa pro každou z nich nabyla hodnoty vyšší než 0,7, z čehož lze usuzovat, že 

model M1b je z pohledu konvergenční validity platný.  

Validita modelu latentních proměnných 

Pro validaci modelu latentních proměnných M1b byla zvolena kritéria indexů CFI, který 

byl vypočten dle (3.7), NFI, vypočten dle (3.8) a RMSEA, vypočtena dle (3.6) a kritérium 

hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, kdy daná proměnná musí být statisticky 

významná na zvolené hladině statistické významnosti 0,05. Doporučené hodnoty indexů dobré 

shody (s ohledem na velikost výběrového souboru n=417 a počtu manifestních proměnných 

m=17) a jejich skutečně dosažené hodnoty pro testovaný model latentních proměnných M1b 

jsou uvedeny v Tab. 4.17.  

Tab. 4.17 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model latentních proměnných M1b 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,873 0,92 a vyšší 0,857 0,9 a vyšší 0,128 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,873) je nižší než doporučovaná hranice a i hodnota indexu NFI 

(0,857) stejně jako dosažená hodnota RMSEA (0,128) se odchyluje od doporučené hodnoty. 

Lze tedy říci, že tento navržený model odpovídá reálným datům na téměř 86 %, což není 

optimální a lze v tomto modelu M1b nalézt proměnné, které nejsou statisticky významné. 

Grafická podoba modelu M1b je uvedena na Obr. 4.4.  

Latentní proměnná Cronbachovo Alfa Počet proměnných 

Vnímaná velikost prodejce 0,802 2 

Zákaznická péče prodejce 0,928 6 

Pověst prodejce 0,888 2 

Důvěra v prodejce 0,807 3 

Spokojenost s prodejcem 0,899 3 
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Obr. 4.4 Grafická podoba modelu latentních proměnných M1b 

 V modelu latentních proměnných M1b jsou analyzovány vztahy mezi latentními 

endogenními a latentními exogenními proměnnými. V Tab. 4.18 je možno vidět hodnoty 

standardizovaných regresních koeficientů a hodnoty statistické významnosti regresních 

koeficientů v modelu latentních proměnných M1b, kdy byla použita hladina statistické 

významnosti 0,05.  

Tab. 4.18 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů a standardizovaných 

regresních koeficientů v modelu latentních proměnných M1b 

Latentní endogenní 

proměnná  

Latentní exogenní 

proměnná 
Sig. 

Standardizované 

regresní koeficienty 

Důvěra v P Pověst P 0,728 -0,018 

Důvěra v P Vnímaná velikost P 0,970 -0,002 

Důvěra v P Zákaznická péče P 0,000 0,915 

Důvěra v P Spolehlivost P * 0,136 0,044 

Spokojenost s P Důvěra v P 0,000 0,931 

*měřená jednou manifestní proměnnou 

Dle dosažených výsledků je možno tvrdit, že vazba mezi latentní proměnnou Důvěra v 

prodejce a latentní proměnnou Pověst prodejce, stejně jako vazba mezi latentní proměnnou 

Důvěra v prodejce a latentní proměnnou Vnímaná velikost prodejce, ale také vazba mezi 

latentní proměnnou Důvěra v prodejce a Spolehlivost prodejce nejsou statisticky významné, 
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jelikož hodnota statistické významnosti regresních koeficientů je vyšší než zvolená hladina 

statistické významnosti 0,05. Dále lze také vidět dle hodnot standardizovaných regresních 

koeficientů, že vazby se velice blíží nulovým hodnotám.  Tyto proměnné způsobují nižší míru 

shody dat s navrženým modelem M1b. 

Vazby mezi latentními proměnnými Zákaznická péče prodejce k Důvěře v prodejce, 

stejně jako mezi latentními proměnnými Důvěra v prodejce a Spokojenost s prodejcem jsou 

statisticky spolehlivé. Tyto vazby je možno dle dosažených hodnot standardizovaných 

regreních koeficientů (viz Tab. 4.18) shledat za silné. V navrženém modelu M1b je vysvětleno 

dle koeficientu determinace 81,1 % variability důvěry v prodejce a 86,7 % variability 

spokojenosti s nákupem u daného prodejce.  

Vyhodnocení výzkumných hypotéz a shrnutí analýzy 

Na základě provedené a výše uvedené analýzy modelu procesu utváření spokojenosti 

s nákupem u daného prodejce M1b, kdy důvěra je považována za prediktor spokojenosti 

zákazníka, je možno provést vyhodnocení hypotéz navržených pro tento model, viz Tab. 4.19.  

Tab. 4.19 Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Označení výzkumné 

hypotézy 

Definice výzkumné hypotézy Výsledek 

H1.6 Pověst prodejce má vliv na důvěru v prodejce. Zamítnuta 

H1.7 Vnímaná velikost prodejce má vliv na důvěru  

v prodejce. 

Zamítnuta 

H1.8 Vnímaná kvalita prodejce má vliv na důvěru 

zákazníka v prodejce.  

Nelze 

zamítnout 

Analýzou modelu M1b bylo zjištěno, že bude-li důvěra považována za prediktor 

spokojenosti, pak pověst prodejce a jeho vnímaná velikost stejně jako jeho spolehlivost nejsou 

faktory, které ovlivňují důvěru v něj (H1.6 a H1.7). Naopak bylo zjištěno, že faktor nejvíce 

ovlivňující důvěru v prodejce je vnímaná kvalita daného prodejce (H1.8), v tomto případě 

představována péčí o zákazníky. Vazba mezi důvěrou v prodejce a spokojeností s ním byla 

prokázána.  

Co se týče praktického využití výsledků provedené analýzy dat, prodejce se nachází 

v opačné situaci, než se nachází samotný slevový portál. Zatímco slevový portál se musí 

soustředit na fázi před nákupem, pro prodejce je významnější fáze po nákupu, tedy fáze 

obsloužení zákazníka. Prodejce se musí zaměřit na co nejkvalitnější provedení služby či dodání 
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zboží tak, aby zákazník byl spokojen. Je nutné dbát na to, aby dodání zboží či provedení služby 

bylo rychlé, ale také neméně závisí na poskytování informací zákazníkům. Zákazník požaduje, 

aby měl všechny informace, které si vyžádá, aby byly aktuální, dostupné a úplné. Je nutno 

odpovídat na dotazy zákazníků, tak, aby zákazník měl pocit, že je o něj pečováno.   

4.2.3 Model věrnosti zákazníků 

Na základě výše uvedených výsledků provedené analýzy dvou modelů spokojenosti 

zákazníků s nákupem na slevovém portálu z pohledu nakupujícího na slevovém portálu M1a  a 

z pohledu nakupujícího u daného prodejce M1b byl navržen model procesu utváření věrnosti 

zákazníků M1, kdy důvěra je považována za prediktor spokojenosti zákazníků. Tento model 

M1 byl analyzován za účelem determinovat faktory ovlivňující záměr zákazníků opakovat 

nákup na slevovém portálu a analyzovat vztah mezi spokojeností s nákupem u daného prodejce 

a spokojeností s nákupem na slevovém portálu. V tomto navrženém modelu M1 jsou 

předpokládány vztahy, které jsou popsány následujícími výzkumnými hypotézami.   

H1.9: Spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  

H1.10: Důvěra ve slevový portál je prediktorem spokojenosti s nákupem na slevovém 

portálu.  

H1.11: Důvěra zákazníka v prodejce je prediktorem spokojenosti s nákupem u 

prodejce.  

Grafické znázornění modelu M1 je uvedeno na následujícím Obr. 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Grafické znázornění testovaného modelu M1 
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Formulace modelu  

V  navrženém modelu M1 je obsaženo 66 proměnných. Počet manifestních proměnných 

činí 27, počet latentních proměnných 39, z toho počet proměnných reziduálních je 32.  

Model je i v tomto případě analyzován z pohledu modelu měření a z pohledu modelu 

latentních proměnných. V modelu měření M1 šest manifestních proměnných vytváří latentní 

proměnnou Pověst a vnímaná velikost slevového portálu. Jsou jimi proměnné sl_trh, 

sl_znamost, sl_cestnost, sl_velkefirmy, sl_hraci a sl_znamefirmy. Latentní proměnná Důvěra 

ve slevový portál, byla měřena třemi manifestními proměnnými, a to D_sp_bezpecnost, 

D_sp_spolehlivost a D_sp_duveryhodnost. Spokojenost s nákupem na slevovém portálu byla 

měřena třemi manifestními proměnnými, a to manifestní proměnnou s_sl_prednakupni, 

s_sl_nakupni a s_sl_ponakupni.  

Latentní proměnná Zákaznická péče prodejce je tvořena šesti manifestními 

proměnnými. Konkrétně se jedná o proměnné p_rychlost, p_dotazy, p_dostatecnost, 

p_presnost, p_aktualnost a p_povest. Latentní proměnná Důvěra v prodejce byla měřena třemi 

manifestními proměnnými, a to D_p_sliby, D_p_spolehlivost a D_p_zamery. Spokojenost 

s nákupem u prodejce byla měřena třemi manifestními proměnnými, a to manifestní proměnnou 

s_p_pocit, s_p_napad a s_p_spokojen. Latentní proměnná Záměr opakovat nákup je měřena 

třemi manifestními proměnnými, a to proměnnou zamer_plan, proměnnou zamer_radbych a 

proměnnou zamer_pravdepodobne.  

Model latentních proměnných M1 znázorňuje vztahy mezi latentními proměnnými. 

V tomto případě jsou analyzovány vztahy mezi proměnnými Pověstí a vnímanou velikostí 

slevového portálu Důvěrou ve slevový portál. Důvěra ve slevový portál je prediktorem latentní 

proměnné Spokojenost se slevovým portálem. Zároveň je analyzován vztah mezi latentní 

proměnnou Zákaznická péče a Důvěrou v prodejce. Dále je analyzován vztah, kdy Důvěra v 

prodejce je prediktorem latentní proměnné Spokojenost s prodejcem. Na proměnnou Záměr 

opakovat nákup na slevovém portálu působí dvě proměnné a to Spokojenost se slevovým 

portálem a Spokojenost s prodejcem. Zároveň je analyzován také vztah mezi samotnými 

proměnnými, které představují spokojenost, a to mezi latentní proměnnou Spokojenost se 

slevovým portálem a Spokojenost s prodejcem.  

Validita modelu měření 

Taktéž pro validaci tohoto modelu měření M1 byla využita kritéria indexů dobré shody, 

konkrétně CFI, NFI a RMSEA včetně Cronbachova Alfa a kritérium hodnoty 

standardizovaných regresních koeficientů, přičemž daná proměnná musí být statisticky 

významná na zvolené hladině statistické významnosti 0,05. Index CFI byl vypočten dle (3.7), 
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index NFI byl vypočten dle (3.8) a hodnota RMSEA byla vypočtena dle (3.6). Doporučené 

hodnoty indexů dobré shody (s ohledem na velikost výběrového souboru n=417 a počtu 

manifestních proměnných m=27) dle Hair a kol. (2010) a jejich skutečně naměřené hodnoty 

pro analyzovaný model měření M1 jsou znázorněny v Tab. 4.20.  

Tab. 4.20 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model měření M1 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,829 0,92 a vyšší 0,810 0,9 a vyšší 0,131 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,829), stejně jako hodnota indexu NFI (0,810) a stejně jako 

dosažená hodnota RMSEA (0,131) se odchylují od doporučené hodnoty. Lze tedy říci, že tento 

navržený model měření M1 odpovídá reálným datům na 81 %. Grafická podoba modelu měření 

M1 je uvedena v příloze č. 5 na Obr. 3.  

V následující Tab. 4.21 jsou vyobrazeny hodnoty standardizovaných regresních 

koeficientů v modelu měření M1 a hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů mezi 

manifestními proměnnými a příslušnými latentními proměnnými, kdy byla použita hladina 

statistické významnosti 0,05. V Tab. 4.21 je rovněž uveden koeficient determinace R2, který 

udává, jakou část rozptylu vyjadřuje daná manifestní proměnná ve vztahu k příslušné latentní 

proměnné.  

Tab. 4.21 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, standardizovaných 

regresních koeficientů a koeficienty determinace v modelu měření M1 

Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Pověst a 

vnímaná 

velikost SP 

Hodně známých firem prodává své 

produkty a služby prostřednictvím 

slevových portálů. 

(sl_znamefirmy) 

0,000 0,596 0,355 

Slevové portály jsou velkými hráči 

na trhu. (sl_hraci) 

0,000 0,776 0,602 

Slevové portály jsou velké 

společnosti. (sl_velkefirmy) 

0,000 0,715 0,511 



104 

 

Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

 Slevové portály mají dobrou 

pověst, protože jsou čestné. 

(sl_cestnost) 

0,000 0,709 0,502 

Slevové portály jsou dobře známé 

webové stránky. (sl_znamost) 
0,000 0,794 0,630 

Slevové portály mají dobrou 

pověst na trhu. (sl_trh) 
0,000 0,803 0,646 

Důvěra ve 

SP 

Nákup přes webové stránky 

slevových portálů je bezpečný. 

(D_sp_bezpecnost) 

0,000 0,829 0,687 

Webové stránky slevových portálů 

jsou spolehlivé. 

(D_sp_spolehlivost) 

0,000 0,849 0,721 

Webové stránky slevových portálů 

jsou důvěryhodné. 

(D_sp_duveryhodnost) 

0,000 0,873 0,762 

Spokojenost 

se SP 

Jsem spokojen/a  s ponákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. zákaznický servis, 

poprodejní servis, možnosti 

vrácení nebo výměny zboží, 

dodání). (S_sp_ponakupni) 

0,000 0,800 0,639 

 Jsem spokojen/a s nákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. objednání, platba). 

(S_sp_nakupni) 

0,000 0,880 0,774 
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Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

 Jsem spokojen/a s přednákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. vyhledávání 

produktu a služeb, kvalita 

informací o produktu a služeb a 

jejich srovnání).  

(S_sp_prednakupni) 

0,000 0,857 0,735 

Zákaznická 

péče P 

Prodejci na slevových portálech 

mají dobrou pověst, protože o své 

zákazníky pečují. (p_povest) 

0,000 0,709 0,503 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují aktuální informace. 

(p_aktualnost) 

0,000 0,931 0,866 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují přesné informace. 

(p_presnost) 

0,000 0,903 0,816 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují dostatečné informace. 

(p_dostatecnost) 

0,000 0,899 0,809 

Prodejci na slevových portálech 

mi zodpoví všechny mé dotazy na 

produkt. (p_dotazy) 

0,000 0,771 0,594 

Prodejci na slevových portálech 

poskytují služby rychle. 

(p_rychlost) 

0,000 0,801 0,641 

Spokojenost 

s P 

Mám dobrý pocit z rozhodnutí 

nakoupit produkty či služby od 

prodejců na slevových portálech. 

(S_p_pocit) 

0,000 0,888 0,788 
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Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

 Myslím si, že nákup produktů či 

služeb od prodejců na slevových 

portálech je dobrý nápad. 

(S_p_napad) 

0,000 0,843 0,711 

 Jsem celkově spokojen/a 

s nákupem u prodejců na 

slevových portálech. 

(S_p_spokojen) 

0,000 0,887 0,786 

Důvěra v P Prodejci slevových portálů mají se 

svými zákazníky nejlepší záměry. 

(D_p_zamery) 

0,000 0,754 0,569 

Prodejci slevových portálů 

dodržují sliby a závazky. 

(D_p_sliby) 

0,000 0,745 0,555 

Prodejci slevových portálů jsou 

spolehliví. (D_p_spolehlivost) 
0,000 0,808 0,652 

Záměr 

opakovat 

nákup 

 

Pravděpodobně budu i v budoucnu 

pokračovat v nákupu produktů a 

služeb na slevových portálech. 

(zamer_pravdepodobne) 

0,000 0,978 0,956 

Plánuji i v budoucnu pokračovat 

ve využívání slevových portálů k 

nákupu produktů a služeb. 

(zamer_plan) 

0,000 0,975 0,950 

Pokud budu moci, rád/a bych 

využíval/a slevových portálů k 

nákupu produktů a služeb. 

(zamer_radbych) 

0,000 0,886 0,785 

Dle dosažených výsledků v Tab. 4.21 jsou všechny vazby mezi manifestními a 

latentními proměnnými na zvolené hladině statistické významnosti 0,05 statisticky významné. 
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Dle výsledků standardizovaných regresních koeficientů lze uvést, že všechny vazby mezi 

proměnnými v modelu měření M1 jsou statisticky významné. V modelu měření se nachází 

manifestní proměnná s průměrnou sílou vazby k latentní proměnné (hodnota 

standardizovaného regresního koeficientu se nachází v intervalu 0,3 – 0,7). Jedná se o 

manifestní proměnnou sl_znamefirmy (0,596), která sytí latentní proměnnou Pověst a vnímaná 

velikost slevového portálu. Ostatní manifestní proměnné vykazují vysokou sílu vazby k latentní 

proměnné (hodnota standardizovaného regresního koeficientu je vyšší než 0,7), viz Tab. 4.21. 

