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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu image a známosti průmyslové společnosti. 

Vybranou společnosti je SPP CZ, a.s., která v České republice působí v oboru plynárenství, 

respektive v obchodu a distribuci plynu. V první části práce společnost i plynárenský trh 

charakterizuji. V druhé části se věnuji základním teoretickým východiskům, která jsou 

potřebná k objasnění a měření známosti a image. Třetí část tvoří metodika výzkumu, 

respektive jednotlivé etapy dotazníkového šetření. Analýza získaných dat je zpracována 

v páté části a následné hodnocení image a známosti společnosti ve formě návrhů 

a doporučení naleznete v části šesté. 

Klíčová slova: image, známost, plyn, plynárenský průmysl, dotazník, výzkum, analýza, 

průmyslová společnost 

 
 

Summary 

The thesis is focused on the analysis of image and recognition industrial company. Selected 

company is the SPP CZ, a.s., which operates in the Czech Republic in the field of gas, 

respectively, trade and distribution of gas. The first part describes the company and gas 

market. The second part is devoted to the basic theoretical bases which are necessary 

to clarify, the image and recognition measurement. The third part is the research 

methodology, or individual stages of the survey. Analysis of the data is processed in the fifth 

and subsequent evaluation of the image and of the recognition company in the form 

of suggestions and recommendations can be found in part sixth. 

Keywords: image, recognition, gas, gas industry, questionnaire, research, analysis, industrial 

company 
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1 ÚVOD 

Společnost, pro kterou budu mou diplomovou práci zpracovávat, je společnost SPP 

CZ, a.s. Hlavním oborem působení této společnosti je plynárenský průmysl České republiky. 

SPP CZ, a.s. je dceřinou společnost Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. 

Na trhu s energiemi je v České republice mnoho obchodníků. Jedná se jak o velké, 

dominantní společnosti, tak i o malé nezávislé, které si svou reputaci musí teprve vybudovat. 

Vzhledem k tomu, že si v současné době může zákazník kdykoliv vybrat svého dodavatele, 

nebo kdykoliv přejít ke konkurenci, je hlavní prioritou těchto společností nabídnout 

výhodnější produkt, udržet si stávajícího nebo získat nového zákazníka. 

Trendem poslední doby je dostupnost informací. A tak ani zákazníci energetických 

distributorů nezůstávají pozadu a o dodavatele energií se detailně zajímají. Nejdůležitější 

se v tomto směru jeví reputace a povědomí o společnosti mezi veřejností. Zákazník si na 

základě těchto podnětů dokáže vytvořit jisté představy o společnosti, o jejím chování. 

Z tohoto hlediska je tedy pro společnosti prioritní vytvoření pozitivního obrazu. 

Především pro image to nemusí být dostačující, jelikož image si společnost vytváří 

dlouhodobě pomocí různých aktivit. Společnost musí zpracovávat všechny informace 

z komunikačních kanálů a na jejich základě hledat nové inovativní postupy, které společnost 

udrží na pozici konkurenceschopného dodavatele energetických komodit. 

Mým hlavním cílem, po dohodě s vedením společnosti, bude analýza postavení 

společnosti SPP CZ, a.s. na plynárenském trhu České republiky. Především se bude jednat 

o analýzu image a povědomosti o společnosti mezi spotřebiteli a veřejností a to převážně 

z okolí jejího působení, kterým je Jihomoravský kraj.  

Proto, se zabývám charakteristikou společnosti, její historií a produktovou 

strukturou. Také uvádím příklady vybraných konkurentů a jejich srovnání z hlediska počtu 

zákazníků aj. Stručně charakterizuji také plynárenský průmysl České republiky.  

Teoretická východiska, která se pojí s pojmy značka a image jsou zpracována 

v kapitole třetí. V této kapitole se zabývám metodami měření známosti a image, 

které následně aplikuji. 
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Samotná výzkumná činnost je popsána v kapitole čtyři, která je rozdělena na dvě 

hlavní části. První částí této kapitoly je příprava výzkumu, zde se zabývám samotným 

definováním problémů, hypotéz a cílů. V této subkapitole řeším, jaká data budu potřebovat, 

jak by měl vypadat dotazník a samotný výběr respondentů. V druhé části kapitoly 

se zabývám samotnou realizací výzkumu, tedy sběrem dat, strukturou respondentů 

a celkovým zpracováním dat.  

Následuje analýza image a znalosti společnosti, která je rozdělena na analytickou 

část a část, ve které hodnotím hypotézy. V analytické části, jak již název napovídá, se věnuji 

jednotlivému porovnání údajů zjištěných výzkumem. Data následně určí, zda jsou stanovené 

hypotézy pravdivé, či ne.  

Předposlední kapitolu tvoří návrhy a doporučení. Zde se pokusím na základě 

výsledků z dotazníkového šetření navrhnout společnosti řešení nalezených problémů. 

Poslední kapitolou je závěr, ve kterém se nachází souhrn všech zjištěných poznatků 

a návrhů z této diplomové práce.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI SPP CZ, A.S. 

Akciovou společnost SPP CZ jsem si pro svou diplomovou práci vybrala, neboť mě 

zaujala jednoduchostí, s jakou se prezentuje, relativně krátkou historií na území České 

republiky a vstřícným přístupem vedení. 

2.1  Společnost SPP CZ, a.s. 

Společnost SPP CZ, a.s. vznikla zápisem 21. listopadu 2008 se sídlem 

v Brně a v Praze. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 

1 až 3 živnostenského zákona, obchod s plynem, obchod s elektřinou, pronájem 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Dceřiná společnost má 3 členy představenstva, 

jehož předsedou je od 11. srpna 2014 Ing. Petr Ivánek. [30] 

Základní kapitál této společnosti činí 15 000 000 Kč a je již splacen ze 100 %. 

Společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je hlavním a v současnosti jediným 

akcionářem své dceřiné společnosti SPP CZ. [30] 

 SPP CZ, a.s. má své hlavní sídlo v Brně, konkrétně v Business Complex 

TITANIUM, Nové sady 996/25, Brno 602 00. Toto hlavní sídlo je zároveň i jedinou 

pobočkou společnosti v České republice. [30] 

2.1.1 Historie společnosti 

Historie společnosti SPP CZ, a.s. je úzce svázána s historií mateřské společnosti 

Slovenského plynárenského průmyslu.  

Slovenský plynárenský průmysl, a.s. je na území Slovenska nejvýznamnějším 

dodavatelem plynu s téměř 160 letou tradicí a s přibližně 1,4 miliony zákazníky. Od roku 

2012 zajišťuje krom dodávek plynu i dodávky elektrické energie. Díky tomuto kroku se 

společnost SPP, a.s. stala nejvýznamnějším dodavatelem energií na slovenském trhu a to na 

všech úrovních. Zákazníky jsou domácnosti, malé podniky a organizace, ale 

Obrázek 1 – Logo společnosti SPP CZ, a.s. [24] 
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i velkoodběratelé energií. Mottem společnosti je poskytování spolehlivých 

a konkurenceschopných dodávek energií slovenským i zahraničním zákazníkům. [25] 

Současnou vizí SPP je být silným, spolehlivým a inovativním partnerem 

v dodávkách energií a služeb. Chce se zaměřovat především na budování dobrých 

a dlouhodobých vztahů se zákazníky a to s ohledem na jejich individuální potřeby. Kromě 

Slovenska, chce být společnost významným hráčem i v jiných zemích s cílem poskytovat 

komplexní a moderní služby v oblasti energetiky pro všechny své zákazníky. [25] 

SPP se řadí mezi nejlépe zajištěné společnosti v oblasti podnikání s plynem 

ve střední Evropě, jelikož má k dispozici zásobníky s největší kapacitou na Slovensku. 

Na český trh se společnost SPP rozhodla vstoupit v roce 2008. Pro tento účel byla zřízena 

dceřiná společnost SPP CZ, a.s. [25] 

V roce 2010 se společnost SPP CZ, a.s. umístila mezi TOP 3 největší dodavatele 

plynu v České republice s objemem prodeje okolo 580 mil. metrů kubických plynu. [25] 

Společnosti SPP CZ se v roce 2011 podařilo dosáhnout objemu prodeje 

cca 600 milionů metrů krychlových. [24] 

Pro rok 2012 se SPP podařilo prostřednictvím akciové společnosti SPP CZ udržet 

pozici důležitého dodavatele plynu na českém trhu. Společnost působila na třetím místě mezi 

dovozci plynu za skupinou RWE a společností VEMEX. Nasmlouvaný objem činil přibližně 

540 mil. m3. Na českém trhu se společnost soustředí především na dodávky plynu koncovým 

zákazníkům, hlavně maloodběratelům. Pro tento rok se podařilo uzavřít významnou 

smlouvu s největším odběratelem plynu v České republice Teplárnami Brno, a.s. a nadále si 

udržet přízeň významných partnerů EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, Třinecké železárny, či 

Vítkovice Machinery Group. Z veřejné sféry mezi zákazníky patřily například nemocnice 

v Boskovicích a Tišnově, Krajské zastupitelství Brno. Společnost k březnu 2012 evidovala 

celkem 963 odběrných míst. [25, 24] 

Během roku 2013 se SPP CZ, a.s. utvrdila v pozici důležitého alternativního 

dodavatele plynu pro Českou republiku, začala se také více zaměřovat na zákazníky stran 

domácností. Pro tyto zákazníky se prezentuje jako společnost se stabilním zázemím velkého 

dodavatele, ale zároveň jako inovativní, flexibilní společnost, která reaguje na individuální 

požadavky svých zákazníků.  Do nabídky služeb byl zařazen produkt Kubík, díky kterému 

společnost plánovala získat šest až deset tisíc domácností a maloodběratelů z řad 
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podnikatelů. V tomto roce SPP CZ opět ve výběrovém řízení zvítězila jako dodavatel plynu 

pro Teplárny Brno a.s. a také získala roční kontrakt na dodávky plynu s jedním z největších 

tuzemských strojírenských podniků ŽĎAS, a.s. [25] 

Nejen změna ve vedení společnosti SPP CZ nastala v roce 2014, ale změnilo se také 

hlavní sídlo společnosti. Počátkem tohoto roku se jím stala moravská metropole Brno. 

V tomto roce společnost dosáhla od svého vstupu na český trh druhých nejvyšších tržeb. 

Tržby za rok 2014 činily okolo 3,702 miliard korun, což znamená, že byly téměř o 4 % vyšší 

než v roce předcházejícím. Tento vývoj lze hodnotit jako velmi příznivý, neboť v roce 2014 

bylo extrémně teplé počasí, které se všeobecně podepsalo na snížení odběru plynu 

(maloodběratelé, domácnosti). [24] 

Hospodářská situace SPP CZ měla i v roce 2015 vzestupný charakter, avšak oproti 

roku 2014 došlo k poklesu obratu této společnosti. Pokles byl zapříčiněn vysokými teplotami 

a také odchodem jednoho z významných odběratelů plynu. Do budoucna se chce společnost 

zaměřit na posílení pozice v segmentu velkých zákazníků, zefektivnit hospodaření firmy 

a aktivně pracovat na posílení značky v regionech svého působení. [30] 

2.1.2 Hospodářská situace společnosti 

V roce 2013 byla společnost ve ztrátě přibližně -35 152 tis. Kč. Oproti roku 

předcházejícímu, se jednalo o snížení ztráty. V tom samém roce SPP CZ zaznamenala pokles 

tržeb asi o 11%, avšak celkově se hospodářská situace vyvíjela příznivým směrem. 

Vzestupný charakter hospodářské situace podniku SPP CZ se udržel i v roce 2014. 

V tomto roce se společnosti zvedl obrat cca o 4,5% a zisk dosáhl přibližně 1 657tis. Kč. 

Pro rok 2015 společnost očekávala podobný vývoj jako v roce 2014. Bohužel 

v tomto roce byly teploty během topné sezóny poměrně vysoké, což se projevilo především 

na obratu společnosti. Obrat se oproti roku 2014 snížil o 36%. I přes odchod jednoho 

z nejvýznamnějších zákazníků zisk společnosti vzrostl téměř o 196%, tedy na částku 

přibližně 4 874 tis. Kč. 

Hospodářská situace SPP CZ je velice příznivá. Její vývoj má po celou dobu 

fungování této společnosti na území České republiky vzestupný charakter. Společnost své 

závazky vždy hradila ve lhůtě splatnosti a její zákazníci jí rovněž v převážné většině hradí 

pohledávky řádně a včas. Za dobu své působnosti se firma na českém trhu stabilizovala a pro 
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rok 2016 plánuje zefektivňování hospodaření a posílení svého postavení v segmentu 

nabízení plynárenských produktů a služeb. [30] 

2.1.3 Produkty a služby 

Produktem společnosti SPP CZ je v současnosti zemní plyn a služby s jeho 

užíváním spojené. 

Zemní plyn představuje přírodní zdroj, který je  nejbezpečnějším a nejčistším 

druhem fosilních paliv. Je to plyn bez zápachu a barvy, při jehož spalování, na rozdíl od 

jiných používaných paliv, nevzniká mnoho škodlivin. Energie, kterou zemní plyn produkuje, 

se využívá k topení, vaření, výrobě elektrické energie, ale i k pohonu motorových vozidel. 

Zemní plyn jako zdroj energie je označován za ekonomicky hospodárné a moderní palivo 

21. století. [33] 

Společnost SPP CZ nabízí své produkty a služby zákazníkům z řad domácností, 

maloodběratelům – podnikatelům a velkoodběratelům. Pro každý z těchto segmentů má 

vytvořenou speciální produktovou nabídku.  

Domácnosti, maloodběratelé  

Kategorie zákazníků – domácnosti, je omezena roční spotřebou pod 630 MWh. 

Do kategorie maloodběratelů se řadí malé a střední firmy se spotřebou plynu za rok 

do 630 MWh. Pro domácnosti a maloodběratele nabízí společnost v současnosti dva 

produkty: 

 uSPPOřím, dle SPP CZ se jedná o nejoblíbenější produkt pro domácnosti 

s garancí úspory až 22 % výdajů na plyn. Cena je po celou dobu trvání smlouvy 

neměnná a výhodná.  

 uSPPOřím bez závazku, u tohoto produktu SPP CZ, a.s. garantuje stejnou cenu 

po dobu 12 měsíců a úsporu oproti stávajícímu tarifu až 20 % bez závazku. 

Smlouvu lze navíc bez sankcí kdykoliv vypovědět.  

Velkoodběratelé 

Mezi velkoodběratele se řadí všichni zákazníci mající roční spotřebu plynu nad 

630 MWh. Pro velkoodběratele společnost vypracovává individuální nabídku „na míru“. 

Samozřejmostí je prvotřídní zákaznický servis a odborná analýza odběrných míst. [24] 
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2.1.4 Péče o zákazníka 

Mezi služby, které společnost svým zákazníkům poskytuje, patří zákaznický servis, 

prostřednictvím, kterého mohou zákazníci se společností komunikovat. Zákazníci mohou 

pro komunikaci se společností SPP CZ a.s. využít zákaznickou linku, která je zdarma 

a přístupná v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin.  Pro snadnou komunikaci byla 

zřízená také emailová adresa info@spp.cz, která slouží zákazníkům k zodpovězení dotazů 

a vyřízení požadavků prostřednictvím e-mailu. 

Pro své zákazníky má společnost připraveny on-line formuláře, kde se některé 

požadavky dají vyřešit jednoduše on-line. Jedná se například o provedení změny výše zálohy 

nebo způsobu platby, samoodečet plynoměru či o změnu kontaktních a ostatních údajů. 

Kromě výše uvedeného má každý zákazník SPP CZ přístup do zákaznického 

portálu Moje SPP. Zde může zákazník získat informace o historii spotřeby zemního plynu, 

fakturacích a budoucích platbách. Může si zde také změnit smluvní údaje jako je adresa, tarif 

či periodu plateb. Dále Moje SPP nabízí možnost sjednání speciálních produktů za výhodné 

ceny, či úhradu faktur přes internet banking. Zákazník si také může přes e-shop objednat 

plynové spotřebiče za výhodné ceny. [18] 

2.1.5 Marketingová komunikace 

Společnost SPP se věnuje mnoha projektům jak ve své domovině, tak v tuzemsku. 

