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Úvod 
 

Na českém trhu v současnosti existuje řada poskytovatelů mobilních služeb, a téměř 

celá česká populace těchto služeb využívá. Hlavními lídry českého trhu jsou společnosti 

T-Mobile a O2. Mezi těmito poskytovateli existuje silná konkurence a ve vztahu 

k přesycenosti na trhu staví zákazníka do výhodné pozice. Aby mobilní operátoři obstáli 

v této konkurenci, jsou nuceni nabídnout kvalitní služby novým zákazníkům, a zároveň si 

udržet stávající zákazníky. K dosažení zmíněného cíle používají mnohé metody, od 

jednotlivých marketingových akcí zaměřených na konkrétní skupiny zákazníků, až po různé 

formy prodeje. 

Jedním z nejmenších a nejmladších konkurenčních poskytovatelů mobilních služeb na 

trhu je oproti výše jmenovaným také společnost Vodafone. Tato společnost využívá ke 

kontaktu se svými zákazníky, stejně jako ostatní konkurence, především způsob prodeje 

prostřednictvím kamenných prodejen. Tyto prodejny se nachází ve větších městech a blízkém 

okolí, čímž zpravidla zajišťují dostupnost velkému spektru zákazníků. Naproti tomuto 

způsobu poskytování služeb a péče o zákazníka, existuje také jiný, a pro mnohé zcela 

neznámý prodej prostřednictvím ambulantní prodejny Vodafone.  

Cestou „mobilní obsluhy“ se již v minulosti vydala společnost Oskar, kdy Vodafone 

tento způsob prodeje ponechal a nadále rozvíjel. Každý si jistě z minulosti vybaví mobilní 

stánky, auta či autobusy, které křižovaly napříč republikou, aby uspokojily poptávku 

v menších a nejmenších obcích. Převážnou nabídku tenkrát tvořily cukrovinky, pečivo, 

zelenina, alkohol či uzenářské speciality. Lidé tyto prodejny oceňovali především proto, že za 

nákupy nemuseli cestovat daleko, a zejména starší obyvatelé těchto zařízení hojně využívali. 

Na rozdíl od výše jmenovaných produktů však Vodafone nabízí pomocí mobilní prodejny 

plnohodnotnou službu. Forma tohoto prodeje se sice může zdát v dnešní době zastaralá 

a ojedinělá, ale svým způsobem umožňuje oslovení mnoha zákazníků v často nedostupných 

lokalitách, a stává se značnou konkurenční výhodou. 

Mobilní prodejna obsluhuje své zákazníky již více než deset let, a jako jedna z mála 

mobilních prodejen se udržela a obstála v konkurenci s pevnými obchody či nákupními 

centry, které se začaly rozmáhat na přelomu 20. a 21. století. Zajišťuje nejen prodej 

samotných mobilních telefonů či malou část příslušenství, ale především se svým 

nekonečným potenciálem v oblasti služeb umožňuje zákazníkovi zařídit cokoliv na jediném 
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místě. Sám jsem měl možnost se seznámit s fungováním mobilní prodejny, která objížděla 

lokality na území Moravy a Slezska. 

Prodejci ambulantní prodejny jsou při práci v neustálém kontaktu se zákazníkem. Mají 

proto možnost poznat nejen mnoho nových lidí, ale také musí řešit jejich různé problémy, 

které v závislosti na dané situaci vznikají. V této souvislosti si lze položit otázku, zdali jsou 

všichni návštěvníci prodejny spokojeni s jejím fungováním, jejími prodejci, dobou příjezdu 

a odjezdu, umístěním, a existencí této prodejny oproti kamenným prodejnám.  

Cílem diplomové práce je tedy zjistit spokojenost zákazníků s mobilní prodejnou 

Vodafone. Pomocí zvolené formy osobního dotazování odhalit názory zákazníků a na jejich 

základě navrhnout možnosti lepšího uspokojení jejich potřeb, přání a popřípadě nalézt další 

cesty rozvoje a možnosti, kam by měla tato prodejna směřovat do budoucna.  
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1 Charakteristika společnosti Vodafone 

Vodafone je největší mobilní telekomunikační společnost na světě. Působí 

ve 28 zemích na pěti kontinentech a ke konci roku 2007 měla 252 milionů registrovaných 

zákazníků. Sídlo Vodafone je ve Velké Británii a celková tržní hodnota akcií společnosti byla 

k 31. prosinci 2007 ceněna na 99 miliard liber. [21] 

1.1 Historie 

Společnost Vodafone byla založena v roce 1984 jako odštěpný závod společnosti 

Racal Electronics. Velký zlom nastal v lednu 1985, kdy se v síti této společnosti uskutečnil 

první hovor. Nic víc tehdy telefony neuměly, ale i tak působily impozantním dojmem - už 

proto, že velikostí připomínaly spíš malé auto. V říjnu roku 1988 byla část společnosti 

o balíku akcií ve výši 20 % nabídnuta k prodeji veřejnosti. To vedlo ke konečnému oddělení 

od mateřské firmy Racal Electronics a v září roku 1991 došlo k přejmenování na Vodafone 

Group. V tomto roce zároveň Vodafone propojil první mezinárodní hovor a roaming byl na 

světě. V roce 1994 pak Vodafone jako první v Británii spustil v digitální síti službu SMS. 

V roce 2002 byl představen další vynález „Vodafone live!“, což představovalo revoluci 

v přenosu informací, zpravodajství a zábavy pomocí telefonu. V dalších letech došlo 

k sloučení s AirTouch Communications a na určitou dobu vystupovala firma pod názvem 

Vodafone AirTouch. Poté se ale opět vrátila k původnímu názvu Vodafone Group a to 

28. července 2000. [21] 

1.2 Historie v ČR 

Společnost Vodafone ČR a. s. a její předchůdce Oskar Mobil a. s. prošly během 

několika let významnou proměnou, jejíž začátek je datován na den 8. října roku 1999, ve 

kterém byla získána licence na provoz sítě GSM 900/1800.   

Oskar vstoupil na trh s jasně vymezenou inovativní strategií přímého styku se 

zákazníkem, která se stala základem úspěchu. Tyto úspěchy odrážely odhodlání měnit tvář 

českého mobilního trhu a jeho zaběhnuté zvyklosti. Od vstupu na trh byl Oskar tím, kdo 

diktoval podmínky na trhu a určoval jejich směr. Během necelého roku pak vybudoval síť 

srovnatelnou s konkurencí a stal se rovnocenným soupeřem na poli mobilních operátorů. 

V  roce 2000 se společnost stala jednou z nejrychleji se rozvíjejících ve střední 

a východní Evropě. Rychlostí výstavby své sítě vytvořila nový rekord v historii GSM, kdy 

během 9 měsíců pokryla téměř veškerou ČR. Komerční provoz byl zahájen v témže roce 
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1. března. Zároveň byl představen nový revoluční model přímé distribuce mobilních 

telekomunikačních služeb a povědomí o značce Oskar získalo za necelý rok 98 % 

obyvatelstva. V nabídce se objevila nová předplacená „Oskarta“, jednoduše a cenově 

dostupná cesta k mobilním službám bez písemného závazku, faktur a aktivačních 

poplatků. [22] 

V následujícím roce 2001 byla představena nová generace hlasové samoobsluhy. 

Přichází rovněž s novou službou na bázi WAPu, se službou placení prostřednictvím 

mobilního telefonu a nabídkou úplného platebního styku prostřednictvím široké sítě 

bankomatů v ČR. Zároveň dochází k velkým investicím v oblasti technologií. Je otevřeno 

nové Hi-Tech centrum, a v součinnosti s Českým vysokým učením technickým v Praze je 

zprovozněno také Výzkumné a vývojové centrum. 

Dne 17. dubna roku 2002 Oskar dosahuje prvního milionu zákazníků. Je vykázán 

kladný provozní zisk za obě úvodní čtvrtletí. Jsou představeny tarify nové generace s cílem 

udržet si cenové vůdcovství na mobilním trhu a zároveň přichází s novou službou – SMS 

seznamka, která byla první seznamovací SMS službou na českém trhu. V nabídce je také nová 

generace internetové samoobsluhy. V soutěži WCA byla společnost Oskar nominována na 

nejlepšího mobilního operátora Evropy a je vnímána jako nejpokrokovější a nejvstřícnější 

společnost v ČR podle výsledků průzkumu "Firemní Image Sensor". 

V roce 2003 je představena služba pro malé a středně velké firmy pod názvem „VPN 

firma“. Jedná se o zlevněné volání mezi firemními telefony. Zároveň je nabízena nová SIM 

karta 2v1, kdy na 1 SIM kartě mohou být 2 telefonní čísla. Je také zavedena možnost posílání 

multimediálních zpráv – MMS. Podíl tarifních zákazníků se zvedl na 41 % a celkový počet 

zákazníků k 31. 12. 2003 dosahuje 1 547 000. Společnost Oskar zvítězila v soutěži o nejlepší 

firemní image a stává se jednou z deseti nejlepších zaměstnavatelů v České republice. 

V rámci prestižní soutěže WCA v Londýně byla společnost potřetí za sebou nominována na 

nejlepšího mobilního operátora Evropy. Portálem mobilmania.cz je Oskar vyhlášen mobilním 

operátorem roku 2003. 

O rok později v rámci žebříčku stovky nejvýznamnějších českých firem 

organizovaném sdružením Czech Top 100 byl Oskar vyhlášen nejdynamičtější firmou za rok 

2004. Byla zahájena nová image kampaň „Stačí říct“ a představena nová číselná předvolba 

775. Na trhu se objevují nové tarify „NAPLNO“ založené na sjednocení ceny volání a SMS 

do všech sítí. 
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V roce 2005 se Oskar stává členem světové mobilní skupiny Vodafone. Je získána 

licence UMTS na 20 let pro provozování sítě třetí generace. V nabídce se objevují neomezené 

datové služby a dochází ke spuštění rychlého internetu pomocí technologie EDGE. 

Prostřednictvím služby „Po svém“ si může každý zákazník obsluhovat svůj zákaznický účet 

přes internet. Celkový počet zákazníků převyšuje počet 2 miliony a z toho podíl tarifních 

zákazníků dosahuje 51 %. V tomto roce zároveň vzniká nadace Vodafone. 

Za rok 2006 lze připomenout přejmenování Oskar Mobilu a.s. na název Vodafone 

Czech Republic a.s. V květnu byla také spuštěna služba „Vodafone live!“, která zahrnuje řadu 

oblastí jako např. zprávy a sport, počasí, zábavu, informace i služby. S tímto je ještě v roce 

2006 představena nová číselná předvolba 774. Zároveň je Vodafone historicky nejúspěšnější 

na reklamním trhu v kampani s panem Petrem Čtvrtníčkem, kdy za poslední čtvrtletí (říjen až 

prosinec) byl zaznamenán nárůst čistého zákaznického přírůstku v počtu 102 tisíc. ARPU 

dosáhla v tomto roce výše 619 Kč na jednoho zákazníka. 