Ukazatel Cronbachovo Alfa byl vypočten pro každou latentní proměnnou zvlášť dle 

(3.9) již v dřívější části kapitoly, s výjimkou latentní proměnné Záměr opakovat nákup. 

Hodnota Cronbachova Alfa této latentní proměnné, která je tvořena třemi manifestními 

proměnnými, je 0,961. Jelikož se hodnota Cronbachova Alfa odvíjí od struktury latentní 

proměnná a ta zůstává zachována ve všech navržených modelech, je možno konstatovat, viz 

Tab. 4.10 a 4.16, že Cronbachovo Alfa každé latentní proměnné nabylo hodnoty vyšší než 0,7, 

z čehož lze usuzovat, že model M1 je z pohledu konvergenční validity platný.  

Validita modelu latentních proměnných 

Pro validaci modelu latentních proměnných M1 byly zvoleny rovněž indexy CFI, NFI 

a RMSEA a kritérium hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, kdy daná proměnná 

musí být statisticky významná na zvolené hladině statistické významnosti 0,05. Index CFI byl 

vypočten dle (3.7), index NFI byl vypočten dle (3.8) a hodnota RMSEA byla vypočtena dle 

(3.6). Doporučené hodnoty indexů dobré shody (s ohledem na velikost výběrového souboru 

n=417 a počtu manifestních proměnných m=27) a jejich skutečně dosažené hodnoty pro 

analyzovaný model latentních proměnných M1 jsou uvedeny v Tab. 4.22.  

Tab. 4.22 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model latentních proměnných M1 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,820 0,92 a vyšší 0,801 0,9 a vyšší 0,131 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,820) je nižší než doporučovaná hranice, stejně jako hodnota 

indexu NFI (0,801) a dosažená hodnota RMSEA (0,131) se odchyluje od doporučené hodnoty. 

Lze tedy říci, že tento navržený model M1 odpovídá reálným datům na 80 %, což napovídá, že 

v tomto modelu M1 lze nalézt proměnné, které nejsou statisticky významné. Grafická podoba 

modelu M1 je uvedena na Obr. 4.6.  



108 

 

 

Obr. 4.6 Grafická podoba modelu latentních proměnných M1 

 V modelu latentních proměnných M1 jsou analyzovány vztahy mezi latentními 

endogenními a latentními exogenními proměnnými. V Tab. 4.23 je možno vidět hodnoty 

standardizovaných regresních koeficientů a hodnoty statistické významnosti regresních 

koeficientů v modelu latentních proměnných M1.  

Tab. 4.23 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů a standardizovaných 

regresních koeficientů v modelu latentních proměnných M1 

Latentní endogenní 

proměnná  
Latentní exogenní proměnná Sig. 

Standardizované 

regresní koeficienty 

Důvěra v P Zákaznická péče P 0,000 0,917 

Důvěra ve SP Pověst a vnímaná velikost SP 0,000 0,880 

Spokojenost s P Důvěra v P 0,000 0,914 
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Latentní endogenní 

proměnná  
Latentní exogenní proměnná Sig. 

Standardizované 

regresní koeficienty 

Spokojenost se SP Důvěra ve SP 0,004 0,109 

Spokojenost se SP Spokojenost s P 0,000 0,888 

Záměr opakovat nákup Spokojenost se SP 0,001 0,103 

Záměr opakovat nákup Spokojenost s P 0,000 0,796 

Dle dosažených výsledků je možno tvrdit, že všechny vazby mezi latentními 

proměnnými v modelu M1 jsou statisticky významné (hodnota statistické významnosti 

regresních koeficientů je nižší než zvolená hladina statistické významnosti 0,05). Dle hodnot 

standardizovaných regresních koeficientů je vidět, viz Tab. 4.23, že se v modelu M1 nacházejí 

proměnné s nízkou mírou vzájemné vazby a proměnné s vysokou mírou vzájemné vazby. 

Vazba mezi latentní proměnnou Důvěra ve slevový portál a latentní proměnnou Spokojenost se 

slevovým portálem (0,109), stejně jako vazba mezi latentní proměnnou Spokojenost se 

slevovým portálem a latentní proměnnou Záměr opakovat nákup (0,103) není statisticky 

významná. Lze míru této vazby označit jako slabou. Tyto proměnné způsobují nižší míru shody 

dat s navrženým modelem M1. 

Ostatní navržené vazby mezi latentními proměnnými je možno dle dosažených hodnot 

standardizovaných regresních koeficientů (viz Tab. 4.26) shledat za silné. V navrženém modelu 

M1 je vysvětleno dle koeficientu determinace 84,1 % variability důvěry v prodejce, 77,4 % 

variability důvěry ve slevový portál, 83,6 % variability spokojenosti s nákupem u daného 

prodejce, 93,0 % variability spokojenosti s nákupem u slevového portálu a 80,3 % variability 

záměru opakovat nákup na daném slevovém portálu.  

Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Na základě provedené a výše uvedené analýzy modelu M1 popisujícího proces utváření 

spokojenosti s nákupem na slevovém portálu z pohledu zákazníka slevového portálu a 

zákazníka daného prodejce, kdy důvěra je považována za prediktor spokojenosti zákazníka, je 

možno provést vyhodnocení výzkumných hypotéz navržených pro tento model M1, viz Tab. 

4.24.  
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Tab. 4.24 Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Označení výzkumné 

hypotézy 

Definice výzkumné hypotézy Výsledek 

H1.9 Spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje 

spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

Nelze 

zamítnout 

H1.10 Důvěra ve slevový portál je prediktorem spokojenosti 

s nákupem na slevovém portálu.  

Nelze 

zamítnout 

H1.11 Důvěra zákazníka v prodejce je prediktorem 

spokojenosti s nákupem u prodejce.  

Nelze 

zamítnout 

Analýzou modelu M1 bylo zjištěno, že bude-li důvěra považována za prediktor 

spokojenosti, pak důvěra ve slevový portál nemá vliv na spokojenost s nákupem na slevovém 

portálu (H1.10).  Bylo prokázáno, že důvěra zákazníka v prodejce má vliv na spokojenost 

s nákupem u prodejce (H1.11). Taktéž je možno přijmout výzkumnou hypotézu H1.9, a tedy 

bylo identifikováno, že spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje spokojenost 

s nákupem na slevovém portálu.  

Shrnutí analýzy modelu  

Grafické ztvárnění výsledků analýzy navrženého modelu M1 je uvedeno na Obr. 4.7. 

Na tomto obrázku je uveden proces utváření věrnosti zákazníků slevových portálů, kdy důvěra 

je prediktorem spokojenosti zákazníků. Plnou černou čarou vyobrazené proměnné a vazby mezi 

proměnnými byly analýzou modelu M1 potvrzeny jako statisticky významné. Vazby, které byly 

identifikovány jako statisticky významné s nízkou sílou vazby, jsou označeny přerušovanou 

černou čarou, zatímco plnou šedou čarou jsou vyobrazené proměnné a vazby mezi 

proměnnými, které byly analýzou modelu M1 identifikovány jako statisticky nevýznamné. 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Model M1 utváření spokojenosti zákazníků slevových portálů, kdy důvěra je prediktorem spokojenosti zákazníků 
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Pokud má provozovatel slevového portálu zájem budovat spokojenost zákazníků za 

účelem zvýšení věrnosti zákazníků, pověst a vnímaná velikost slevového portálu jsou 

vhodnými proměnnými, na základě nichž se vytváří důvěra ve slevový portál z pohledu 

očekávání zákazníka. Bylo zjištěno na základě výsledků standardizovaných regresních 

koeficientů, že na pověst a vnímaní velikosti slevového portálu má silný vliv pověst slevového 

portálu na trhu (0,803), dále pak známost webových stránek slevového portálu (0,794), ale také 

to, že pověst a vnímaní velikosti slevového portálu ovlivní silně také vnímaní tržní pozice 

slevového portálu zákazníky (0,776). Silně se na pověsti a vnímání velikosti slevového portálu 

podílí také čestnost (0,715) a vnímaní slevových portálů jako velkých firem (0,709). Naopak 

pouze průměrný vliv na pověst a vnímanou velikost slevového portálu má to, zda na nich nabízí 

své výrobky a služby známé firmy (0,596).  

Manažerům či marketingovým pracovníkům slevových portálů je možno doporučit, aby 

svou činnost soustředili do sféry vytváření image slevového portálu. Slevový portál by měl být 

známý, důvěryhodný, měl by mít dobrou pověst, ale také by měl být vnímán jako stabilní a 

velká společnost na trhu. Je nutno soustředit pozornost na prvky marketingové komunikace, 

které vzbuzují u zákazníků důvěru ještě před uskutečněním nákupu. Těmi mohou být například 

záruky vrácení peněz či pojištění voucherů, recenze dřívějších zákazníků či certifikáty 

spolehlivosti a kvality obchodníka. Důležité je také komunikovat s případnými nespokojenými 

zákazníky tak, aby jejich stížnosti byly vyřešeny v co nejkratší době co nejvhodnějším 

způsobem tak, aby klient byl spokojen s vyřešením jeho stížnosti. Je zapotřebí také řídit 

komunikaci na sociálních sítích, kde se často hromadí názory nespokojených klientů. Je tedy 

zapotřebí odstraňovat elementy, které mohou zhoršovat image a pověst slevového portálu jako 

stabilního a kvalitního hráče na trhu.  

Na důvěru ve slevový portál však nemá vliv kvalita systému, kvalita informací ani 

kvalita služeb definované na základě DeLone & McLean Information System success modelu. 

Důvěra ve slevový portál se promítá do spokojenosti s nákupem na něm, ovšem míra této vazby 

je slabá. Na důvěru ve slevový portál mají silný vliv dle hodnot standardizovaných regresních 

koeficientů důvěryhodnost webových stránek slevového portálu (0,873), jejich spolehlivost 

(0,849), ale také bezpečnost nákupu na těchto stránkách (0,829).  

Naopak pověst prodejce a jeho vnímaná velikost nemají vliv na důvěru v prodejce 

z pohledu očekávání zákazníka. Bylo zjištěno, že vnímaná kvalita prodejce se vytváří nejvíce 

na základě faktoru, který je možno nazvat jako zákaznická péče prodejce. Zákaznická péče má 

velmi silný vliv na důvěru zákazníka v prodejce. Na základě standardizovaných regresních 

koeficientů bylo zjištěno, že zákazníci nejvíce ocení, pokud jim prodejci na slevových portálech 
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poskytují aktuální (0,931) informace. Zákazníci také chtějí informace dostatečné (0,899) a 

přesné (0,903). Dále zákazníci očekávají od prodejců, že při uplatnění voucherů nedojde 

k delšímu čekání a prodejci tak poskytnou svou službu rychle (0,801). Silný vliv na vnímání 

zákaznické péče má také zodpovězení všech dotazů (0,771) a dobrá pověst prodejce (0,709) 

díky kvalitní péči o své zákazníky.  

Prodejci by tedy měli soustředit pozornost na fázi po nákupu slevového voucheru a měli 

by dbát na kvalitu informací, které poskytují u nabídky na slevovém portálu. Zákazníci chtějí 

aktuální, přesné informace, které budou dostačující. Stane-li se, že zákazníci nenajdou u 

nabídky veškeré potřebné informace, je nutné, aby měli možnost se dotázat prodejce, a 

očekávají, že se dozvědí odpověď rychle. Prodejce se musí zaměřit na co nejkvalitnější 

provedení služby či dodání zboží tak, aby zákazník byl spokojen. Je vhodné, aby zákazníci 

nemuseli na uplatnění voucheru dlouho čekat. Je tedy vhodné, aby prodejci dopředu dobře 

zvážili, jaké množství voucherů nabídnou k prodeji, což by mělo odrážet jejich skladové 

kapacity, možnosti obsluhy a servisu.  

Důvěra v prodejce, ovlivněná velmi silně zákaznickou péčí prodejce, má velmi silný 

vliv na spokojenost zákazníka s nákupem u daného prodejce. Dle výsledných hodnot 

standardizovaných regresních koeficientů musí být prodejci zejména spolehliví (0,808), musí 

dodržovat své sliby a závazky (0,745) a musí mít rovněž se svými zákazníky ty nejlepší záměry 

(0,754).  

Důvěra ve slevový portál má vliv na spokojenost s nákupem u slevového portálu, avšak 

tento vliv je však jen slabý (0,109). Avšak vliv důvěry v prodejce na spokojenost s nákupem u 

něj je velmi silný (0,914). Spokojenost s nákupem na slevovém portálu je podobně stejnou 

měrou vlivu určována přednákupními, nákupními i ponákupními zkušenostmi (0,857, 0,880 a 

0,800 jmenovitě), avšak lze říci, že nákupní servis, jako je například např. proces objednání a 

způsoby platby a doručení, je významnější než ostatní fáze nákupu, například poprodejní servis, 

možnosti vrácení nebo výměny zboží či vyhledávání produktu a služeb a kvalita informací o 

produktu a služeb a jejich srovnání. Spokojenost zákazníka s nákupem u daného prodejce 

spočívá z největší míry v celkové spokojenosti s nákupem u prodejců na slevových portálech 

(0,887), ale také v dobrém pocitu zákazníka z rozhodnutí nakoupit produkty či služby od 

prodejců na slevových portálech (0,888) a v pocitu zákazníka, že nákup produktů či služeb od 

prodejců na slevových portálech je dobrý nápad (0,843).  

Záměr opakovat nákup u daného slevového portálu je určován spokojeností s nákupem 

na slevovém portálu, ale také spokojeností s nákupem u daného prodejce. Dle dosažených 

hodnot standardizovaných regresních koeficientů je vliv spokojenosti s nákupem u daného 
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prodejce silný (0,796), zatímco vliv spokojenosti s nákupem na slevovém portálu jen nízký 

(0,103). V modelu M1 byla také prokázána vazba mezi spokojeností s nákupem u daného 

prodejce a spokojeností s nákupem na daném slevovém portálu, přičemž míra této vazby je 

silná (0,888).  

Lze tedy shrnout, že věrnost zákazníků slevových portálů je možno vytvářet na základě 

jejich spokojenosti s nákupem u daného prodejce. Je-li zákazník spokojen s nákupem u 

prodejce, je velice pravděpodobné, že bude spokojen také s nákupem na slevovém portálu a 

znovu využije jeho služeb k dalším nákupům. Vedení slevových portálů by mělo dbát na 

správný výběr prodejců a zdůrazňovat jim významnou roli péče o zákazníky.  

4.3 Analýza modelu s důvěrou jako konsekvencí spokojenosti zákazníků 

V následující části byl analyzován model M2, tedy proces utváření spokojenosti a 

věrnosti zákazníků slevových portálů, kde důvěra je považována za konsekvenci spokojenosti 

zákazníků.  

Za účelem dosažení dílčích cílů práce byl model M2 testován nejprve po jednotlivých 

částech a to nejprve model M2a popisující proces utváření spokojenosti zákazníka s nákupem 

na slevovém portálu, následně byl testován model M2b popisující proces utváření spokojenosti 

zákazníka s nákupem u daného prodejce. Na základě výsledků dílčích částí analýzy modelu byl 

navržen model chování zákazníků v procesu utváření spokojenosti, důvěry, a věrnosti 

zákazníků od počátku nákupu až po samotný záměr opakovat nákup na daném slevovém 

portálu. Byla ověřena validita tohoto modelu.  

Označení proměnných měřících dané faktory bylo zachováno na základě provedené 

faktorové analýzy, viz Tab. 4.1 a Tab. 4.3. Stejně tak bylo převzato označení proměnných u 

daných faktorů dle rešerše literatury, viz Tab. 4.5, Tab. 4.6 a Tab. 4.7. 

4.3.1 Model spokojenosti zákazníků s nákupem na slevovém portálu  

Model M2a byl analyzován s cílem determinovat faktory ovlivňující spokojenost 

zákazníků slevových portálů s nákupy na nich z pohledu nakupujícího na slevovém portálu. 

Navržený model M2a je inspirován teorií modelu očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and 

McLean IS success modelu. V navrženém modelu M2a jsou předpokládány vztahy, které jsou 

popsány následujícími výzkumnými hypotézami.   

H2.1: Pověst slevového portálu má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

H2.2:Vnímaná velikost slevového portálu má vliv na spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  
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H2.3: Kvalita systému má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

H2.4: Kvalita informací má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

H2.5: Kvalita služeb má vliv na spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

Grafické znázornění modelu M2a je uvedeno na následujícím Obr. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8 Grafické znázornění testovaného modelu M2a  

Formulace modelu  

Navržený model M2a tvoří 60 proměnných. Počet manifestních proměnných činí 27, 

počet latentních proměnných 33, z toho počet proměnných reziduálních je 28.  