Tyto projekty mají sloužit k rozvoji občanské společnosti a týkají se především podpory 

kulturních aktivit. Společnost podporuje veřejně prospěšné organizace i sdružení. 

Mezi podporované projekty patří: 

 Národní divadlo Brno, 

 Městské divadlo Brno, 

 Divadlo Bolka Polívky, 

 Filharmonie Brno, 

 Technické muzeum v Brně, 

 Hvězdárna a planetárium 

Brno, 

 KP Brno, 

 Muzeum města Brna, 

 Biskupství brněnské, 

 Moravská galerie v Brně, 

 Dům umění města Brna, 

 TJ Tatran Kohoutovice, 

 ZOO Brno, 

 TJ Lodní sporty Brno, 

 Římskokatolická farnost 

Olbramovice, 

mailto:info@spp.cz
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 Spolek přátel naivních 

a amatérských umělců, 

 Sdružení Petrov. [24] 

Díky vyjádření marketingového ředitele SPP CZ, a.s. můžu tvrdit, že kromě 

podpory výše uvedených projektů města Brna a blízkého okolí, společnost v rámci procesu 

brand building, tedy budování značky, realizuje dvě marketingové kampaně za rok. Jedna 

kampaň probíhá vždy na začátku topné sezóny (podzim) a jedna na jejím konci (jaro). V roce 

2016 byla realizována podzimní kampaň zaměřená především na produkty společnosti. 

Druhá - jarní kampaň, byla zaměřena čistě na značku SPP. Společnost SPP CZ, a.s. využívá 

zejména mediamix, který se v minulém roce skládal ze spotové reklamy v rádiích, online 

komunikace, video reklamy a outdoorové reklamy. Budget společnosti určený pro 

marketingové aktivity činil okolo 4 miliónů Kč. 

Online komunikace – společnost využívá zejména bannerových reklam, PPC kampaní 

a reklamy na sociálních sítích. Marketingová komunikace pomocí internetu byla v roce 2016 

cíleně zaměřena především na mladé osoby z Jihomoravského kraje. Oproti outdoorovým 

reklamám a videoreklamám je jednou z levnějších (cca 15 % z rozpočtu), když společnost 

platí provozovatelům za prokliknutí osloveného člověka na danou stránku. 

Outdoorová reklama – zde společnost využívá možnost své prezentace zejména na 

autobusech MHD Brno, CVL zastávkách a billboardech. Ze stanoveného rozpočtu činí 

náklady na tuto formu propagace okolo 35 %. 

Spotová reklama v rádiích – společnost do regionálních rádií uvedla krátký spot, který 

propagoval značku SPP. Z rozpočtu si tato forma propagace vyžádala 20 %. 

Videoreklamy – na portálech Seznam.cz a TV Prima. Tato forma reklamy je specifická tím, 

že ji uživatel nemůže vypnout až po určitém časovém úseku (většinou 15 – 20 s). Tím se 

odlišuje např. od reklamy v televizi, kterou divák přepne. Videoreklamy čerpaly přibližně 

20 % z celkového rozpočtu pro rok 2016. 

Ostatní formy – reklama v tisku zatížila rozpočet společnosti z 10 %. 
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Je nutné poznamenat, že obecně v plynárenském odvětví panuje velká konkurence 

a finanční náklady na propagaci, které vynakládají zejména největší hráči, 

jsou několikanásobně vyšší. Současné finanční prostředky, které vynakládá společnost 

SPP CZ na svou propagaci, slouží zejména k udržení tržního podílu a jeho mírnému 

navýšení. Vzhledem k vysoké konkurence, která panuje v oblasti obchodování s plynem, 

mi společnost SPP CZ, a.s. nemohla poskytnout bližší informace o konkrétních částkách 

vydaných na jednotlivé druhy reklamy. [34] 

2.2 Plynárenský průmysl ČR 

Česká republika je rozdělena na jednotlivé distribuční soustavy, přičemž distribuční 

soustava je systém, jakým je veden plyn z předávacích stanic ke koncovým uživatelům. 

Soustava může být tvořena kromě plynovodů i různými technickými zařízeními. Schéma 

přepravní soustavy a zásobníků plynu je znázorněn obrázkem 2. Ložiskové zásobníky plynu 

v České republice vlastní tři společnosti a to Innogy Gas Storage, s.r.o, která je na obrázku 

uvedena ještě pod starým názvem RWE Gas Storage, s.r.o. dále pak MND Gas Storage, s.r.o. 

a SPP Storage, s.r.o. [21, 23]  

  

Obrázek 2 - Schéma přepravní soustavy ČR [23] 



Bc. Denisa Knotová: Analýza image a známosti průmyslové společnosti 

2017  10 

Provozovat distribuční soustavu může fyzická i právnická osoba, která má platnou 

licenci na distribuci plynu. V České republice působí na svých vymezených územích 

(Obrázek 3) následující provozovatelé:  

1. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – hl. město Praha 

2. RWE GasNet, s.r.o. – dnes Innogy, ovládá téměř celé území ČR 

3. E.ON Distribuce, a.s. – Jihočeský kraj 

4. Ostatní (NET4GAS, s.r.o.; Green Gas DPB, a.s.) [21, 23] 

2.2.1 Orgány vystupující na plynárenském trhu 

Český plynárenský svaz (ČPS) 

ČPS vystupuje v oblasti plynárenství ČR již od roku 1990 a jeho úkolem je hájení 

odborných zájmů a potřeb plynárenského průmyslu České republiky. Zároveň zastupuje své 

členy v Hospodářské komoře ČR a v jiných odborných a profesních organizacích. ČPS 

podporuje mezinárodní spolupráci a zpracovává informace od mezinárodních organizací. 

Také se významně podílí na propagaci využívání zemního plynu a vydává prohlášení 

k technickým předpisům v oboru. Mezi kolektivní členy Českého plynárenského svazu patří 

provozovatelé vnitrostátních plynovodů (NET4GAS, innogy, E.ON, Pražská plynárenská), 

dále provozovatelé zásobníků zemního plynu (innogy, MND, SPP) a prodejci této komodity. 

Kompletní seznamy členů jsou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách ČPS. [23,4] 

Energetický regulační úřad  

ERÚ byl zřízen začátkem roku 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. Předsedu, který je 

v čele úřadu, vláda jmenuje každých 5 let. Hlavním úkolem ERÚ je podpora hospodářské 

soutěže, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a ochrana zájmů 

spotřebitele v oblastech odvětví energetiky, kde není dostatečná konkurence. Energetický 

Obrázek 3 - Distribuční oblasti [23] 
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regulační úřad vydává licence na výrobu, distribuci a obchod s energetickými komoditami, 

přičemž má právo tyto licence měnit či zrušit. Licence se udělují podle způsobu podnikání 

na odlišné časové období. Licence opravňující k výrobě plynu je udělována na 25 let, pro 

přepravu, distribuci a uskladňování plynu je licence časově neomezená, a pro obchod 

s plynem na dobu 5 let. ERÚ má za povinnost kontrolovat dodržování podmínek daných 

jednotlivými licencemi. V případě zjištění pochybení má právo úřad udílet pokuty. O své 

činnosti a hospodaření úřad informuje jednou ročně vládu a Poslaneckou sněmovnu 

ve zprávě. ERÚ také reguluje v určité míře ceny plynu a elektřiny. [7, 20] 

Subjekty na trhu s plynem 

Dle zákona č. 458/2000 Sb., který je znám jako Energetický zákon jsou účastníky 

trhu s plynem tyto subjekty:  

1. výrobci plynu, 

2. provozovatel přepravní soustavy, 

3. provozovatelé distribučních soustav, 

4. provozovatelé zásobníků plynu, 

5. obchodníci s plynem a 

6. operátor trhu.[1] 

2.2.2 Konkurence dodavatelů plynu 

Na českém plynárenském trhu v roce 2016 působilo krom společnosti SPP CZ 

dalších 44 dodavatelů plynu pro malé podnikatele a domácnosti. Celkem 35 dodavatelů 

plynu zároveň zajištuje i služby spojené s dodáváním elektřiny. [4] 

Nespornou konkurenční výhodou některých společností (25 z uvedených 

45 dodavatelů) je to, že se dobrovolně zavázaly podpisem k dodržování Etického kodexu 

obchodníka v energetických odvětvích. Tento kodex vydal na polovině roku 2012 

Energetický regulační úřad. Jedná se o soubor základních pravidel etického 

a profesionálního jednání obchodníka s elektřinou či plynem. Kromě obecných požadavků 

(dodržování zákonů České republiky) stanovuje kodex konkrétní pravidla chování 

obchodníka nebo obchodního zástupce vůči zákazníkovi. Seznam společností, které se 

k tomuto kodexu zavázaly, stejně jako znění nového Etického kodexu obchodníka 
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s elektřinou nebo plynem, který nabyl účinnosti od 2. 1. 2017 a ruší kodex předcházející, je 

zveřejněn Energetickým regulačním úřadem. [4, 8] 

Společnost SPP CZ rozděluje svou konkurenci podle kategorií zákazníků na trhu 

s plynem. V kategorii domácností a maloodběratelů (dále jen MO) jsou jejich největšími 

konkurenty společnosti innogy Energie, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Bohemia Energy entity 

s.r.o., Centropol Energy, a.s. a Moravské naftové doly – MND, a.s. Konkurenci mezi 

dodavateli plynu pro velkoodběratele (dále jen VO) představují společnosti VEMEX 

energie, a.s., innogy Energie, E.ON energie, Lumius, spol. s.r.o. a EP Energy Trading, a.s. 

Srovnání jednotlivých konkurentů představuje Tabulka č. 1 a Obrázek 4. 

Tabulka 1 – Konkurence SPP CZ [4+23, vlastní zpracování] 

Společnost Nabídka Podepsán kodex? Konkurent v oblasti 

SPP CZ Plyn Ne - 

innogy Energie Plyn / Elektřina Ano MO/VO 

E.ON Energie Plyn / Elektřina Ano MO/VO 

Bohemia Energy entity Plyn / Elektřina Ne MO 

Centropol Plyn / Elektřina Ne MO 

MND Moravské naftové doly Plyn Ano MO 

VEMEX Energie Plyn / Elektřina Ne VO 

Lumius Plyn / Elektřina Ne VO 

EP Energy Trading Plyn / Elektřina Ano VO 

Níže cituji prohlášení, které mi k problematice přijetí Etického kodexu obchodníka 

poskytl Marketing Manager SPP CZ, a.s. pan Ing. David Neckář. „Téma Etického kodexu 

obchodníka bylo v minulosti na představenstvu společnost diskutováno, ale nebylo dotaženo 

k oficiálnímu přijetí. Společnost již od r. 2015 plní všechny podmínky stanovené kodexem 

(i naši prostředníci se zavazují, že jej budou dodržovat). Společnost plánuje kodex přijmout 

ve verzi nově vydané pro rok 2017 a to na podzim tohoto roku.“ [34] 



Bc. Denisa Knotová: Analýza image a známosti průmyslové společnosti 

2017  13 

Z grafu níže je patrný vývoj počtu odběrných míst vybraných společností 

v jednotlivých čtvrtletích roku 2016. Propastné rozdíly mezi společnostmi jsou způsobeny 

rozdílným portfoliem zákazníků a komplexností nabízených služeb. Společnosti, které se 

zaměřují na dodávání plynu velkým zákazníkům, mají menší, ale zato významnější počet 

odběrných míst. Společnosti, které se specializují i na domácnosti a maloodběratele 

disponují větším počtem odběrných míst. Taktéž společnosti, které ve svém portfoliu služeb 

mají i nabídku dodávek elektřiny, disponují vyšším počtem odběrných míst, neboť 

spotřebitelům dokáží nabídnout komplexní balíček požadovaných energií. [23] 
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Obrázek 4 - Odběrná místa – konkurence [23, vlastní zpracování] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MĚŘENÍ IMAGE A ZNÁMOSTI 

V této kapitole jsem se zaměřila na základní pojmy, které se pojí s image, známostí 

a jejich měřením.  

3.1 Značka  

Pro pojem značka existuje množství různých definic, které ji v marketingové 

komunikaci charakterizují. 

Značku můžeme označit jako schopnost, která pomáhá produktu nebo službě odlišit 

se od jiných. Značka, tedy musí být jedinečná a tím se diferencovat od ostatních značek. 

Jedinečnost značky je dána jejím tvarem nebo barvou, které zabraňují její záměně s jinou 

značkou. Taková značka může být registrována a zahrnuta právní ochranou. [26] 

Při procesu tvorby značky Brand manažeři a marketéři projevují svůj um. Tito lidé, 

pojmem značka označují jako nástroj pro budování důvěry zákazníka. Značku používají také 

pro komunikaci s ním. [13] 

Americká marketingová asociace za značku považuje vše, co slouží k identifikaci 

produktu nebo služby a jeho odlišení od konkurence. Jedná se především o jméno, označení, 

použitou symboliku či design. [12] 

Značku tedy charakterizujme jako výrobek nebo službu, která se svými vlastnostmi 

liší od ostatních výrobků či služeb uspokojujících stejnou potřebu zákazníka. Rozdíly mezi 

těmito konkurenčními výrobky a službami se mohou vztahovat k  značkovému 

výrobku – pak hovoříme o rozdílech funkčních, racionálních anebo hmotných. Také se tyto 

rozdíly mohou vztahovat k tomu, co značka reprezentuje – symbolické, emocionální nebo 

nehmotné rozdíly.  

Značku můžeme chápat jako: 

 výrobek nebo službu, 

 organizaci, 

 osobu,  

 symbol. [15, 17] 
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3.1.1 Typy značek 

Značky můžeme rozdělit mnoha způsoby, neexistuje však jejich přesná typologie. 

Mezi nejdůležitější typy značek můžeme zařadit:  

- Značky podle počtu zastřešených objektů 

 Značka produktu – Zde můžeme zařadit firemní značky, které jsou 

pro spotřebitele cenově dostupné, avšak nejsou spojovány se jmény vysoce 

kvalitních produktů. Reputace firmy nebývá s těmito výrobky spojována, 

a proto případný neúspěch těchto výrobků neovlivní ostatní produkty 

z výrobního sortimentu.  

 Značka produktové řady – Náklady na produktovou řadu jsou většinou nižší 

než u značek produktu. Výrobce může produkovat levné i luxusnější zboží, 

bez toho, aby utrpěla prestiž luxusnějšího produktu. Této strategie využívají 

společnosti, které se soustředí svou výrobu na diferencované výrobky. 

 Značka deštníková – jedná se o značku, která zastřešuje více produktových 

kategorií. V případě, že jeden produkt spadající pod tuto značku neuspěje, 

může ovlivnit i vnímání ostatních produktů této značky.   

 Značka kombinovaná – Spotřebiteli symbolické značky zaručují kvalitu 

a zároveň dobrou orientaci v sortimentu zboží. Tato značka vznikne 

kombinací značek. Jednotlivé výrobkové řady firma odlišuje pomocí různých 

názvů. Díky tomu má snížené náklady vůči zavádění nových značek. [14] 

- Rozdělení z hlediska vlastníka značky 

 Tyto značky rozlišujeme na značky výrobců, značky obchodníků a značky 

institucí.  

- Rozdělení podle typu zpracování značky 

 Značky se dle zpracování dělí na slovní, obrazové značky s logem, značky 

prostorové a značky kombinované. [29] 

 

 



Bc. Denisa Knotová: Analýza image a známosti průmyslové společnosti 

2017  16 

3.1.2 Hodnota značky 

Jako hodnotu značky označujeme vše, co značka reprezentuje anebo symbolizuje. 