V roce 2007 se objevují v nabídce nové tarify, tzv. „Nabité tarify“. Jedná se o zcela 

revoluční kreditní tarify, kdy není předem stanoven volný počet minut či SMS, ale zákazník je 

čerpá průběžně. Zákazníci si mohou sami rozhodnout o poměru, v jakém si chtějí mixovat 

volné minuty na volání a SMS. Ceny služeb jsou uváděny dle novely zákona o cenách včetně 

DPH a je představena další nová číselná předvolba 773. Dochází také k inovaci programu 

„Doporuč a získej“, kdy každý zákazník Vodafone, který přivede nového zákazníka, získá od 

150 do 2 000 korun na služby zdarma. Do března roku 2007 se zvýšil počet nových zákazníků 

o 261 tisíc, což představovalo nárůst 12 %. Celý rok 2007 byl pak zakončen počtem 

2 582 milionů zákazníků. Opět byl dosažen nejvyšší průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 

v ČR a obhájena pozice, kterou si drží tato společnost už více než čtyři roky. 

1.3 Postavení na trhu 

Ke zjištění postavení společnosti Vodafone na trhu mobilních operátorů lze použít 

níže uvedené charakteristiky. 

Tržní podíl 

Z grafu 1.1 je patrné, jak se podíl zákazníků Vodafone na českém mobilním trhu 

neustále zvyšuje, ze 17 % na konci roku 2004 až na 18,7 % k 31. 12. 2005. V dalších letech 

tento vývoj nadále pokračuje, i když pomalejším tempem, proto lze konstatovat, že 

v současnosti je trh mobilních operátorů nasycen. 



 

Graf 1.1: 

Zdroj: Autor na základ

Vývoj počtu zákazníků

I přes celkový počet uživatel

přestavuje asi 112 % penetraci trhu, se poda

zákazníků. Koncem roku 2005 jich bylo p

získala dalších 271 tisíc nových zákazník

Vodafone v ČR služby více než 2 

Vodafone další růst na 2 475 tisíc

konečných 2 582 tisíc, viz graf

Graf 1.2: Vývoj po

Zdroj: Autor na základ

 

Výnosy ze služeb 

Oproti roku 2004 vzrostly výnosy ze služeb o 17,7 %. Díky 

Vodafone na základě výnosů zvýšil na 22,7 %. 

0

5

10

15

20

2001

12,4

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7 

 Vývoj tržního podílu v letech 2001 až 2005 (v %) 

Zdroj: Autor na základě výsledků výroční zprávy Vodafone 2005 

tu zákazníků 

čet uživatelů mobilních telefonů v ČR o velikosti 11,4

% penetraci trhu, se podařilo společnosti Vodafone zvýšit po

Koncem roku 2005 jich bylo přesně 2 142 tisíc. V  následujícím 

získala dalších 271 tisíc nových zákazníků a ke konci prosince roku 2006 poskytoval 

služby více než 2 413 tisícům uživatelů. K březnu 2007 zazn

tisíc zákazníků a k 30. září 2007 pak vzrostl po

, viz graf 1.2. 

Vývoj počtu zákazníků v letech 2001 až 2007 (v tis.) 

Autor na základě výsledků výroční zprávy Vodafone 2006 

Oproti roku 2004 vzrostly výnosy ze služeb o 17,7 %. Díky tomu se tržní pod

zvýšil na 22,7 %. Na přelomu roku 2005/2006

2001 2002 2003 2004 2005

12,4
13,7

15,9
17

18,7

500 1000 1500 2000 2500 3000

 
 

o velikosti 11,4 milionu, což 

zvýšit počet konečných 

následujícím roce společnost 

 a ke konci prosince roku 2006 poskytoval 

eznu 2007 zaznamenal 

vzrostl počet zákazníků na 

 
 

tomu se tržní podíl 

2006 pak činily výnosy 

3000



8 
 

ze služeb 10 214 495 tisíc Kč, a v na přelomu roku 2006/2007 poklesly na celkovou částku 

9 010 284 tisíc Kč. [23] 

Podíl tarifních zákazníků 

Ke konci roku 2005 nadále rostl podíl zákazníků s tarifním programem a představoval 

51,3 % z celkového počtu všech zákazníků. Podíl tarifních zákazníků se pak v roce 

2006 udržel na stejné úrovni a vyhoupl se o dalších 1,7 % na 53 % z celkového počtu všech 

zákazníků. 

1.4 Charakteristika marketingového prostředí 

1.4.1 Marketingové makroprostředí 

Makroprostředí je vnějším prostředím, ve kterém se společnost Vodafone pohybuje 

a které ji bezprostředně ovlivňuje. 

Demografické prostředí 

V rámci České republiky existuje hustá síť prodejen společnosti Vodafone. Celkový 

trh v ČR pak k 30. září 2007 představoval počet 10 349 372 obyvatel na rozloze 78 867 km2, 

z nichž 5 063 629 bylo mužů a 5 285 743 žen. Oproti 1. lednu 2007 tak vzrostl počet obyvatel 

a tedy potencionálních zákazníků o 62,2 tisíce. V Moravskoslezském kraji bylo zaznamenáno 

1 249 981 obyvatel, z toho 611 761 mužů a 638 220 žen. 

V roce 2007 významně přibylo nově narozených dětí. Ve srovnání s lednem až zářím 

roku 2006 byl jejich počet o 6,3 tisíce vyšší a dosáhl počtu 86,4 tisíce. V Moravskoslezském 

kraji se z toho narodilo 10 074 dětí. Hodnota ukazatele úhrnné plodnosti ve 3. čtvrtletí roku 

2007 dosáhla 1,42 dítěte na 1 ženu v reprodukčním věku, tedy téměř o desetinu více než 

v loňském roce. Průměrný věk matek vzrostl oproti roku 2006 o dvě desetiny na 29,1 let. 

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2007 zemřelo 76,6 tisíce osob, o 1,8 tisíce méně než 

ve stejném období roku 2006. V Moravskoslezském kraji zemřelo celkem 9 253 osob, z toho 

mužů 4 804 a žen 4 449. Celkový počet sňatků za prvních devět měsíců letošního roku činil 

48,1 tisíce. Počet rozvodů za první tři čtvrtletí dosáhl 23,2 tisíce, což je počet srovnatelný 

s loňským rokem. Moravskoslezský kraj zaznamenal podobný vývoj ve výši 5 520 sňatků 

a 2 881 rozvodů. 

Evidence zahraniční migrace zaznamenala za uplynulé období 66,9 tisíce 

přistěhovalých a 14,5 tisíce vystěhovalých osob. Do Moravskoslezského kraje se oproti 
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celorepublikovému trendu nastěhovalo 5 262 obyvatel a vystěhovalo 5 392 obyvatel a byl 

zaznamenán úbytek v úhrnné výši mínus 130 osob. 

Ekonomické prostředí 

Ekonomická situace a vývoj má velký vliv na samotnou společnost Vodafone, 

především na její obrat a tržby. Proto je důležitá prosperita celé republiky. Hrubý domácí 

produkt ve 3. čtvrtletí v reálném vyjádření vzrostl meziročně o 6,0 %. Šesti a více procentní 

meziroční růst si tak ekonomika udržuje již deset čtvrtletí. V běžných cenách se v uplynulém 

čtvrtletí zvýšil hrubý domácí produkt meziročně o 9,5 % na 900,0 mld. Kč. Výdaje na 

konečnou spotřebu domácností se zvýšily o 5,6 %, vývoz vzrostl o 14,8 % a dovoz o 14,2 %. 

Míra nezaměstnanosti byla k 31. 1. 2008 ve výši 6,1 %. V Moravskoslezském kraji 

byla oproti celorepublikovému průměru nezaměstnanost k 31. 12. 2007 ve výši 9,62 %, což 

v absolutním vyjádření představuje 65 816 nezaměstnaných. Tato hodnota byla po Ústeckém 

kraji druhá nejvyšší, ale oproti předchozím obdobím se vyznačovala největším poklesem 

nezaměstnanosti za posledních 10 let.  

Průměrná mzda představovala ve 3. čtvrtletí roku 2007 částku 21 470 Kč, což je 

o 1 517 Kč (7,6 %) více než ve 3. čtvrtletí roku 2006. V Moravskoslezském kraji byla 

průměrná měsíční mzda nižší a představovala absolutní částku 19 987 Kč. Hladina 

spotřebitelských cen vzrostla v listopadu proti říjnu roku 2007 o 0,9 %. Toto zvýšení ovlivnil 

ve značné míře rychlý růst cen potravin a také zavádění povinné rostlinné - bio složky do 

nafty. Meziroční růst spotřebitelských cen z říjnových 4,0 % na listopadových 5,0 %, což 

je nejvyšší meziroční růst cen od srpna 2001. Meziročně vzrostly tedy spotřebitelské ceny 

v listopadu 2007 o celkových 5,0 %. Konec roku 2007 a začátek nového roku byl rovněž 

poznamenán zvýšenou základní sazbou DPH z 5 % na 9 %, což výrazně ovlivní další vývoj 

cen pro celý rok 2008, v jehož prvním měsíci dosáhla inflace 7,5 %. 

Důležitým ukazatelem je i trend rychlého zadlužování domácností, kdy dochází k stále 

většímu růstu nakupování na dluh, a zároveň k poklesu disponibilních prostředků občanů. 

Výdaje domácností na konečnou spotřebu vzrostly ve srovnání se stejným obdobím minulého 

roku reálně o 5,6 %. V běžných cenách se výdaje zvýšily o 33,0 mld. Kč (tj. o 8,3 %) na 

432,4 mld. Kč. Nejvyšší nominální přírůstky byly zaznamenány u výdajů za potraviny, 

tabákové výrobky, rekreace a motorová vozidla. 
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Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí je prostředí, které nás obklopuje a ovlivňuje více, než jsme si sami 

ochotni přiznat. Vztah k němu se poslední dobou neustále zhoršuje a často můžeme sami 

pocítit změny, které toto zhoršení provází. Důležitá je proto ochrana životního prostředí, kdy 

výraznou roli zde představuje ekologické hledisko. Každá obchodní společnost pak 

k problému ochrany životního prostředí přistupuje v rámci svých možností, které vycházejí 

jednak z oblasti oboru působení, finančních možností, ale také z rozsahu činností, jakými 

životní prostředí ovlivňuje. Vodafone jako poskytovatel služeb se především snaží nabízet 

možnost vrácení starých mobilních telefonů, které jsou výrazným ekologickým rizikem 

a zátěží pro přírodu. Tyto telefony, které může kdokoliv odevzdat na jakékoliv prodejně, jsou 

poté recyklovány. Získané prostředky z této recyklace jsou dále poskytnuty Nadaci Vodafone, 

jejíž jedním z hlavních cílů je podpora dětí a mládeže. 

Politicko-právní prostředí 

V České republice existuje soustava zákonů, vyhlášek, předpisů a omezení, kterými 

stát upravuje podnikání a které je třeba respektovat a řídit se jimi. Mezi prvními je nutno 

zmínit Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., Zákoník práce 

č. 262/2006 Sb. a s ním související zákony o sociálním, nemocenském či důchodovém 

pojištění. Mezi další patří také Zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., Zákon o cenách 

č. 526/1990 Sb. a Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. Z hlediska ochrany osobních 

údajů, s nimiž operátor bezesporu disponuje je zde neméně důležitý také Zákon 

č. 101/2000 Sb. Tyto a mnohé další zákony společně utvářejí ucelený komplex pro realizaci 

prodeje jako takového a napomáhají vymezit mantinely, ve kterých se mohou firmy na území 

ČR pohybovat. 