Model měření znázorňuje vztahy mezi manifestními proměnnými a jejich latentními 

proměnnými. Šest manifestních proměnných měří latentní proměnnou Pověst a vnímaná 

velikost slevového portálu. Mezi ně patří proměnné sl_trh, sl_znamost, sl_cestnost, 

sl_velkefirmy, sl_hraci a sl_znamefirmy. Latentní proměnná Kvalita systému je měřena sedmi 

manifestními proměnnými. Konkrétně se jedná o proměnné sl_pouzitelnost, sl_uzivprivetive, 

sl_uzivpotreby, sl_interaktivita, sl_dataok, sl_aktualnost a sl_spolehlivost. Také latentní 

proměnná Kvalita služeb je tvořena sedmi manifestními proměnnými, a to proměnnou 

sl_dostatecnost, sl_uzitecnost, sl_presnost, sl_srozumitelnost, sl_problemy, sl_bezpeci a 

sl_pozadavky. Latentní proměnná Kvalita informací je měřena pomocí čtyř manifestních 

proměnných, kterými jsou sl_dotazy, sl_ochota, sl_podrobnost a sl_stabilita. Spokojenost 

s nákupem na slevovém portálu byla měřena třemi manifestními proměnnými, a to manifestní 

proměnnou s_sl_prednakupni, s_sl_nakupni a s_sl_ponakupni.  

Model latentních proměnných znázorňuje vztahy mezi latentními proměnnými. V tomto 

případě jsou analyzovány vztahy mezi proměnnými Kvalita systému, Kvalita informací a 

Kvalita služeb, které dle DeLone & McLean Information System success modelu určují 

Vnímanou kvalitu slevového portálu, a Spokojenost s nákupem na slevovém portálu. Zároveň 

jsou analyzovány vztahy mezi latentními proměnnými Pověst slevového portálu a Vnímaná 

velikost slevového portálu a Spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

Pověst slevového portálu 

Vnímaná velikost slevového portálu 
Spokojenost s nákupem  

na slevovém portálu 

Kvalita služeb 

Kvalita informací 

Kvalita systému 
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Validita modelu měření 

Pro určení validity modelu měření M2a byla využita kritéria indexů dobré shody, 

konkrétně CFI, NFI a RMSEA včetně Cronbachova Alfa a kritérium hodnoty 

standardizovaných regresních koeficientů, přičemž daná proměnná musí být statisticky 

významná na zvolené hladině statistické významnosti. Index CFI byl vypočten dle (3.7), index 

NFI byl vypočten dle (3.8) a hodnota RMSEA byla vypočtena dle (3.6). Doporučené hodnoty 

indexů dobré shody (s ohledem na velikost výběrového souboru n=417 a počtu manifestních 

proměnných m=27) a jejich skutečně naměřené hodnoty pro testovaný model měření M2a jsou 

uvedeny v Tab. 4.25.  

Tab. 4.25 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model měření M2a 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,832 0,90 a vyšší 0,791 0,9 a vyšší 0,087 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,832) je mírně pod doporučovanou hranicí a i hodnota indexu 

NFI (0,791) stejně jako dosažená hodnota RMSEA (0,087) se mírně odchyluje od doporučené 

hodnoty. Lze tedy říci, že tento navržený model měření M2a odpovídá reálným datům na 79 

%. Grafická podoba modelu M2a je uvedena v příloze č. 6 na Obr. 1.  

V Tab. 4.26 jsou uvedeny hodnoty standardizovaných regresních koeficientů v modelu 

měření a hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů. V Tab. 4.26 je uveden taktéž 

koeficient determinace R2, který udává, jakou část rozptylu vyjadřuje daná manifestní 

proměnná ve vztahu k příslušné latentní proměnné.  

Tab. 4.26 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, standardizovaných 

regresních koeficientů a koeficienty determinace v modelu měření M2a 

Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Pověst a 

vnímaná 

velikost 

Hodně známých firem prodává 

své produkty a služby 

prostřednictvím slevových 

portálů. (sl_znamefirmy) 

0,000 0,580 0,337 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

slevového 

portálu 

Slevové portály jsou velkými 

hráči na trhu. (sl_hraci) 
0,000 0,798 0,636 

Slevové portály jsou velké 

společnosti. (sl_velkefirmy) 
0,000 0,681 0,463 

Slevové portály mají dobrou 

pověst, protože jsou čestné. 

(sl_cestnost) 

0,000 0,670 0,449 

Slevové portály jsou dobře 

známé webové stránky. 

(sl_znamost) 

0,000 0,814 0,662 

Slevové portály mají dobrou 

pověst na trhu. (sl_trh) 
0,000 0,825 0,681 

Kvalita 

systému 

Funkčnost webové stránky 

slevových portálů je spolehlivá. 

(sl_spolehlivost) 

0,000 0,576 0,332 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují aktuální 

informace. (sl_aktualnost) 

0,000 0,649 0,421 

Přenos dat z webových stránek 

slevových portálů je bez 

překážek. (sl_dataok) 

0,000 0,627 0,393 

Webové stránky slevových 

portálů splňují potřeby 

uživatele. (sl_uzivpotreby) 

0,000 0,865 0,749 

Prostředí webových stránek 

slevových portálů je uživatelsky 

přívětivé. (sl_uzivprivetive) 

0,000 0,849 0,721 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Webové stránky slevových 

portálů jsou pro uživatele 

snadno použitelné. 

(sl_pouzitelnost) 

0,000 0,878 0,771 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují interaktivní 

propojení uživatele se systémem 

stránek. (sl_interaktivita) 

0,000 0,803 0,645 

Kvalita 

informací 

Webové stránky slevových 

portálů jsou stabilní. 

(sl_stabilita) 

0,000 0,729 0,531 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují podrobné 

informace. (sl_podrobnost) 

0,000 0,775 0,600 

Slevové portály ochotně 

pomáhají svým zákazníkům. 

(sl_ochota) 

0,000 0,505 0,255 

Slevové portály profesionálně 

zodpovídají dotazy svým 

zákazníkům. (sl_dotazy) 

0,000 0,524 0,274 

Kvalita 

služby 

Slevové portály rozumí 

specifickým požadavkům svých 

zákazníků. (sl_pozadavky) 

0,000 0,450* 0,202 

Slevové portály zajišťují 

bezpečí a ochranu soukromí. 

(sl_bezpeci) 

0,000 0,547 0,299 

Slevové portály mají upřímný 

zájem na řešení zákaznických 

problémů. (sl_problemy) 

0,000 0,517 0,268 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují srozumitelné 

informace. (sl_srozumitelnost) 

0,000 0,626 0,392 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují přesné 

informace, které potřebuji pro 

provedení nákupu. (sl_presnost) 

0,000 0,586 0,343 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují užitečné 

informace.  (sl_uzitecnost) 

0,000 0,709 0,502 

Webové stránky slevových 

portálů poskytují dostatečné 

informace. (sl_dostatecnost) 

0,000 0,604 0,364 

Spokojenost 

se slevovým 

portálem 

Jsem spokojen/a  s ponákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. zákaznický 

servis, poprodejní servis, 

možnosti vrácení nebo výměny 

zboží, dodání). 

(S_sp_ponakupni) 

0,000 0,810 0,656 

Jsem spokojen/a s nákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. objednání, 

platba). (S_sp_nakupni) 

0,000 0,861 0,742 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Jsem spokojen/a 

s přednákupními zkušenostmi 

na slevových portálech (např. 

vyhledávání produktu a služeb, 

kvalita informací o produktu a 

služeb a jejich srovnání). 

(S_sp_prednakupni) 

0,000 0,868 0,754 

* hodnota standardizovaného regresního koeficientu je nižší než 0,5 

Jak je vidět v Tab. 4.26, všechny proměnné v testovaném modelu měření M2a jsou 

statisticky významné, jelikož hodnota statistické významnosti regresních koeficientů je nižší, 

než je zvolená hodnota hladiny statistické významnosti. Jak uvádí Hair a kol. (2010), 

standardizované regresní koeficienty by měly nabývat hodnoty 0,5, v optimálním případě 0,7, 

a více. Toto doporučení je splněno u všech manifestních proměnných, až na manifestní 

proměnnou Slevové portály rozumí specifickým požadavkům svých zákazníků. (sl_pozadavky, 

0450), která měří latentní proměnnou Kvalita služby. To znamená, že tato proměnná má 

průměrnou míru vazby ke své latentní proměnné a nízká míra vazby této proměnné na její 

latentní proměnnou přispívá ke zjištěné mírné odchylce validačních koeficientů navrženého 

modelu M2a od doporučovaných hodnot.  

Ukazatel Cronbachovo Alfa byl vypočten pro každou latentní proměnné zvlášť dle (3.9) 

již v dřívější části kapitoly. Jelikož se hodnota Cronbachova Alfa odvíjí od struktury latentní 

proměnné a ta zůstává zachována ve všech navržených modelech, je možno konstatovat, viz 

Tab. 4.10, že Cronbachovo Alfa každé latentní proměnné nabylo hodnoty vyšší než 0,7, z čehož 

lze usuzovat, že model M2a je z pohledu konvergenční validity platný.  

Validita modelu latentních proměnných 

Pro validaci modelu latentních proměnných M2a byla využita kritéria indexů dobré 

shody, konkrétně CFI, který byl vypočten dle (3.7), NFI, vypočten dle (3.8) a RMSEA, 

vypočten dle (3.6) a kritérium hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, přičemž daná 

proměnná musí být statisticky významná na zvolené hladině statistické významnosti. 

Doporučené hodnoty indexů dobré shody (s ohledem na velikost výběrového souboru n=417 a 
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počtu manifestních proměnných m=27) a jejich skutečně naměřené hodnoty pro testovaný 

model latentních proměnných M2a jsou uvedeny v Tab. 4.27.  

Tab. 4.27 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model latentních proměnných M2a 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,832 0,90 a vyšší 0,791 0,9 a vyšší 0,087 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,832) je nižší než doporučovaná hodnota, stejně jako hodnota 

indexu NFI (0,791) i dosažená hodnota RMSEA (0,087) se odchyluje od doporučené hodnoty. 

Dle těchto hodnot je možno shledat, že navržený model M2a odpovídá reálným datům na 79 

%, což napovídá, že lze nalézt proměnné, které nejsou statisticky významné. Grafická podoba 

modelu M2a je uvedena na Obr. 4.9.  
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 Obr. 4.9 Grafická podoba modelu latentních proměnných M2a 

 V modelu latentních proměnných M2a jsou analyzovány vztahy mezi latentními 

endogenními a latentními exogenními proměnnými. V Tab. 4.28 jsou uvedeny hodnoty 

standardizovaných regresních koeficientů a hodnoty statistické významnosti regresních 

koeficientů v modelu latentních proměnných M2a. 
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Tab. 4.28 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů a standardizovaných 

regresních koeficientů v modelu latentních proměnných M2a 

Latentní endogenní 

proměnná  

Latentní exogenní 

proměnná 
Sig. 

Standardizované 

regresní koeficienty 

Spokojenost se SP Pověst a vnímaná velikost SP 0,000 0,816 

Spokojenost se SP Kvalita systému 0,263 0,056 

Spokojenost se SP Kvalita informací 0,223 -0,061 

Spokojenost se SP Kvalita služby 0,977 -0,002 

Vazba mezi latentní proměnnou Spokojenost s nákupem na slevovém portálu a latentní 

proměnnou Pověst a vnímaná velikost slevového portálu je statisticky významná, jelikož 

hodnota statistické významnosti regresního koeficientu je nižší než zvolená hladina statistické 

významnosti 0,05, viz Tab. 4.28. Dle hodnoty standardizovaného regresního koeficientu je tato 

vazba mezi danými latentními proměnnými silná.   

Vazby mezi latentními proměnnými Kvalita systému, Kvalita informací a Kvalita 

služby k latentní proměnné Spokojenost se slevovým portálem nejsou statisticky významné, 

jelikož hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů jsou vyšší, než hodnota zvolené 

hladiny významnosti. Tyto proměnné způsobují nižší míru shody dat s navrženým modelem 

M2a. Navrženým modelem M2a bylo vysvětleno dle koeficientu determinace R2 66,6 % 

variability spokojenosti s nákupem na slevovém portálu.  

Vyhodnocení výzkumných hypotéz a shrnutí analýzy 

Na základě provedené a výše uvedené analýzy modelu M2a popisující proces utváření 

spokojenosti zákazníků s nákupem na slevovém portálu, kdy důvěra je považována za 

konsekvenci spokojenosti zákazníka, je možno provést vyhodnocení hypotéz navržených pro 

tento model M2a, viz Tab. 4.29.  

Tab. 4.29 Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Označení výzkumné 

hypotézy 

Definice výzkumné hypotézy Výsledek 

H2.1 Pověst slevového portálu má vliv na spokojenost 

s nákupem na slevovém portálu.  

Nelze 

zamítnout 

H2.2 Vnímaná velikost slevového portálu má vliv na 

spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

Nelze 

zamítnout 
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Označení výzkumné 

hypotézy 

Definice výzkumné hypotézy Výsledek 

H2.3 Kvalita systému má vliv na spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  

Zamítnuta 

H2.4 Kvalita informací má vliv na spokojenost s nákupem 

na slevovém portálu.  

Zamítnuta 

H2.5 Kvalita služeb má vliv na spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  

Zamítnuta 

Analýzou modelu M2a bylo zjištěno, že bude-li důvěra považována za konsekvenci 

spokojenosti, pak pověst slevového portálu a jeho vnímaná velikost jsou faktory, které ovlivňují 

spokojenost s ním (H1.1 a H1.2). Nebylo však prokázáno, že by kvalita systému (H1.3), kvalita 

informací (H1.4) či kvalita služeb (H1.5) měly vliv na spokojenost se slevovým portálem.  

Také u tohoto navrženého modelu M2a bylo zjištěno, že z hlediska praktického řízení 

slevového portálu by manageři měli dbát na vytváření jeho co nejlepší image a pověsti. Je nutno 

využívat takové prvky marketingové komunikace, které vzbuzují u zákazníků důvěru ještě před 

uskutečněním nákupu. Těmi mohou být například záruky vrácení peněz či pojištění voucherů, 

recenze dřívějších zákazníků či certifikáty spolehlivosti a kvality obchodníka. Důležité je také 

komunikovat s případnými nespokojenými zákazníky. Stížnosti nespokojených zákazníků by 

měly být vyřešeny v co nejkratší době co nejvhodnějším způsobem tak, aby klient byl spokojen 

s vyřešením jeho stížnosti. Významné je také řízení komunikace na sociálních sítích, kde se 

často hromadí názory nespokojených klientů. Je tedy zapotřebí odstraňovat elementy, které 

mohou negativně ovlivňovat image a pověst slevového portálu jako stabilního a kvalitního 

hráče na trhu.  

4.3.2 Model spokojenosti zákazníků s nákupem u prodejce 

Tento model M2b byl analyzován za účelem determinovat faktory ovlivňující 

spokojenost zákazníků slevových portálů s nákupy na nich z pohledu nakupujícího u daného 

prodejce. V tomto navrženém modelu jsou předpokládány vztahy, které jsou popsány 

následujícími výzkumnými hypotézami.  

H2.6: Pověst prodejce má vliv na spokojenost s nákupem u prodejce.  

H2.7: Vnímaná velikost prodejce má vliv na spokojenost s nákupem u prodejce. 

H2.8: Vnímaná kvalita prodejce má vliv na spokojenost s nákupem u prodejce. 

Grafické znázornění modelu M2b je uvedeno na následujícím Obr. 4.10. 
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Obr. 4.10 Grafické znázornění testovaného modelu M2b 

Formulace modelu  

V  navrženém modelu M2b je obsaženo 33 proměnných. Počet manifestních 

proměnných činí 14, počet latentních proměnných 19, z toho počet proměnných reziduálních 

je 15.  

V modelu měření dvě manifestní proměnné vytváří latentní proměnnou Pověst prodejce 

a jsou jimi proměnné p_zakaznik a p_cestnost. Taktéž latentní proměnná Vnímaná velikost P 

je utvářena dvěma manifestními proměnnými a to proměnnou p_velkefirmy a proměnnou 

p_hraci.  

V modelu vystupuje také jedna manifestní proměnná, která je měřena přímo a nemá 

přiřazenu na základě provedené faktorové analýzu žádnou latentní proměnnou. Jedná se o 

manifestní proměnnou p_spolehlivost. Latentní proměnná Zákaznická péče prodejce je tvořena 

šesti manifestními proměnnými. Konkrétně se jedná o proměnné p_rychlost, p_dotazy, 

p_dostatecnost, p_presnost, p_aktualnost a p_povest. Spokojenost s nákupem u prodejce byla 

měřena třemi manifestními proměnnými, a to manifestní proměnnou s_p_pocit, s_p_napad a 

s_p_spokojen.  

V modelu latentních proměnných jsou analyzovány vztahy mezi proměnnými Pověst 

prodejce, Vnímaná velikost prodejce a Zákaznická péče a latentní proměnnou Spokojenost se 

slevovým portálem.  