Jedná se především o: 

 vysvětlení toho, čeho se daná značka týká, co nabízí (vysoká kvalita produktu, 

ekologie, atp.), 

 argumenty pro spotřebitele, 

 unikátnost. [3] 

Spotřebitelé značku vnímají na základě jejích hodnot a prvků, kterými značka 

vysílá své informace. Samotné řízení značky představuje souhrn systémů řízení, které 

dohromady tvoří dynamický systém, schopný vnímat potřebu spotřebitelů a reagovat na ni. 

Právě jedním odvětvím brand managementu je i brand equity. Brand equity se zabývá tím, 

jak je značka vnímána zákazníky a jak znalost značky ovlivňuje vztah a chování zákazníka 

k ní. [19, 32] 

Hodnotu značky můžeme dělit na čtyři základní kategorie: 

 znalost jména značky, 

 věrnost značce, 

 vnímání kvality značky a  

 asociace, které si spotřebitel se značkou spojí. [2] 

Povědomí o značce 

Znalost značky u spotřebitele je chápána jako schopnost vybavení si značky při všeobecném 

zadání. Můžeme říct, že čím různorodější zkušenosti spotřebitel s danou značkou má, tím je 

pravděpodobnější vyšší povědomí o značce. Ovšem pokud je rozdíl mezi podpořenou 

a spontánní znalostí velký, může to znamenat, že pouto mezi značkou a produktem není moc 

silné a je potřeba jej posílit. [2, 22] 

Věrnost značce  

Určuje budoucí opakované nákupy spotřebitele. Tato hodnota je považována za aktiva 

obchodní značky a posiluje její hodnotu. [2] 
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Vnímaná kvalita 

Znamená celkové vnímání kvality zákazníkem jakožto nadřazenosti produktu nebo služby 

a to v porovnání s danými alternativami a účelem. Spotřebiteli vytváří ucelený přehled 

o důvodech pro koupi produktu / značky. Mezi hlavní složky kvality se řadí výkonnost, 

vlastnosti produktu, kvalita, spolehlivost, životnost, dostupnost služeb a design. Kvalita 

znamená získání a hlavně udržení zákazníka, jeho uspokojování a tím i budování silné pozice 

značky. [11; 14]  

Samotný úsudek spotřebitele o kvalitě dané značky je ovlivněn mnoha vnitřními i vnějšími 

faktory, jako jsou například složení produktu, jeho fyzická podoba, barva, originalita, apod.  

Vnímaná kvalita představuje přímou spojitost se značkou, a proto se považuje za aktivum:  

 kvalita je se značkou nejvýznamněji spojená, 

 představuje hlavní záměr podnikání, je považována za základní prvek existence 

firmy, 

 s rostoucí tendencí vnímání kvality, rostou i ostatní ukazatele spojené 

se spotřebitelským vnímáním značky. [9] 

Asociace spojené se značkou 

Strukturu asociací lze pojmout různě. U asociací mohou vzniknout hmotné (funkcionální) 

znaky, jako je například rychlost a lehkost použití, ale můžeme pozorovat také asociace 

měkké, které zahrnují důvěryhodnost, vzrušení, či zábavnost. [6] 

S asociací můžeme spojovat:  

 atributy produktu – vlastnosti, které vnímá spotřebitel, 

 benefity produktu – určité nadstandardní hodnoty, které produkt spotřebiteli 

přináší, 

 postoj k produktu – předpoklady jednání spotřebitele, jeho postoje a chování. 

[14] 

K vyprofilování asociací lze použít techniku volných asociací. Tento poměrně jednoduchý 

způsob profilování spočívá v pokládání různorodých otázek v souvislosti s danou značkou. 

[14] 
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Síla asociace vzhledem ke značce roste, pokud si spotřebitel spojuje informace o daném 

produktu se znalostmi o značce. V případě, že je zákazník přesvědčen o přínosech dané 

značky - o uspokojování jeho potřeb, můžeme označit asociaci jako příznivou. Tyto příznivé, 

neboli pozitivní asociace se sdělují pomocí marketingových aktivit. Úspěch značky 

ovlivňuje, zda jsou pozitivní asociace nadřazené jiným značkám. Tyto jedinečné asociace 

se značkou, podnik nesdílí s konkurencí. Proto je podstatné, aby byl zákazník přesvědčen, 

že daná značka má jedinečné vlastnosti a významné odlišnosti. Tímto se dosáhne 

konkurenční výhody. Při samotném hodnocení značky musíme brát v úvahu nejen asociace, 

ale i rozsah v jakém je zákazník hodnotí a vnímá jako unikátní. [6] 

3.1.3 Funkce a prvky značky 

Značka v organizaci plní nespočet funkcí. Je významným zdrojem informací, které 

předává spotřebiteli i prodejci. Funkce značky může být identifikační, kdy vymezuje daný 

produkt od produktů konkurence, dále ochranná, neboť chrání významné rysy produktu. 

Další z významných funkcí je funkce propagační. Propagace je upozornění zákazníka 

značkou na svou kvalitu a přitáhnutí své pozornosti. Výrobce je díky značce schopen rozdělit 

své výrobky dle určitých atribut, které představují například jednotlivé segmenty trhu, 

či cíloví zákazníci. Tato funkce značky se nazývá diversifikační.  

Značka je významným nositelem: 

 hodnoty – při efektivním řízení značka zvyšuje svou hodnotu, 

 tradice a záruky kvality – výrobky zákazníci nakupují s požadavkem na určitou 

kvalitu,   

 vztahů mezi lidmi – značka za pomoci žebříčku hodnot zajištuje komunikaci 

mezi spotřebiteli navzájem anebo mezi spotřebitelem a výrobcem, 

 určité kultury – značku si zákazník snadno spojí se zemí původu, např. 

MC Donald’s – USA, Volvo – Rusko, 

 image spotřebitele – na základě prestiže zařazuje značka spotřebitele 

do společenské třídy,  

 úspory času – spotřebitel nestráví výběrem produktu určité značky tolik času. 

[29] 
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Prvkem značky se rozumí informace, která danou značku charakterizuje. Jedná 

se o informaci sloužící k identifikaci a odlišení produktu. Může být verbálního anebo 

vizuálního charakteru. Nejvýznamnějšími prvky jsou jméno, logo, symboly a slogany. [3] 

3.1.4 Znalost značky 

Povědomí o značce u spotřebitele je důležitým faktorem, neboť vysoká znalost 

značky představuje maximální zvýšení pravděpodobnosti nákupu daného produktu. [3]  

Znalost značky považujeme za jeden z nejtypičtějších kvantitativních výzkumů, 

který bývá sestavován k zjišťování tržní pozice značky, nebo při testování účinnosti 

komunikačních kampaní v médiích. Při zjišťování znalosti značky postupujeme 

dle pyramidy znalosti (Obrázek 5), která nám přehledně znázorňuje procentuální rozložení 

respondentů v rámci jednotlivých kategorií znalosti konkrétní značky.  

Základna 

V základně jsou všichni respondenti včetně těch, kteří danou značku neznají vůbec. 

Základnu tedy tvoří 100 % respondentů, kteří byli testováni na znalost značky.  

Znalost s nápovědou  

Do druhého stupně pyramidy znalosti se zahrnují pouze ti respondenti, kteří označili 

testovanou značku v seznamu všech značek v dané produktové kategorii. Tato kategorie 

bývá také nazývána jako podpořená znalost neboli „recall s pomocí“, neboť je spojována 

se znovupoznáním.  

Spontánní znalost 

Třetí stupeň pyramidy je tzv. spontánní znalost, která je charakterizována jako vyšší forma 

uložení si značky v paměti spotřebitele, kdy se automaticky vybaví, když se spotřebitel 

zaměří na určitou kategorii produktů. Spotřebitel daného zboží je schopen vyjmenovat 

Obrázek 5: Pyramida znalosti [14 + vlastní zpracování] 
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3 – 4 značky v určené kategorii. Obvykle platí, že spontánní znalost jedné značky, většinou 

roste na úkor značky jiné.  Relativní rozdíl mezi znalostí s nápovědou a spontánní znalostí 

je průměrně 55 %, pokud je procento vyšší, můžeme tvrdit, že daná značka není 

s produktovou kategorií spojována vůbec. 

První na mysli 

Vrchol pyramidy tvoří znalost značky označovaná jako „top of mind“. Jedná se o počet 

respondentů, kteří při spontánním vyjmenování značek určené produktové kategorie, uvedli 

danou značku na prvním místě. Snahou každé firmy by mělo být, aby se právě jejich značka 

umístila v myslích spotřebitelů na tomto pomyslném prvním místě. [16] 

3.2 Image 

Image definuje představu, kterou si spotřebitel o daném produktu, službě vytvoří 

sám, na základě svých dosavadních zkušeností. Další složky, ovlivňující image, jsou média 

a reference od blízkých osob. Pozitivní image společnosti je důležitá pro budování silné 

konkurenční výhody. Právě na základě silné image společnosti se spotřebitel rozhoduje 

o koupi produktu nebo služby. [12] 

Image lze také charakterizovat jako představu, kterou si spotřebitel či veřejnost 

vytvoří o určité osobě, společnosti nebo instituci. Tato představa není jako dokreslený obraz, 

nýbrž představuje mozaiku z pochycených, částečných a vzájemně se prolínajících prvků. 

[27] 

Image je též souhrn představ, postojů a zkušeností osoby nebo skupiny osob. 

Současně image představuje komunikaci mezi jednotlivcem a společností. Image působí 

a ovlivňuje významným způsobem názory lidí. Pro jednotlivce představuje určení směru 

a je nositelem zásadních informací. [27] 

Základy firemní strategie jsou zahrnuty do marketingové komunikace společnosti. 

Image je odrazem toho, co společnost představuje, jak se prezentuje. Image má za úkol 

pozitivně ovlivnit zákazníky.  

Vnímání produktů či služeb zákazníkem je hlavní podstatou firemní image. 

Je důležité vědět, co si zákazníci myslí o společnosti, jaké jsou jejich názory a očekávání. 
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Tyto potřeby zákazníků jsou velice důležité a měly by být stavěny nad názory vrcholového 

vedení podniku. [5,28] 

Typologie image 

Image můžeme rozdělovat ve vztahu k trhu na image organizace a image značky. 

Image organizace můžeme rozložit do položek typu: známost firmy, inovativnost, 

profesionalita, přístup k zákazníkovi, úspěšnost, šetrnost k životnímu prostředí atp. Image 

značky je spojována s užitečností, spolehlivostí, kvalitou, cenovou úměrností apod. [5]  

Image ve vztahu k trhu lze dělit také takto: 

Druhová image  

Vztahuje se na určitý druh nebo skupinu produktů. Jedná se o ucelenou představu 

o institucích podobného zaměření v zákazníkově paměti. 

Produktová image  

Díky ní se spotřebitelé orientují na trhu. Důležitá je především orientace na výrobek, 

který je zastřešen velmi známou značkou. Tento typ image je významný, především 

v situacích, kdy se spotřebitel nemůže rozhodnout o koupi výrobku.  

Firemní image (corporate image) 

Tento typ image je ovlivňován kvalitou firmy a její komunikací se zákazníky. Jedná 

se především o názor široké veřejnosti. Právě tomuto typu image se v této práci budu nadále 

věnovat. [31] 

3.2.1 Firemní identita a image 

Nedílnou součást firemní strategie tvoří firemní identita, pomocí které se firma 

představuje a prezentuje před širokou veřejností. Pod tento pojem můžeme zařadit historii 

firmy, filosofii, její vizi, také zde patří lidé, kteří ve firmě pracují atd. Podstata firemní 

identity spočívá v uceleném obrazu a je ovlivněna různými nástroji.  

Firemní identita může být chápána jako prostředek pro ovlivňování image firmy. 

Samotná image je tedy obecným obrazem firemní identity navenek. Firemní identita slouží 

k budování image a zahrnuje komunikaci se zákazníky, prezentaci firmy, přístup 

k zaměstnancům i nabídku produktů. [31] 
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 V rámci firemní identity se rozlišuje interní a externí komunikace. Interní 

komunikace zvyšuje produktivitu a efektivitu práce pomocí udržování soudržnosti k firmě. 

Externí komunikace má jako hlavní cíl posílit konkurenceschopnost a odlišit firmu 

od ostatních. [27] 

Firemní identitou by se společnosti měly intenzivně zabývat, neboť představuje 

důležitý strategický nástroj. Díky firemní identitě je společnost schopna reakce na změnu 

společenského prostředí, veřejného mínění a změnu na trhu. Dobře nastavené fungování 

firemní identity je zárukou snadnější a rychlejší expanze firmy na mezinárodní trhy. Firma 

se také dokáže lépe vypořádat s problémy, které mohou vzniknout. Jedná se například 

o problémy způsobené změnou ve vedení organizace, nejasně stanovenými kompetencemi, 

obavami z rozhodnutí vrcholového managementu nebo při restrukturalizaci firmy. Problémy 

mohou vzniknout také díky narušené komunikace ve firmě (nejasně stanovenou 

komunikační strategií), špatnou interní komunikací (nedorozumění, hádky na pracovištích, 

atp.). Společnost díky dobré firemní identitě nemusí mít velké problémy s pracovníky, jejich 

náborem a nedostatkem. [31] 

Výhody firemní identity 

Cílem firemní identity je získání pozitivní image podniku vedoucí k příznivé 

reputaci mezi významnými vnitřními a vnějšími stranami. Mezi nesporné výhody firemní 

identity patří:  

□ identita firmy jako motivační faktor a podpora pro zaměstnance, 

□ menší problémy vznikající u zaměstnanců vzhledem k přizpůsobení 

se organizační kultuře společnosti,  

□ v případě fúze nebo akvizice působí jako integrační síla, 

□ kladná firemní identita působí pozitivně při získávání nových zaměstnanců 

s potřebnou kvalifikací,  

□ zlepšuje morálku zaměstnanců a udržuje je v pracovním procesu, 

□ zvyšuje produktivitu práce, obrat společnosti a také následný zisk. [31] 

Základní části firemní identity 

Firemní identita se opírá o 4 základní pilíře, kterými jsou: 

 firemní design, 
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 firemní komunikace, 

 firemní kultura a  

 produkt (služba). 

Firemní design  

Jedná se o soubor vizuálních hodnot, které tvoří jednotný vizuální styl. 

V design manuálu jednotlivých firem je přesně určena grafická podoba jednotlivých 

vizuálních prvků a také se zde vymezuje jejich používání. Firemní design slouží 

ke komunikaci společnosti s vnějším i vnitřním okolím.   

Vizuální identita společnost odlišuje od konkurence a umožnuje se firmě na trhu 

snadněji začlenit. Mezi hlavní prvky patří název firmy, logo - způsob identifikace, 

značka – zviditelnění produktu, barva, písmo, grafika, pracovní oděvy zaměstnanců, 

dárkové předměty, apod. [31] 

Firemní logo tvoří asi nejvýznamnější prvek firemní image, firemní identity 

a firemního designu. Slouží jako určení jednoznačné identifikace subjektu, má také signální 

funkci a je důležitým prvkem pro celou řadu komunikačních aktivit společnosti. Logo 

by mělo být viditelné na různých materiálech, jednoduché, snadno zapamatovatelné 

a jedinečné. [31] 

Firemní komunikace 

Vnějším projevem firemní identity je firemní komunikace. Označujeme tak soubor 

komunikačních prostředků a chování, kterými společnost komunikuje se svým okolím. 

Firemní komunikaci můžeme považovat za pramen firemní kultury. Způsob, jakým firma 

komunikuje s různými cílovými skupinami, ovlivňuje celkovou image společnosti. [31] 

Firemní kultura 

Firemní kulturou označujeme chování organizace navenek, ale i uvnitř firmy. Jedná 

se o soubor prvků, jako jsou vzorce chování, jednání pracovníků firmy, hierarchie hodnot 

ve firmě, které tvoří celkový obraz podniku.  