Společensko-kulturní prostředí 

V současné době je trh, ať už na poli mobilních operátorů, tak také v jiných oblastech, 

přesycen. Trendem poslední doby se proto stává neustálé přibližování se k zákazníkovi. 

Mnozí velcí obchodníci zmenšují své prodejní prostory v nákupních centrech a přesouvají se 

přímo do menších měst, aby byli v co nejužším kontaktu s konečným zákazníkem. V tomto 

směru postupuje i společnost Vodafone. Současné velké prodejny jsou inovovány, anebo 

dochází k jejich stěhování do menších prodejen za účelem snížení nákladů. Zároveň dochází 

k otevírání nových poboček v historických centrech měst, kde je přirozená koncentrace 

velkého počtu zákazníků, kteří tyto obchody vítají jako příjemnou změnu oproti obchodům 

v nákupních centrech. Jiným důvodem výstavby nových poboček, tzv. prodejních kiosků, je 
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především zabezpečení služeb i tam, kde nejsou k dispozici žádné prodejny. Této výstavbě 

zpravidla předchází monitoring dané lokality pomocí mobilní prodejny, která je levnější 

variantou a zároveň umožňuje zjistit potencionální odbyt. Poté je-li mobilní prodejna v dané 

oblasti úspěšná, dochází k již zmíněné stavbě pevných stacionárních prodejen, a tím přiblížení 

se k zákazníkovi. 

Technologické prostředí 

Mobilní přístroje se v dnešním uspěchaném světě pomalu stávají symbolem úspěchu, 

módním doplňkem či pouze hračkou, která splňuje řadu náročných požadavků. Od funkce 

telefonování a psaní SMS se vzdaluje geometrickou rychlostí. Přibývají funkce jako 

fotoaparát, rádio, MP3 přehrávače, možnosti rozšíření pamětí, bluetooth a další vymoženosti.   

Mobilní operátor zpravidla nemůže ovlivnit vzhled či jiné parametry výrobků, jelikož 

je kupuje přímo od výrobců, a následně prodává se svými službami. Důležité ovšem je 

sledovat technologické a inovační směry v  oblasti mobilních přístrojů a následnou selekcí 

udávat trend, s cílem udržení konkurenceschopnosti v rychle se měnících podmínkách na trhu.  

Důležité je rovněž spolu s vývojem přizpůsobit strategii, která by se měla opírat o nabídku 

nových služeb a modernizaci s tímto vývojem související. 

1.4.2 Marketingové mikroprostředí 

Dodavatelé 

Provoz mobilní prodejny Vodafone zajišťuje řada dodavatelů. Mezi nejdůležitější 

dodavatele patří bezesporu prodejci energie, s nimiž je spojena dodávka elektrické energie do 

mobilní prodejny. Dodávka elektrické energie je řešena zpravidla operativně týden před 

příjezdem mobilní prodejny na místo. Na základě dohody o umístění mobilní prodejny v dané 

lokalitě, zajistí pověřený zaměstnanec energetické společnosti ČEZ nebo E.ON, připojení 

mobilní prodejny k elektrické energii o napětí 380V. S tímto procesem je celkově spojena 

schopnost prodejny prodávat, protože nejdůležitějšími přístroji jsou právě počítače připojené 

na centrální databázi a síť společnosti Vodafone. V případě nenadálého výpadku elektrické 

energie je prodejna schopna zajistit nouzový provoz jednu hodinu díky diesel agregátu, jenž je 

v ní instalován.  

Dalšími dodavateli jsou místní dopravci. Ti zpravidla zajišťují dodávky balíčků, které 

jsou zasílány z centrály v Praze. Nejčastěji se jedná o cenovky, plakáty, makety telefonů 

a jiné propagační materiály. Mezi používané dopravce a přepravce patří v mnoha případech 

společnost Toptrans, UPS a DHL. Zvolení dopravců především záleží na cenových, dodacích, 
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platebních a jiných podmínkách, jako je vzdálenost dodavatele od dané prodejny či kvalita 

jeho služby. 

Zásobování prodejny konkrétními telefony či časopisy ČILICHILI z hlediska 

bezpečnosti provádí 1-2 přepravci, kteří na základě smlouvy s Vodafone dovážejí tyto věci 

svými dodávkami přímo na konkrétní místa umístění prodejny, a to v rámci celé ČR 

z centrálních skladů Vodafone.  

Jiným dodavatelem je bezpečnostní agentura GROUP 4 SECURITAS, která zajišťuje 

svoz peněz z těchto prodejen, a je připravena na dálku kdykoliv zasáhnout v případě 

přepadení či jiných problémů. Další agentury zajišťují hlídání mobilní prodejny v nočních 

hodinách, kdy jsou pracovníci mimo provozovnu. Hlavním důvodem je zabránění vniknutí, 

vykradení nebo poškození kamionu. Na tyto služby jsou najímány místní agentury podle 

lokality, ve které se zrovna mobilní prodejna nachází. 

Možným dodavatelem lze označit také místní samosprávu. V každém městě je nutné 

schválení stání mobilní prodejny na pozemcích města a příslušné zaplacení správních 

poplatků. Poplatky se liší město od města a jejich výši nelze zpravidla nijak ovlivnit. Získání 

povolení je zároveň ovlivněno tím, zdali se nekoná v dané lokalitě již jiná akce, jako např. 

poutě, závody, trhy. V tomto případě pak povolení nemusí být vždy uděleno. Možnou 

překážkou se může stát také rozložení politických sil na Městském úřadě, kdy na základě 

hlasování a změn někdy dochází k úplnému zákazu vjezdu mobilní prodejny na náměstí, jako 

tomu bylo v nedávné době ve Valašském Meziříčí. Možnými dalšími důvody zákazu je 

zpravidla také nadměrná váha nákladního automobilu, a to přes 13 tun, což představuje 

značnou zátěž dlažby na mnohdy zrekonstruovaných náměstích. 

Konkurence 

Aby mobilní prodejna byla úspěšná, je důležité uspokojovat potřeby a přání zákazníků 

lépe než konkurence. Tato konkurence působí na firmu ze všech stran a lze ji rozdělit dle 

Portera do pěti oblastí. 

Konkurence v odvětví 

Mezi současné přímé konkurenty společnosti Vodafone patří především mobilní 

operátoři O2, T-Mobile a také nováček na trhu U:Fon. Tito operátoři nabízejí různé služby, 

které ve větší či menší míře nabízí také Vodafone. Mezi jiné služby, které se v portfoliu 

Vodafone nevyskytují, lze zařadit pevné linky od O2 a U:Fon, či vysokorychlostní připojení 
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k internetu od O2 a T-Mobile. Tyto služby jim poskytují jistou konkurenční výhodu oproti 

společnosti Vodafone.  

Zaměříme-li se na přímou konkurenci ve formě distribuce služeb pomocí mobilních 

prodejen, nutno konstatovat, že taková konkurence neexistuje. Jistou formu konkurence však 

představují pevné značkové prodejny, které se nacházejí přímo ve městech, do nichž mobilní 

prodejna dojíždí. Existují zde partnerské prodejny - především u společnosti T-Mobile, které 

jsou schopny řešit různou škálu služeb, anebo pouze prodávají SIM karty se svými telefony. 

Dále je zde zastoupení prodejen operátora O2, který má již z dob Českého Telecomu 

nejrozsáhlejší prodejní síť, pokrývající větší část obcí celé ČR. Některé z těchto 

konkurenčních prodejen jsou pak v poskytování mobilních služeb rovnocennými konkurenty 

mobilní prodejny a oproti tomu jiné nelze, co do rozsahu poskytovaných služeb, vůbec 

srovnávat.  

Mezi konkurenční prodejny lze zařadit:  

 Žďár nad Sázavou – značková prodejna O2, partnerská prodejna T-Mobile - Libor 

Urban, 

 Jeseník – partnerská prodejna T-Mobile – Jana Konvičková, 

 Třebíč – 2 značkové prodejny O2 a partnerská prodejna T-Mobile - Yashica, s.r.o., 

 Krnov – značková prodejna O2 a partnerská prodejna T-Mobile – SECTRON 

MOBIL, s.r.o., 

 Břeclav – značková prodejna O2 a partnerská prodejna T-Mobile – BV MOBIL, 

 Hodonín – 2 značkové prodejny O2 a partnerská prodejna T-Mobile – BV 

MOBIL, 

 Český Těšín – partnerská prodejna T-Mobile – SECTRON MOBIL, s.r.o., 

 Velké Meziříčí – partnerská prodejna T-Mobile – Libor Urban, 

 Přerov – 2 značkové prodejny O2 a partnerská prodejna T-Mobile – Ing. Miloslav 

Klapil – KTJ ELECTRON, 

 Vsetín – značková prodejna O2 a partnerská prodejna T-Mobile – P.M. Consulting 

Moravia, s.r.o., 

 Šumperk – 2 značkové prodejny O2 a partnerská prodejna T-Mobile - ForTel 

Jeseník, s.r.o., 

 Svitavy – značková prodejna O2 a partnerská prodejna T-Mobile – MPmobil s.r.o. 
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Potencionální konkurenti 

Podíváme-li se na mobilní prodejnu jako takovou, představuje určité ohrožení vstup 

nových firem. Jedná se totiž o velice ojedinělý způsob prodeje ze strany společnosti Vodafone 

a není proto vyloučeno, že nebude využit při nových strategiích u konkurenčních operátorů. 

Riziko představuje především společnost U-fon, která začala nabízet služby ke konci roku 

2007 a nemá zatím určen způsob prodeje a distribuce služeb. V současnosti nevyužívá 

kamenné obchody a prodává především pomocí dealerů. Je zde tedy reálné nebezpečí, že se 

přikloní k právě levnější variantě prodeje prostřednictvím mobilní prodejny. V současnosti 

je u společnosti U:fon v popředí forma přímého prodeje, zastoupená prodejci, kteří navštěvují 

domácnosti a přemlouvají především starší občany k přechodu z pevné linky na jejich 

bezdrátový telefon. Tento způsob prodeje pak jistě odčerpává společnosti Vodafone 

významný počet starších zákazníků, kteří nejsou schopni dojít do prodejny. Z celkového 

počtu zákazníků hraje tato skutečnost malou, ale důležitou roli. 

Možným rizikem jsou také obchodní prodejci společnosti T-Mobile, kteří na mnoha 

místech vycházejí z Tour plánu mobilní prodejny a navštěvují stejné lokality. Nabízejí 

podobné služby a mnohdy se pohybují přímo poblíž mobilní prodejny a přemlouvají 

zákazníky. Ti poté často podepíší nevýhodné dvouleté smlouvy v nedůstojném pouličním 

prostředí za mnohdy pro ně nejasných podmínek. 

Další neméně významnou konkurenci mohou představovat nepravidelné promo 

a prodejní akce probíhající v letních měsících. Tyto akce jsou zpravidla spojeny s různými 

koncerty, festivaly a výstavami, na kterých se jednotliví operátoři sponzorsky podílejí. Dále 

se může jednat o jednorázové akce pro podporu určitého segmentu zákazníků, mezi něž 

nejčastěji patří studentské tarify v období září a října. 