Validita modelu měření 

Pro validaci modelu měření M2b byl využit index CFI a byl vypočten dle (3.7). Dále by 

také využit index NFI, který byl vypočten dle (3.8) a hodnota použitého indexu RMSEA byla 

vypočtena dle (3.6). Doporučené hodnoty indexů dobré shody (s ohledem na velikost 

výběrového souboru n=417 a počtu manifestních proměnných m=14) dle Hair a kol. (2010) a 

jejich skutečně naměřené hodnoty pro testovaný model měření M2b jsou uvedeny v Tab. 4.30.  

  

Pověst prodejce 

Vnímaná velikost prodejce 

Vnímaná kvalita prodejce 

Spokojenost s nákupem  

u prodejce 
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Tab. 4.30 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model měření M2b 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,906 0,92 a vyšší 0,895 0,9 a vyšší 0,136 0,07 a nižší 

Jak je možno vidět v Tab. 4.30, hodnota indexu CFI (0,906) stejně jako hodnota indexu 

NFI (0,895), ale také dosažená hodnota RMSEA (0,136) mírně nesplňují doporučené hodnoty. 

Dle použitých ukazatelů tento navržený model měření M2b odpovídá reálným datům na téměř 

90 %. Grafická podoba modelu měření M2b je uvedena v příloze č. 6 na Obr. 2.  

V Tab. 4.31 jsou uvedeny hodnoty standardizovaných regresních koeficientů v modelu 

měření M2b a hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, kdy byla použita hladina 

statistické významnosti 0,05. V Tab. 4.30 je uveden taktéž koeficient determinace R2. 

Tab. 4.30 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, standardizovaných 

regresních koeficientů a koeficienty determinace v modelu měření M2b 

Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Vnímaná 

velikost P 

Prodejci na slevových portálech 

jsou velcí hráči na trhu. 

(p_hraci) 

0,000 0,910 0,828 

Prodejci na slevových portálech 

jsou velké společnosti. 

(p_velkefirmy) 

0,000 0,879 0,772 

Zákaznická 

péče P 

Prodejci na slevových portálech 

mají dobrou pověst, protože o 

své zákazníky pečují. 

(p_povest) 

0,000 0,714 0,510 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují aktuální informace. 

(p_aktualnost) 

0,000 0,928 0,861 
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Latentní 

proměnná 
Manifestní proměnná Sig. 

Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují přesné informace. 

(p_presnost) 

0,000 0,913 0,833 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují dostatečné 

informace. (p_dostatecnost) 

0,000 0,895 0,802 

Prodejci na slevových portálech 

mi zodpoví všechny mé dotazy 

na produkt. (p_dotazy) 

0,000 0,775 0,600 

Prodejci na slevových portálech 

poskytují služby rychle. 

(p_rychlost) 

0,000 0,789 0,623 

Spokojenost 

s P 

Mám dobrý pocit z rozhodnutí 

nakoupit produkty či služby od 

prodejců na slevových 

portálech. (S_p_pocit) 

0,000 0,919 0,845 

Myslím si, že nákup produktů či 

služeb od prodejců na slevových 

portálech je dobrý nápad. 

(S_p_napad) 

0,000 0,833 0,695 

Jsem celkově spokojen/a 

s nákupem u prodejců na 

slevových portálech. 

(S_p_spokojen) 

0,000 0,864 0,746 

Pověst P 

Prodejci na slevových portálech 

mají dobrou pověst, protože 

jsou čestní. (p_cestnost) 

0,000 0,845 0,715 

Prodejci na slevových portálech 

se zaměřují na své zákazníky. 

(p_zakaznik) 

0,000 0,791 0,626 
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Dle dosažených hodnot statistické významnosti regresních koeficientů jsou všechny 

proměnné v testovaném modelu měření M2b statisticky významné. Podle Hair a kol. (2010) by 

standardizované regresní koeficienty měly nabývat hodnoty 0,5, v optimálním případě 0,7, a 

více. Toto doporučení je splněno u všech manifestních proměnných. Jelikož hodnota 

standardizovaných regresních koeficientů u všech proměnných je vyšší než 0,7, je možno tyto 

vazby shledat za silné.  

Ukazatel Cronbachovo Alfa byl vypočten pro každou latentní proměnné zvlášť dle (3.9) 

již v dřívější části kapitoly. Jelikož se hodnota Cronbachova Alfa odvíjí od struktury latentní 

proměnné a ta zůstává zachována ve všech navržených modelech, je možno konstatovat, viz 

Tab. 4.16, že Cronbachovo Alfa každé latentní proměnné nabylo hodnoty vyšší než 0,7, z čehož 

lze usuzovat, že model M2b je z pohledu konvergenční validity platný.  

Validita modelu latentních proměnných 

Pro validaci modelu latentních proměnný M2b byla zvolena kritéria indexů CFI, který 

byl vypočten dle (3.7), NFI, vypočten dle (3.8) a RMSEA, vypočtena dle (3.6) a kritérium 

hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, kdy daná proměnná musí být statisticky 

významná na zvolené hladině statistické významnosti 0,05. Doporučené hodnoty indexů dobré 

shody (s ohledem na velikost výběrového souboru n=417 a počtu manifestních proměnných 

m=14) a jejich skutečně dosažené hodnoty pro testovaný model latentních proměnných M2b 

jsou uvedeny v Tab. 4.31.  

Tab. 4.31 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model latentních proměnných M2b 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,894 0,92 a vyšší 0,882 0,9 a vyšší 0,132 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,894) je nižší než doporučovaná hodnota a i hodnota indexu NFI 

(0,894) mírně nedosahuje doporučované hladiny. Stejně tak dosažená hodnota RMSEA (0,132) 

se odchyluje od doporučené hodnoty. Lze tedy říci, že tento navržený model M2b odpovídá 

reálným datům na téměř 90 %, což znamená, že lze v tomto modelu nalézt proměnné, které 

nejsou statisticky významné. Grafická podoba modelu M2b je uvedena na Obr. 4.11.  
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Obr. 4.11 Grafická podoba modelu latentních proměnných M2b 

 V modelu latentních proměnných M2b jsou analyzovány vztahy mezi latentními 

endogenními a latentními exogenními proměnnými. V Tab. 4.32 je možno vidět dosažené 

hodnoty standardizovaných regresních koeficientů a hodnoty statistické významnosti 

regresních koeficientů v modelu latentních proměnných, kdy byla použita hladina statistické 

významnosti 0,05.  

Tab. 4.32 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů a standardizovaných 

regresních koeficientů v modelu latentních proměnných M2b 

Latentní endogenní 

proměnná  

Latentní exogenní 

proměnná 
Sig. 

Standardizované 

regresní koeficienty 

Spokojenost s P Pověst P 0,310 -0,058 

Spokojenost s P Vnímaná velikost P 0,020 -0,102 

Spokojenost s P Zákaznická péče P 0,000 0,940 

Spokojenost s P Spolehlivost P * 0,431 0,025 

*měřená jednou manifestní proměnnou 

Dle dosažených výsledků je možno tvrdit, že vazba mezi latentní proměnnou 

Spokojenost s prodejcem a latentní proměnnou Pověst prodejce, ale také vazba mezi latentní 

proměnnou Spokojenost s prodejcem a Spolehlivost prodejce nejsou statisticky významné, 
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jelikož hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů jsou vyšší než zvolená hladina 

statistické významnosti 0,05. Dále lze také vidět dle hodnot standardizovaných regresních 

koeficientů, že vazby se velice blíží nulovým hodnotám.  Tyto proměnné způsobují nižší míru 

shody dat s navrženým modelem M2b. 

Vazby mezi latentními proměnnými Zákaznická péče prodejce ke Spokojenost s 

prodejcem, stejně jako mezi latentními proměnnými Vnímaná velikost prodejce a Spokojenost 

s prodejcem jsou statisticky významné na zvolené hladině statistické významnosti. Co se však 

týče statistické významnosti, vazbu mezi Vnímanou velikostí prodejce a Spokojeností s 

prodejcem je možno dle dosažených hodnot standardizovaných regresních koeficientů (viz Tab. 

4.32) shledat za nevýznamnou. Naopak statisticky významnou vazbu mezi latentní proměnnou 

Zákaznická péče prodejce a latentní proměnnou Spokojenost s prodejce je možno shledat za 

statisticky silnou. V navrženém modelu M2b je vysvětleno dle koeficientu determinace 71,7 % 

variability spokojenosti s nákupem u daného prodejce.  

Vyhodnocení výzkumných hypotéz a shrnutí analýzy 

Na základě provedené a výše uvedené analýzy modelu M2b popisujícího proces 

utváření spokojenosti s nákupem u daného prodejce, kdy důvěra je považována za konsekvenci 

spokojenosti zákazníka, je možno provést vyhodnocení hypotéz navržených pro tento model 

M2b, viz Tab. 4.33.  

Tab. 4.33 Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Označení 

výzkumné hypotézy 

Definice výzkumné hypotézy Výsledek 

H2.6 Pověst prodejce má vliv na spokojenost s nákupem u 

prodejce.  

Zamítnuta 

H2.7 Vnímaná velikost prodejce má vliv na spokojenost 

s nákupem u prodejce. 

Nelze 

zamítnout 

H2.8 Vnímaná kvalita prodejce má vliv na spokojenost 

s nákupem u prodejce. 

Nelze 

zamítnout 

Analýzou modelu M2b bylo zjištěno, že bude-li důvěra považována za konsekvenci 

spokojenosti, pak pověst prodejce stejně jako jeho spolehlivost nejsou faktory, které ovlivňují 

spokojenost s nákupem u něj (H2.6). Dle dosažené hodnoty statistické významnosti regresního 

koeficientu není možno zamítnout výzkumnou hypotézu H2.7, že vnímaná velikost prodejce 

má vliv na spokojenost s nákupem u prodejce, ovšem dle standardizovaného regresního 
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koeficientu je tato vazby statisticky nevýznamná, proto nebude v další analytické části s touto 

vazbou počítáno. Naopak bylo zjištěno, že faktor nejvíce ovlivňující spokojenost s prodejcem 

je vnímaná kvalita daného prodejce (H2.8), v tomto případě představována péčí o zákazníky.  

Managementu slevových portálu lze doporučit, aby dbali na výběr prodejců, se kterými 

budou spolupracovat. Je nutné také prodejcům zdůrazňovat, že nejvýznamnější je péče o 

zákazníkypo nákupu slevového voucheru. Prodejce se totiž nachází v opačné situaci, než se 

nachází samotný slevový portál. Zatímco slevový portál se musí soustředit na fázi před 

nákupem, pro prodejce je významnější fáze po nákupu, tedy fáze obsloužení zákazníka. 

Prodejce se musí zaměřit na co nejkvalitnější provedení služby či dodání zboží tak, aby 

zákazník byl spokojen. Je nutné dbát na to, aby dodání zboží či provedení služby bylo rychlé, 

ale také neméně závisí na poskytování informací zákazníkům. Zákazník požaduje, aby měl 

všechny informace, které si vyžádá, aby byly aktuální, dostupné a úplné. Je nutno odpovídat na 

dotazy zákazníků, tak, aby zákazník měl pocit, že je o něj pečováno.   

4.3.3 Model věrnosti zákazníků 

Na základě výsledků provedené analýzy dvou modelů spokojenosti zákazníků 

s nákupem na slevovém portálu z pohledu nakupujícího na slevovém portálu M2a a z pohledu 

nakupujícího u daného prodejce M2b byl navržen model procesu utváření věrnosti zákazníků 

M2, kdy důvěra je považována za konsekvenci spokojenosti zákazníků. Tento model M2 byl 

analyzován za účelem determinovat faktory ovlivňující záměr zákazníků opakovat nákup na 

slevovém portálu a analyzovat vztah mezi spokojeností s nákupem u daného prodejce a 

spokojeností s nákupem na slevovém portálu. V tomto navrženém modelu M2 jsou 

předpokládány vztahy, které jsou popsány následujícími výzkumnými hypotézami.   

H2.9: Spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu.  

H2.10: Důvěra ve slevový portál je konsekvencí spokojenosti s nákupem na slevovém 

portálu.   

H2.11: Důvěra v prodejce je konsekvencí spokojenosti s nákupem u daného prodejce.  

Grafické znázornění modelu M2 je uvedeno na následujícím Obr. 4.12. 
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Obr. 4.12 Grafické znázornění testovaného modelu M2 

Formulace modelu  

V  navrženém modelu M2 je obsaženo 66 proměnných. Počet manifestních proměnných 

činí 27, počet latentních proměnných 39, z toho počet proměnných reziduálních je 32.  

Navržený model M2 je i v tomto případě analyzován z pohledu modelu měření a 

z pohledu modelu latentních proměnných. V modelu měření šest manifestních proměnných 

vytváří latentní proměnnou Pověst a vnímaná velikost slevového portálu. Jsou jimi proměnné 

sl_trh, sl_znamost, sl_cestnost, sl_velkefirmy, sl_hraci a sl_znamefirmy. Latentní proměnná 

Spokojenost s nákupem na slevovém portálu byla měřena třemi manifestními proměnnými, a 

to manifestní proměnnou s_sl_prednakupni, s_sl_nakupni a s_sl_ponakupni. Latentní 

proměnná Důvěra ve slevový portál, byla měřena třemi manifestními proměnnými, a to 

D_sp_bezpecnost, D_sp_spolehlivost a D_sp_duveryhodnost.  

Latentní proměnná Zákaznická péče prodejce je tvořena šesti manifestními 

proměnnými. Konkrétně se jedná o proměnné p_rychlost, p_dotazy, p_dostatecnost, 

p_presnost, p_aktualnost a p_povest. Latentní proměnná Spokojenost s nákupem u prodejce 

byla měřena třemi manifestními proměnnými, a to manifestní proměnnou s_p_pocit, s_p_napad 

a s_p_spokojen. Latentní proměnná Důvěra v prodejce byla měřena třemi manifestními 

proměnnými, a to D_p_sliby, D_p_spolehlivost a D_p_zamery. Latentní proměnná Záměr 

opakovat nákup je měřena třemi manifestními proměnnými, a to proměnnou zamer_plan, 

proměnnou zamer_radbych a proměnnou zamer_pravdepodobne.  

Model latentních proměnných znázorňuje vztahy mezi latentními proměnnými. V tomto 

případě jsou analyzovány vztahy mezi proměnnými Pověst a vnímaná velikost slevového 

portálu a Spokojenost se slevovým portálem. Důvěra ve slevový portál je konsekvencí latentní 

proměnné Spokojenost se slevovým portálem. Zároveň je analyzován vztah mezi latentními 

proměnnými Zákaznická péče a Spokojenost s prodejcem. Dále je analyzován vztah, kdy 

Pověst a 

vnímaná 

velikost 

slevového 

portálu 

prodejce 

Důvěra ve 

slevový 

portál 

Zákaznická 

péče prodejce 

Spokojenost 

s nákupem  

u prodejce 

Důvěra  

v prodejce 

Spokojenost 

s nákupem  

na slevovém 

portálu Záměr 

opakovat nákup 
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Důvěra v prodejce je konsekvencí latentní proměnné Spokojenost s prodejcem. Na proměnnou 

Záměr opakovat nákup na slevovém portálu působí dvě proměnné a to Důvěra ve slevový portál 

a Důvěra v prodejce. Zároveň je analyzován také vztah mezi samotnými proměnnými, které 

představují spokojenost, a to mezi latentní proměnnou Spokojenost se slevovým portálem a 

Spokojenost s prodejcem.  

Validita modelu měření 

I pro validaci tohoto modelu měření M2 stejně jako v předchozích případech byla 

využita kritéria indexů dobré shody, konkrétně CFI, NFI a RMSEA včetně Cronbachova Alfa 

a kritérium hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, přičemž daná proměnná musí 

být statisticky významná na zvolené hladině statistické významnosti 0,05. Index CFI byl 

vypočten dle (3.7), index NFI byl vypočten dle (3.8) a hodnota RMSEA byla vypočtena dle 

(3.6). Doporučené hodnoty indexů dobré shody (s ohledem na velikost výběrového souboru 

n=417 a počtu manifestních proměnných m=27) dle Hair a kol. (2010) a jejich skutečně 

naměřené hodnoty pro analyzovaný model měření M2 jsou znázorněny v Tab. 4.34.  

Tab. 4.34 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model měření M2 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,829 0,92 a vyšší 0,810 0,9 a vyšší 0,131 0,07 a nižší 

I v tomto případě hodnota indexu CFI (0,829), stejně jako hodnota indexu NFI (0,810) 

a stejně jako dosažená hodnota RMSEA (0,131) neodpovídají doporučeným hodnotám. Tento 

navržený model měření M2 tedy odpovídá reálným datům na 81 %. Grafická podoba modelu 

měření M2 je uvedena v příloze č. 6 na Obr. 3.  