Produkt (služba) 

Jedná se o poslední prvek, který tvoří firemní identitu. Pojem produkt (služba) 

označuje vše, co slouží k uspokojování potřeb zákazníků. Mohou to být hmotné produkty, 
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služby nebo i myšlenky. Nabídkou produktů (služeb) rozumíme podstatu existence firmy, 

proto je nejdůležitějším prvkem firemní identity. Bez nabídky produktů by firemní identita 

byla jen souborem prvků bez určitého zaměření. Produkt, společně s ostatními prvky firemní 

identity, tvoří stejnorodý celek působící na image společnosti. [27, 28]  

3.2.2 Analýza image  

Pro účely diagnózy produktu, služby nebo podniku se provádí analýza image. 

Analýza by měla být prováděna pravidelně v určených časových intervalech, aby podnik 

měl potřebná a relevantní data ke srovnání. Na základě získaných informací je podnik 

schopen s předstihem reagovat na změny trhu. Obecně můžeme analýzu image 

charakterizovat jako složitý proces získávání potřebných údajů s cílem zjistit, které atributy 

se na image společnosti nejvíce podílejí. 

Při analýze image se zjišťují její silné a slabé stránky, postoje a motivace cílových 

skupin, apod. Díky této analýze je společnost schopna vyřešit mnoho nejasností, které 

se ve spojitosti s image mohou vyskytovat. Nejčastějšími otázkami k řešení bývají tyto: 

„Jak odpovídá image postojům spotřebitele? Jak se liší image v jednotlivých skupinách 

respondentů?“ [16] 

Analýza image slouží k poznání trhu z psychologického hlediska. Na základě této 

analýzy je vyhodnocována účinnost marketingové komunikace, dále také slouží k měření 

účinnosti komunikačního procesu. Tvoří důležitou součást marketingové a komunikační 

strategie společností. [29] 

Při samotné realizaci analýzy image je potřeba zjistit prvky – proměnné, které 

působí na tvorbu image určitého objektu. Následuje přesné popsání proměnných a jejich 

analyzování.  

Analýza zjišťuje: 

 hodnoty tvořící podstatné prvky image,  

 míru shody mezi různými druhy image a 

 vazbu image na postoje a motivaci členů cílových skupin. 

Každá společnosti si individuálně volí metodické postupy podle konkrétních požadavků 

na zadání výzkumu. Většinou se jedná o kombinace kvalitativních metod nebo se mohou 
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využít kvantitativní postupy, mezi které se řadí základní metody sběru dat – dotazování, 

pozorování a experiment. [31] 

3.2.3 Metody analýzy image 

 Jak již bylo zmíněno, jednotlivé metody analýzy image se volí individuálně 

dle zadání či problémů. Mezi používané metody analýzy image řadíme např. metodu 

individuální psychologické explorace, skupinový rozhovor, metody asociačních 

a projektivních technik, přičemž nejvýznamnější metodou a také nejvíce používanou je 

polaritní profil.  

Polaritní profil 

Mnoho lidí při dotazování neumí stručně a výstižně vyjádřit své postoje nebo dojmy, 

proto zpracování takových otázek bývá komplikované při hromadném zpracování 

a vyhodnocování. Polaritní profil, je též označován jako zjednodušený sémantický 

diferenciál, který je poměrně hojně využívanou metodou v případě analýzy image. Metoda 

je charakteristická převáděním subjektivních představ o firmě, produktu či značce, do 

kvantitativní podoby vnímání. Sémantický diferenciál umožňuje společnosti kvantitativně 

měřit a srovnávat mezi sebou subjektivní vjemy dotazovaných osob neboli intenzitu postojů 

respondentů. Na začátku přesně nadefinovaného postupu sémantického diferenciálu je 

faktorová analýza, která spočívá v sestavení bipolárních škál. 

Účelem této metody je škálová podoba představy respondentů o zboží, službách, značce, 

image atp. Výsledky této metody lze dále navzájem srovnávat. Jednotlivé části musí být 

položeny protikladně a respondenti je hodnotí 5 - 7 bodovou škálou. Škála nemusí být 

vyznačena jen číselně, ale i slovně nebo graficky. Dotazovaní se pomocí sestavené stupnice 

přiklánějí k jednotlivým protikladům na základě subjektivních pocitů, znalostí a emocí. 

Hodnoty získané z takového dotazníkového šetření se zprůměrují a výsledná hodnota 

se v bodovém grafu přiřadí na škále k odpovídající dvojici tvrzení. Vzniklý graf přehledně 

zobrazí postoje respondentů. [16] 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

V následující kapitole se věnuji metodice výzkumu. Metodika výzkumu je obecně 

rozdělená na dvě hlavní části.  První část se zabývá přípravou výzkumu a druhá část 

je následná realizační fáze.  

4.1 Přípravná fáze 

Tato etapa marketingového výzkumu se dělí na 6 základních částí. Zabývá 

se především definováním problému a výzkumného cíle, stanovením hypotéz, stanovením 

typů údajů a způsobu sběru dat, zvolením techniky výběru respondentů, vytvořením 

časového harmonogramu a rozpočtu výzkumu. Závěrem přípravné fáze je předvýzkum. 

4.1.1 Definice problému a cíle výzkumu 

Vzhledem k tomu, že na trhu s plynem v České republice působí v současné době 

mnoho obchodníků, je prioritou každé společnosti vytvoření pozitivní image. V momentě, 

kdy společnost nemá příznivé jméno u veřejností, dochází k nenávratnému odlivu 

zákazníků. 

Společnost SPP CZ, a.s. na českém plynárenském plynu působí od roku 2008, avšak 

do roku 2013 byla tato společnost pro zákazníky stran domácností a maloodběratelů téměř 

neznámá, neboť se zaměřovala svým působením na zákazníky s vysokým objemem odběru 

plynu. Právě neznámost této společnosti, představuje její největší problém. Proto je pro tuto 

dceřinou společnost Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. obzvlášť důležité vytvořit 

si dobrou image a povědomost u široké veřejnosti. Po 4 letech působení v sektoru 

zákazníků – domácností, by společnost SPP CZ zajímalo, jakou má celkovou image a zda se 

její značka, logo a název dostaly do podvědomí širší veřejnosti.  

Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat image a známost průmyslové společnosti 

SPP CZ, a.s. působící na poli plynárenského průmyslu České republiky. Jako další cíle 

výzkumu byly stanoveny následující pod body: 

 Zjistit spontánní znalost společnosti SPP CZ, 

 zjistit podpořenou znalost společnosti SPP CZ, 
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 zjistit, zda si respondenti vybaví reklamní nástroje, které společnost SPP CZ 

využívá, 

 zjistit, zda respondenti znají projekty, ve kterých se společnost SPP CZ 

angažuje, 

 zjistit celkovou image společnosti SPP CZ. 

4.1.2 Stanovení hypotéz 

Společně s marketingovým manažerem jsme stanovili základní hypotézy, jejíž 

platnost by společnost chtěla potvrdit.  

Hypotéza č. 1: Alespoň 1/2 dotázaných z Jihomoravského kraje (JK) si vybaví společnost  

SPP CZ, při podpořené znalosti. 

Hypotéza č. 2: Alespoň 1/2 všech dotázaných zná logo společnosti SPP CZ. 

Hypotéza č. 3: Více než 1/3 dotázaných z JK si vybaví alespoň 1 projekt SPP CZ. 

Hypotéza č. 4: Více než ½ dotázaných z JK si vybaví alespoň 3 použité prvky mediamixu, 

 které společnost SPP CZ používá.  

4.1.3 Typy údajů a způsob získání dat 

Pro výzkum byly použity údaje primární i sekundární. Sekundární data byla použita 

v rámci popisu společnosti SPP CZ z webových stránek, emailové komunikace s vedením 

společnosti, internetu a z výročních zpráv. Primární údaje byly získávány pomocí 

samostatného výzkumu na základě dotazování respondentů. 

Pro sběr dat byla zvolena metoda primárně internetového on-line dotazování, 

která sice nemá zaručenou 100 % návratnost, ale vzhledem k zaměření dotazníku, 

představovala tato metoda nejrychlejší cestu k získání potřebného množství dat. 

Tento způsob dotazování je levný, rychlý, adresný a představuje jednoduchý způsob 

pro vyhodnocení dat. Dotazník byl zveřejněn pomocí internetového portálu pro tvorbu 

dotazníků Vyplnto.cz. [16] 

Doplňkovou metodu sběru dat představovalo osobní dotazování, které mělo za úkol 

doplnit údaje získané online dotazováním. Metoda osobního dotazování je finančně, časově 

a organizačně náročnější, vyznačuje se vysokou návratností dotazníků, přičemž lze 
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v případě potřeby měnit formulaci otázek a případně využít různých pomůcek k jejich 

vysvětlení. [16] 

Sestavený dotazník obsahoval celkem 22 otázek. Otázky byly nadefinovány 

co nejpřesněji a nejjasněji, aby nedošlo ze strany respondentů k nedorozumění. V dotazníku 

byly otázky uzavřeného, polootevřeného i otevřeného charakteru, byly zde zařazeny otázky 

sloužící k identifikaci respondentů (věk, bydliště, pohlaví) a otázky týkající se diferenciace 

respondentů (místo bydliště, kdo rozhoduje o dodavateli a kdo platí v domácnosti účty). 

Všechny otázky byly vytvořeny na základě stanovených cílů a hypotéz. 

Součástí výzkumu byl polaritní profil, který je ideálním nástrojem pro účely 

analýzy image a má velmi dobrou vypovídající schopnost. Bipolární charakteristiky 

vztahující se k image firmy byly vztaženy na zjištění celkové image a spokojenosti 

v různých aspektech jednání firmy, jako jsou přístup k zákazníkům, cena plynu 

nebo spokojenost s webovou aplikací. Stupnice polaritního profilu byla zvolena od jedné 

do sedmi. 

K dotazníku byl připojen i úvodní popis, který respondenty informoval o způsobu 

použití dat, které v dotazníku uvedou a o zachování jejich plné anonymity. Závěr dotazníku 

byl opatřen krátkým děkovným textem a kontaktní emailovou adresou v případě dotazů. 

4.1.4 Technika výběru respondentů  

Základní soubor tvořili obyvatelé celé České republiky starší 18 let. Ovšem 

detailněji byl dotazník rozesílán přes různé internetové prostředky cíleně obyvatelům 

Jihomoravského kraje. 

Dle domluvy s vedením společnosti bylo stanoveno, že procentuální zastoupení 

respondentů z Jihomoravského kraje by mělo odpovídat nebo v ideálním případě být vyšší, 

než je procentuální zastoupení obyvatelstva tohoto kraje vůči celé ČR.  

Tabulka 2 - Obyvatelé JHM kraje [ČSÚ +vlastní zpracování] 
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Obyvatelé Jihomoravského kraje na základě tabulky 2, vytvořené pomocí údajů 

ČSÚ, by měli tvořit minimálně 11% všech respondentů. 

Výběrový soubor tvořilo 150 respondentů. Ve výzkumu byla použita 

kvazireprezentativní technika kvótního výběru. Kontrolním znakem byl věk nad 

18 let,  spotřebitel – domácnost využívající plyn a minimální stanovený počet respondentů 

z Jihomoravského kraje měl tvořit 17 osob.  

Hlavní zdroj respondentů představovala sociální síť Facebook.com a vytvořené 

adresné komunity (např. Brněnský bazar - 2270 členů, Dotazníky k vyplnění – 1 314 členů, 

Bazar Brno – 56 212 členů, aj.). Společnost SPP CZ zveřejnila na sociálních sítích Twitter 

a Facebook (SPP Česko) prosbu, o vyplnění dotazníku a tím mi velice pomohla z hlediska 

získaných respondentů z řad zákazníků.  

Sekundárním zdrojem respondentů bylo osobní dotazování v prostorách 

obchodního centra Galerie Vaňkovka v Brně dne 14. března 2016 kolem 14:00h. Tento čas 

byl zvolen ze strategických důvodů, neboť většina lidí v produktivním věku končí v práci 

mezi 14. a 15. hodinou a posléze zamíří do obchodních center za běžnými nákupy. V tuto 

hodinu tedy můžeme předpokládat v obchodních centrech nejvyšší koncentraci lidí, 

tedy potencionálních respondentů.  

4.1.5 Časový harmonogram a rozpočet výzkumu 

V následující tabulce 3 je zobrazen sled činností, které v rámci výzkumu musely 

proběhnout. Tyto etapy byly chronologicky rozděleny.  

Tabulka 3 - Časový harmonogram  

Vykonané činnosti Časový interval 

Definice problémů a cíle výzkumu 1. prosince 2016 – 15. ledna 2017 

Plán výzkumu, vypracování dotazníku 15. ledna – 14. února 2017 

Předvýzkum 15. – 18. února 2017 

Sběr dat 20. února – 14. března 2017 

Zpracování a analýza dat 15. března – 24. března 2017 

Příprava zprávy 25. – 31. března 2017 
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Samotné dotazování zvolenou primární cestou bylo zdarma, avšak sekundární cesta 

dotazování si vyžádala především náklady na dopravu do Brna. Jako cestovní prostředek 

byl zvolen osobní automobil a to zejména kvůli časové náročnosti jiných dopravních 

prostředků. Osobní automobil má udávanou průměrnou kombinovanou spotřebu 

4,9l / 100Km, zpáteční cesta z místa bydliště má vzdálenost přibližně 336 Km a ceny 

benzínu se pohybují odhadem okolo 30 Kč/l. Náklady také vznikly na parkovném, které 

je v OC Galerie Vaňkovka první hodinu zdarma, ale plánovaná doba výzkumu – osobního 

dotazování, je min. 3 hodiny. Druhá parkovací hodina stojí 20 Kč a každá následující 

započatá hodina 25 Kč. Jiné náklady zjištěné nebyly, neboť samotné dotazování 

v Brněnském obchodním centrum bylo plánováno přes tablet.  Schéma výpočtu nákladů 

na cestovné je znázorněno v tabulce 4.  

Tabulka 4 - Náklady  

Název položky Náklady v Kč 

Cestovné 

0,049 x 336 x 30 = 494 

Cca 500 Kč 

Parkovné 

0+20+25 = 45 

Cca 50 Kč 

Náklady celkem 550 Kč 

4.1.6  Předvýzkum 

Kontrolní dotazování bylo provedeno jako prevence před nedorozuměním, 

nepochopením nebo důvodu jiných problémů vzniklých na straně respondentů. Předvýzkum 

měl za úkol odhalit případné chyby, které se udály při sestavování otázek a vedly k jejich 

nesrozumitelnosti. Předběžná verze dotazníků byla konzultována s vedoucím práce a byla 

také předložena členům rodiny. Testování proběhlo v polovině měsíce února roku 2017 

a vyplněno bylo 20 dotazníků. Zjištěny byly nedostatky především ve formulaci polaritního 

profilu a u některých otázek bylo změněno jejich pořadí. Také bylo nastaveno větvení 

dotazníku, aby se roztřídili respondenti – zákazníci společnosti SPP CZ, a.s. od respondentů, 

kteří nejsou zákazníky. Všechny zjištěné nedostatky a chyby v dotazníku byly ihned 

napraveny. 
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4.2 Realizační fáze 

Jak již název této subkapitoly napovídá, jedná se o fázi samotné realizace výzkumu. 

Zde popíšu průběh samotného sběru dat, problémy, se kterými jsem se během výzkumu 

setkala, průběh zpracování dat a na závěr Vás seznámím se skutečnou strukturou 

respondentů. 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal od 20. února 2017 za pomocí internetové stránky Vyplnto.cz. 

Cesta sběru dat on-line dotazováním byla zvolena z důvodu získání širšího spektra 

respondentů z řad lidí produktivního věku. Samotný závěr sběru dat byl završen osobním 

dotazováním probíhajícím v centru Brna respektive v obchodním centru Galerie Vaňkovka, 

dne 14. března 2017. 