Vyjednávací schopnost zákazníků 

Zákazníci jsou u společnosti Vodafone skupinou, která není, oproti ostatním 

operátorům, vázána žádnými smlouvami. Kromě firemních zákazníků Vodafone, kteří mají 

uzavřeny smlouvy na 2 roky, jsou ostatní zákazníci vázáni k setrvání u operátora Vodafone 

pouze lhůtou 6 měsíců. Je zde proto větší riziko migrace zákazníka ke konkurenci, než je 

tomu u konkurence. Vyjednávací síla zákazníka je v dnešní době značně omezena a zákazník 

je zpravidla nucen akceptovat ceny ze strany operátora. Jistý prostor na vyjednávání se zde 

nedávno naskytl především v možnosti přenesení telefonního čísla ke konkurenci. Možnost 

vyjednávání se také částečně zvyšuje s dobou setrvání užívání služeb u jednoho operátora. 
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Vyjednávací schopnost dodavatelů 

Hlavním dodávaným fyzickým produktem jsou u mobilních operátorů především 

mobilní telefony a jejich příslušenství. Tyto jsou zpravidla dodávány do centrálních skladů 

operátora na základě objednávek u výrobců mobilních telefonů, jako jsou Nokia, Motorola, 

Samsung, Sony Ericsson a další. Vzhledem k velké konkurenci značek a typů mobilních 

telefonů na českém trhu je vyjednávací schopnost dodavatelů velice nízká. Z této strany proto 

stejně jako u zákazníků nehrozí diktování podmínek a volba cen i síla je na straně operátora 

Vodafone. 

Hrozba substitutů 

V dnešní době představují substituty čím dál větší problém. Nejedná se o placené 

služby podobně jako v případě pevných linek, které jsou na ústupu, ale především přichází 

nebezpečí ze strany různých volných a bezplatných aplikací. Možný odliv zákazníků je 

především způsoben nástupem internetu jako komunikačního média. Hlavním možným 

nebezpečím se jeví aplikace ICQ. Mezi dalšími konkurenty na poli komunikace lze jmenovat 

Skype, e-maily, chat atd. Jiným nebezpečím mohou být také ostatní druhy komunikace, jako 

jsou např. vysílačky, fax či dopisy. 

Zákazníci 

Na zákazníka mobilní prodejny Vodafone je možno pohlížet z více úhlů. Je důležité 

pokusit se zaměřit na některé otázky, jež nám pomohou odpovědět, co zákazník hledá a za 

jakým účelem za námi přišel. Mezi hlavní otázky, které si lze položit, můžeme zařadit níže 

uvedené. 

První otázkou je, „kdo nakupuje?“ Zákazníkem mobilní prodejny může být prakticky 

kdokoliv. Společnost Vodafone umožňuje prodej karty na dobíjení bez jakéhokoliv omezení 

a tarifním zákazníkem se může stát osoba starší 15-ti let. 

V případě druhé otázky „co zákazník nakupuje?“ můžeme odpovědět, že nakupuje 

především služby, i když tomu mnohdy vybavení prodejny nenasvědčuje. Jak je parné 

v příloze č. 1, při vstupu do prodejny jsou zpravidla na prvním místě viditelné telefonní 

přístroje, které mnohdy zákazník mylně považuje za hlavní předmět a cíl prodeje. Telefon je 

však pouze prostředkem, díky němuž zákazník čerpá službu, která je v tomto případě hlavním 

produktem nákupu. Produkt mohou představovat aktivace služby volání, posílání SMS, MMS 

ale i forma poradenství či poskytnutí odborné pomoci. 
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U třetí otázky „kde nakupuje?“ se stává místem prodeje služeb operátora Vodafone 

mobilní prodejna. V rámci ČR se pohybují 2 mobilní prodejny doplněné o další 2 menší 

v letních měsících. Daná mobilní prodejna se pohybuje v lokalitách dle daného Tour plánu na 

území Moravy a Slezska, tedy především kraje Moravskoslezského a dále krajů 

Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a kraje Vysočina. Tour plán představuje místa, 

která budou v určitém měsíci kalendářního roku navštívena mobilní prodejnou. Mezi tato 

místa v současné době patří: Žďár nad Sázavou, Jeseník, Třebíč, Krnov, Břeclav, Hodonín, 

Český Těšín, Velké Meziříčí, Přerov, Vsetín, Šumperk a Svitavy. 

Čtvrtou položenou otázkou je, „kdy nakupuje?“. Dobou, kdy má zákazník možnost 

nakupovat, je ve všední dny kromě středy doba od 900 do 1900, ve středu od 900 do 1700 

a v sobotu od 900 do 1500. Ve středu je kratší otevírací doba zapříčiněna nutností přesunu 

mobilní prodejny na jiné místo prodeje, což sebou nese časové komplikace. Doba největšího 

vytížení mobilní prodejny je zpravidla hned při otevření prodejny mezi 9. a 10. hodinou, 

a poté v odpoledních hodinách mezi 14 až 16 hod.  

Na pátou otázku „jak nakupuje?“ lze odpovědět, že proces nákupu na mobilní 

prodejně je umožněn několika způsoby. Jednak lze platit v hotovosti, k čemuž slouží na 

mobilní prodejně dvě pokladny. Další možností je využití platebního terminálu pro 

bezhotovostní styk pomocí platebních karet všech značek včetně mezinárodních. Poslední 

možností, při nedostatku finančních prostředků, je možnost využití splátkového prodeje. 

V případě krajní nutnosti je umožněno zákazníkovi na požádání také telefon či jiný produkt 

zamluvit dopředu či odložit po dobu pobytu mobilní prodejny v dané lokalitě, popřípadě 

zaslat odložený telefon na dobírku.  

Na poslední otázku „proč zákazník nakupuje?“ je těžké kvalifikovaně odpovědět. 

Jedním z důvodů nákupů v mobilní prodejně může být neexistence kamenného obchodu 

v dané lokalitě. Jiným důvodem může být umístění mobilní prodejny v centru města, a tedy 

její dobrá dostupnost. Poslední a neméně důležitou roli může nakonec představovat také 

věrnost a oblíbenost značky Vodafone.  
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2 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

2.1 Služby 

Službu jako pojem lze interpretovat mnoha způsoby. Především je služba specifickým 

produktem a jako taková uspokojuje různé potřeby. 

Kotler tvrdí, že veškeré hmotné i nehmotné statky, které mohou být nakupovány, 

používány a spotřebovány a které mohou uspokojovat potřeby a přání nazýváme produkty. 

Produkt lze poté definovat jako veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, místa, 

organizace, informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem směny, použití či 

služby, co může uspokojit potřeby a přání. [6] 

Služby mají nehmotnou povahu, jsou uskutečňovány formou určitých činností či 

užitků, díky nimž příjemce nebo nabyvatel získává určitou výhodu.  

Služba je činností, kterou může jedna strana nabídnout druhé, je naprosto 

nehmatatelná a nevytvoří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí být spojena 

s fyzickým výrobkem. [7] 

Zaměříme-li se na rozsah nabídky služeb z hlediska prodejce, můžeme se pohybovat 

od nabídky jednotlivé služby až k nabídce samotného výrobku s omezenou či žádnou službou. 

Z tohoto pohledu je možné rozlišit čtyři kategorie. 

� Pouze hmatatelné zboží - nabídka se skládá zejména z hmatatelného zboží. 

S výrobkem není spojena žádná služba. 

� Hmatatelné zboží s doprovodnými službami - nabídka se skládá z hmatatelného zboží 

a doprovodných služeb pro zvýšení spotřebitelské přitažlivosti. Bez poskytovaných 

služeb by prodej hmatatelného zboží výrazně poklesl. 

� Důležitá služba s doprovodnými výrobky a službami: nabídka se skládá z důležité 

služby doplněné dalšími službami a doprovodnými výrobky. Prvořadou záležitostí je 

zde služba. 

� Pouze služba: nabídka se skládá zejména ze služby. Jsou zde minimální hmatatelné 

prvky. [7] 
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2.1.1 Charakteristiky služeb 

Mezi tři charakteristické vlastnosti odlišující nabídku služeb od nabídky zboží 

můžeme zařadit nehmotnost, neoddělitelnost a pomíjivost. 

 Nehmotnost 

Víme, že výrobky jsou konkrétní předměty, věci, které můžeme vidět a kterých se 

můžeme dotknout. Naopak služby jsou nehmotné. Tato vlastnost nehmotnosti 

znesnadňuje zákazníkům nákup určité služby. Rozhodnutí o výběru zboží je 

mnohem snadnější. Proto musíme zákazníkům poskytnout mnohem více 

informací, pomocí kterých jim umožníme nákupní rozhodnutí. 

 Neoddělitelnost 

Vzhledem k tomu, že práce je klíčovou složkou služeb, nelze oddělit službu od 

osoby, která ji poskytuje nebo od zaměstnance, se kterým musíme hovořit. 

 Pomíjivost 

Mnoho služeb ztělesňuje i třetí vlastnost, a to pomíjivost. Užitná hodnota služeb je 

krátká. Nelze je skladovat nebo schraňovat jako zboží. Nejsou-li vstupenky na 

koncert použity určitý den, jsou bezcenné. [1] 

Obecně lze říci, že tyto tři vlastnosti brání úspěšnému marketingu služeb. Protože 

služby jsou nehmotné a pomíjivé, nelze je dlouho uchovávat. Obchodníci je nemohou na 

jednom místě vyrábět a převážet na jiné místo. Z tohoto důvodu se mnoho služeb prodává 

prostřednictvím množství maloobchodních odbytových míst, ve kterých se spojuje podpora 

prodeje a výrobní činnost. Neoddělitelnost služeb je dalším faktorem, který má vliv na 

umístění trhu služeb tím, že omezuje počet alternativ, ze kterých si spotřebitel může vybrat. 

Výkony provozovatelů služeb se mohou značně lišit, protože produkci služeb nelze 

standardizovat. [1] 

Kotler oproti tomu poukazuje na jistý způsob standardizace, který je jistou možností 

obchodníků poskytujících služby odlišit se od masového trhu. Tento způsob by měl probíhat 

především pomocí standardizace pracovních postupů, systémů anebo pomocí mechanizace. 

Rovněž poukazuje na to, že možným východiskem, jak odlišit služby firmy od 

konkurenčních, je dodávat služby trvale vyšší kvality než konkurenti. Klíčovým prvkem je, 

aby cílový zákazník měl pocit, že obdržel vyšší kvalitu služeb, než očekával. Zde tedy naráží 

na existenci jakosti služeb. Dodání služby lze ovlivnit níže uvedenými třemi způsoby. 
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 Prostřednictvím personálu. 

 Prostřednictvím fyzického prostředí. 

 Pomocí určitého procesu. [7] 

Další možností je zaměření se na zkušenost a zážitek. Firmy často chtějí, aby jejich 

nabídky byly vzájemně odlišeny. Proto se snaží u zákazníků vyvolat různé druhy zážitků. 

Výrobky jsou hmotné, služby nehmotné, zážitky si lze zapamatovat. Výrobky či služby leží 

vně člověka, zážitky jsou osobní a odehrávají se v myslích jednotlivých lidí. Firmy, které 

nabízejí různé druhy zážitků, dobře vědí, že si zákazníci kupují ještě něco více než pouhé 

výrobky či služby a užitek z nich: kupují si prožitky, které přitom získají. Tyto lze rozdělit na 

emoce, intelektuální, duchovní či fyzické prožitky. [6] 

2.2 Obchod 

Obchod lze chápat v několika základních polohách. V širším a užším pojetí, 

tj. především jako činnost a jako instituci.  