V následující Tab. 4.35 jsou vyobrazeny hodnoty standardizovaných regresních 

koeficientů v modelu měření M2 a hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů mezi 

manifestními proměnnými a příslušnými latentními proměnnými, kdy byla použita hladina 

statistické významnosti 0,05. Dále je zde také uveden koeficient determinace R2, který udává, 

jakou část rozptylu vyjadřuje daná manifestní proměnná ve vztahu k příslušné latentní 

proměnné.  
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Tab. 4.35 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů, standardizovaných 

regresních koeficientů a koeficienty determinace v modelu měření M2 

Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Pověst a 

vnímaná 

velikost SP 

Hodně známých firem prodává své 

produkty a služby prostřednictvím 

slevových portálů. 

(sl_znamefirmy) 

0,000 0,596 0,355 

Slevové portály jsou velkými hráči 

na trhu. (sl_hraci) 

0,000 0,776 0,602 

Slevové portály jsou velké 

společnosti. (sl_velkefirmy) 

0,000 0,715 0,511 

Slevové portály mají dobrou 

pověst, protože jsou čestné. 

(sl_cestnost) 

0,000 0,709 0,502 

Slevové portály jsou dobře známé 

webové stránky. (sl_znamost) 

0,000 0,794 0,630 

Slevové portály mají dobrou 

pověst na trhu. (sl_trh) 

0,000 0,803 0,646 

Důvěra ve 

SP 

Nákup přes webové stránky 

slevových portálů je bezpečný. 

(D_sp_bezpecnost) 

0,000 0,829 0,687 

Webové stránky slevových portálů 

jsou spolehlivé. (D_sp_spolehlivost) 

0,000 0,849 0,721 

Webové stránky slevových portálů 

jsou důvěryhodné. 

(D_sp_duveryhodnost) 

0,000 0,873 0,762 

Spokojenost 

se SP 

Jsem spokojen/a  s ponákupními 

zkušenostmi na slevových portálech 

(např. zákaznický servis, poprodejní 

servis, možnosti vrácení nebo 

výměny zboží, dodání). 

(S_sp_ponakupni) 

0,000 0,800 0,639 
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Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

 Jsem spokojen/a s nákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. objednání, platba). 

(S_sp_nakupni) 

0,000 0,880 0,774 

Jsem spokojen/a s přednákupními 

zkušenostmi na slevových 

portálech (např. vyhledávání 

produktu a služeb, kvalita 

informací o produktu a služeb a 

jejich srovnání).  

(S_sp_prednakupni) 

0,000 0,857 0,735 

Zákaznická 

péče P 

Prodejci na slevových portálech 

mají dobrou pověst, protože o své 

zákazníky pečují. (p_povest) 

0,000 0,709 0,503 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují aktuální informace. 

(p_aktualnost) 

0,000 0,931 0,866 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují přesné informace. 

(p_presnost) 

0,000 0,903 0,816 

Prodejci na slevových portálech 

mi poskytují dostatečné informace. 

(p_dostatecnost) 

0,000 0,899 0,809 

Prodejci na slevových portálech 

mi zodpoví všechny mé dotazy na 

produkt. (p_dotazy) 

0,000 0,771 0,594 

Prodejci na slevových portálech 

poskytují služby rychle. 

(p_rychlost) 

0,000 0,801 0,641 
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Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

Spokojenost 

s P 

Mám dobrý pocit z rozhodnutí 

nakoupit produkty či služby od 

prodejců na slevových portálech. 

(S_p_pocit) 

0,000 0,888 0,788 

Myslím si, že nákup produktů či 

služeb od prodejců na slevových 

portálech je dobrý nápad. 

(S_p_napad) 

0,000 0,843 0,711 

Jsem celkově spokojen/a 

s nákupem u prodejců na 

slevových portálech. 

(S_p_spokojen) 

0,000 0,887 0,786 

Důvěra v P Prodejci slevových portálů mají se 

svými zákazníky nejlepší záměry. 

(D_p_zamery) 

0,000 0,754 0,569 

Prodejci slevových portálů 

dodržují sliby a závazky. 

(D_p_sliby) 

0,000 0,745 0,555 

Prodejci slevových portálů jsou 

spolehliví. (D_p_spolehlivost) 
0,000 0,808 0,652 

Záměr 

opakovat 

nákup 

 

Pravděpodobně budu i v budoucnu 

pokračovat v nákupu produktů a 

služeb na slevových portálech. 

(zamer_pravdepodobne) 

0,000 0,978 0,956 

 

Plánuji i v budoucnu pokračovat 

ve využívání slevových portálů k 

nákupu produktů a služeb. 

(zamer_plan) 

0,000 0,975 0,950 
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Latentní 

proměnná 

Manifestní proměnná Sig. Standardizovaný  

regresní 

koeficient 

Koeficient 

determinace 

(R2) 

 

Pokud budu moci, rád/a bych 

využíval/a slevových portálů k 

nákupu produktů a služeb. 

(zamer_radbych) 

0,000 0,886 0,785 

Dle dosažených výsledků jsou všechny vazby mezi manifestními a latentními 

proměnnými na zvolené hladině statistické významnosti 0,05 statisticky významné. Dle 

výsledků standardizovaných regresních koeficientů lze uvést, že všechny vazby mezi 

proměnnými v modelu měření M2 jsou statisticky významné. V modelu měření M2 se nachází 

manifestní proměnná s průměrnou sílou vazby k latentní proměnné (hodnota 

standardizovaného regresního koeficientu se nachází v intervalu 0,3 – 0,7). Jedná se o 

manifestní proměnnou sl_znamefirmy (0,596), která sytí latentní proměnnou Pověst a vnímaná 

velikost slevového portálu. Ostatní manifestní proměnné vykazují vysokou sílu vazby k latentní 

proměnné (hodnota standardizovaného regresního koeficientu je vyšší než 0,7), viz Tab. 4.35. 

Ukazatel Cronbachovo Alfa byl vypočten pro každou latentní proměnnou zvlášť dle 

(3.9) již v dřívější části kapitoly. Jelikož se jeho hodnota odvíjí od struktury latentní proměnná 

a ta zůstává zachována ve všech navržených modelech, je možno konstatovat, viz Tab. 4.10 a 

4.16, že Cronbachovo Alfa každé latentní proměnné nabylo hodnoty vyšší než 0,7. Lze 

usuzovat, že model M2 je z pohledu konvergenční validity platný.  

Validita modelu latentních proměnných 

Také pro validaci modelu latentních proměnných M2 byly zvoleny indexy CFI, NFI a 

RMSEA a kritérium hodnoty standardizovaných regresních koeficientů, kdy daná proměnná 

musí být statisticky významná na zvolené hladině statistické významnosti 0,05. Index CFI byl 

vypočten dle (3.7), index NFI byl vypočten dle (3.8) a hodnota RMSEA byla vypočtena dle 

(3.6). Doporučené hodnoty indexů dobré shody (s ohledem na velikost výběrového souboru 

n=417 a počtu manifestních proměnných m=27) a jejich skutečně dosažené hodnoty pro 

analyzovaný model latentních proměnných M2 jsou uvedeny v Tab. 4.36.  
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Tab. 4.36 Hodnoty indexu CFI, NFI a RMSEA pro model latentních proměnných M2 

Model 

CFI NFI RMSEA 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Dosažená 

hodnota 

Doporučená 

hodnota 

Implicitní 

model 
0,809 0,92 a vyšší 0,790 0,9 a vyšší 0,135 0,07 a nižší 

Hodnota indexu CFI (0,809) je nižší než doporučovaná hranice, stejně jako hodnota 

indexu NFI (0,790) a dosažená hodnota RMSEA (0,135) nedosahuje doporučené hodnoty dle 

Hair a kol. (2010). Tento model M2 odpovídá reálným datům na 79 %, což napovídá, že v tomto 

modelu lze nalézt proměnné, které nejsou statisticky významné. Grafická podoba modelu M2 

je uvedena na Obr. 4.13.  

 

Obr. 4.13 Grafická podoba modelu latentních proměnných M2 

 V modelu latentních proměnných M2 jsou analyzovány vztahy mezi latentními 

endogenními a latentními exogenními proměnnými. V Tab. 4.37 je možno vidět hodnoty 
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standardizovaných regresních koeficientů a hodnoty statistické významnosti regresních 

koeficientů v modelu latentních proměnných M2.  

Tab. 4.37 Hodnoty statistické významnosti regresních koeficientů a standardizovaných 

regresních koeficientů v modelu latentních proměnných M2 

Latentní endogenní 

proměnná  

Latentní exogenní 

proměnná 
Sig. 

Standardizované 

regresní koeficienty 

Spokojenost s P Zákaznická péče P 0,000 0,864 

Spokojenost se SP Pověst a vnímaná velikost SP 0,000 0,232 

Důvěra v P Spokojenost s P 0,000 0,999 

Důvěra ve SP Spokojenost se SP 0,000 0,838 

Spokojenost se SP Spokojenost s P 0,000 0,790 

Záměr opakovat nákup Důvěra v P 0,000 0,857 

Záměr opakovat nákup Důvěra ve SP 0,626 0,019 

Dle dosažených výsledků je možno tvrdit, že všechny vazby mezi latentními 

proměnnými v modelu M2 jsou statisticky významné (hodnoty statistické významnosti 

regresních koeficientů jsou nižší než zvolená hladina statistické významnosti 0,05) s výjimkou 

vazby mezi latentní proměnnou Důvěra ve slevový portál a latentní proměnnou Záměr opakovat 

nákup. Dle hodnot standardizovaných regresních koeficientů je vidět, viz Tab. 4.37, že se 

v modelu M2 nacházejí proměnné s nízkou mírou vzájemné vazby a proměnné s vysokou 

mírou vzájemné vazby. Vazba mezi latentní proměnnou Pověst a vnímaná velikost slevového 

portálu a latentní proměnnou Spokojenost se slevovým portálem (0,232), stejně jako vazba mezi 

latentní proměnnou Důvěra ve slevový portál a latentní proměnnou Záměr opakovat nákup 

(0,019) nejsou statisticky významné. Míru této vazby lze označit jako slabou. Tyto proměnné 

způsobují nižší míru shody dat s navrženým modelem M2. 

Ostatní navržené vazby mezi latentními proměnnými je možno dle dosažených hodnot 

standardizovaných regresních koeficientů (viz Tab. 4.37) shledat za silné. V navrženém modelu 

M2 je vysvětleno dle koeficientu determinace 99,9 % variability důvěry v prodejce, 70,3 % 

variability důvěry ve slevový portál, 74,6 % variability spokojenosti s nákupem u daného 

prodejce, 96,2 % variability spokojenosti s nákupem u slevového portálu a 76,0 % variability 

záměru opakovat nákup na daném slevovém portálu.  
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Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Na základě provedené a výše uvedené analýzy modelu M2 popisujícího proces utváření 

spokojenosti s nákupem na slevovém portálu z pohledu zákazníka slevového portálu a 

zákazníka daného prodejce, kdy důvěra je považována za konsekvenci spokojenosti zákazníka, 

je možno provést vyhodnocení výzkumných hypotéz navržených pro tento model, viz Tab. 

4.38.  

Tab. 4.38 Vyhodnocení výzkumných hypotéz  

Označení výzkumné 

hypotézy 

Definice výzkumné hypotézy Výsledek 

H2.9 Spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje 

spokojenost s nákupem na slevovém portálu.  

Nelze 

zamítnout 

H2.10 Důvěra ve slevový portál je konsekvencí spokojenosti 

s nákupem na slevovém portálu.   

Nelze 

zamítnout 

H2.11 Důvěra v prodejce je konsekvencí spokojenosti 

s nákupem u daného prodejce.  

Nelze 

zamítnout 

Analýzou modelu M2 bylo zjištěno, že bude-li důvěra považována za konsekvenci 

spokojenosti, pak spokojenost s nákupem na slevovém portálu má vliv na důvěru ve slevový 

portál (H2.10).  Bylo prokázáno, že spokojenost s nákupem u prodejce má vliv na důvěru 

zákazníka v prodejce (H2.11). Taktéž je možno přijmout výzkumnou hypotézu H2.9, a tedy 

bylo identifikováno, že spokojenost s nákupem u daného prodejce ovlivňuje spokojenost 

s nákupem na slevovém portálu.  

Shrnutí analýzy modelu  

Grafické ztvárnění výsledků analýzy navrženého modelu M2 je uvedeno na Obr. 4.15. 

Na tomto obrázku je uveden proces utváření věrnosti zákazníků slevových portálů, kdy důvěra 

je prediktorem spokojenosti zákazníků. Plnou černou čarou vyobrazené proměnné a vazby mezi 

proměnnými byly analýzou modelu M2 potvrzeny jako statisticky významné. Vazby, které byly 

identifikovány jako statisticky významné s nízkou sílou vazby, jsou označeny přerušovanou 

černou čarou, zatímco plnou šedou čarou jsou vyobrazené proměnné a vazby mezi 

proměnnými, které byly analýzou modelu M2 identifikovány jako statisticky nevýznamné. 
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Obr. 4.15 Model M2 utváření spokojenosti zákazníků slevových portálů, kdy důvěra je konsekvencí spokojenosti zákazníků 
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Pokud má provozovatel slevového portálu zájem budovat spokojenost zákazníků za 

účelem zvýšení věrnosti zákazníků, v rámci modelu M2 bylo zjištěno, že jeho pozice je 

poněkud ztížena. Bylo prokázáno, že bude-li důvěra zákazníků považována za konsekvenci 

spokojenosti, pak na záměr opakovat nákup na daném slevovém portálu má vliv pouze důvěra 

v prodejce. Slevový portál je tedy závislý pouze na tom, zda zákazník bude spokojen 

s provedeným nákupem u daného prodejce, která následně způsobí důvěru v daného prodejce, 

ale také spokojenost s nákupem na slevovém portálu a důvěru v něj. V modelu M2 byla 

prokázána vazba mezi spokojeností s nákupem u daného prodejce a spokojeností s nákupem na 

daném slevovém portálu, přičemž míra této vazby je silná (0,790).  

V modelu M2 byla identifikována pověst a vnímaná velikost slevového portálu jako 

vhodné proměnné, na základě nichž se vytváří spokojenost se slevovým portálem z pohledu 

očekávání zákazníka, avšak je nutno podotknout, že tyto vazby jsou jen slabé. Bylo zjištěno na 

základě výsledků standardizovaných regresních koeficientů, že na pověst a vnímaní velikosti 

slevového portálu má silný vliv pověst slevového portálu na trhu (0,803), dále pak známost 

webových stránek slevového portálu (0,794), ale také to, že pověst a vnímaní velikosti 

slevového portálu ovlivní silně také vnímaní tržní pozice slevového portálu zákazníky (0,776). 

Silně se na pověsti a vnímání velikosti slevového portálu podílí také čestnost (0,715) a vnímaní 

slevových portálů jako velkých firem (0,709). Naopak pouze průměrný vliv na pověst a 

vnímanou velikost slevového portálu má to, zda na nich nabízí své výrobky a služby známé 

firmy (0,596).  

Manažerům či marketingovým pracovníkům slevových portálů je možno doporučit, aby 

svou činnost soustředili do sféry vytváření image slevového portálu. Slevový portál by měl být 

známý, důvěryhodný, měl by mít dobrou pověst, ale také by měl být vnímán jako stabilní a 

velká společnost na trhu. Jak uvádí GfK Praha a Incoma Consult (2004) v rámci Evropského 

modelu spokojenosti zákazníka, očekávání zákazníka je výsledkem komunikačních aktivit 

společnosti a předešlých zkušeností. Z tohoto důvodu by slevové portály měly své 

marketingové komunikační aktivity směřovat k vytváření pozitivní image. Konkrétní aplikace 

výsledků v praxi je shodná s doporučeními management u modelu M1, kdy důvěra je 

prediktorem spokojenosti zákazníků.  

Na spokojenost s nákupem na slevovém portálu však nemá vliv kvalita systému, kvalita 

informací ani kvalita služeb definované na základě DeLone & McLean Information System 

success modelu.  

Naopak pověst prodejce a jeho vnímaná velikost nemají vliv na spokojenost s nákupem 

u prodejce z pohledu očekávání zákazníka. Bylo zjištěno, že vnímaná kvalita prodejce se 
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vytváří nejvíce na základě faktoru, který je možno nazvat jako zákaznická péče prodejce. 

Zákaznická péče má velmi silný vliv na spokojenost zákazníka s nákupem u daného prodejce. 

Na základě standardizovaných regresních koeficientů bylo zjištěno, že zákazníci nejvíce ocení, 

pokud jim prodejci na slevových portálech poskytují aktuální (0,931) informace. Zákazníci také 

chtějí informace dostatečné (0,899) a přesné (0,903). Dále zákazníci očekávají od prodejců, že 

při uplatnění voucherů nedojde k delšímu čekání a prodejci tak poskytnou svou službu rychle 

(0,801). Silný vliv na vnímání zákaznické péče má také zodpovězení všech dotazů (0,771) a 

dobrá pověst prodejce (0,709) díky kvalitní péči o své zákazníky.  