V obchodním centru, které se shodou okolností nachází v přímé blízkosti hlavního 

sídla společnosti SPP CZ, a.s., probíhal doplňující sběr dat osobním dotazováním. 

Respondenti byli oslovování především v přízemí tohoto obchodního centra, kde se nacházel 

hypermarket Albert a přímá cesta mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Díky tomu, 

mohly být osloveny i jinak méně často zastoupené věkové kategorie respondentů (56 let 

a více), kteří se dle předběžného vyhodnocení on.line dotazování nezúčastňovali tak často, 

jako ostatní věkové skupiny dotázaných. Plánovanou velikost výběrového souboru, 

tj. 150 respondentů, se mi podařilo naplnit. 

4.2.2 Získaná data 

Během výzkumu nedošlo k výraznějším problémům i díky delšímu časovému 

úseku, který byl věnován sběru dat. Čas zohledňoval menší návratnost dotazníků, která 

se pojí s online dotazováním. Úspěšnost internetového dotazování činila téměř 49 %. 

Pomocí online dotazování bylo osloveno 205 respondentů, kteří projevili aktivitu ve formě 

vyplňování dotazníku, avšak z tohoto počtu respondentů bylo pro výzkum získáno 100 

vyplněných dotazníků a 105 respondentů přestalo dotazník vyplňovat, nebo jej neuložili.  

Při osobním dotazování bylo nutné oslovit minimálně 50 respondentů k naplnění 

plánované velikosti výběrového souboru. Oslovených bylo přibližně 72 různých 
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respondentů, z nichž 22 odmítlo jakkoli spolupracovat. Úspěšnost osobního dotazování 

činila téměř 70 %. 

Celková úspěšnost získaných responzí se pohybovala kolem 54 %, přičemž celkově 

bylo osloveno 277 osob, z nichž 150 bylo ochotno vyplnit dotazník a 127 oslovených osob 

dotazník nedovyplňovalo v případě online dotazování, anebo odmítlo spolupracovat 

v případě osobního kontaktu.  

Po dokončení fáze sběru dat následovalo zpracování dat. Jednotlivé dotazníky 

byly kontrolovány z hlediska jejich správnosti a úplnosti. Údaje byly převedeny 

do tabulkového editoru Microsoft Excel a následně probíhala jejich analýza. Otázky byly 

převedeny na kódy a vloženy do tzv. matice. Dále byly provedeny výpočty absolutních 

a relativních četností a třídění druhého stupně. Na závěr byly pro přehlednost vytvořeny 

grafy, které byly opatřeny slovním komentářem. Takto vyhodnocené otázky se porovnaly 

s předem nadefinovanými hypotézami a nadále analyzovány vzhledem k problému a cíli 

práce. 

4.2.3 Skutečná struktura respondentů 

V rámci výzkumu bylo celkově osloveno 277 respondentů a požadované kvóty 

výběrového souboru se podařilo naplnit v polovině měsíce března roku 2017, kdy byli 

respondenti dotazování primárně online, později i osobně tazatelem. 

 Tazatel se měl zaměřit především na respondenty z Jihomoravského kraje, tak aby 

byly naplněny minimální hodnoty respondentů dle tabulky 2 a proto bylo zvoleno osobní 

dotazování v OC Galerii Vaňkovka v Brně. I díky tomu bylo získáno celkem 67 osob, které 

Obrázek 6 - Struktura respondentů dle krajů 
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v dotazníku uvedly, že jsou obyvateli Jihomoravského kraje. V grafu, který zobrazuje 

Obrázek 6 je struktura respondentů z hlediska jejich bydliště. 

Jelikož společnost SPP CZ sídlí v Jihomoravském kraji, bylo potřeba zajistit, aby 

počet respondentů výběrového souboru z tohoto kraje odpovídal minimálně 11 %. Tato 

podmínka se podařila naplnit a překročit.  

Jednou z požadovaných výběrových charakteristik respondentů byl věk nad 18 let. 

Respondenti byli dále děleni dle jednotlivých věkových skupin respondentů, které 

znázorňuje obrázek 7.  

  

Obrázek 7: Struktura respondentů dle věku 
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5 ANALÝZA ZÍSKANÝCH DAT 

V této kapitole jsou zpracovávána data, která vychází ze získaných responzí. 

Analyzovaná data jsem rozdělila dle účelu a to na znalost společnosti, chování zákazníků, 

marketingovou komunikaci společnosti a image společnost. V závěru kapitoly se nachází 

vyhodnocení hypotéz, které byly vytvořeny v souladu s cílem této diplomové práce. 

5.1 Známost  

5.1.1 Spontánní známost společnosti 

Pro zjištění spontánní znalosti (známosti) byla v dotazníku vytvořena otázka, 

ve které byli respondenti nabádáni k vypsání všech názvů společností, jež si vybaví 

ve spojitosti s plynem (obchod, distribuce). Počet odpovědí, které respondenti mohli do této 

otevřené otázky napsat, nebyl stanoven. Schopnost vybavení si značky, názvu společnosti, 

představuje hlubší formu povědomí o značce, přičemž nejvíce sledovaným faktorem je Top 

of Mind. Výše uvedená tabulka představuje názorné srovnání mezi těmito nejsledovanějšími 

faktory v rámci spontánní znalosti a to v porovnání sledovaného Jihomoravského kraje 

s kraji ostatními.  

Tabulka 5: Spontánní znalost společností 
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Jako první značku na mysli si nějakou značku vybavilo 137 všech dotazovaných 

(91 %), přitom zbytek respondentů (9 %) uvedlo společnost jinou, než vyskytující se na trhu 

s plynem nebo si nedokázali vzpomenout. Celkově se v odpovědích nejčastěji vyskytovaly 

názvy 9 společností, které jsou uvedeny v Tabulce 5.  

Respondenti, kteří uvedli, že jejich bydlištěm je Jihomoravský kraj nejvíce 

uváděli ve svých odpovědích společnosti innogy (75 %), ČEZ (55 %) a MND (30 %). 

Společnost SPP CZ, a.s. zaostala za třetím místem ve spontánní znalosti o 3 %. Jako další 

v pořadí se nejvíce dotazovaným osobám vybavovala společnost E.ON (22 %) a PPAS 

(15 %). Centropol a Bohemia Energy v měření spontánní znalosti nedosáhli u této skupiny 

respondentů ani 10 %. 

V Top of Mind byly první dvě místa shodné se spontánní znalostí. Změna pořadí 

nastala pouze na 3. a 4. místě u společností MND a SPP CZ, kdy se tyto společnosti vyměnily 

opět rozdílem 3 %. Tento zanedbatelný rozdíl pokaždé o 2 responze je pravděpodobně dán 

tím, že společnost SPP CZ působí právě na Moravě a přilehlém okolí, naopak společnost 

MND, a.s. se snaží pokrýt celé území České republiky. V minulém roce jsme mohli 

zaznamenat televizní kampaň této společnosti, což určitě také hraje roli v jejím relativně 

vysokém umístění. 

Vysoké rozdíly byly u společnosti SPP CZ, a.s. v porovnání výsledků srovnání 

spontánní znalosti v rámci Jihomoravského kraje a krajů ostatních. SPP CZ se zaměřuje 

zejména na propagaci pomocí CityLight vitrín u zastávek městské hromadné dopravy v Brně 

a cílovou skupinu osob oslovuje pomocí reklam na internetu. To se podepsalo na tom, 

že znalost společnosti je v ostatních krajích minimální. 

5.1.2 Podpořená znalost společnosti 

V následující otázce měli respondenti na výběr ze seznamu názvů společností, které 

SPP CZ považuje za své hlavní konkurenty. Respondenti měli vybrat všechny společnosti, 

které znají anebo o nich někdy slyšeli. Kromě přímých konkurentů, byly mezi názvy 

zamíchány i dvě společnosti neexistující a dvě společnosti, které nemají vztah 

k plynařskému průmyslu. Konkurenti společnosti SPP CZ a.s. jsou popsáni v kapitole 

2.2.1 Konkurence dodavatelů plynu. 
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Na otázku podpořené znalosti u vybraných společností odpovědělo všech 

150 dotázaných respondentů. Otázka byla koncipována jako polootevřená, jelikož 

respondenti mohli doplnit i jinou společnost, kterou znají, avšak ve výčtu chybí.  

Obrázek 8 zobrazuje výsledky výzkumu v rámci všech dotázaných 

na otázku č. 3. U výzkumu podpořené znalosti dopadly výsledky obdobně jako u spontánní 

znalosti. U respondentů zaujala dominantní pozici společnost innogy Energie s.r.o., která 

se objevila v seznamu vybraných/známých společností u 79 % respondentů. V závěsu 

o 17 % za touto společností byla nejčastěji zmiňována společnost E.ON a téměř stejných 

výsledků dosáhla i společnost Moravské naftové doly – MND a.s. Sledovaná společnost SPP 

CZ se vyskytovala v odpovědích respondentů ze 17 %. 

Velmi překvapivého výsledku dosáhla vymyšlená společnost Gas techniquies, 

která tak potvrdila to, že respondenti částečně označovali všechny názvy, které obsahovaly 

asociace na plyn (anglicky gas) anebo na energie. Gas techniquies se umístil se svými 47 % 

responzí před společností s dlouhotrvající působností na českém trhu Centropol. 

Z výzkumu je také patrné, že konkurenti SPP CZ, kteří se orientují převážně na 

zákazníky ze stran velkoodběratelů, nejsou v podvědomí respondentů, kteří odebírají plyn 

v domácnosti. Mezi tyto společnosti patří EP Energy Trading a.s., Vemex energie, a.s. 

a Lumius spol. s.r.o., z nichž na tom nejlépe z hlediska získaných odpovědí byla první 

jmenovaná společnost s 16 %. 
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Obrázek 8 - Podpořená znalost společností 
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Dominantní společnost innogy si své prvenství (37 %) ve výzkumu  podpořené 

znalosti udržela i z hlediska posouzení responzí ze strany pouze Jihomoravského kraje. 

Druhá společnost SPP CZ za ní zaostávala pouze o 4 %. Třetí, tentokrát dělenou, příčku 

získaly společnosti MND a E.ON shodným počtem 46 hlasů (31 %).  

5.1.3 Celková známost společnosti 

Na základě předchozích odpovědí respondentů byly sestaveny pyramidy znalosti 

dle subkapitoly 3.1.4 Znalosti značky. Pyramidy byly sestaveny z odpovědí respondentů 

JHM kraje a to pro vedoucí společnost na trhu s plynem innogy, sledovanou společnost 

SPP CZ a jejího nejbližšího konkurenta společnost MND, který má své hlavní působiště 

taktéž v Jihomoravském kraji. 

V teoretickém příkladu pyramidy, byly jednotlivé kategorie procentuální znalosti 

značky rozděleny následovně, základna by tvořila 100 %, podpořená znalost 90 %, spontánní 

znalost 70 % a vrcholem pyramidy by byla znalost první na mysli s hodnotou 10 %. 

Obrázek 9 zobrazuje sestavené pyramidy znalosti značky dle předchozích výsledků 

výzkumu. Základnu všech pyramid tvoří všichni odpovídající respondenti, v tomto případě 

67 respondentů z Jihomoravského kraje.  

Druhou kategorii tvoří pouze osoby, které označily značku v seznamu všech 

značek. Třetí kategorii tvoří spontánní znalost, přičemž platí, že rozdíl mezi znalostí 

s nápovědou a spontánní znalostí by neměl být v průměru vyšší než 55 %, což společnost 

innogy splňuje 11% rozdílem, společnost SPP CZ 43% rozdílem a společnost MND 39% 

rozdílem. V případě vyššího rozdílu než 55 % by značka nebyla s produktovou řadou, 

v tomto výzkumu se jedná o zemní plyn, spojována vůbec.  

Obrázek 9 - Pyramidy znalosti značky 
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Snahou každé společnosti je dosáhnutí co nejvyššího množství osob, které si značku 

vybaví na prvním místě, při zmínění obecného produktu. Společnost innogy se v odpovědích 

respondentů objevovala z 50 % na prvním místě, což jen ukazuje na její silnou pozici na trhu, 

pravděpodobně na úkor vysoké znalosti společnosti innogy se v této kategorii společnosti 

SPP CZ a MND umístily velice nízko. 

Pyramida společnosti innogy neukazuje žádné výraznější proporcionální rozdíly 

mezi jednotlivými kategoriemi znalostí značky společnosti innogy a proto můžeme hovořit 

o její stabilní a dobře nastavené marketingové propagaci a komunikaci s veřejností. 

Společnost innogy lze v současné době označit jako vzor silné společnosti na trhu 

s energiemi.  

Společnost SPP CZ vykazuje vyšších rozdílů především mezi spontánní 

a podpořenou znalostí a tomto ohledu je v rámci tohoto srovnání nejméně spojovanou 

značkou s produktovou řadou. Společnost by měla zapracovat na své marketingové 

komunikaci s veřejností, aby se dostala do jejího hlubšího povědomí a zvýšila tak spontánní 

znalost značky SPP. 

Společnost MND by obdobně jako SPP CZ mohla zvýšit spotřebitelské povědomí 

o své značce použitím vhodných marketingových prostředků, avšak růst její znalosti by mohl 

společnost SPP CZ na její pozici ohrozit. Spontánní znalost jedné značky roste na úkor 

značky jiné a proto by se rozdíl ve znalosti značek mezi těmito, v Jihomoravském kraji 

vyrovnanými společnostmi, mohl prohloubit. 

5.1.4 Známost loga společnosti 

Známost loga byla konstruována jako uzavřená otázka se zobrazeným logem 

společnosti SPP CZ (Obrázek 1). Respondenti mohli zvolit ze dvou nadefinovaných 

odpovědí. 

V rámci Jihomoravského kraje dopadla otázka znalosti loga společnosti SPP CZ 

velice uspokojivě (obrázek 10). Pouze 24 % této skupiny dotázaných, logo společnosti 

SPP CZ nezná anebo si jej nedokázalo vybavit. Velmi zajímavý výsledek přineslo porovnání 

znalosti loga dle pohlaví respondentů Jihomoravského kraje. Zde můžeme vidět, 

že vnímavější jsou muži, kteří s 89% znalostí loga předčili ženy o 29 %. 
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Znalost loga v rámci ostatních krajů dopadla podle očekávání. Jelikož se společnost 

zabývala propagací značky pouze v Jihomoravském kraji, je logo v ostatních krajích téměř 

neznámé. Logo si dokázalo vybavit pouze 17 % dotázaných z jiného než Jihomoravského 

kraje.  

Pokud by společnost SPP CZ chtěla expandovat mimo Jihomoravský kraj, musela 

by výrazně posílit znalost loga společnosti v ostatních krajích. Vzhledem k tomu, 

že v aktuálně působícím kraji si značku pamatují spíše muži, měla by společnost sestavit 

reklamní kampaně tak, aby zaujaly obě pohlaví stejně. Samotné logo, značka by měla být 

doprovázena nějakým sloganem, který by byl snadno zapamatovatelný a pro spotřebitele 

atraktivní. 

5.2 Marketingová komunikace  

Respondenti byli ve 4. otázce dotazníkového šetření vyzváni k výběru nejčastějšího 

způsobu, jakým přicházejí do styku se značkou společnosti SPP. Respondent musel zvolit 

alespoň jednu z nabízených možností anebo vypsat vlastní odpověď. Společnost SPP CZ, 

a.s. investovala v posledním roce do mediamixu, který se skládá z CLV zastávek, 

internetové reklamy a reklam v tištěných médiích cca 4 mil. Kč. Proto se předpokládalo, 

že tyto komunikační kanály byly v odpovědích respondentů obsaženy nejvíce. Výsledky 

výzkumu popisuje Obrázek 11. 