Obchod jako činnost představuje nejobsáhlejší pojetí. [12] 

Obchodní činností se totiž mohou zabývat i subjekty, jejichž hlavní činností je výroba. 

Tam je většinou funkčně, časově i organizačně oddělen nákup a prodej, které se obvykle 

zabývají i odlišným zbožím. Kromě toho představuje obchod i činnosti, při nichž se 

neobchoduje se zbožím, ale i se službami, s informacemi či jinými nehmotnými prvky. 

V nejširším slova smyslu pak patří do obchodu i služby. Jde jednak o služby související 

s prodejem zboží a jednak o výhradní prodej služeb.  

Obchod v institucionálním pojetí představuje subjekty zabývající se převážně 

obchodem, přičemž za obchodní instituce v užším slova smyslu jsou považovány ty subjekty, 

které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy. Obchod 

s fyzickým zbožím zahrnuje dvě hlavní oblasti, mezi které patří obchod se spotřebním zbožím 

a obchod se zbožím pro další podnikání. Obě oblasti tvoří rozsáhlé a charakteristicky 

vymezené skupiny činností, u kterých dochází v tržním hospodářství k častému prolínání. [12] 

Obchod se spotřebním zbožím zahrnuje převážně soubor zboží určený pro konečného 

individuálního spotřebitele. Zákazníky jsou jednotliví občané, jednotlivé rodiny. V systému 

obchodu se spotřebním zbožím se uskutečňují i nákupy drobných výrobců, řemeslníků 

a menší nákupy středních a velkých firem. 
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Obchod se zbožím pro další podnikání neboli business-to-business, provozují kromě 

obchodních firem ve značném rozsahu i výrobní podniky svými organizačními útvary nebo 

návaznými organizacemi pro prodej, popřípadě nákup. Samostatné obchodní firmy nezávislé 

na výrobci se vyskytují zejména při potřebné kompletaci sortimentu v oblasti zahraničního 

obchodu.  

Obchod plní také jednotlivé objektivizované funkce. Lyková je rozděluje na sedm 

následujících funkcí. 

1. Přeměna výrobního sortimentu na sortiment obchodní, odpovídající potřebám 

a nákupním zvyklostem zákazníků. 

2. Překonání rozdílů mezi místem výroby a místem prodeje – obchod zajišťuje prodej 

zboží na potřebném místě nebo jeho dodávku na toto místo. 

3. Překonání rozdílů mezi časem výroby a časem nákupu zboží – obchod zajišťuje 

pohotovost prodeje či dodávek a musí proto držet určitý rozsah zásob. 

4. Zajišťování množství a kvality prodávaného zboží – prohlídka všeho zboží 

a vlastní kontrolní laboratoře pro kvalitativní přejímku. 

5. Iniciativní ovlivňování výroby co do sortimentu, času, místa a množství 

a ovlivňování poptávky. 

6. Zajišťování racionálních zásobovacích cest, s cílem snížení prodejní ceny ve 

vztahu k úrovni zásobování. 

7. Zajišťování včasné úhrady dodavatelům. [8] 

2.2.1 Rozdělení obchodu 

Obchod lze rozdělit podle Pražské [12] dle velikosti trhu působnosti a obchodních 

kategorií. V případě velikosti trhu působnosti se rozlišují trhy regionální, celostátní 

a zahraniční. 

Obchodní kategorií rozumíme druh činnosti v agregované podobě, charakterizovaný 

společnými vymezitelnými znaky. Dvě hlavní základní skupiny pak představuje rozdělení na 

obchodní zprostředkovatele a prostředníky. [12] 

Zprostředkovatelé vyhledávají trhy pro nákup nebo prodej a konkrétní partnery pro 

svého obchodního zákazníka, dojednávají podmínky, které by vyhovovaly oběma subjektům 

pro jednotlivé obchodní případy, organizují informovanost o zboží a podmínkách prodeje či 

jeho předvedení. Svým způsobem jde o služby pro obchodní činnosti. 
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Prostředníci jsou především prostředníkem směny mezi prodávajícím a kupujícím 

z hlediska nabídky zboží, jeho dodání, vyúčtování, z hlediska plné odpovědnosti.  

Z obchodních prostředníků jsou nejznámějšími kategoriemi maloobchod 

a velkoobchod. 

Maloobchod 

Maloobchod je podnik nebo činnost zahrnující nákup od velkoobchodu nebo od 

výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli.  Maloobchod vytváří 

vhodné seskupení zboží, tedy prodejní sortiment, co do druhů, množství, kvality, cenových 

poloh, vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace o zboží, zajišťuje vhodnou 

formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům. [12] 

Zahrnuje veškeré činnosti související s prodejem zboží a služeb přímo končeným 

spotřebitelům pro jejich osobní, neobchodní užití. [6] 

Velkoobchod 

Velkoobchod je také podnik nebo činnost nakupující zboží ve velkém a ve velkém 

i prodávající výrobcům, a to bez podstatné změny. Velkoobchod zboží většinou skladuje 

a rozváží velkým odběratelům, vyskytuje se však i prodej menším odběratelům formou 

samoobsluhy. Velkoobchodní firmy jsou převážně nezávislé na výrobě. [12] 

Při provázanosti výrobní a obchodní činnosti se rozlišují dva pojmy. 

Výrobce – velkoobchodník, který prodává převážně výrobky své produkce 

Dohotovitel – velkoobchodník, který upravuje nakupované standardní zboží.  

Z nejobvyklejších kategorií zprostředkovatelů v obchodních činnostech jsou 

nejznámějšími tito zprostředkovatelé: obchodní zástupce, makléř, komisionář, speditér, burza, 

aukce a veletrhy. Tyto subjekty hrají při zprostředkování nejdůležitější úlohu. 

2.2.2 Prodej 

Různé organizační a technické řešení jednotlivých fází prodeje vytvořily řadu forem 

prodeje. Ty jsou vymezovány nejčastěji s ohledem na účast zákazníka na jednotlivých fázích, 

přístup zákazníka ke zboží a na způsobu předání zboží zákazníkovi. 

Podle účasti zákazníka a provozních pracovníků obchodu na jednotlivých fázích 

prodeje se setkáváme u prodeje v provozních jednotkách s následujícími skupinami forem 

prodeje. 
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1. Prodej, při kterém se zákazník obsluhuje převážně sám. 

2. Prodej s převážnou obsluhou prodavačem. 

3. Prodej s obsluhou prodavače. [12] 

Míra oddělení zákazníka od zboží nebo naopak jeho přiblížení může být různá. 

Zákazník může mít zcela volný přístup ke zboží, libovolně si je prohlížet, manipulovat s ním, 

jindy může mít zákazník omezený přístup, například pouze ke vzorku, maketám zboží, 

nikoliv k zásobám. Poslední variantou je úplné oddělení zákazníka od zboží, kdy je kontakt 

navazován prostřednictvím prodavače. Každá z uvedených variant vyžaduje i specifické 

dispoziční řešení prodejní místnosti. Odtud označení otevřený, polootevřený a uzavření 

prodej. Ve způsobu zvolení formy prodeje jsou společnosti limitovány různými faktory.  

1. Charakterem sortimentu a to především frekvencí nákupu, charakterem spotřeby, 

náročností na informace a předvedení, požadavkem ochrany před krádežemi 

a zneužitím, cenou zboží aj. 

2. Technickým řešením prodejní jednotky, zejména velikostí, členěním ploch, 

situováním, zázemím jednotky. 

3. Personálním zajištěním prodeje, kdy organizační a technická stránka jednotlivých 

forem prodeje výrazně ovlivňuje stavební, technická a dispoziční řešení jednotky 

a zároveň celý její provoz. [12] 

Volba formy prodeje je nutně spojena i s otázkou sladění pohybu zboží, pracovníků 

a zákazníků na prodejní ploše. I když má svoji vnitřní samostatnost, nesmí být nikdo 

izolován. Každá forma prodeje tím, že má odlišné dílčí fáze, vytváří jiné předpoklady pro 

pohyb zboží a prodavačů na jedné straně a pro pohyb zákazníků na straně druhé. Tím také 

vytváří odlišné požadavky na dispoziční řešení prodejní jednotky. 

Při rozhodování o organizaci prodeje je třeba zvážit, jaký typ prodejního jednání a jaké 

úkoly bude prodejce realizovat. Podle rozsahu těchto úkolů lze vymezit čtyři základní typy 

prodeje. 

Udržovací prodej, kdy cílem prodejce je udržet dosavadní stav s existujícími výrobky 

u současných zákazníků. Často se používá pro levné průmyslové výrobky, které jsou 

poptávány při přímém opakovaném nákupu. Jen občas vyžaduje tento typ obchodního jednání 

vyvinout tvůrčí úsilí. O konzultativní prodej  se jedná v případě, že podnik neprodává pouze 

výrobek, ale na „míru šité“ výrobky a služby. Prodejce buduje dlouhodobý vztah, v jehož 
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rámci řeší problém zákazníka přizpůsobením celkové nabídky. Prodejce přijímá návrhy na 

nové výrobky, pomocí konzultantů modifikuje vlastnosti výrobků a zajišťuje poprodejní 

služby. V týmovém prodeji je prodejce pouze jedním z účastníků zapojených do celého 

procesu prodeje. Dalšími členy týmu mohou být konstruktér, technolog, oblastní vedoucí 

prodeje, manažer a další. Samotný produkt je pouze částí celé smlouvy, protože celý projekt 

zahrnuje i uvedení zařízení do provozu, zaučení obsluhy, částečné zajištění prodeje 

a financování celého projektu. Misionářský prodej se vyznačuje tím, že prodejce navštěvuje 

zákazníky, prezentuje výrobky, stimuluje poptávku, ale nevyjednává se zákazníkem o výši 

objednávek ani cenových podmínkách. Zprostředkuje kontakt na distributora, ale sám se 

na toku zboží nepodílí. [4] 

2.2.3 Ambulantní prodej 

Z hlediska místa působení lze členit maloobchodní síť na síť stacionární s pevným 

stanovištěm obchodně provozních jednotek a ambulantní s jednotkami měnícími své místo 

působení.  

Mezi druhé jmenované - ambulantní jednotky zařazujeme prodejny, které poskytují 

lidem služby v místech, kde je nedostatečná prodejní síť a zřízení stacionární jednotky by 

bylo v těchto lokalitách vysoce nerentabilní.  

Ambulantní prodej lze tedy definovat jako prodejnu, která nemá pevné stanoviště 

a přemisťuje se z jednoho místa na druhé. Jedná se o způsob prodeje, k jehož výkonu není 

přesně určeno prodejní stanoviště. Může být však určeno pásmo, region apod. [2]  

Za ambulantní prodej jsou všeobecně považovány tři typy prodeje. 

1. Pochůzkový prodej (omezen na prodej lehkého zboží v přenosných koších). 

2. Stánkový prodej (tabákové výrobky, noviny, ovoce a zelenina, květiny, 

občerstvení apod.). 

3. Prodej pojízdných prodejen. [23] 

U posledního typu prodeje se uplatňuje dvojí nasazení ambulantních prodejen.  