Také v tomto případě je konkrétní aplikace výsledků v praxi shodná s doporučeními 

management u modelu M1, kdy důvěra je prediktorem spokojenosti zákazníků. Prodejci by tedy 

měli dbát na kvalitu informací, které poskytují u nabídky na slevovém portálu. Zákazníci chtějí 

aktuální, přesné informace, které budou dostačující. Stane-li se, že zákazníci nenajdou u 

nabídky veškeré potřebné informace, je nutné, aby měli možnost se dotázat prodejce, a 

očekávají, že se dozvědí odpověď rychle. Je také vhodné, aby zákazníci nemuseli na uplatnění 

voucheru dlouho čekat. Je tedy vhodné, aby prodejci dopředu dobře zvážili, jaké množství 

voucherů nabídnou k prodeji, což by mělo odrážet jejich skladové kapacity, možnosti obsluhy 

a servisu.  

Spokojenost s nákupem na slevovém portálu se promítá do důvěry v něj a míra této 

vazby je silná (0,838). Stejně tak vliv spokojenosti s nákupem u daného prodejce na důvěru v 

něj je velmi silný (0,999). Spokojenost s nákupem na slevovém portálu je podobně stejnou 

měrou vlivu určována přednákupními, nákupními i ponákupními zkušenostmi (0,857, 0,880 a 

0,800 jmenovitě), avšak lze říci, že nákupní servis, jako je například např. proces objednání a 

způsoby platby a doručení, je významnější než ostatní fáze nákupu, například poprodejní servis, 

možnosti vrácení nebo výměny zboží či vyhledávání produktu a služeb a kvalita informací o 

produktu a služeb a jejich srovnání. Na důvěru ve slevový portál mají silný vliv dle hodnot 

standardizovaných regresních koeficientů důvěryhodnost webových stránek slevového portálu 

(0,873), jejich spolehlivost (0,849), ale také bezpečnost nákupu na těchto stránkách (0,829). 

Spokojenost zákazníka s nákupem u daného prodejce spočívá z největší míry v celkové 

spokojenosti s nákupem u prodejců na slevových portálech (0,887), ale také v dobrém pocitu 

zákazníka z rozhodnutí nakoupit produkty či služby od prodejců na slevových portálech (0,888) 

a v pocitu zákazníka, že nákup produktů či služeb od prodejců na slevových portálech je dobrý 

nápad (0,843).  

Důvěra v prodejce, ovlivněná velmi silně spokojeností s nákupem u něj, má silný vliv 

na záměr zákazníka opakovat nákup u daného slevového portálu. Dle výsledných hodnot 
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standardizovaných regresních koeficientů musí být prodejci zejména spolehliví (0,808), musí 

dodržovat své sliby a závazky (0,745) a musí mít rovněž se svými zákazníky ty nejlepší záměry 

(0,754). Jak již bylo uvedeno výše, záměr opakovat nákup u daného slevového portálu je 

určován důvěrou v prodejce. Dle dosažené hodnoty standardizovaného regresního koeficientu 

je tento vliv silný (0,857). 

Lze tedy shrnout, že věrnost zákazníků slevových portálů je možno vytvářet na základě 

jejich spokojenosti s nákupem u daného prodejce a následné důvěry v něj. Je-li zákazník 

spokojen s nákupem u prodejce, je velice pravděpodobné, že bude spokojen také s nákupem na 

slevovém portálu a znovu využije jeho služeb k dalším nákupům. Je také možno vedení 

slevových portálů doporučit, aby dbali na výběr prodejců a zdůrazňovali jim významnou roli 

péče o zákazníky.  

4.4 Diskuze výsledků analýzy 

Na základě výsledků provedené analýzy je možno učinit diskuzi se současnými 

poznatky v dané oblasti z výzkumů zejména zahraničních, ale také českých autorů. Tato 

diskuze je provedena zejména pro doporučený model chování zákazníků na slevových 

portálech M1, kdy důvěra je prediktorem spokojenosti.  

V této dizertační práci bylo zjištěno, že pověst slevového portálu má vliv na důvěru 

v něj stejně jako v dřívějším výzkumu Hsu a kol. (2014b). Podle této studie spokojenosti 

zákazníků s nákupy na slevových portálech na Taiwanu musí zákazníci tedy věřit, že slevový 

portál je poctivý, má dobrou image a pověst a má starost o svého zákazníka. S tímto lze 

souhlasit i v případě České republiky. Toto však neplatí v případě pověsti prodejce. Přestože 

Hsu a kol. (2014a), ale také Hsu a kol. (2014b) ve studiích provedených na Taiwanu uvádí, že 

pověst prodejce má vliv na důvěru v něj, v tomto výzkumu bylo zjištěno, že to, zda zákazníci 

věří, že prodejce je poctivý, má dobrou pověst a image a má starost o svého zákazníka, nemá 

vliv na důvěru v prodejce. 

V případě vnímané velikosti slevového portálu lze souhlasit s výsledkem studie Hsu a 

kol. (2014b), že vnímaná velikost slevového portálu má vliv na důvěru v něj. Lze také souhlasit 

se závěrem studie Hsu a kol. (2014b) a Hsu a kol. (2014a) v případě vnímané velikosti prodejce, 

kdy nebylo shledáno, že by vnímaná velikost prodejce měla vliv na důvěru v něj.  

Individuální představy zákazníka o nákupu na slevovém portálu dle jeho komunikačních 

aktivit a předešlých zkušeností, formující dle Kozel a kol. (2011) očekávání zákazníka o 

slevovém portálu, přispívají k potvrzení očekávání, které se promítá do spokojenosti či důvěry 

zákazníků ve slevový portál, což potvrzuje závěry zkoumání Oliver (2015), Jang a kol. (2014a) 
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či Hsu a kol. (2015). Naopak individuální představy zákazníka o nákupu u daného prodejce dle 

jeho komunikačních aktivit a předešlých zkušeností, které vytvářejí dle Kozel a kol. (2011) 

očekávání zákazníka o prodejci, však nepřispívají k potvrzení očekávání a to se dále nepromítá 

do spokojenosti či důvěry zákazníků v prodejce. Toto zjištění platná v České republice 

odporuje závěrům zkoumání Oliver (2015). Jang a kol. (2013) a Hsu a kol. (2015). 

Zákazníkem vytoužené technické charakteristiky webové stránky (např. jednoduché a 

uživatelsky přívětivé používání), které definovali DeLone a McLean (2003)v rámci Kvality 

systému, mají dle Tsai a kol. (2011) vliv na vnímanou kvalitu webové stránky slevového 

portálu. Jak uvádí Cheng a Huang (2013), kvalita systému má vliv na zájem současných 

zákazníků se zúčastnit nákupního procesu, avšak u potencionálních zákazníků tento vliv nebyl 

zaznamenán. Co se týče vnímání kvality webových stránek českými uživateli slevových 

portálů, nebylo zjištěno, že by kvalita systému byla faktorem, který ovlivňuje vnímanou kvalitu 

webových stránek.  

Dalším faktorem, který dle DeLone a McLean (2003) ovlivňuje vnímanou kvalitu 

webových stránek, může být kvalita informací na webové stránce. Kvalita informací je ze strany 

uživatele vnímána jako bezproblémovost jejího obsahu (úplnost, aktuálnost či preciznost). Vliv 

kvality informací na webové stránce na vnímanou kvalitu webové stránky potvrdili ve své studii 

Tsai a kol. (2011). Cheng a Huang (2013) však uvádí, že ani u potenciálních, ani u současných 

zákazníků tento faktor nevede k zájmu zúčastnit se nákupního procesu. V této dizertační práci 

bylo zjištěno, že také ani u českých zákazníků slevových portálu není kvalita informací na 

webové stránce významným faktorem, který by určoval jejich spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu či důvěru v něj.  

Kvalita služeb vyjádřená dle DeLone a McLean (2003) jako celková podpora služeb 

poskytovaná provozovatelem služeb skrze informační systém (např. zákaznická podpora, atd.) 

má vliv dle Tsai a kol. (2011) na vnímanou kvalitu webové stránky slevového portálu. Dle 

Cheng a Huang (2013) však má kvalita služeb vliv na zájem zúčastnit se nákupního procesu jen 

u potenciálních zákazníků, nikoliv u současných zákazníků. Dle výsledků této dizertační práce 

je možno se přiklonit k výsledkům uvedeným ve studii Cheng a Huang (2013), jelikož nebyl 

prokázán vliv kvality služeb ani na spokojenost zákazníků slevových portálů s nákupem na nich 

ani na důvěru zákazníků v ně.  

Kvalita informací, kvalita systému a kvalita služeb na webové stránce slevového portálu 

představující vnímanou kvalitu webové stránky slevového portálu dle DeLone a McLean 

(2004) nemá, jak bylo zjištěno, vliv na důvěru ve slevový portál či spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu. Nelze tedy podpořit zjištění ze studie Hsu a kol. (2014b), DeLone a McLean 



146 

 

(2004), Kim a kol. (2004), kde byl vzájemný vztah mezi vnímanou kvalitou slevového portálu 

a spokojeností s nákupem na slevovém portálu identifikován. Nelze tedy podpořit ani zjištění 

ze studie Hsu a kol. (2014a), kde byl vzájemný vztah mezi vnímanou kvalitou slevového portálu 

a důvěrou ve slevový portál potvrzen.  

DeLone a McLean IS success model byl v České republice aplikován také ve studii 

Němec a Zapletal (2015), kde byl analyzován nákupní rozhodovací proces metodou AHP. 

Pomocí teoretického základu DeLone a McLean IS success modelu byly navrženy faktory 

ovlivňující rozhodovací proces nákupu na e-shopu. Bylo zjištěno, že pro české potenciální 

zákazníky e-shopů je nejvýznamnější kvalita informací, následovaná kvalitou systému a dále 

pak kvalitou služeb. V této studii však nebyla analýza přímého vztahu těchto faktorů na 

vnímanou kvalitu webových stránek, pouze bylo identifikováno pořadí významnosti těchto 

faktorů. Lze tedy říci, že ve výzkumu, provedeném v této dizertační práci, byla aplikace 

DeLone a McLean IS success modelu rozšířena o další dimenzi vztahů. Bylo však shledáno, že 

faktory DeLone a McLean IS success modelu nejsou pro české zákazníky slevových portálů 

významné. Lze usuzovat, že příčinou tohoto výsledku může být profesionalita, kvalitní 

zpracování a celkově vysoká odborná úroveň webových stránek slevových portálů celkově. 

Jelikož v současné době probíhá konsolidace trhu, kdy malí neperspektivní hráči opouštějí trh, 

na trhu zůstávají jen významní hráči, jejich webové stránky jsou kvalitní jak z pohledu 

informací, systému, tak služeb. Uživatelé tedy nemají potřebu při nákupu nad těmi faktory 

přemýšlet.  

Co se týče vnímané kvality prodejce, vnímaná kvalita prodejce, v tomto případě 

reprezentována zákaznickou péčí prodejce, má dle DeLone a McLean (2004), Kim a kol. (2004) 

či Hsu a kol. (2014b) vliv na spokojenost s nákupem u něj, ale také na záměr opakovat nákup. 

Také v rámci výzkumu provedeného v této dizertační práci bylo shledáno, že z pohledu 

prodejce daného výrobku či služby je nutno poskytovat vysoce kvalitní zákaznickou péči, která 

má vliv na spokojenost zákazníků s uskutečněným nákupem.  

Důvěra definovaná jako očekávání zákazníka, že slevový portál se bude chovat 

přijatelným způsobem, jak uvádí Pavlou a Evgenson (2006), je prediktorem spokojenosti 

zákazníka ať již z pohledu jeho role zákazníka slevového portálu, ale také z pohledu jeho role 

zákazníka daného prodejce. Dle Hsu a kol. (2014b), ale také dle Shiau a Luo (2012) existuje 

vazba mezi důvěrou a spokojeností zákazníků, kdy důvěra je vnímána jako prediktor. Toto 

potvrzuje také ve své studii Lin (2013) či v českém prostředí Pawlasová (2014) a Repka (2013). 

Také na základě výsledků výzkumu uskutečněného v této dizertační práci lze souhlasit 

s dřívějšími tvrzeními. Ve studiích Pawlasová (2014) a Repka (2013) však nebylo chování 
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zákazníků zkoumáno tak komplexně, jako v této dizertační práci, a proto bylo nutno tyto závěry 

podrobit dalšímu zkoumání.  

Bude-li důvěra považována za konsekvenci spokojenosti zákazníků s nákupem, pak je 

možno souhlasit s názorem Hsu a kol. (2015), že spokojenost zákazníků se promítá do jejich 

důvěry a následného záměru opakovat nákup, avšak v případě role zákazníka slevového portálu 

není možno podpořit závěr, že důvěra ve slevový portál, která se vytvoří na základě 

spokojenosti s nákupem na slevovém portálu, bude mít dále vliv na zájem opakovat nákup. Na 

tomtéž se shoduje ve svém výzkumu například Lin (2013). Je tedy možno shrnout, že je nutno 

brát v potaz subjekty, mezi kterými se důvěra a věrnost vytváří. Významným omezením tohoto 

zjištění je však fakt, že důvěra považovaná za konsekvenci spokojenosti zákazníků dle výsledků 

způsobí to, že slevový portál bude z pohledu zájmu zákazníků o opakované nákupy závislý 

pouze na spokojenosti zákazníků v nákupy u daného prodejce zboží či služby. Toto omezení 

nemůže být akceptováno z pohledu managementu slevového portálu, tudíž je vhodnější 

aplikovat na řízení slevových portálů model chování zákazníků, kdy důvěra je prediktorem 

spokojenosti zákazníků.  

S tvrzením Hsu a kol. (2014b), Hsu a kol. (2015) a Jang a kol. (2013), že spokojenost 

s nákupem na slevovém portálu vede k záměru zákazníka opakovat nákup, je možno souhlasit 

pouze v případě, že důvěra je vnímána jako prediktor spokojenosti. V případě, že důvěra je 

vnímána jako konsekvence spokojenosti zákazníka s nákupem na slevovém portálu, nebyl vliv 

na záměr opakovat nákup identifikován. Naopak v případě pohledu zákazníka daného prodejce 

spokojenost s nákupem u něj má vždy vliv na záměr opakovat nákup u slevového portálu. Ke 

stejnému závěru ve svých studiích dospěli také Jang a kol. (2013) i Hsu a kol. (2014b). Jang a 

kol. (2013) ve své studii navíc uvádí, že mezi spokojeností s nákupem u prodejce a spokojeností 

s nákupem na slevovém portálu existuje vazba. Celková spokojenost zákazníků se podílí na 

záměru opakovat nákup dle Hsu a kol. (2015), ale také dle Lin (2013) a má vliv na věrnost 

zákazníků. Tyto závěry potvrdily také výsledky výzkumu provedeného v této dizertační práci.  

Jak již bylo uvedeno výše, prokázané odlišnosti výsledků provedeného výzkumu od 

zahraničních studií jsou způsobeny zejména kulturními odlišnostmi, rozdílným sociálním 

prostředím a jiným technickým zázemím daných zemí. V této oblasti tedy provedený výzkum 

potvrdil zjištění studií Hofstede (1984) či Pawlasová (2016a), Pawlasová (2016b), Spáčil a 

Valečková (2014a), Pawlasová, Spáčil a Valečková (2014b) či Klapilová Krbová (2016). Je 

tedy nutno akceptovat, že teoretické poznatky, vyplývající z reálných dat o chování spotřebitelů 

v různých zemích, nemusí být platné všeobecně pro chování spotřebitelů ve všech zemích a 
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doporučuje se i v budoucnu potvrzovat dané výsledky pomocí výsledků z jiných zemí (Hsu a 

kol., 2015).  
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5 Závěr 

Předmětem této dizertační práce je spokojenost a věrnost zákazníků, kteří nakupují na 

slevových portálech. Na spokojenost a věrnost zákazníků je pohlíženo jako na proces jejich 

utváření. Pro zpracování této dizertační práce byla nejprve využita sekundárních data. Jednalo 

se o dostupné české a zahraniční zdroje, které se zabývají jednak problematikou spokojenosti a 

věrnosti zákazníků a také ty, které dokumentují výsledky empirických výzkumů v této oblasti. 

Díky specifičnosti oblasti slevových portálů v online prostředí byla rešerše literatury zaměřena 

také na poznatky v oblasti kvality webových stránek.  

V rešerši literatury bylo shledáno, že pro danou oblast nákupů na slevových portálech 

bylo vhodné využít model očekávání-naplnění (ECM), který byl aplikován na proces utváření 

spokojenosti a věrnosti zákazníků, kdy očekávání zákazníků, vnímání kvality a potvrzení 

očekávání vyvolávají v zákaznících pocity spokojenosti, případně nespokojenosti. 