Překvapivě všech 89 respondentů (59 %) nepřišlo do styku se značkou SPP. Tento 

stav by pro společnost, která má rozsah působnosti po celém území České republiky, 

znamenala alarmující selhání marketingových činností, avšak společnost SPP CZ působí 

Obrázek 10 - Známost loga respondentů pro JHM kraj 
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pouze v rámci Jihomoravského kraje. Při vynětí výsledných responzí z Jihomoravského 

kraje se tato možnost rapidně snížila a to na 16 respondentů (24 %).  

Společnost SPP CZ se zaměřuje na propagaci a marketingovou komunikaci 

s cílovými osobami hlavně pomocí internetu. V dnešní době je přístup k internetu považován 

za jedno ze základních práv a svobod člověka a přístup k němu má každý. Proto se očekává, 

že tento nástroj marketingové komunikace bude cíleně oslovovat skupiny potenciálních 

zákazníků, zvyšovat povědomí a znalost značky. V rámci Jihomoravského kraje internetový 

styk dotazovaných se značkou skončil na prvním místě (64 %) a ostatní respondenti si 

vybavili internetovou reklamu celkem 8 krát (10 %). 

CityLight vitríny, které se v Brně vyskytují převážně u obchodních center 

a zastávek městské hromadné dopravy, skončily na 3. respektive 2. místě. Známost značky, 

díky tomuto markentingovému nástroji je oproti výsledku z jiných krajů, v Jihomoravském 

kraji drtivá, poukazuje na to i fakt, že z celkového počtu 38 responzí byl pouze jeden z jiného 

kraje.  

Dalším významným zdrojem, díky kterému respondenti přicházejí se značkou 

do styku, jsou reference přátel, rodiny apod. Tuto možnost zvolilo celkově 14 respondentů, 

přičemž z Jihomoravského kraje jich bylo 12 (18 %).  

Zajímavým zjištěním je poslední místo, které obsadila tištěná média (časopisy, 

noviny, aj.). Značku SPP si s nimi do spojitosti dalo pouze 1 % dotázaných. 

Obrázek 11 - Styk se značkou SPP 
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5.2.1 Sponzorské aktivity společnosti 

Společnost SPP CZ, a.s. se dlouhodobě angažuje v oblasti sponzorství. Seznam 

všech sponzorských aktivit je popsán v kapitole 2.1, přičemž mezi nejvýznamnější projekty, 

na kterých se SPP CZ podílí patří podpora Městského a Národního divadla Brno a podpora 

Zoologické zahrady Brno. 

Tyto tři projekty, spolu s ostatními naplňují krédo této společnosti být „společensky 

odpovědnou firmou“ a rozvíjet kulturní vzdělanost občanů. Proto byla do výzkumu zařazena 

otázka „Jaké projekty SPP znáte?“. Otázka byla koncipována jako polootevřená, 

kdy respondenti měli na výběr z osmi různých projektů energetických společností, z nichž 

právě tři projekty patřily SPP CZ, a.s. Součástí byly možnosti „Jiné“, kam respondenti mohli 

vepsat i jiné projekty, které znají a možnost „Neznám“. Odpovídající museli vybrat alespoň 

jednu možnost. Mezi možné odpovědi byly zařazeny, jak již jsem zmínila, nejznámější 

projekty SPP CZ, ale i jejich blízkých konkurentů.  Především se jednalo o projekty: 

 společnosti innogy – Energie českého filmu, Energie českého lyžování 

a Pražské jaro, 

 společnosti E.ON – Život Dětem 

 společnosti EP Energy Trading  - SázavaFest. 

Dle výsledků výzkumu, které zobrazuje obrázek 12, většina respondentů (57 %) 

z Jihomoravského kraje si dokázalo vybavit alespoň 1 projekt společnosti SPP CZ. Celkový 

počet respondentů jiných krajů, kteří uvedli, že neznají a ani nikdy neslyšeli o žádném z výše 

zmíněných projektů SPP CZ, činil 77 respondentů (93 %). 

Obrázek 12 - Sponzorské aktivity společnosti 
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Všechny tři projekty energetické společnosti SPP CZ, a.s. se umístily vysoko 

v hlasování respondentů Jihomoravského kraje (Obrázek 13). Na prvním místě 

s 28 odpověďmi celkem respektive 25 z Jihomoravského kraje (37 %), skončila podpora 

Zoologické zahrady Brno. 36 % hlasů Jihomoravanů získal projekt podpory městského 

divadla a pozadu jen o 2 % byl projekt podpory Národního divadla Brno. Ostatní projekty, 

které byly do odpovědí zařazeny, se pohybovaly kolem 1 %. 

Vzhledem k výsledkům výzkumu z oblasti znalosti sponzorských aktivit 

společnosti, musím konstatovat, že situace není ideální. Většina respondentů sice projekty 

společnosti zná, avšak procento osob, které o projektech neví je vysoké. SPP CZ by se mohla 

více angažovat ve významných celorepublikových projektech, aby na sebe upozornila 

i mimo JHM kraj. 

5.3 Chování zákazníků SPP CZ, a.s. 

Následující otázka sloužila k segmentaci respondentů podle toho, zda patří 

k zákazníkům SPP CZ, a.s. anebo ne. Ze 150 odpovídajících osob uvedlo 104 osob (69 %), 

že nejsou zákazníci. Zbývajících 46 respondentů (31 %) uvedlo, že patří mezi zákazníky 

SPP CZ, a.s.  

Z obrázku 14, který zobrazuje strukturu odpovídajících (ne)klientů z hlediska 

pohlaví, je vidět, že většina odpovídajících klientů byli muži (20 % klientů). Celkem 

se dotazníkového šetření zúčastnilo 86 žen, z tohoto počtu bylo pouhých 19 % žen 

klientkami společnosti. Z 64 mužů pak 53 % nepatřilo mezi klienty SPP CZ. 

Obrázek 13 – Vybrané projekty SPP CZ, a.s. 
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Zákazníci společnosti bydlí ze 75 % v domech a pouhá čtvrtina těchto dotázaných 

bydlí v bytech. 

Třídění respondentů dle věku (Obrázek 15) ukázalo, že společnost nemá mezi 

respondenty žádné zákazníky ve věku 18 – 25 let. Další věková skupina 26 – 35 let byla 

zastoupena 8 odpovídajícími zákazníky (17 %). Shodně v porovnání věku klientely 

společnosti byly zastoupeny skupiny ve věku 36 – 45 let a 56 a více let a to v počtu 

11 respondentů (24 %). Nejpočetnější věková skupina 46 -55 let tvořila 16 respondentů 

(35 %). 

Zákazníky SPP CZ, a.s. můžeme rozdělit do kategorií dle výše příjmu. Výše příjmu 

klienta je pro budoucí rozhodování velice důležitá. U osob s nižšími příjmy se předpokládá, 

že budou využívat především levnější a výhodnější produkty. Často také budou chtít ušetřit, 

Obrázek 14 - Segmentace klientů společnosti 

Obrázek 15 - Respondenti dle věku 
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a proto výše jejich odběru MWh plynu bude nižší. Pro společnost je výhodnější mít mezi 

zákazníky vyšší procento osob s vyššími příjmy, přičemž průměrná mzda v České republice 

dle ČSÚ na konci roku 2016 činila přibližně 25 000 Kč. 

Respondenti byli na výši čistého měsíčního příjmu dotazování pomocí možností 

s rozpětím. Zastoupení jednotlivých platových skupin zákazníků zobrazuje vzhledem 

k celkové struktuře respondentů Obrázek 16.  

Z odpovědí respondentů je patrné, že zákazníci SPP CZ, a.s. z hlediska příjmů 

patřili mezi střední třídu a vyšší střední třídu zvolené stupnice hodnocení. Pouze 7 % 

zákazníků nedosahuje příjmu 15 tis. Kč. 39 % zákazníků disponuje příjmy v rozpětí od 

15 tis. Kč do 25 tis. Kč. Nadprůměrných platů dosahuje 43% klientů společnosti. Poslední 

příjmovou kategorii tvořilo 11 % respondentů s příjmy nad 3 5tis. Kč.  

Procentní příjmové zastoupení celkového vzorku respondentů je mezi příjmovými 

skupinami do 15 tis. a do 25 tis. Kč přibližně stejné. Hodnoty se pohybují okolo 30 %. Jen 

o 10 % méně respondentů spadalo do skupiny obyvatel České republiky s příjmem 

od 25 tis. Kč do 35 tis. Kč. Pouze 11 %, tedy stejné zastoupení respondentů jako v případě 

zákazníků, bylo zaznamenáno ve skupině osob s příjmem nad 35tis. Kč. 

Na základě předchozího zjištění můžeme potenciálního zákazníka společnosti 

SPP CZ charakterizovat spíše jako muže žijícího v domě. Tento muž je ve věku nad 26 let 

a jeho průměrná výše čistého příjmu se pohybuje v rozpětí od 15 000 Kč do 35 000 Kč. 

Na tyto charakteristiky by společnost měla zaměřit při získávání nových zákazníků, jelikož 

Obrázek 16 - Respondenti dle výše příjmu 
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je z výzkumu patrné, že právě tyto osoby by se pravděpodobně mohly stát zákazníky 

společnosti.  

5.3.1 Délka vztahu  

Otázku „Jak dlouho jste zákazníkem SPP CZ?“ zodpovídali pouze 

respondenti - klienti, v počtu 46 osob. Společnost SPP CZ aktivně nabízí své produkty pro 

zákazníky z řad domácností od roku 2013. Nepředpokládalo se tedy, že zákazníci s délkou 

obchodního vztahu více než 3 roky, budou hojně zastoupenou skupinou. Jak totiž bylo 

zjištěno v následující otázce týkající se odebírané produktové řady, byli odpovídající 

zákazníci 100 % ze segmentu domácností. 

Zákazníci, kteří uzavřeli se společností SPP CZ, a.s. smlouvu o dodávkách plynu 

před dobou kratší než 1 rok, tvořili 41 % všech respondentů (Obrázek 17). Z tohoto počtu 

bylo 11 % žen a 30 % mužů. Společnost tedy svými marketingovými kampaněmi 

a nabídkami oslovila v posledním roce především muže. 

Nejsledovanější skupinu představují zákazníci se smluvním vztahem 1 a více let, 

které dále rozdělujeme na 1 – 2 roky a 3 a více let. Zákazníci, kteří se k těmto skupinám řadí, 

patří ke zkušeným s tímto dodavatelem plynu a jejich názor je nejvíce vypovídajícím. Také 

podle délky vztahu můžeme hodnotit jejich loajalitu a spokojenost, neboť smlouvu, která je 

většinou uzavřená na dobu 1 roku prodlouží spokojený zákazník  

Zákazníci setrvávající u společnosti SPP CZ déle než jeden rok, avšak kratší dobu 

než 3 roky, jsou opět převážně muži. Rozdíl mezi muži a ženami v této skupině není 

tak propastný, jako v předchozím případě. Rozdíl činí jen 7 % (3 osoby) ve prospěch mužů. 

Obrázek 17 - Zákazníci dle délky vztahu 
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Jako opravdu loajální zákazníky SPP CZ, a.s. můžeme označit ty, kteří jsou u této 

společnosti již 3 a více let. Předpoklad je, že tito zákazníci jsou u této společnosti téměř 

od počátků nabídek pro segment domácností. Počet zákazníků s touto délkou vztahu není 

závratný, celkově pouze 18 % (8 respondentů) z toho 11 % mužů a 7 % žen. Společnost 

může předpokládat, že zákazníci, kteří jsou aktuálně u společnosti déle než jeden rok, 

ale zároveň kratší dobu než 3 roky zůstanou této společnosti také loajální, neboť u ní už 

jednou smlouvu prodloužili.  

Zákazníci z řad domácností pro společnost představují velký potenciál, co se změny 

image týče a to jak změny pozitivní, tak i negativní. Tento segment zákazníků je ke svému 

dodavateli nejvíce kritický a v případě nelibosti dokáže společnost veřejně hanit. Dobré 

reference jsou pro společnost nesmírně důležité, obzvlášť pokud chce být úspěšná v tomto 

segmentu. Proto by si měla své loajální klienty hýčkat a snažit se jim poskytnout benefity, 

za které je mohou doporučit jiným spotřebitelům. 

5.3.2 Způsob komunikace 

Respondenti byli vyzvání k odpovědi na otázku, jakým způsobem probíhá 

nejčastěji jejich komunikace se společností SPP CZ, a.s. K dispozici měli výběr 

z komunikačních kanálů, které společnost využívá a odpověď, že nevyužívají žádnou 

z těchto možností. Zákazníci mohli zvolit více odpovědí či dopsat svou vlastní v kolonce 

„Jiné“. Minimálně musel respondent zvolit jednu odpověď. 

Cílem této otázky bylo zjistit vytíženost jednotlivých komunikačních kanálů 

společnosti z hlediska preferencí zákazníků. Na tuto otázku odpovídali pouze zákazníci 

SPP CZ, a.s. Otázka preferencí komunikačních kanálů zákazníků je zhodnocena v obrázku 

18. 
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Nejvyužívanějším kanálem je webová aplikace Moje SPP, kterou využívá 76 % 

všech dotázaných zákazníků. Webovou aplikaci si oblíbilo 80 % dotázaných klientů z řad 

mužského pohlaví a 69 % žen. Druhým hojně využívaným komunikačním kanálem (72 % 

zákazníků) je Call centrum, což potvrzuje jeho vytížení i ve skutečnosti. Společnost SPP CZ, 

a.s. disponuje vlastním oddělením Call centra, které čítá cca 30 zaměstnanců. Zatímco 

je tento kanál zákaznicemi oblíbený přibližně stejně (69 %) jako webová aplikace, u mužů 

obliba call center klesla o 7 %. 

E-mailovou komunikaci využívá jen 13 % dotázaných zákazníků, přičemž 

emailovou komunikaci volí spíše muži. Stejné procento zákazníků řeší problémy rádo 

osobně. Osobní docházení na pobočku je v současné době internetu a bezdrátového připojení 

téměř minulost. Mnoho společností proto ruší své externí pobočky, nebo je stejně jako 

SPP CZ vůbec nezavádí, resp. společnost v r. 2016 zavedla kontaktní centrum formou stánku 

v obchodním centru Vaňkovka v Brně, avšak záhy byl tento počin shledán ztrátovým 

a pobočka byla uzavřena. Společnost svým zákazníkům poskytuje možnost osobní 

komunikace pouze v místě sídla. V procentuálním zastoupení oblíbenosti osobního kontaktu 

na pobočce došlo mezi muži i ženami ke shodě (13%).  

Nejméně lidí využívá možnosti spojení se se svým dodavatelem plynu pomocí on-

line chatu s klientským centrem, které je přístupné, jak pomocí facebookových stránek SPP 

Česko, tak i přímo na oficiálním webu této společnosti. Částečně to může být zapříčiněno 

i malou fanouškovskou základnou na zmíněné sociální síti a tato komunikační služba proto 

Obrázek 18 - Preferované komunikační kanály klientů 
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nenaplňuje svůj potenciál. Zde opět jako emailovou komunikaci preferují spojení přes chat 

spíše muži. Před ženami jich tento způsob spojení zvolilo o 4 % více. 

Pokud budeme porovnávat komunikaci z hlediska věku (Obrázek 19), můžeme 

vidět, že všechny věkové kategorie preferují používání webové aplikace Moje SPP 

jako hlavního komunikačního kanálu. Nejvíce (81%) využívána je skupinou zákazníků ve 

věku 46-55 let. Za touto skupinou zákazníků následuje věková kategorie 26-35 let (75 %) 

a shodně 46 a více let (73%). 

Díky tomuto srovnání můžeme tvrdit, že skupiny uživatelů webové aplikace 

Moje SPP ve věku 26 -55 let shodně využívají i druhý nejvíce preferovaný komunikační 

kanál Call centrum. Telefonický kontakt pak volí o 18% méně zákazníků ve věku 56 a více 

let před webovou aplikací. 