1. Ambulantní prodejny v oblastech s malým osídlením, u kterých se jedná zejména 

o horské a podhorské oblasti, popřípadě oblasti okrajů velkých sídel. Nabízený 

sortiment je buď smíšený, tedy široký s malou hloubkou nebo specializovaný úzký 
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a hluboký. Ceny bývají poměrně vysoké vzhledem k nákladům na přepravu 

a malému rozsahu prodeje. 

2. Ambulantní prodej pro příležitostný prodej. Jsou to především jednorázové akce 

typu různých trhů, poutí, slavností, sportovních akcí apod. Nabídka je zpravidla 

omezena na občerstvení, dárky, hračky aj. [23] 

2.2.4 Zákazník 

 V dnešní době se prodejci stále více orientují na zákazníka. Tímto směrem jde 

i moderní prodej na konkurenčních trzích, který je vysoce profesionální záležitostí. 

Soustřeďuje se především na to, co zákazník chce a nalézá řešení pro to, aby vyjádřil své 

potřeby. Další klíčovou dovedností je nalézt řešení těchto potřeb a problémů v mezích zdrojů 

a nabídky podniku. [4] 

Pojmem zákazník je myšlen kdokoliv, komu odevzdáváme výsledky vlastních aktivit. 

Každý z nás má při vykonávání jakékoliv smysluplné práce mnoho zákazníků. [9] 

Na zákazníka můžeme pohlížet z různých úhlů a proto je naprostou nezbytností 

uvědomit si, kdo je pro nás zákazníkem. Zákazníkem může být považována jak organizace, 

tak také zákazník jako konečný spotřebitel. 

Existuje mnoho typologií zákazníků a každý z autorů se dívá na zákazníky z různého 

pohledu. Podle R. Blakea a J. Moutonové [12] rozdělujeme zákazníky do pěti základních 

skupin. 

Lhostejný zákazník nemá zájem ani na prodávajícím ani na koupi. Vyhýbá se 

obchodnímu rozhovoru. Chceme-li v něm vzbudit nějaký zájem, je nutné se pokusit 

odhadnout jeho životní orientaci. Zda vůbec naváže kontakt, záleží na tom, zda ho dokážeme 

vhodně oslovit. Jde o apel na jeho ego a na potřebu uznání. 

Vyčkávající zákazník má silný zájem o koupi, ale prodejci zpravidla nedůvěřuje. Je 

přesvědčený, že za své peníze musí dostat co nejvíce. Proto prvním krokem je právě vzbuzení 

důvěry. I v tomto případě je dobré zákazníka ocenit. Prodávající by se při tom ale měl chovat 

„zdravě sebevědomě“, snažit se vzbudit dojem, že oba mají stejné názory a tudíž si budou 

rozumět. 
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Prestižní zákazník přináší prodávajícím poměrně málo problémů. Má průměrný zájem 

na prodávajícím i na koupi. Jedná s pocitem, že prestiž zboží pozvedne i jeho prestiž. 

Očekává, že bude zařazen do jakési „luxusní kategorie“ zákazníků a že mu bude poskytnuto 

nadstandardní zboží nebo služby. Argumentovat se dá vysokou kvalitou, světovými parametry 

a prodejem zboží vybraným klientům. 

Zákazník bez vlastní vůle sice ví, že nákup je pro něj nezbytný, aby zajistil určité 

potřeby. Většinou nemá představu o tom, jaké zboží je na trhu a co poskytuje konkurence. 

Obvykle nemá zájem o konkrétní druh zboží či služby, zato je pro něj velmi důležitý 

prodávající, od něhož očekává, že mu doporučí, co je pro něj nejlepší. Věří tomu, že je 

prodávajícímu sympatický, a proto zboží, které mu nabízí, musí být dobré. Častou koupí 

i něco, co příliš nepotřebuje. Pro úspěšný prodej stačí většinou zdůraznit, že daný výrobek je 

pro něj ten pravý. 

Rozhodný zákazník má vysoký zájem na koupi i na prodávajícím. Přesně ví, co chce 

a je ochoten zaplatit vysokou cenu. Je velmi racionální, v podstatě nelze působit na jeho 

emoce. Očekává věcné vysvětlení parametrů výrobku a podobné informace. Je sice ochoten 

vést dialog, pouze ale na racionální, odborné úrovni. Nenechá se ovlivnit, sám rozhodne, zda 

zboží či službu zakoupí nebo nikoliv. 

Správné definování zákazníků má posléze vliv nejenom na náklady spojené s měřením 

spokojenosti, ale i na všechny další aktivity s tímto měřením související. Z na první pohled 

banální etapy se tak definování zákazníků stává jednou z klíčových činností uvnitř jakékoliv 

organizace, bez ohledu na to, jaké druhy produktů dodává. [9] 

2.3 Spokojenost zákazníka 

Trvalá spokojenost zákazníků je výsledkem v podniku důsledně uplatňované orientace 

na zákazníka. Ta pomáhá k lepšímu umístění na trhu a přispívá tak k dlouhodobému zajištění 

existence. Je vodítkem, jak se dá systematicky zjišťovat, analyzovat a hodnotit spokojenost 

zákazníků. Popisuje možný obsah měření spokojenosti zákazníků a dává podněty pro jeho 

provádění.  

Zároveň by měla vést k oboustrannému prospěchu a plynule zlepšovat spolupráci mezi 

zákazníkem a prodejcem. Podle výsledků se pak dají obchodní procesy na základě zjištěných 

očekávání zákazníků systematicky optimalizovat. [3] 
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Spokojenost zákazníka lze definovat jako míru naplnění očekávání zákazníka, která 

je spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt. [6] 

Je měřítkem trhu, ukazujícím, do jaké míry poskytovaný výkon odpovídá očekávání 

zákazníka. Je tedy výsledkem subjektivního procesu zákazníkova porovnávání jeho 

očekávání s vnímanými výkony. [3] 

Podle Spáčila spokojenost vyžaduje schopnost splnit či naplnit potřebu do stavu, který 

by neměl přerůst v nežádoucí efekty. S použitím literárních pramenů lze zobecnit, že 

spokojenost s výrobkem či službou může být vnímána na základě jednotlivých faktorů 

vedoucích k celkovému výsledku a jako kolektivní dojem z těchto faktorů. Spokojenost je tak 

reakcí zákazníka s ohledem na míru naplnění jeho potřeb. Je posudkem, jak samotné rysy 

výrobku nebo služby naplňují požadovanou úroveň potřeby. [5] 

Požadavky zákazníka jsou přitom kombinací jeho vlastních potřeba a očekávání. [9] 

Očekávání zákazníka je založeno na předchozí zkušenosti s nákupem, na názorech 

přátel, na informacích marketingových specialistů a konkurence a na jejich příslibech. 

V současné době zvyšují nejúspěšnější společnosti u svých zákazníků očekávání a pak je 

svým chováním naplňují. Úspěšností dosahují tak, že přislíbí pouze to, co mohou splnit 

a posléze splní víc, než slíbily. Tím je dosaženo absolutní spokojenosti. Cílem tohoto chování 

je zajišťovat hodnotu pro zákazníka a zároveň i ziskovost firmy. 

Důležité pak je, jak dalece je naplněno očekávání samotného zákazníka ve vztahu 

k získanému produktu či k hodnotě, kterou zákazníkovi přináší. Není-li zcela toto očekávání 

naplněno, stává se zákazník nespokojený, je-li naplněno, je tomu naopak, a v případě naplnění 

ve vyšší míře je zákazník příjemně překvapen. Cílem úspěchu je proto především usilovat 

o to, aby zákazníci byli spokojeni, protože pak opakovaně nakupují, a navíc svou dobrou 

zkušenost s produktem sdělují dál. Klíčovou otázkou je, nakolik se daří naplnit zákazníkova 

očekávání ve vztahu k chování firmy. [6] 

2.3.1 Analýza spokojenosti zákazníků 

Analýzou spokojenosti zákazníků rozumíme vyhodnocení údajů, získaných měřením 

spokojenosti zákazníka. Systematickým dotazováním získáme informace o slabých a silných 

místech, které nám umožní formulovat návrhy na zlepšení. 

Efektivní a účinnou analýzu spokojenosti zákazníků podporuje situace když: 
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- dojde ke ztotožnění vedoucích pracovníků s jejím prováděním a s využíváním 

jejích výsledků a poskytnutí potřebných prostředků a zdrojů vedením, 

- vznikne vzájemný závazek partnerů o důvěrnosti údajů a poznatků, získaných 

měřením spokojenosti zákazníků, vůči třetím stranám, 

- je aktivní a ověřená spolupráce partnerů na tomto procesu. To platí bez ohledu na 

postavení zákazníka v dodavatelském řetězci, 

- zákazníci údaje, důležité pro analýzu spokojenosti, dávají k dispozici specificky 

podle dodavatelů na definovaném rozhraní (internet, soubor dat), 

- dodavatel tyto údaje aktivně zjišťuje, přejímá a analyzuje a z toho získané 

poznatky a opatření sděluje specifickým zákazníkům, 

- tazatel zabraňuje opakovanému dotazování na údaje, které zákazník již poskytl, 

v rámci speciálního měření spokojenosti zákazníků, 

- dojde na všech úrovních v podniku k prosazení vědomí orientace na zákazníka, 

- jsou pracovníci informováni o získaných poznatcích a zapojeni do realizace z nich 

plynoucích opatření. 

Analýza spokojenosti zákazníků přináší dodavateli řadu výhod. Mezi nejdůležitější lze 

zařadit schopnost odhalení silných a slabých stránek obchodních procesů a zjištění potenciálu 

pro zlepšování. Mezi dalšími analýza spokojenosti poskytuje poznatky o vlastním postavení 

na trhu, umožňuje vnímání dodavatele z pohledu zákazníka, umožňuje sledování trendů 

po dobu více let a ukazuje potenciál budoucího rozvoje. 

2.3.2 Měření spokojenosti zákazníka 

Pomocí měření spokojenosti zákazníka se zjišťuje jakost výkonů, kterou zákazník 

skutečně vnímá. Vyčerpávajícím způsobem jsou brány v úvahu všechny příslušné vlivy 

v celém řetězci vztahů mezi zákazníkem a dodavatelem.  

Cílem měření spokojenosti je: 

 identifikovat zóny tolerance kvality služby, 

 změřit spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb, 

 navrhnout opatření ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. [10] 

Kvalita služby má přímý vliv na funkci výrobku či poskytnutí služby. Je úzce spjata 

s hodnotou pro zákazníka a s uspokojením jeho potřeb. V užším slova smyslu může být 

definována jako „absence vad a nedostatků u výrobků či služeb“. V případě vady 
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či nedostatku dochází k tomu, že zákazník je nespokojen. Naším cílem je tedy úsilí 

o absolutní kvalitu a absolutní uspokojení potřeb a přání zákazníka. [6] 

Aby byl získán materiál o spokojenosti či o nespokojenosti zákazníků, je třeba 

využívat zásadně postupů založených na různých metodách přímého dotazování zákazníků, 

případně nepřímého dotazování v panelu. Možnosti měření spokojenosti zákazníka rozděluje 

Tomek a Vávrová na kvalitativní, kvantitativní metody a metody orientované na událost. [14] 

Kvalitativní metody 

U těchto metod využíváme explicitních přístupů k měření spokojenosti zákazníka, za 

které můžeme považovat: 

- měření stupně splnění očekávání na straně zákazníka, 

- přímé dotazování k pociťované spokojenosti zákazníka. 

