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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. 

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). 
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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 

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.  

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. 
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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).  
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2 Cíl a struktura práce 

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 

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. 

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 

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.  
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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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4 Obsah a metodický postup práce 

Objekt 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 věnované současnému řešení problematiky.  

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. 

Cíle a dílčí cíle práce byly uvedeny v kapitole 2 tohoto autoreferátu. Za účelem 

dosažení těchto 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. 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 dizertační práce č. 1.  

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 dizertační práce č. 1. 
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Obr. 3.5 Navržený model M1 s důvěrou jako prediktorem spokojenosti zákazníků
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Obr. 3.6 Navržený model M2 s důvěrou jako konsekvencí spokojenosti zákazníků 
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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.  

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. Konkrétně byly definovány následující výzkumné hypotézy.  

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. 

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.  

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.  

Na druhém navrženém modelu M2 na Obr. 3.6, kdy důvěra je konsekvencí 

spokojenosti zákazníků, byly ověřovány výzkumné hypotézy H2.1 – H2.11. Konkrétně 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.  

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. 

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.  
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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. 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).  

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 dizertační práce č. 2. Tvrzení použitá pro identifikaci proměnných v analyzovaných 

modelech M1 a M2 byla stanovena pomocí rešerše literatury. 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).  

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). 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.  

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.  
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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 

provedených analýz navržených modelů jsou interpretovány a jsou vždy rozděleny na výsledky, 

které dokládají testování modelu měření, a výsledky, které vyplývají z testování celkového 

strukturního modelu.  
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5 Aplikované metody práce 

V  dizertační práci byl analyzován proces utváření spokojenosti a věrnosti zákazníků 

slevových portálů pomocí testování navržených modelů M1 a M2, které jsou uvedeny na Obr. 

3.5 a 3.6. Byl 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.  

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 

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.  

Výsledky analýzy modelu M1 

Navržený model M1 odpovídá reálným datům na 80 %, což napovídá, že v tomto 

modelu M1 lze nalézt proměnné, které nejsou statisticky významné.  

Grafické ztvárnění výsledků analýzy navrženého modelu M1 je uvedeno na Obr. 4.5. 

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. 
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Obr. 4.5 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 

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.  
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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 

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.  

Analýza modelu s důvěrou jako konsekvencí 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 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.  

Výsledky analýzy modelu M2 

Navržený model M2 odpovídá reálným datům na 79 %, což napovídá, že v tomto 

modelu lze nalézt proměnné, které nejsou statisticky významné.  
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Grafické ztvárnění výsledků analýzy navrženého modelu M2 je uvedeno na Obr. 4.12. 

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. 4.12 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 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.  
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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 

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.  

  



 

23 
 

6 Shrnutí dosažených výsledků a závěry práce 

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 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 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.  
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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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9 Summary  

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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