Ostatní komunikační kanály jsou z hlediska věkových skupin zákazníků velice 

zajímavé. Emailovou komunikaci využívají především zákazníci 26-35 let. Osobně do sídla 

společnosti dochází jen osoby ve věku 56 a více let, online chat volí hlavně skupiny 

zákazníků ve věku 26-45 let. 

5.3.3 Zkušenosti zákazníků 

Předchozí zkušenosti zákazníků či potencionálních zákazníků určují jejich míru 

ochoty ke změně dodavatele. V případě, že nemají žádnou zkušenost a jsou tedy u svého 

dodavatele od počátků, mohou s nabídkou jiného dodavatele od toho současného odejít. 

Obrázek 19 -  Preferované komunikační kanály dle věku respondentů 
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V případě, že se tato skutečnost zařadí mezi kladná rozhodnutí, je tato osoba 

otevřena novým nabídkám, jež v budoucnu přijdou. Zákazník, který má kladnou zkušenost 

se změnou dodavatele, je otevřen novým, lepším nabídkám a nedělá mu problémy změna 

dodavatele. 

Pokud zákazník nemá kladnou zkušenost s výměnou dodavatele, je u něj vyšší 

pravděpodobnost, že setrvá u současného dodavatele, i přes lepší nabídku, neboť jí nebude 

ochoten po předchozích zkušenostech naslouchat. 

Na otázku jakou „Jakou zkušenost máte se změnou dodavatele plynu?“ 

(Obrázek 20) odpovídali všichni dotázaní. Respondenti v této otázce měli na výběr ze škály 

pěti odpovědí (spíše kladnou, kladnou, žádnou-dodavatele jsem neměnil/a, spíše negativní 

a negativní). 

Z výzkumu vyplývá, že zkušenosti respondentů – neklientů se změnou dodavatele 

nejsou žádné, nebo spíše kladné. Respondenti, kteří volili možnost „žádná zkušenost 

(dodavatele jsem ještě nezměnil/a)“ tvořili v celkovém počtu nadpoloviční většinu (68 %). 

Ovšem pouze 13 % respondentů s touto odpovědí patří do skupiny klientů SPP CZ, a.s. 

Kladně hodnotí změnu dodavatele 11 % všech odpovídajících a 17 % zákazníků 

SPP CZ. Procentní údaj je v obou případech vyšší než u opačné - záporné hodnoty, o 4 % 

u respondentů z řad zákazníků společnosti a o 7 % v případě odpovědí ostatních 

respondentů. 

Spíše kladně ohodnotilo svou zkušenost 33 respondentů (22 %) a 37 % zákazníků 

SPP CZ. U respondentů – klientů byla tato odpověď nejvíce zastoupenou. Můžeme tedy 

hodnotit, že změnu dodavatelské společnosti klienti hodnotí spíše pozitivně 

Obrázek 20 - Zkušenosti respondentů se změnou dodavatele 
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a respondenti – neklienti (15 %) představují ideální skupinu osob, kterou by firma mohla 

oslovit svou produktovou nabídkou. 

Spíše negativní a negativní zkušenost má 15 % všech dotázaných, resp. 33 % 

klientů a 8 % ostatních respondentů.  

5.3.4 Rozhodování zákazníků 

„Kdo v domácnosti rozhoduje o změně dodavatele plynu?“ a „Kdo platí účty za 

energie?“, jsou pro společnost zásadní otázky, na které je dobré znát odpověď. V obou 

případech mohli respondenti odpovídat pouze jednou možností z výčtu: - muž, -žena, - 

společně, -jak kdy. Obrázek 21 znázorňuje relativní četnosti odpovědí na předešlé dvě 

otázky.  

V obou případech byla zaznamenána nejvyšší četnost odpovědí na otázky 

u možnosti – společně. Respondenti z řad klientů společnosti uvedli, že společně platí účty 

(48%) i rozhodují o změně dodavatele (37%). Spíše muži než ženy rozhodují o změně 

dodavatele energií, rozdíl činí 4 %. Stejně to dopadlo i v případě placení účtů za energie, 

kdy muži „předběhli“ ženy o 15%. Někteří respondenti v domácnostech nemají pevně 

stanoveno, kdo o čem rozhoduje a kdo platí účty. Pro tento případ respondentů byla zřízena 

odpověď – jak kdy, kterou zvolilo u obou otázek 15 % respondentů. 

Společnost se tedy nemůže v rámci získávání nových zákazníků zaměřit jen 

na jedno pohlaví, jelikož většina domácností se rozhoduje společně. 

Obrázek 21 - Rozhodování klientů 
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5.4 Image společnosti  

Image společnosti byla zjišťována pomocí série otázek a tvrzení, které měly za úkol 

poskytnout komplexní obraz o tom, jak respondenti vnímají společnost respektive její image.  

5.4.1 Sémantický diferenciál společnosti 

Pro měření image společnosti jsem vytvořila otázky, které rozdělovaly hodnocené 

dvojice respondentů do 4 segmentů. Společně tyto segmenty tvořily sémantický diferenciál 

neboli polaritní profil (viz kapitola 3.2.3 Metody analýzy image). Respondenti měli za úkol 

přiklonit se na škále od 1 do 7 k jednomu z protikladných výroků, které charakterizovaly 

danou segmentační otázku. Střední hodnotu stupnice tvořila hodnota – známky 4, která 

znamenala, že respondent nevěděl nebo se nedokázal přiklonit k žádné z nabízených dvojic.  

První segment se týkal přístupu společnosti k zákazníkům. Zde mohli klienti zvolit 

mezi protikladnými dvojicemi přístupů aktivní/pasivní, dobrý/špatný, 

profesionální/neprofesionální, vstřícný/neochotný a jestli být zákazníkem této společnosti 

výhody přináší či nepřináší. Tyto dvojice, stejně jako u ostatních segmentů, byly náhodně 

řazeny, neplatilo tedy vždy toto pořadí ani to, že by se zobrazovaly „dobré vlastnosti“ vždy 

na levé straně stupnice. 

Druhým segmentem bylo hodnocení webové aplikace Moje SPP, 

která je v současné době jediným nástrojem pro klienty, kteří chtějí rychle (on-line) získat 

data o fakturaci plynu, změnit své kontaktní údaje apod. Zákazníci byli vyzváni k hodnocení 

přehlednosti, užitečnosti a uživatelské přívětivosti této aplikace. 

Celkové působení společnosti SPP CZ, a.s. (image) na zákazníky hodnotil 

3. segment otázek. Zde se mohli respondenti přiklánět na škále 1 – 7 k hodnocení 

důvěryhodnosti společnosti, zodpovědnosti, stabilitě, velikosti, síle postavení na trhu, 

spolehlivosti a modernosti. Tento segment následně hodnotili i neklienti, tedy respondenti, 

kteří na segmentační otázku, zda jsou zákazníky SPP CZ, odpověděli záporně (Obrázek 23).  

V posledním segmentu protikladných dvojic hodnotili klienti míru spokojenosti 

s cenami produktů, tedy plynu společnosti SPP CZ, a.s. Ceny mohli hodnotit z hlediska výše, 

transparentnosti, stability a také s ohledem na to, zda jim vyhovují nebo ne.  
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Výsledky jednotlivých segmentů znázorňuje obrázek 22, ve kterém jsou 

zpracována data v podobě polaritního profilu s ohledem na celkový počet dotázaných klientů 

a jejich rozčlenění dle pohlaví. Zpracování dat spočívalo v rozčlenění respondentů 

a zprůměrování jejich odpovědí.  

Celkově je patrné, že jsou klienti se společností SPP CZ, a.s. spíše spokojení. 

Většina hodnot se nachází v kladné části grafu (hodnoty 1-4) a rozdíly mezi průměrnými 

hodnotami s ohledem na pohlaví klientů nejsou ve většině případů příliš rozdílné. Průměrný 

rozdíl mezi pohlavím klientů činil 0,08 b, přičemž ve většině případů byly kritičtější ženy. 

Tento rozdíl je však v celkovém hodnocení image zanedbatelný. Výzkumem získané 

hodnoty jsou pro společnost v komplexním měřítku velice přívětivé a měla by se snažit 

je udržet i v budoucnu. Pokud společnost v měření image bude i nadále dostávat kladné 

Obrázek 22 - Vnímání společnosti klienty 
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hodnocení, může očekávat, že zákazníci budou společnost kladně doporučovat svým 

známým a počet odběrných míst se zvýší. Sémantický diferenciál ukazuje také na fakt, 

že zákazníci jsou s fungováním svého dodavatele spokojeni, avšak by uvítali určité benefity.  

V prvním segmentu hodnotili respondenti přístup k zákazníkům. Nejnižší průměrné 

celkové známky (1,61) bylo dosaženo při hodnocení profesionálnosti, s jakou společnost 

přistupuje k zákazníkům. Celkově je tento segment hodnocen zákazníky velmi pozitivně, 

neboť se všechny hodnoty nacházejí v kladném sektoru stupnice. Jediným případem, 

který se viditelně průměrově odlišoval od zbytku výsledných známek, představovala dvojice 

výroků „Být zákazníkem společnosti (ne)přináší výhody“. U této dvojice se průměrná 

známka pohybovala okolo 3,6 a výrazně se tak blížila hodnotě neutrální (4). Hodnota může 

být zapříčiněna tím, že společnost SPP CZ nemá zavedený žádný bonusový program 

pro zákazníky segmentu domácností. 

Druhá část dvojic představuje zprůměrované hodnoty, které jednotliví klienti 

přiřadili k dvojicím popisujících webovou aplikaci Moje SPP. Skupina otázek 6 – 8 

nedostala průměrnou známku horší než 1,7. Zákazníci jsou tedy s webovým rozhraním této 

aplikace velice spokojeni. 

Skupina dvojic 9 – 15 zařazená do třetího, nejvýznamnějšího sektoru z hlediska 

měření celkové image společnosti vykazuje první vybočení hodnot do „záporné“ části 

hodnotící stupnice. Klienti hodnotí společnost SPP CZ jako velmi důvěryhodnou, 

zodpovědnou stabilní a spolehlivou. Hodnocení u těchto dvojic nepřesáhlo výrazněji 

dvoubodovou hranici. Síla společnosti atakuje na stupnici hodnotu 3, kterou volili především 

ženy. Pravděpodobně mnoho klientů neví, že za touto společností stojí silná mateřská 

společnost SPP, která má jedny z nejobjemnějších zásobníků ve střední Evropě. Velikost 

společnosti hodnotili respondenti okolo čísla 5. SPP CZ, a.s. působí na své klienty jako spíše 

menší společnost, což se vzhledem k její krátké působnosti na trhu s plynem pro domácnosti 

a silnou konkurencí v tomto sektoru zákazníků, dalo očekávat. U dvojic hodnotících velikost 

společnosti dávali vyšší známku především muži. Jednoznačné bylo hodnocení dvojic, 

které se týkaly posouzení modernosti, kde se klienti přikláněli souhrnně spíše k hodnotě 

4 - nevím.  

Čtvrtý sektor hodnotící vnímaní cen produktů – plynu společnosti, přineslo 

rozporuplné výsledky. Přestože všichni respondenti hodnotí ceny spíše jako vysoké, 
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jsou s nimi zároveň spokojeni. Celkově jsou ceny stabilní a klienti se v nich dokáží 

zorientovat.  

5.4.2 Tvrzení zákazníků 

Součástí výzkumu vnímání společnosti resp. její image byla také série tvrzení, na 

které klienti mohli odpovědět pomocí ukazatelů. Respondenti odpovídali pomocí 

pětistupňové stupnice: velmi souhlasím (2), spíše souhlasím (1), nevím (0), spíše 

nesouhlasím (-1) a nesouhlasím (2). Jednotlivé stupně odpovídaly hodnotám, které jsou 

uvedeny v závorkách a zpracovány zprůměrováním.  

Série 10 tvrzení byla do výzkumu zařazena z důvodů zjištění názoru klientů na 

obecná tvrzení, která souvisí buď se společností (Obrázek 23), nebo s plynařským odvětvím 

(Obrázek 24). 

1. Společnost SPP CZ je zodpovědnou společností. 

2. Zákazníci SPP CZ mají výhodu silného dodavatele 

3. S produkty SPP CZ jsem spokojen/a 

4. Mobilní aplikaci (ke zjišťování stavu odběrů plynu, vyúčtování) bych uvítal/a 

a využíval/a.  

5. Trh s plynem se dynamicky rozvíjí.  

6. Na trhu s plynem působí málo společností. 

7. Zemní plyn není perspektivní surovina. 

8. Změna dodavatele energií je vždy výhodná. 

9. Ceny plynu jsou vysoké. 

10. Používání zemního plynu je ekologické. 

Tvrzení byla u klientů klíčovými k posouzení pravdivosti vyjádření u sémantického 

diferenciálu.  
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Otázka zavedení mobilní aplikace a jejího využití vzbudila u respondentů 

nejrozmanitější reakce ze všech tvrzení týkajících se společnosti. Většina respondentů 

se shodla na tom, že by mobilní aplikaci, která by jim pomohla při zjišťování vyúčtování, 

nebo při placení faktur energií, uvítali a používali. Pro společnost by to mohlo být impulzem 

k promyšlení vytvoření takovéto aplikace. Vzhledem k tomu, že zákazníci společnost 

nehodnotili jako inovativní, mohla by jim mobilní aplikace pomoci ve zlepšení se v této 

oblasti. 

Zcela kladně dopadlo tvrzení o zodpovědnosti společnosti SPP CZ, a.s., která pro 

odpovídající představuje zodpovědnou firmu, čímž byl potvrzen i výsledek ze sémantického 

diferenciálu. SPP CZ by se měla snažit, aby si status odpovědné firmy uchovala před 

veřejností i nadále.  

I v tvrzení ohledně silné pozice SPP CZ v dodavatelském sektoru plynárenského 

trhu se potvrdily pozitivní výsledky zjištěné pomocí sémantického diferenciálu. Respondenti 

opět hodnotili společnost jako spíše silnou. Silné postavení na trhu je pro společnost velice 

důležité, zvlášť v době, kdy je konkurence vysoká. Společnost si musí neustále upevňovat 

svou tržní pozici a to pomocí nejrůznějších nástrojů, ať už se jedná o inovativní přístup, 

snižování cen či promyšlené reklamní kampaně. SPP CZ má výhodu v tom, že může čerpat 

cenné know-how od své mateřské společnosti.  

Většina respondentů z řad zákazníku je velice spokojena s produkty, 

které společnost nabízí. Společnost proto nemusí zatím uvažovat o zavedení nových 

produktů, kterými by nahradila stávající, aby ukojila poptávku po lepších produktech. 

Obrázek 23 - Smýšlení klientů o společnosti 
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Ostatní tvrzení se týkala všeobecného pohledu na energetický průmysl – průmysl 

plynařský. 

Výsledek ze sémantického diferenciálu byl potvrzen zákazníky, protože 

i v obecném znění otázky považují ceny produktu – plynu za velmi vysoké. Díky výsledkům 

tvrzení můžeme říci, že názor klientů na výšku cen je obecný. Respondenti považují výši 

cen zemního plynu, jako takového, za vysokou (85 %). 

S dynamickým rozvojem trhu plynu souhlasilo 67 % všech dotázaných klientů 

SPP CZ. S tímto výrokem souvisí i tvrzení pojednávající o množství společností působících 

na trhu s plynem. Respondenti, kteří volili v předchozím tvrzení kladné odpovědi, se z 90 % 

přiklonili k názoru, že na trhu s plynem působí mnoho společností. 

Většina dotázaných si myslí, že používání zemního plynu je ekologické (63 %), 

avšak u tohoto tvrzení se nejvíce respondentů zdrželo jakéhokoliv názoru (26 %). Zemní 

plyn, který je v současnosti jednou z náhrad tuhých paliv, především při vytápění rodinných 

domů, považuje většina dotázaných (54 %) za perspektivní surovinu. 