U prvního uvedeného přístupu jde o určení stupně spokojenosti zákazníka jako rozdílu 

mezi očekáváním před nákupem a zkušeností učiněnou po nákupu, respektive během užití 

produktu. Můžeme zde postupovat dvěma způsoby. V prvém případě zjišťujeme ještě před 

nákupem očekávání zákazníka a na základě druhého zjišťování po nákupu konfrontujeme pak 

splnění zákaznických požadavků, tedy jeho spokojenost či nespokojenost. U přímého 

dotazování vycházíme pouze z hodnocení zákazníka po koupi produktu. Potom je zákazník 

dotazován, zda zkušenosti odpovídají jeho očekávání, které si vytvořil před nákupem.  

Pokud jde o rozsah získávaných informací, lze provádět: 

- úplné šetření, kdy zkoumáme všechny prvky celku z námi požadovaných hledisek. 

Uvedený přístup je však vázán na velikost množiny zkoumaných prvků, rozpočet 

a čas, které jsou k dispozici, 

- dílčí šetření, kdy šetření provádíme jen u části prvků z daného celku. Můžeme 

volit několik přístupů, např. náhodný nebo uvědomělý výběr. 

Je nutno také zmínit existenci panelu jako specifického nástroje volby vzorku pro 

dotazování a v mnoha případech je možno vedle dotazování použít i metody pozorování. 

Podle toho, jaká je účast pozorovaného, se rozlišují různé formy, např. zúčastněné 

či nezúčastněné pozorování, pozorování laboratorní, terénní apod. Pozorování může být např. 

při výzkumu spokojenosti zákazníka zaměřeno na sledování volby produktu mezi 

alternativními produkty atd. Konečně je možno uvést i experiment, ten se však již blíží 

metodám, kdy usuzujeme na spokojenost zákazníka podle ekonomických ukazatelů. 
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Zkoumáme zde totiž např. růst počtů prodejů při změně ceny, při změně balení, velikosti 

nákupní jednotky apod.  

Dotazování může být zatíženo řadou chyb, především již při nevhodném sestavení 

dotazníku, tj. při nevhodné volbě otázek, jejich pořadí, srozumitelnosti, délce dotazníku či 

jiných méně viditelných chyb. Chyby zjištěné při vlastní analýze mohou být nejčastěji 

způsobeny třemi základními faktory a to výběrem, výpadkem (návratností) a zpravodajskými 

chybami jako je nepochopení či záměna otázek. 

Kvantitativní metody 

Mezi kvalitativní metody používané v souvislosti s analýzou spokojenosti zákazníků 

zahrnujeme především metody, které se zabývají aktivními stížnostmi zákazníků. Využití 

tohoto informačního zdroje předpokládá, že stížnosti zákazníků by měly být řádně evidovány 

a shromažďovány, tříděny podle druhů stížností, vyhodnocovány z hlediska příčin, viníků 

a jiných vzájemných souvislostí. Po těchto úkonech by měla následovat náprava nedostatku či 

poskytnutí něčeho navíc, aby došlo ke zvratu nespokojenosti. 

Metody orientované na událost 

Jde o systematické, velmi komplexní a otevřené dotazování zákazníků v rámci nastalé 

situace, při vzniku určitého způsobu jednání apod. U těchto metod je vhodné volit zákazníky, 

kteří mají s firmou již delší kontakt, a tudíž i větší zkušenosti s jejími produkty. Metoda 

vychází z určitého scénáře. Na začátku se jedná o popis kritických událostí, kdy předmětem 

popisu je určitá událost nebo chování účastníků jednání. Dotazování by mělo být zaměřeno 

i na vlastní názor týkající se důvodů vzniklé situace či chování. Metoda může být doplněna 

dotazováním na další pozitivní či negativní zkušenosti s produktem, jeho prodejem, propagací 

apod. Umělé navození situací, kterými firma může zkoumat chování svých zaměstnanců 

a jejich reakce na postoje zákazníků, představuje tzv. „mystery shopping“. [14] 

2.3.3 Stavy spokojenosti a loajality zákazníka 

V závislosti na povaze lze definovat tři základní stavy spokojenosti. 

1. Potěšení zákazníka, charakterizované tím, že vnímaná realita a poskytnutá hodnota 

převyšuje jeho původní představy a očekávání. Zákazník je jednoduše více než 

spokojen s tím, co obdržel, a jeho potřeby a očekávání byly realitou překonány. 

2. Plná spokojenost zákazníka je dána úplnou shodou mezi potřebami a očekáváními 

a vnímanou realitou. Zákazník cítí, že všechny jeho požadavky byly nákupem 

a používáním produktu uspokojeny. 
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3. Limitovaná spokojenost, kdy už vnímaná realita není totožná s původními 

požadavky zákazníka. Zákazník může být sice do určité míry spokojen, nicméně 

jeho spokojenost je nižší než v předchozích dvou stavech. Vstupují zde totiž do hry 

i zcela subjektivní a individuální pocity zákazníků. Jisté je pouze to, že 

komunikace nespokojenosti mají obvykle podobu stížností a reklamací. [9] 

Vysoká míra spokojenosti je jednou ze záruk věrnosti, loajality zákazníka. Tyto pojmy 

však nelze ani ztotožňovat, ani zaměňovat. K pojmu „loajalita“ se některé zahraniční firmy 

propracovaly na základě dlouhodobého sledování míry spokojenosti svých zákazníků a jejího 

vlivu na objemy prodejů. Známé je např. zjištění, že i přes dlouhodobé vysoké hodnoty míry 

spokojenosti svých klientů zaznamenávají firmy ztráty trhů.  

Pojem „loajalita zákazníka“ je definován jako způsob chování zákazníka, projevující 

se na trhu zejména dvěma důsledky: opakovanými objednávkami a pozitivními referencemi 

do okolí. Rozdíl mezi spokojeností a loajalitou je způsoben tím, že postupy monitorování 

spokojenosti obvykle nepřihlížejí ke dvěma závažným objektivním okolnostem a to dynamice 

trhu a rozsahu nabídky konkurence.  

Mezi hlavní indikátory loajality zákazníků v konkurenčním prostředí lze zařadit: 

 potěšení zákazníka, 

 naprostá spokojenost zákazníka, 

 pozice dodavatele na trhu, 

 míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka, 

 setrvačnost a pohodlnost zákazníka. [9] 

První dva faktory se přitom na budování loajality podílejí přibližně 53 %. Vysoká míra 

spokojenosti je tedy rozhodující podmínkou pro zachování si přízně zákazníků 

i v budoucnosti. Tato podmínka však nemusí platit automaticky. V případě monopolních 

dodavatelů jsou nuceni být loajálními zákazníky i ti, kteří byli už dříve nespokojeni. 

I v konkurenčním prostředí mohou nastávat situace, kdy i nespokojený zákazník zůstane 

loajální dosavadnímu dodavateli i přes svou nespokojenost. Příkladem mohou být služby 

operátorů na poli mobilních telefonů, kdy hledisko času a náklady na změnu operátora mohou 

být tak vysoké, že ekonomická analýza prokáže výhodnost zachování současného stavu. [9] 

2.3.4 Spokojený zákazník 

Klademe-li si otázku podle čeho posuzovat skutečnou spokojenost zákazníka, je vždy 

nutno uvažovat nad tím, v jakém vztahu a k čemu člověk svou spokojenost s největší 
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pravděpodobností poměřuje. Vnitřní kritéria každého člověka jsou určitým mixem 

racionálních a emocionálních úvah. Podíl racionální a emocionální stránky však může 

prodejce či poskytovatel služeb předem jen obtížně rozpoznat. Nejčastěji lidé míru své 

spokojenosti se službou poměřují podle následujících kritérií.  

Ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena 

Většina zákazníků má více či méně konkrétní představu o tom, jak má výrobek nebo 

služba vypadat. Čím je cena vyšší, tím více se dá předpokládat, že zákazník přemýšlí, jaký 

výrobek bude, jak proběhne jeho koupě či jak bude služba poskytnuta. Většinou se na nákup 

těší a tato očekávání jsou spojována převážně s pozitivními představami a příjemnými pocity. 

Proto je nutné znát očekávání potenciálních zákazníků. I zjištění, že zákazníkova očekávání 

jsou nereálná, je velmi hodnotné. Pak je nejen možné, ale i vhodné na to zákazníka upozornit 

s tím, že doporučíme jiné řešení i za cenu případné ztráty jednoho obchodního případu. 

Ve vztahu k předchozím zkušenostem 

Mnozí zákazníci již mají předchozí konkrétní zkušenosti. Ty mohou být pozitivní nebo 

naopak negativní. Je zde proto nutné zjistit, jaké byly tyto předchozí zkušenosti zákazníka, 

a  poté nabídnout takový produkt, který bude splňovat očekávání zákazníka, byť prodejce sám 

může mít zcela odlišný názor či hodnocení.  

Ve vztahu k ceně 

Cena je bezpochyby důležitým faktorem, který spokojenost ovlivňuje. Má svou 

absolutní a relativní hodnotu. Absolutní výše ceny znamená pro zákazníka dostupnost 

či nedostupnost služby nebo hranici, za kterou z mnoha důvodů nechce jít. Obecně se dá říci, 

že s rostoucí cenou roste i pravděpodobnost, že produkt bude kvalitní a služba perfektní. Je 

však potřeba se vzdát mnohdy velmi naivní představy, že skutečně kvalitní věci a služby lze 

pořídit za mimořádně nízké ceny. 

Ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či předpisům 

Zákazník se často vědomě nebo někdy i nevědomky odvolává na všeobecně uznávané 

společenské normy, standardy a zvyklosti. Tyto mohou poté v určitých situacích ovlivnit 

nejenom chování, ale také reakce zákazníka na prodejce, který by měl tyto zvyklosti 

respektovat.  

Ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb 

Potřeby jsou hybnou silou motivace každého člověka. Jsou vnitřní silou, která ho vede 

k určitému jednání, tedy i k nákupu. Pakliže člověk skutečně cítí nedostatek, vzniká potřeba 
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a tu je třeba uspokojit. Mohou být rozděleny na dlouhodobé až trvalé nebo krátkodobé, 

momentální či dokonce situační. Právě zde je třeba zjistit, o jakou potřebu se 

u potencionálního zákazníka jedná, a tomu přizpůsobit nabídku. Spokojenost zákazníka pak 

narůstá úměrně s tím, jak se nabídka prodejce „trefila“ do aktuálnosti potřeb. 

Ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení 

Každý člověk je čas od času konfrontován s obtížnou situací či problémem. Jednou 

z možností, jak problém vyřešit, může být zakoupení určitého výrobku nebo služby. Pokud se 

podaří prostřednictvím nabídnuté služby problém skutečně vyřešit či odstranit, spokojenost 

zákazníka raketově roste. Zatímco výrobky jsou ve své rozmanitosti limitovány, služby tato 

omezení téměř nemají. 