Problematika kvality webových stránek slevových portálů byla zkoumána z pohledu DeLone a 

McLean Information System success modelu, který patří mezi tradiční teoretická východiska 

v této oblasti.  

Specifikum dvojí role zákazníka, kdy zákazník slevového portálu není jen zákazníkem 

slevového portálu, ale také zákazníkem samotného prodejce výrobku či služby, se projevilo 

v rozdělení pomyslné celkové spokojenosti zákazníka ve spokojenost zákazníka s nákupem na 

slevovém portálu a ve spokojenosti zákazníka s nákupem u daného prodejce.  

Z provedené rešerše literatury také vyplynul hlavní cíl práce, který byl rozpracován do 

dílčích cílů této práce. Hlavním cílem této dizertační práce byla identifikace modelu chování 

zákazníků při nakupování na slevových portálech pomocí statistické metody modelování 

strukturních rovnic s prokázáním návaznosti mezi spokojeností zákazníků s nákupem a věrností 

zákazníků. 

Vlivem dvojí role zákazníka při nákupu na slevovém portálu bylo dílčím cílem práce 

determinovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků slevových portálů dle modelu 

očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone and McLean IS success modelu z pohledu 

nakupujícího na slevovém portálu. Zde bylo zjišťováno, které faktory mají statisticky 

významný vliv na utváření spokojenosti zákazníků slevových portálů.  

Dílčím cíle práce bylo také determinovat faktory ovlivňující spokojenost zákazníků 

slevových portálů dle modelu očekávání – potvrzení (ECM) z pohledu nakupujícího od určitého 

prodejce. Zde bylo zjišťováno, které faktory mají statisticky významný vliv na utváření 

spokojenosti zákazníků slevových portálů. 



150 

 

V souvislosti s dvojí rolí zákazníků slevových portálů při nákupu bylo dílčím cílem této 

dizertační práce také identifikovat vztah mezi spokojeností s nákupem na slevovém portálu a 

spokojeností s nákupem u daného prodejce pomocí analýzy procesu utváření spokojenosti a 

věrnosti zákazníka z pohledu role zákazníka slevového portálu a z pohledu role zákazníka 

prodejce výrobku či služby.  

V rešerši literatury bylo zjištěno, že důvěra může být dle různých autorů prediktorem, 

ale také konsekvencí spokojenosti zákazníků a názory na tuto problematiku nejsou v současné 

době jednotné. Z tohoto důvodu byla dílčím cílem práce stanovena také identifikace důvěry 

jako prediktoru či konsekvence spokojenosti zákazníků s nákupy na slevových portálech.  

Na základě získaných informací ze sekundárních zdrojů byly navrženy dva modely 

procesu utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků slevových portálů aplikování teorie modelu 

očekávání – potvrzení (ECM) a DeLone a McLean IS success modelu. Pro naplnění hlavního 

cíle a dílčích cílů byla využita data primární, jež byla získána prostřednictvím elektronického 

dotazování. Dotazování se zúčastnilo celkem 417 respondentů. Respondenti, kterými byli 

zákazníci slevových portálů, kteří minimálně jednou nakoupili na daném slevovém portálu, 

vyjadřovali své postoje k předloženým tvrzením na škále. Znění navržených tvrzení bylo 

sestaveno na základě provedené rešerše literatury.   

Za účelem redukce počtu manifestních, tedy přímo měřených, proměnných na počet 

latentních proměnných byla využita metoda faktorové analýzy. Bylo zjištěno, které proměnné sytí 

daný faktor, a toto rozvržení bylo dále využito při konstrukci modelů.  

Navržené modely byly testovány pomocí metody modelování strukturních rovnic. Nejprve 

byly identifikovány faktory podílející se na spokojenosti zákazníků slevových portálů. Následně 

byly determinovány faktory utvářející spokojenost zákazníků prodejce. Pro navržení dvou modelů 

procesů utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků slevových portálů, kdy v prvním z nich byla 

důvěra testována jako prediktor spokojenosti zákazníků (model M1) a v druhém z nich důvěra 

představovala konsekvenci spokojenosti zákazníků (model M2), byly využity výsledky 

z předchozích analytických kroků na modelu faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníků 

s nákupem na slevovém portálu a modelu faktorů ovlivňujících spokojenost zákazníků s nákupem 

u daného prodejce zboží či služby.  

Z provedené analýzy chování zákazníků na slevových portálech vyplynulo, že z pohledu 

českého zákazníka je důvěra spíše prediktorem spokojenosti zákazníků. Tento navržený model M1 

dosáhl vyšší vypovídací schopnosti a vyšší prediktivní síly, než model M2, ve kterém důvěra byla 

konsekvencí spokojenosti zákazníka. Bude-li brán v potaz pohled manažerů slevových portálu, je 

vhodné, aby navržený model dával možnost podílet se na budování věrnosti zákazníků samotnému 
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slevovému portálu, což v případě modelu chování zákazníků M2 s důvěrou jako konsekvencí 

spokojenosti zákazníků nebylo splněno. V tomto modelu M2 bylo zjištěno, že pověst a vnímaná 

velikost slevového portálu mají vliv na důvěru zákazníků v něj. Naopak u faktorů představujících 

vnímání kvality webových stránek vliv na důvěru zákazníků prokázán nebyl. Byl prokázán vztah 

mezi důvěrou zákazníků ve slevový portál a spokojeností s nákupem na něm. Z pohledu slevového 

portálu je tedy pro zákazníky pro záměr opakovat nákup na něm významnější fáze očekávání od 

provedeného nákupu.  

Z pohledu prodejce slevového portálu je však významnější fáze vnímání jeho kvality, kterou 

představuje péče o zákazníky. Důvěru zákazníků si prodejce získá kvalitní péčí o zákazníky. 

Naopak pověst, vnímaná velikost a spolehlivost prodejce nehraje v případě vytváření důvěry mezi 

zákazníkem a prodejcem roli. Vztah mezi důvěrou v prodejce a spokojeností s nákupem u něj byl 

prokázán. Taktéž byla prokázána vazba vysvětlující vliv spokojenosti s nákupem u daného prodejce 

zboží nebo služby na spokojenost s nákupem u slevového portálu. Na záměr opakovat nákup u 

daného slevového portálu má vliv jako spokojenost s nákupem u slevového portálu, tak spokojenost 

s nákupem u daného prodejce. Vliv spokojenosti s nákupem u prodejce zboží či služby na záměr 

opakovat nákup na slevovém portálu je však značně významnější, než vliv spokojenosti s nákupem 

na slevovém portálu.  

V rámci analytické části dizertační práce jsou také formulována doporučení pro manažery, 

resp. marketingové pracovníky slevových portálů, ale také pro samotné prodejce výrobků a služeb 

na slevových portálech, protože na záměr opakovat nákup u daného slevového portálu mají vliv jak 

spokojenost s nákupem na slevovém portálu, tak spokojenost s nákupoem u daného prodejce. 

Manažerům či marketingovým pracovníkům slevových portálů je možno doporučit, aby svou 

marketingovou komunikační činnost soustředili do sféry vytváření image slevového portálu. 

Slevový portál by měl být známý, důvěryhodný, měl by mít dobrou pověst, ale také by měl být 

vnímán jako stabilní a velká společnost na trhu. 

Prodejci by měli dbát na kvalitu informací, které poskytují u nabídky na slevovém 

portálu. Zákazníci chtějí aktuální, přesné informace, které budou dostačující. Stane-li se, že 

zákazníci nenajdou u nabídky veškeré potřebné informace, je nutné, aby měli možnost se 

dotázat prodejce, a očekávají, že se dozvědí odpověď rychle. Je také vhodné, aby zákazníci 

nemuseli na uplatnění voucheru dlouho čekat. Je tedy vhodné, aby prodejci dopředu dobře 

zvážili, jaké množství voucherů nabídnou k prodeji, což by mělo odrážet jejich skladové 

kapacity, možnosti obsluhy a servisu.  

Uvedené výsledky mají svá omezení. Tato omezení vyplývají ze struktury výběrového 

souboru, kdy byli osloveni jen lidé, kteří již mají zkušenosti s nakupováním na slevových 

portálech. Bylo by však vhodné oslovit také respondenty, kteří ještě nikdy na slevových 
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portálech nenakupovali, podrobit data novým analýzám v rámci navržených modelů a porovnat 

dosažené výsledky. Také zpětný popis a hodnocení chování mohou představovat jistou míru 

zkreslení.  

Přestože byly za pomocí rešerše literatury sestaveny ucelené modely chování zákazníků 

na slevových portálech a k jejich konstrukci byly využity dva teoretické koncepty, představuje 

využití jen těchto dvou teorií jisté omezení. Vzhledem k tomu, že se při testování navrženého 

modelu projevily některé indikátory jako ne zcela vhodné pro sestavený model, je zde možnost 

zkoumat další proměnné, které by se jevily jako významnější. Je vhodné dále zkoumat chování 

zákazníků z pohledu utváření věrnosti za pomocí jiných teoretických konceptů. Jako jedna 

z možností se nabízí analýza faktorů z pohledu teorie sociální výměny. Tento teoretických 

přístup představuje egoistický pohled na chování zákazníků, všechny altruistické motivy 

chování jsou opomíjeny. Důvěra je zde vnímána jako prediktor spokojenosti zákazníků. Spolu 

s ní na spokojenost dle této teorie mají vliv reputace, reciprocita a v rozšířeném pojetí také 

kreativita prodejce, což jsou faktory, které nebyly v této dizertační práci zkoumány. 

Pro identifikaci faktorů, které mohou potenciálně ovlivňovat spokojenost a věrnost 

zákazníků slevových portálů, může být využit kromě rešerše sekundárních zdrojů také primární 

výzkum. Nabízí se forma focus groupu, kdy by z diskuze účastníků vyplynuly návrhy na ony 

významné faktory. Tyto faktory by bylo možno následně začlenit do modelu chování zákazníků 

slevových portálu. V tomto případě by se však jednalo o explorativní přístup k metodě 

modelování strukturních rovnic.  

Další možnost pro rozpracování tématu této dizertační práce se nabízí v případě faktoru 

vnímaná kvalita slevového portálu, který reprezentuje zkušenosti s nákupem na slevovém portálu 

v jeho průběhu. Je vhodné identifikovat vhodné indikátory pro tuto proměnnou.  
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Seznam zkratek  

CFI – Comparative Fit Index (Komparativní index shody) 

CSI – Customer Satisfaction Index (Index spokojenosti zákazníka) 

D&M IS – DeLone & McLean Information System   

ECM – Expectation – Confirmation Model (teorie očekávání – potvrzení)  

NFI – Normed Fit Index (Normovaný index shody) 

IS – informační systém 

P - prodejce 

RMSEA – Root Mean Square Error of Approximation 

SEM – Structural Equation Modeling (modelování strukturních rovnic) 

SET – Social Exchange Theory (teorie sociální směny) 

Sig. – hodnota statistické významnosti regresního koeficientu 

SP – slevový portál 
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Příloha č. 1: Přehled proměnných v modelech a klíčových vazeb mezi nimi 

Tab. 1 Přehled proměnných v modelech a klíčových vazeb mezi nimi 

Název 

proměnné 

Definice proměnné Dřívější studie Klíčové zjištění vazeb 

Pověst 

slevového 

portálu 

Zákazníci věří, že 

slevový portál je 

poctivý a má starost o 

svého zákazníka 

(Doney a Cannon, 

1997). 

Hsu a kol. (2014b) Pověst slevového portálu 

→ Důvěra ve slevový 

portál jako prediktor 

spokojenosti zákazníků 

Pověst 

prodejce 

Zákazníci věří, že 

prodejce je poctivý a 

má starost o svého 

zákazníka (Doney a 

Cannon, 1997). 

Hsu a kol. (2014b) Pověst prodejce → Důvěra 

v prodejce jako prediktor 

spokojenosti zákazníků 

Hsu a kol. (2014a) Pověst prodejce → Důvěra 

v prodejce jako prediktor 

spokojenosti zákazníků 

Vnímaná 

velikost 

slevového 

portálu 

Celková velikost 

slevového portálu, jeho 

tržní podíl a postavení 

na trhu (Doney a 

Cannon, 1997). 

Hsu a kol. (2014b) Vnímaná velikost 

slevového portálu → 

Důvěra ve slevový portál 

jako prediktor spokojenosti 

zákazníků 

Vnímaná 

velikost 

prodejce 

Celková velikost 

prodejce, jeho tržní 

podíl a postavení na 

trhu (Doney a Cannon, 

1997). 

Hsu a kol. (2014b) Vnímaná velikost prodejce 

→ Důvěra v prodejce jako 

prediktor spokojenosti 

zákazníků 

Hsu a kol. (2014a) Vnímaná velikost prodejce 

→ Důvěra v prodejce jako 

prediktor spokojenosti 

zákazníků 

Kvalita 

systému 

Zákazníkem vytoužené 

technické 

charakteristiky webové 

Tsai a kol. (2011) Kvalita systému → Kvalita 

webové stránky slevového 

portálu 
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Název 

proměnné 

Definice proměnné Dřívější studie Klíčové zjištění vazeb 

stránky (např. 

jednoduché a 

uživatelský přívětivé 

používání) (DeLone a 

McLean, 2003). 

Cheng a Huang (2013) Kvalita systému → Zájem 

zúčastnit se (u 

potenciálních zákazníků) 

Kvalita systému → Zájem 

zúčastnit se (u současných 

zákazníků) 

Kvalita 

informací 

Bezproblémovost 

obsahu  webové 

stránky (úplnost, 

aktuálnost či 

preciznost) (DeLone a 

McLean, 2003). 

Tsai a kol. (2011) Kvalita informací → 

Kvalita webové stránky 

slevového portálu 

Cheng a Huang (2013) Kvalita informací → 

Zájem zúčastnit se (u 

potenciálních zákazníků) 

Kvalita informací → 

Zájem zúčastnit se (u 

současných zákazníků) 

Kvalita 

služeb 

Celková podpora 

služeb poskytovaná 

provozovatelem služeb 

skrze informační 

systém (např. 

zákaznická podpora, 

atd.) (DeLone a 

McLean, 2003). 

Tsai a kol. (2011) Kvalita služeb → Kvalita 

webové stránky slevového 

portálu 

Cheng a Huang (2013) Kvalita služeb → Zájem 

zúčastnit se (u 

potenciálních zákazníků) 

Kvalita služeb → Zájem 

zúčastnit se (u současných 

zákazníků) 

Očekávání 

zákazníka  

o slevovém 

portálu 

Individuání představy 

zákazníka o nákupu na 

slevovém portálu jako 

jeho komunikačních 

aktivit a předešlých 

zkušeností (Kozel a 

kol., 2011).  

Oliver (2015) Očekávání zákazníka o 

slevovém portálu → 

Potvrzení očekávání o 

slevovém portálu 
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Název 

proměnné 

Definice proměnné Dřívější studie Klíčové zjištění vazeb 

Očekávání 

zákazníka  

o prodejci 

Individuální představy 

zákazníka o nákupu u 

daného prodejce jako 

jeho komunikačních 

aktivit a předešlých 

zkušeností (Kozel a 

kol., 2011).  

Oliver (2015) Očekávání zákazníka o 

prodejci → Potvrzení 

očekávání o prodejci 

Vnímaná 

kvalita 

slevového 

portálu 

Kvalita informací, 

kvalita systému a 

kvalita služeb na 

webové stránce 

slevového portálu 

(DeLone a McLean, 

2004).  

Hsu a kol. (2014b) Vnímaná kvalita slevového 

portálu → Spokojenost s 

nákupem na slevovém 

portálu 

Vnímaná kvalita slevového 

portálu → Záměr opakovat 

nákup 

DeLone a McLean 

(2004), Kim a kol. 

(2004) 

Vnímaná kvalita slevového 

portálu → Spokojenost s 

nákupem na slevovém 

portálu 

Hsu a kol. (2014a) Vnímaná kvalita slevového 

portálu → Důvěra ve 

slevový portál 

Vnímaná 

kvalita 

prodejce 

Kvalita informací, 

kvalita systému a 

kvalita služeb ze strany 

prodejce (DeLone a 

McLean, 2004). 

Hsu a kol. (2014b) Vnímaná kvalita prodejce 

→ Spokojenost s nákupem 

u prodejce 

Vnímaná kvalita prodejce 

→ Záměr opakovat nákup 

DeLone a McLean 

(2004), Kim a kol. 

(2004) 

Vnímaná kvalita prodejce 

→ Spokojenost s nákupem 

u prodejce  
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Název 

proměnné 

Definice proměnné Dřívější studie Klíčové zjištění vazeb 

Turban a kol. (2016) Vnímaná kvalita prodejce 

(zákaznická péče) → 

důvěru v prodejce 

Potvrzení 

očekávání  

o slevovém 

portálu 

Dle EMC realizace 

očekávaných přínosů 

slevového portálu. 

Nepotvrzení označuje 

nedosažení očekávání o 

slevovém portálu 

vnímanými přínosy 

(Bhattacherjee, 2001a). 