Tvrzení o vždy výhodné změně dodavatele energií nesdílí 61 % zákazníků, tento 

postoj můžeme označit za střízlivý, neboť změna dodavatele nemusí být vždy výhodná. 24 % 

zákazníků však tento střízlivý pohled na změnu dodavatele nemá a s výrokem spíše nebo 

zcela souhlasí. Názor může být ovlivněn zkušenostmi, jaké zákazníci v průběhu života 

získali vzhledem ke změně dodavatele (Obrázek 20). 

Obrázek 24 - Obecné názory klientů 

Společnosti na trhu
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5.5 Vyhodnocení hypotéz 

Před začátkem dotazování byly stanoveny hypotézy, které měly být za pomocí 

dotazníkového šetření zamítnuty nebo potvrzeny. Tato část se zabývá vyhodnocením 

jednotlivých hypotéz. 

Hypotéza č. 1: Alespoň 1/2 dotázaných z Jihomoravského kraje (JHM kraje) si vybaví 

společnost SPP CZ, při podpořené znalosti. 

První hypotéza byla vyhodnocena na základě otázek „Které z uvedených 

společností podle Vás obchodují s plynem?“ a „Uveďte své bydliště (kraj)“. 

Tuto hypotézu mohu potvrdit na základě výsledků výzkumu, které jsou zobrazeny 

Obrázkem 10. Společnost SPP CZ se v seznamu odpovědí uvedených respondenty 

Jihomoravského kraje objevovala ze 70 %. Tento výsledek může společnost považovat 

za velice uspokojivý. Povědomí o společnosti by SPP CZ mělo v myslích spotřebitelů 

udržovat a prohlubovat, především pomocí vhodně zvolených marketingových nástrojů 

a komunikace.  

Hypotéza č. 2: Alespoň 1/2 všech dotázaných zná logo společnosti SPP CZ. 

V kapitole 5.1.2 Známost loga společnosti, bylo díky výzkumu prokázáno, 

že z celkového počtu 150 responzí zná logo společnosti pouze 65 respondentů. Bohužel 

tento výsledek (43 %) vyvrací hypotézu č. 2. 

Pravděpodobně je neznámost loga v ostatních krajích republiky dána malou oblastí, 

ve které se společnost angažuje. 

Hypotéza č. 3: Více než 1/3 dotázaných z JHM kraje si vybaví alespoň 1 projekt SPP CZ. 

Po vynětí odpovědí respondentů z Jihomoravského kraje (Obrázek 12) bylo 

výzkumem zjištěno, že si vybrané projekty, které společnost SPP CZ a.s. podporuje, vybaví 

min. 34 % respondentů (ZOO Brno 37 %, Národní divadlo Brno 36 %, Městské divadlo 

Brno 34 %). Hypotéza může být považována za splněnou.  

Hypotéza č. 4: Více než 1/2 dotázaných z JHM kraje si vybaví alespoň 3 použité prvky 

mediamixu, které společnost SPP CZ používá. 
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Pro vyhodnocení této hypotézy sloužila otázka „Jakým způsobem přicházíte 

nejčastěji do styku se značkou SPP ?“, která byla vyhodnocena a znázorněna obrázkem 11. 

Vzhledem k tomu, že pouze dva prvky mediamixu, které společnost při propagaci 

značky používá, dostaly více než 50 %, musím označit hypotézu č. 3 za neplatnou. 

Respondenti JHM kraje si nejčastěji vybavovali internetovou reklamu (64 %) a CityLight 

vitríny (55 %). Třetím nejvíce vzpomínaným prvkem byly billboardy, na které si vzpomněly 

pouze 3 % respondentů.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Všechny návrhy a doporučení, které budou v této kapitole zmíněny, vycházejí 

z poznatků zjištěných v předešlých kapitolách této práce. Především z kapitoly 

druhé – charakteristika společnosti a kapitoly páté – analýza získaných dat. Společnost 

SPP CZ, a.s. potřebovala zjistit pomocí dotazníkového šetření, jak je vnímána veřejností 

a svými zákazníky. Hodnocena byla známost a image společnosti, společně s faktory, které 

jsou pro vytvoření celkového obrazu vnímání společnosti veřejností stěžejní. 

Společnost SPP CZ, a.s. na trhu s plynem působí od roku 2008, avšak zákazníky 

z řad domácností začala svou produktovou nabídkou oslovovat přibližně před 4 lety. 

V současné době má společnost 8 743 zákazníků (resp. odběrných míst). Většina odběrných 

míst se nachází v Jihomoravském kraji, avšak společnost chce svou působnost v budoucnu 

rozšířit o jiné kraje. Vzhledem ke stále se navyšujícím počtům zákazníků z řad domácností 

se rychle vyvíjí i image a povědomost neboli známost značky SPP, kterou se SPP CZ, a.s. 

prezentuje. Domácnosti představují pro společnosti účinkující na trhu s energiemi 

nejdynamičtější zákazníky. Veřejné mínění je ovlivňováno především domácnostmi, jako 

klienty, a právě na základě jejich referencí se další spotřebitelé rozhodují, kterého dodavatele 

zvolí. 

6.1 Známost společnosti  

Známost společnosti byla v dotazníkovém šetření zkoumána pomocí spontánní 

znalosti, podpořené znalosti a známosti loga společnosti. Známost společnosti jsem 

hodnotila na základě zjištěných odpovědí respondentů v Jihomoravském kraji pomocí 

pyramid znalostí (Obrázek 9).  

Přestože výsledky měření znalosti, nejsou vzhledem k postavení největší 

společnosti na trhu s plynem alarmující, mohou rozdíly jednotlivých složek pro SPP CZ 

představovat upozornění na nepříliš výrazné marketingové kampaně. Nejbližším 

konkurentem společnosti SPP CZ ve vztahu k znalosti jsou Moravské naftové doly, a.s. Obě 

společnosti mají hlavní sídlo v Jihomoravském kraji, avšak právě MND má již zavedeno 

mnoho kamenných poboček v rámci celé České republiky. Navzdory tomu, že společnost 

MND v minulém roce (na začátku topné sezóny) uspořádala rozsáhlou mediální 

marketingovou kampaň, dosáhla SPP CZ výsledků měření znalosti téměř shodných. 
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Slabou stránkou dceřiné společnosti Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. 

jsou především jejich nevýrazné reklamní kampaně. 

Marketingové akce společnost pořádá dvakrát ročně a to na začátku a na konci 

topné sezóny (podzim, jaro). Každá z těchto kampaní je zaměřena na podporu známosti 

značky SPP, přičemž na začátku topné sezóny se orientují spíše na propagaci jednotlivých 

produktů (uSPPořím a uSPPořím bez závazku) a na konci topné sezóny je kladen důraz na 

značku jako takovou. Vzhledem k vysoké konkurenci v odvětví obchodování s plynem 

a energiemi obecně, můžeme náklady, které společnost SPP CZ a.s. vynakládá na propagaci 

značky považovat za nedostatečné. Reklamní kampaně postačí pro udržení si stálé pozice 

na trhu, nebo jejímu mírnému zlepšení, ale v globálním měřítku k výrazně lepšímu zlepšení 

nepřispějí. 

Výzkum ukázal, že některé reklamní nástroje, které v současnosti společnost 

využívá, jsou neúčinné a vynaložené finanční prostředky by v rámci získání potencionálních 

klientů Jihomoravského kraje mohly být využity jinak. Pokud by společnost uvažovala 

o expanzi mimo svůj současný region působnosti, doporučuji se zaměřit především 

na navýšení rozpočtu, který je vkládán na propagaci značky a produktů společnosti. Návrh 

rozpočtu propagačních činností je znázorněn tabulkou 6. 

 V tabulce výše jsem doporučila možné marketingové rozpočty pro dvě modelové 

situace: zlepšení rozpočtu v rámci marketingových nástrojů Jihomoravského kraje 

a v případě expanze do jednoho dalšího kraje. 

Tabulka 6: Orientační návrh rozpočtu 
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Společnost SPP CZ je známá především díky internetové a CVL reklamě. Tyto 

prostředky se společnosti nejvíce osvědčily, a proto by je neměla v rámci reklamních 

kampaní opouštět (Obrázek 11) V případě expanze je možné tuto osvědčenou metodu 

propagace rozšířit, čímž by se rozpočet nejen outdoorového nástroje navýšil minimálně 

o polovinu. Naopak je tomu u reklamy v tištěných médiích, kde si značku SPP respondenti 

téměř nevybavovali, a proto jsem jí do modelových situací nezařadila. Společnost by se 

mohla zaměřit na spotovou reklamu v rádiích a regionální popř. celostátní televizi. Reklamy 

by se měly objevovat především v hlavních vysílacích časech (okolo 19 h), ve kterých je 

očekávaná nejvyšší sledovanost. Cena takové reklamy v prime timu, se v měsících srpen, 

září, listopad a březen, duben, květen, pohybuje okolo 1 000 000 Kč dle sledovanosti. Pro 

začátek by společnost měla v případě expanze do jiných krajů tuto nákladnou propagační 

metodu otestovat v rámci jednoho až dvou měsíců. 

Cílovou skupinou oslovovaných by měli být jak muži, tak i ženy, protože 

rozhodování o změně dodavatele dělají dospělí členové domácnosti ve většině případů 

společně. Společnost by se měla zaměřit na věkové skupiny osob od 26 let, jejichž výše 

čistého měsíčního příjmu činí 15 -35 tisíc Kč a kteří bydlí v domě. Tyto osoby byly dle 

výzkumu vyhodnoceny jako nejčastějšími zástupci zákazníků SPP CZ a.s. 

Jako slabou stránku společnosti, můžu označit nekomplexní nabídku služeb. Téměř 

všechny konkurenční společnosti, které svou pozornost cílí na domácnosti, mají ve svém 

portfoliu produktů zavedené komplexní nabídky energií. Zavedení produktového balíčku 

obsahujícího dodávky plynu i elektřiny by společnosti pomohlo k získání dalších zákazníků, 

kteří jinak čerpají tyto služby u konkurentů. Získání vyššího počtu odběratelských míst by 

pro společnost znamenalo posílení pozice na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení 

celkové známosti. 

Známost by společnost mohla prohloubit také účastí v celorepublikových 

projektech (např. podpora Olympijského týmu, sportovních mistroství republiky, aj.). 

Výzkum ukázal, že se většina respondentů Jihomoravského kraje orientuje ve významných 

aktivitách SPP CZ, a.s. (Obrázek 13), avšak mimo tento kraj jsou veškeré aktivity 

společnosti pro respondenty skryté (Obrázek 12).  
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6.2 Image společnosti 

Z hlediska pozitivní image je pro společnost velice důležité mít vyšší procento 

loajálních klientů. Z výzkumu jsem zjistila, že klientelu tvoří hlavně zákazníci s délkou 

vztahu kratší než 3 roky (Obrázek 17). V současnosti by mělo být pro společnost v tomto 

směru prioritou, udržet si tyto klienty co nejdéle, neposkytnout jim důvod k odchodu 

a zvyšovat zákaznický komfort. Nespokojený zákazník se nebojí dát najevo svou nelibost 

a nevratně tím narušit image společnosti, proto společnost musí neustále zkoumat potřeby 

klientů a včas na ně reagovat.  

Většina respondentů považuje společnost SPP CZ, a.s. za malou. Společnost by se 

v tomto směru měla zaměřit především na podpoření asociace SPP CZ s mateřskou 

společností SPP, a.s. Společně s vnímáním její velikosti u veřejnosti by se zlepšilo i vnímání 

její pozice na trhu a reflektovala by v myslích respondentů silného dodavatele plynu 

(Obrázek 22).  

Z výzkumu vyplývá, že by SPP CZ měla pro své zákazníky vytvořit benefitní 

programy, které by také přispěly k jejímu lepšímu celkovému vnímání. Benefity se rozumí 

například slevy či pronájem domácích spotřebičů (např. plynové sporáky), slevové kupóny 

do obchodních center, peněžní bonusy, apod. Jako příklad fungujícího benefitního programu 

pro zákazníky doporučuji mateřskou společnost, která takovéto programy má zavedeny již 

několik let. 

Dalším problémem společnosti, který můžeme označit za obecný, je vnímání cen 

plynu. Ceny této komodity jsou považovány respondenty za vysoké. Společnost by mohla 

nenásilnou formou upozornit na fakt, který mnoho zákazníků netuší, že část cen energií 

je regulována ERÚ a distributoři energií do výše regulovaných cen nemohou vůbec 

zasahovat. Ve svých cenících by proto společnost SPP CZ mohla uvádět cenu regulovanou 

vs. cenu vlastní, tj. cenu za komoditu. Tak by pro stávající i potencionální zákazníky byly 

ceny transparentní a společnost by se odlišila od konkurence. 

Protože je společnost respondenty vnímaná jako spíše neinovativní, pomohlo by jí 

zavedení mobilní aplikace, kterou by většina dotazovaných uvítala. Vytvoření aplikace 

je však podmíněno zvýšením počtu odběrných míst společnosti, neboť při současném stavu 

je návratnost nákladů (okolo 100 000 Kč) nejistá.  
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Celková image společnosti je respondenty hodnocena jako velice uspokojující a až 

na výše zmíněné body je společnost v jejich očích pozitivně hodnocena. Společnost by 

v nastoupeném trendu měla nadále pokračovat.  
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7 ZÁVĚR  

V mé diplomové práci bylo cílem analyzovat image a známost vybrané průmyslové 

společnosti. 

Společnost SPP CZ, a.s. působí v České republice v oblasti obchodování 

s komoditou zemního plynu od roku 2008, přičemž dodáváním plynu domácnostem 

se začala věnovat v roce 2013. Proto je společnost ideálním objektem pro posouzení, jak se 

její jméno vrylo do povědomí veřejnosti a jakou image si svým působením v oboru vytvořila. 

Diplomová práce se kromě úvodní a závěrečné kapitoly skládá z pěti tematických 

kapitol. V první kapitole jsem se věnovala vybrané společnosti, podrobně zde byla popsána 

její krátká historie, ekonomická situace, produktová nabídka a komunikačními kanály, které 

v rámci komunikace s veřejností užívá. Součástí této kapitoly je stručný popis kontrolních 

orgánů, jež vystupují na trhu s energiemi, distribuční plynová soustava a přímé konkurenční 

prostředí společnosti. 

 V následující kapitole jsem se zabývala teoretickými východisky, ze kterých jsem 

později čerpala. Jednalo se především o seznámení se s pojmy značka a image a jejich 

způsoby měření. 

 Důležitou součást mé diplomové práce tvoří kapitola 4. ve které je popsána metodika 

dotazníkového šetření. Kapitola popisuje přípravnou a realizační část výzkumu, spolu 

s harmonogramem a stanovenými hypotézami, které měly být výzkumem vyvráceny nebo 

potvrzeny. 

 Zpracovaná data zjištěná pomocí dotazníkového šetření byla analyzována v kapitole 

páté. Na základě výsledků, které byly zjištěny z analýz, jsem zpracovala kapitolu návrhů 

a doporučení.  

 Společnosti jsem doporučila, aby zvýšila své marketingové úsilí a zaměřila se na širší 

spektrum spotřebitelů, navrhnuta byla například spotová reklama v televizích. Kvůli 

vnímání velikosti společnosti veřejností jsem doporučila také silnější propojení vazby 

(jména) s mateřskou společností.  Společnost by měla pokračovat v budování dobrého jména 

a image značky, kterou dle výzkumu má. 
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Příloha 1 – Dotazník 

Image a známost průmyslové společnosti 

Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 

Dotazník je zaměřen na získání dat k mé diplomové práci na téma: Analýza image 

a známosti průmyslové společnosti. Všechna použitá data budou anonymní. 

Za vyplnění Vám moc děkuji. 
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Děkuji za Váš čas, který jste strávili vyplněním mého dotazníku. 

V případě dotazů nebo připomínek se neváhejte obrátit na mou emailovou adresu 

denisa.knotova@vsb.cz . 

mailto:denisa.knotova@vsb.cz
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