Hsu a kol. (2015) Potvrzení očekávání o 

slevovém portálu → 

Vnímaná kvalita slevového 

portálu 

Potvrzení očekávání o 

slevovém portálu → 

Spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu 

Jang a kol. (2013) Potvrzení očekávání o 

slevovém portálu → 

Spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu 

Potvrzení 

očekávání  

o prodejci 

Dle EMC realizace 

očekávaných přínosů 

prodejce. Nepotvrzení 

označuje nedosažení 

očekávání o prodejci 

vnímanými přínosy 

(Bhattacherjee, 2001a). 

Hsu a kol. (2015) Potvrzení očekávání o 

prodejci → Spokojenost s 

nákupem u prodejce 

Jang a kol. (2013) Potvrzení očekávání o 

prodejci → Spokojenost s 

nákupem u prodejce 

Důvěra  

ve slevový 

portál jako 

prediktor 

spokojenosti 

zákazníků 

Očekávání zákazníka, 

že slevový portál se 

bude chovat 

přijatelným způsobem 

(Pavlou a Evgenson, 

2006).  

Hsu a kol. (2014b) Důvěra ve slevový portál 

jako prediktor spokojenosti 

zákazníků → Spokojenost 

s nákupem na slevovém 

portálu 

Důvěra ve slevový portál 

jako prediktor spokojenosti 

zákazníků → Vnímaná 

kvalita slevového portálu 
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Název 

proměnné 

Definice proměnné Dřívější studie Klíčové zjištění vazeb 

Shiau a Luo, (2012), 

Lin (2013) 

Důvěra jako prediktor 

spokojenosti zákazníků → 

Celková spokojenost 

Hsu a kol. (2014a) Důvěra ve slevový portál 

jako prediktor spokojenosti 

zákazníků → Postoj 

k nákupu na slevovém 

portálu 

Shiau a Luo (2012) Důvěra jako prediktor 

spokojenosti zákazníků → 

Zájem o provedení nákupu 

Důvěra 

v prodejce 

jako 

prediktor 

spokojenosti 

zákazníků 

Očekávání zákazníka, 

že prodejce se bude 

chovat přijatelným 

způsobem (Pavlou a 

Evgenson, 2006). 

Hsu a kol. (2014b) Důvěra v prodejce jako 

prediktor spokojenosti 

zákazníků → Spokojenost 

s nákupem u prodejce 

Důvěra v prodejce jako 

prediktor spokojenosti 

zákazníků → Vnímaná 

kvalita prodejce 

Shiau a Luo, (2012), 

Lin (2013) 

Důvěra v prodejce jako 

prediktor spokojenosti 

zákazníků → Hodnocení 

prodejce 

Důvěra jako prediktor 

spokojenosti zákazníků  → 

Celková spokojenost 

Hsu a kol. (2014a) Důvěra v prodejce jako 

prediktor spokojenosti 

zákazníků → Postoj 

k nákupu na slevovém 

portálu 
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Název 

proměnné 

Definice proměnné Dřívější studie Klíčové zjištění vazeb 

Shiau a Luo (2012) Důvěra jako prediktor 

spokojenosti zákazníků → 

Zájem o provedení nákupu 

Důvěra  

ve slevový 

portál jako 

konsekvence 

spokojenosti 

zákazníků 

Očekávání zákazníka, 

že slevový portál se 

bude chovat 

přijatelným způsobem 

(Pavlou a Evgenson, 

2006). 

Hsu a kol. (2015), Kim 

a kol. (2009), Palvia 

(2009), Casaló a kol. 

(2011), Shin a kol. 

(2013) 

Celková spokojenost → 

Důvěra jako konsekvence 

spokojenosti zákazníků  

 

Hsu a kol. (2015), Kim 

a kol. (2009), Palvia 

(2009) 

Důvěra jako konsekvence  

spokojenosti zákazníků → 

Záměr opakovat nákup 

Lin (2013) Důvěra → Věrnost 

zákazníků 

Důvěra 

v prodejce 

jako 

konsekvence 

spokojenosti 

zákazníků 

Očekávání zákazníka, 

že prodejce se bude 

chovat přijatelným 

způsobem (Pavlou a 

Evgenson, 2006). 

Hsu a kol. (2015), Kim 

a kol. (2009), Palvia 

(2009), Casaló a kol. 

(2011), Shin a kol. 

(2013) 

Celková spokojenost → 

Důvěra jako konsekvence 

spokojenosti zákazníků  

 

Hsu a kol. (2015), Kim 

a kol. (2009), Palvia 

(2009) 

Důvěra jako konsekvence  

spokojenosti zákazníků → 

Záměr opakovat nákup 

Lin (2013) Důvěra → Věrnost 

zákazníků 

Spokojenost  

s nákupem  

na slevovém 

portálu 

Psychologický stav 

zákazníka, který ústí z 

porovnání počátečního 

očekávání o slevovém 

portálu a jeho 

vnímaného výkonu 

(Oliver, 1999). 

Hsu a kol. (2014b), 

Jang a kol. (2013), 

Kim a kol. (2009), Hsu 

(2008) 

Spokojenost s nákupem na 

slevovém portálu → Záměr 

opakovat nákup 
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Název 

proměnné 

Definice proměnné Dřívější studie Klíčové zjištění vazeb 

Spokojenost  

s nákupem  

u prodejce 

Psychologický stav 

zákazníka, který ústí z 

porovnání počátečního 

očekávání  o prodejci a 

jeho vnímaného 

výkonu (Oliver, 1999). 

Hsu a kol. (2014b),  

Jang a kol. (2013), 

Russell-Bennett a kol. 

(2007), McDougall a 

Levesque (2000) 

Spokojenost s nákupem u 

prodejce → Záměr 

opakovat nákup 

Jang a kol. (2013) Spokojenost s nákupem u 

prodejce → Spokojenost s 

nákupem na slevovém 

portálu 

Li a kol. (2006) Spokojenost s nákupem u 

prodejce → Věrnost 

zákazníka 

Záměr 

opakovat 

nákup 

Subjektivní 

pravděpodobnost, že 

spotřebitel bude i 

nadále nakupovat 

produkty či služby 

(Chiu a kol., 2012). 

Hsu a kol. (2015), 

Olsen (2002) 

Celková spokojenost → 

Záměr opakovat nákup 

Hsu a kol. (2015), 

Qureshi a kol. (2009) 

Důvěra jako konsekvence  

spokojenosti zákazníků → 

Záměr opakovat nákup 

Lin (2013) Věrnost zákazníků → 

Záměr opakovat nákup 
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Příloha č. 2: Dotazník 

Vážený respondente, Vážená respondentko,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma nakupování přes internet a 

využívání slevových portálů. Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity pouze 

k vědeckým účelům.  

Děkuji za Vaši ochotu a čas.  

Pavlína Pawlasová 

katedra marketingu a obchodu,  

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 

 

1. Nakoupil/a jste již někdy na slevovém portálu (Slevomat, Vykupto, Hyperslevy, 

Pepa.cz, Slevotéka a další)?  

1.1. Ano 

1.2. Ne (prosím, přejděte na otázku č. 4) 

 

2. Jak často nakupujete na slevových portálech?  

2.1. Jednou za 14 dní 

2.2. Jednou za měsíc 

2.3. Jednou za čtvrt roku 

2.4. Méně často 

 

3. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky? Označte, prosím, na škále 1-5 (1 – 

naprosto NEsouhlasím, 5 – naprosto souhlasím) 

Slevové portály mají dobrou pověst na trhu. 
1 2 3 4 5 

Slevové portály jsou dobře známé webové stránky.  1 2 3 4 5 

Slevové portály mají dobrou pověst, protože jsou čestné.  1 2 3 4 5 

Slevové portály jsou velké společnosti.  1 2 3 4 5 

Slevové portály jsou velkými hráči na trhu. 1 2 3 4 5 

Hodně známých firem prodává své produkty a služby prostřednictvím slevových 

portálů. 

1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů jsou pro uživatele snadno použitelné.  1 2 3 4 5 

Prostředí webových stránek slevových portálů je uživatelsky přívětivé. 1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů splňují potřeby uživatele. 1 2 3 4 5 
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Webové stránky slevových portálů poskytují interaktivní propojení uživatele se 

systémem stránek. 

1 2 3 4 5 

Přenos dat z webových stránek slevových portálů je bez překážek. 1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů poskytují aktuální informace. 1 2 3 4 5 

Funkčnost webové stránky slevových portálů je spolehlivá.  1 2 3 4 5 

Slevové portály profesionálně zodpovídají dotazy svým zákazníkům.  1 2 3 4 5 

Slevové portály ochotně pomáhají svým zákazníkům. 1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů poskytují podrobné informace. 1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů poskytují dostatečné informace. 1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů jsou stabilní. 1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů poskytují užitečné informace.  1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů poskytují přesné informace, které potřebuji 

pro provedení nákupu. 

1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů poskytují srozumitelné informace. 1 2 3 4 5 

Slevové portály mají upřímný zájem na řešení zákaznických problémů. 1 2 3 4 5 

Slevové portály zajišťují bezpečí a ochranu soukromí. 1 2 3 4 5 

Slevové portály rozumí specifickým požadavkům svých zákazníků. 1 2 3 4 5 

Služby poskytované prodejci na slevových portálech jsou spolehlivé.  1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech poskytují služby rychle.  1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech mi zodpoví všechny mé dotazy na produkt.  1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují dostatečné informace.  1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují přesné informace. 1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech mi poskytují aktuální informace.  1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech mají dobrou pověst, protože o své zákazníky 

pečují. 

1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech se zaměřují na své zákazníky. 1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech mají dobrou pověst, protože jsou čestní. 1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech jsou velké společnosti.  1 2 3 4 5 

Prodejci na slevových portálech jsou velcí hráči na trhu.  1 2 3 4 5 

Nákup přes webové stránky slevových portálů je bezpečný.  1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů jsou spolehlivé. 1 2 3 4 5 

Webové stránky slevových portálů jsou důvěryhodné. 1 2 3 4 5 

Prodejci slevových portálů jsou spolehliví. 1 2 3 4 5 
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Prodejci slevových portálů dodržují sliby a závazky. 1 2 3 4 5 

Prodejci slevových portálů mají se svými zákazníky nejlepší záměry. 1 2 3 4 5 

Jsem celkově velmi spokojen/a s nákupními zkušenostmi na slevových portálech. 1 2 3 4 5 

Jsem celkově velmi potěšen/a nákupními zkušenostmi na slevových portálech. 1 2 3 4 5 

Jsem celkově velmi uspokojen/a nákupními zkušenostmi na slevových portálech. 1 2 3 4 5 

Jsem celkově velmi nadšen/a nákupními zkušenostmi na slevových portálech. 1 2 3 4 5 

Jsem spokojen/a s přednákupními zkušenostmi na slevových portálech (např. 

vyhledávání produktu a služeb, kvalita informací o produktu a služeb a jejich 

srovnání). 

1 2 3 4 5 

Jsem spokojen/a s nákupními zkušenostmi na slevových portálech (např. 

objednání, platba). 

1 2 3 4 5 

Jsem spokojen/a  s ponákupními zkušenostmi na slevových portálech (např. 

zákaznický servis, poprodejní servis, možnosti vrácení nebo výměny zboží, 

dodání). 

1 2 3 4 5 

Mám dobrý pocit z rozhodnutí nakoupit produkty či služby od prodejců na 

slevových portálech. 

1 2 3 4 5 

Myslím si, že nákup produktů či služeb od prodejců na slevových portálech je 

dobrý nápad.  

1 2 3 4 5 

Jsem celkově spokojen/a s nákupem u prodejců na slevových portálech.  1 2 3 4 5 

Pokud budu moci, rád/a bych využíval/a slevových portálů k nákupu produktů a 

služeb. 

1 2 3 4 5 

Plánuji i v budoucnu pokračovat ve využívání slevových portálů k nákupu 

produktů a služeb. 

1 2 3 4 5 

Pravděpodobně budu i v budoucnu pokračovat v nákupu produktů a služeb na 

slevových portálech. 

1 2 3 4 5 

 

4. Jaké je Vaše pohlaví?  

4.1. Muž 

4.2. Žena 

 

5. Kolik je Vám let?  ……………………………………………………….. (vepište) 

6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  
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6.1. Základní, vyučen 

6.2. Středoškolské 

6.3. Vysokoškolské 
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Příloha č. 3 Výsledky faktorové analýzy proměnných z pohledu role zákazníka slevových 

portálů  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,871 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 4938,884 

df 276 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

sl_trh 1,000 ,731 

sl_znamost 1,000 ,687 

sl_cestnost 1,000 ,547 

sl_velkefirmy 1,000 ,609 

sl_hraci 1,000 ,672 

sl_znamefirmy 1,000 ,423 

sl_pouzitelnost 1,000 ,803 

sl_uzivprivetive 1,000 ,736 

sl_uzivpotreby 1,000 ,727 

sl_interaktivita 1,000 ,685 

sl_dataok 1,000 ,585 

sl_aktualnost 1,000 ,559 

sl_spolehlivost 1,000 ,568 

sl_dotazy 1,000 ,518 

sl_ochota 1,000 ,572 

sl_podrobnost 1,000 ,705 

sl_dostatecnost 1,000 ,581 

sl_stabilita 1,000 ,647 

sl_uzitecnost 1,000 ,490 

sl_presnost 1,000 ,406 

sl_srozumitelnost 1,000 ,554 

sl_problemy 1,000 ,352 

sl_bezpeci 1,000 ,560 

sl_pozadavky 1,000 ,627 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Variance 

Cumul

ative % Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % 

1 6,597 27,489 27,489 6,597 27,489 27,489 5,048 21,032 21,032 

2 3,385 14,103 41,592 3,385 14,103 41,592 3,691 15,378 36,410 

3 2,435 10,145 51,737 2,435 10,145 51,737 2,972 12,382 48,792 

4 1,926 8,024 59,761 1,926 8,024 59,761 2,633 10,969 59,761 

5 ,967 4,445 64,206       

6 ,924 3,849 68,055       

7 ,734 3,057 71,113       

8 ,700 2,918 74,031       

9 ,696 2,898 76,929       

10 ,545 2,272 79,201       

11 ,539 2,245 81,446       

12 ,501 2,088 83,534       

13 ,468 1,951 85,486       

14 ,434 1,810 87,296       

15 ,417 1,737 89,033       

16 ,400 1,665 90,697       

17 ,358 1,493 92,191       

18 ,351 1,461 93,652       

19 ,328 1,365 95,017       

20 ,302 1,259 96,276       

21 ,274 1,141 97,417       

22 ,237 ,989 98,406       

23 ,209 ,872 99,279       

24 ,173 ,721 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Příloha č. 4  Výsledky faktorové analýzy proměnných z pohledu role zákazníka prodejce 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,895 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3460,298 

df 55 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

p_spolehlivost 1,000 ,996 

p_rychlost 1,000 ,750 

p_dotazy 1,000 ,693 

p_dostatecnost 1,000 ,832 

p_presnost 1,000 ,873 

p_aktualnost 1,000 ,885 

p_povest 1,000 ,601 

p_zakaznik 1,000 ,854 

p_cestnost 1,000 ,807 

p_velkefirmy 1,000 ,888 

p_hraci 1,000 ,886 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Variance 

Cumul

ative 

% 

1 6,294 57,217 57,217 6,294 57,217 57,217 4,097 37,243 37,243 

2 1,264 11,489 68,706 1,264 11,489 68,706 2,135 19,413 56,656 

3 1,143 7,660 76,366 1,143 7,660 76,366 1,774 16,124 72,780 

4 1,064 6,039 82,405 1,064 6,039 82,405 1,059 9,625 82,405 

5 ,690 4,451 86,856       

6 ,421 3,829 90,685       

7 ,341 3,097 93,781       

8 ,252 2,292 96,073       

9 ,181 1,643 97,716       

10 ,137 1,248 98,964       

11 ,114 1,036 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Příloha č. 5 Výsledky analýzy modelu M1 s důvěrou jako prediktorem spokojenosti 

 

Obr. 1 Grafické znázornění modelu měření M1a faktorů ovlivňujících spokojenost se slevovým 

portálem 
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Obr. 2  Grafické znázornění modelu měření M1b faktorů ovlivňujících spokojenost s prodejcem 
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Obr. 3  Grafické znázornění modelu měření M1 procesu utváření věrnosti zákazníků 
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Příloha č. 6 Výsledky analýzy modelu M2 s důvěrou jako konsekvencí spokojenosti 

 

Obr. 1 Grafické znázornění modelu měření M2a faktorů ovlivňujících spokojenost se slevovým 

portálem 
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Obr. 2  Grafické znázornění modelu měření M2b faktorů ovlivňujících spokojenost s prodejcem 
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Obr. 3  Grafické znázornění modelu měření M2 procesu utváření věrnosti zákazníků 

 