Ve vztahu ke druhým lidem 

Spokojenost zákazníka je velmi často podmíněna tím, jak ovlivní kupovaný výrobek či 

služba jeho vztahy k druhým lidem. Jakoby v pozadí celého rozhodování stála další osoba, 

která dokonce může být tím nejdůležitějším subjektem. Zdatný prodejce proto musí zjistit, 

zda rozhodování potenciálního klienta závisí pouze na něm, nebo zda je třeba zohlednit přání 

či názory dalších osob. Poté je nezbytné uspokojit přání, potřeby a očekávání nejen zákazníka, 

ale také těchto osob. [11] 

2.3.5 Důsledky spokojenosti a nespokojenosti 

Může se zdát, že se spokojený zákazník pozná snadno a na první pohled již 

v prodejně. Jeho charakteristické projevy chování jako je například dobrá nálada, pochvala 

prodavače a jiné nemusí být však určující. Otázkou zůstává, zda spokojenost přetrvá i do 

období, kdy zakoupený výrobek, produkt či službu zákazník doma použije nebo když začne 

uvažovat nad vydanými penězi, které chybí v peněžence či na účtu. Zda přetrvá i po 

případných kritických poznámkách dalších členů rodiny a přátel, případně i po neodvratném 

zevšednění, případně spotřebování. Rozumný prodejce by proto neměl chtít prodat jen jednou, 

ale mít zájem, aby spokojenost přetrvala co nejdelší dobu a zanechala pozitivní emocionální 

a racionální stopu. A to i tehdy, pokud je zřejmé, že se podobná koupě u stejného zákazníka 

nebude v dohledné době opakovat.  

Tato starost o zákazníka a o jeho spokojenost je důležitá zejména u nákupu produktů 

cennějších, dražších a tedy závažnějších. Zatímco nad nezdařenou koupí běžného zboží nízké 

hodnoty většina zákazníků jen povzdechne a mávne rukou, u hodnotnějších produktů zůstává 
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pocit zklamání, smutku či zlosti, obviňování všech, kdo měli s koupí cokoli společného, pocit 

osobního selhání a mnohdy i pocit podvedeného člověka.  

Proto je vhodné hledat cesty vedoucí ke dlouhodobé spokojenosti zákazníků, jež se 

zpravidla projevuje různými formami chování vůči prodejci, a to:  

 doporučuje prodejce svým známým, 

 vrací se opakovaně ke svému prodejci při dalších uvažovaných či reálných 

nákupech, 

 přichází pro radu, pokud se potřebuje orientovat v technických parametrech 

složitějších výrobků, 

 cítí se být trvale spokojený nejen s výrobkem, ale i s celkovým nákupem, 

 je ochoten spolupracovat s prodejcem při vyplňování různých anket, dotazníků, 

 uvádí prodejce jako pozitivní příklad při různých diskusích, debatách v soukromí 

rodiny i v širší veřejnosti. 

Je logické, že v rostoucí konkurenci přibývá prodejců, kteří zvolí obvyklé cesty ke 

spokojenosti zákazníků. Je proto nezbytné volit takové cesty a nástroje, které jsou náročnější 

a obvykle i dražší. Jsou to cesty, které nejen respektují individualitu zákazníka, ale vytvářejí 

pocit skutečné, trvalé a upřímné péče ze strany prodejce. To, co velmi často zákazník 

postrádá, je autentický pocit, že prodejci či poskytovateli služeb působí skutečnou radost, 

když je zákazník spokojen. Nejde o to, aby vznikl mezi oběma stranami nevyvážený vztah, 

kdy má zákazník „právo se chovat povýšeně, protože si to přece zaplatil“ a prodejce je v roli 

„služebníka“. Naopak, jde o velmi vyvážený vztah, ze kterého je zřejmé, že: 

 obě strany se vzájemně potřebují a jsou si toho vědomy, 

 vztah je vyvážený, protože zákazník chce výrobek či službu a prodejce chce jeho 

peníze, 

 prodejce i zákazník si obchodní situace užívají, oba do ní vkládají určitou hodnotu 

či dokonce přidanou hodnotu a bylo by proto škoda vše jen prostě odbýt, 

 zákazník ocení profesionalitu prodejce a dá to najevo svých chováním, 

 prodejce dá zákazníkovi najevo svoji profesionalitu svým chováním, 

 prodejce má skutečnou radost z dobře poskytnuté služby a z následné spokojenosti 

zákazníka, 

 oba se těší na příští setkání. [11]  
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3 Metodika sběru dat 

V diplomové práci byly zpracovány analýzy a použity metody k získání důležitých 

informací ukazujících na stav mobilní prodejny Vodafone. Práce byla zaměřena na 

marketingový výzkum, který se věnoval spokojenosti zákazníků. Nejprve byla provedena 

realizace sekundárního sběru dat, a poté následoval primární výzkum, k němuž bylo využito 

metody osobního dotazování. K analýze silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení byla 

použita analýza SWOT. Zjištěné skutečnosti byly následně aplikovány pomocí konfrontační 

matice. Konkrétní proces marketingového výzkumu byl rozdělen, jak je uvedeno níže, na dvě 

fáze. 

3.1 Fáze příprav 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjištění spokojenosti zákazníků s mobilní prodejnou Vodafone, 

zajišťující služby v místech nepřítomnosti kamenných obchodů. V rámci ČR existují dvě 

mobilní prodejny. Marketingový výzkum byl proveden u mobilní prodejny, která obsluhuje 

méně dostupná území Moravy a Slezska, především kraj Moravskoslezský. 

Definování problému 

V současnosti se čím dál větší množství společností přiklání k tzv. relačnímu 

marketingu. Jedná se o orientaci založenou na dlouhodobé oboustranné spolupráci mezi 

firmou a zákazníkem. Z hlediska výše zmíněné orientace na zákazníka je proto důležité 

zajistit celkovou spokojenost zákazníka a porozumět jeho požadavkům. Pro realizaci 

výzkumu bylo proto nezbytné zamyslet se nad celkovým problémem mobilní prodejny 

a zodpovědět následující otázky. 

1. Do jaké míry jsou zákazníci spokojeni s poskytovanými službami společnosti 

Vodafone? 

2. Jsou zákazníci spokojeni s mobilní prodejnou Vodafone? 

3. Jsou zákazníci spokojeni s možnostmi mobilní prodejny zajistit určité služby? 

4. Jsou zákazníci spokojeni s prodejním personálem? 

Výše jmenované otázky byly pro řešený problém klíčové, ale samozřejmě zde mohly 

být zařazeny i další, které byly neméně důležité. Proto bylo respondentům umožněno se 

v závěru vyjádřit k případným návrhům na celkové zlepšení mobilní prodejny. 

 



35 
 

Definování příležitosti 

Zvolená forma dotazování a následné vyhodnocení zpracovaného dotazníku může 

ukázat směr, kterým se má ubírat mobilní prodejna do budoucna. Zároveň poodkryje 

a zpřehlední vztah zákazníka k této prodejně a nastíní možná nová řešení do budoucna za 

cílem zvýšení spokojenosti všech zákazníků. 

Plán výzkumu 

 Zdroje a data 

Pro tuto diplomovou práci byly informace čerpány z dat primárních a sekundárních. 

Mezi hlavní zdroje primárních dat lze zařadit především zhotovené dotazníky pro výzkum 

spokojenosti zákazníků. Metodou realizace výzkumu byla zvolena metoda osobního 

dotazování. Respondenti byli vybíráni formou nereprezentativní techniky vhodné příležitosti. 

Mezi sekundárními daty figurovaly jako určující především české internetové stánky 

společnosti Vodafone. V menší míře bylo čerpáno z mateřských internetových stránek 

Vodafone v angličtině a také z různých článků, odborné literatury či časopisů, ať už 

v písemné nebo elektronické podobě.  

 Místo dotazování 

Vyplňování dotazníku bylo prováděno vždy před mobilní prodejnou Vodafone v dané 

lokalitě, kterou navštívila tato prodejna v rámci své prodejní trasy. Mezi navštívenými 

lokalitami byl Český Těšín, Jeseník, Krnov, Šumperk a Přerov.  

 Typ a velikost souboru respondentů 

Mezi základní soubor patřili všichni obyvatelé Moravy a Slezska užívající služby 

mobilního operátora. Velikost výběrového souboru byla tvořena počtem 130 respondentů, 

tedy návštěvníků mobilní prodejny Vodafone.  

 Metoda výzkumu 

Pro jednoduchost a dobrou vypovídací schopnost byla zvolena pro diplomovou práci 

kvantitativní metoda dotazování. Jedná se o nejčastější metodu shromažďování primárních dat 

a ve společnosti Vodafone je také tento způsob ve velké míře využíván. Dotazník byl zvolen 

jako anonymní a čítá 21 otázek se zaměřením na spokojenost zákazníka. V úvodní fázi byla 

použita filtrační otázka s cílem rozpoznat zákazníky Vodafone. V případě, že se nejednalo 

o zákazníka Vodafone, byl návštěvník prodejny odkázán na konec dotazníku, který obsahoval 

3 třídící znaky, a to: pohlaví, věk a nejvyšší dosažené vzdělání. V samotném dotazníku se 

poté zjišťuje spokojenost zákazníků s mobilní prodejnou, s jejími zaměstnanci a získávají 
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se případné podněty či připomínky. V dotazníku byly položeny otázky různými formami. Ve 

dvou případech bylo využito otevřených otázek, díky jimž mohl zákazník vyslovit svůj názor. 

Dvě otázky byly rovněž pojaty formou baterií, ve kterých bylo pro hodnocení použito 

známkování jako ve škole, tedy 1 – nejlepší, 4 – nejhorší. Ostatní otázky byly standardní 

a respondent měl na výběr z několika možných odpovědí. 

 Rozpočet výzkumu 

Celkové náklady na realizaci výzkumu představovaly nezanedbatelnou položku. 

Jelikož se jednalo o mobilní prodejnu, tak bylo nutné vždy cestovat na příslušné místo, kde se 

prodejna právě nacházela, a až poté bylo provedeno dotazování zákazníků. K nákladům 

spojeným s cestováním lze dále zařadit také náklady na tisk celkem 390 stránek.  Jak je patrné 

z tabulky 3.1, možnou položku představuje také čas strávený získáváním dotazníků. Celková 

doba trvání byla vyčíslena na cca 50 hodin. Tyto hodiny byly hodnoceny částkou, která 

představovala alternativní příjem 80 Kč/hod. 

Tab. 3.1: Kalkulace nákladů výzkumu 

Dotazníky 130 ks x 3str. x 1 Kč/str. 390,-- 
Čas 4.000,-- 
Cestování 620,-- 

Celkový rozpočet činil 5.100,-- 

Kontrola plánu výzkumu (pilotáž) 

S realizací dotazníku je spojena také kontrola správnosti otázek. Kontrolou této 

správnosti bylo zjistit, jestli jsou otázky nejen vhodně položeny, ale také zda jsou 

srozumitelné a zda zákazníci chápou jejich smysl. Pilotáž byla provedena dne 2. listopadu 

2007 v městě Jeseník. Na základě zjištěných poznatků byly provedeny změny dotazníku 

viditelné porovnáním přílohy č. 3 s konečným dotazníkem v příloze č. 2. V otázce 

č. 2 týkající se dotazu „kterého jiného operátora momentálně používáte?“ byla doplněna 

možnost odpovědi „žádného“. U otázky č. 5, zjišťující jakou službu zákazník používá, byla 

u otázky doplněna možnost „více odpovědí“. Mezi další změny patřila úprava škály 

hodnocení u otázek č. 11 a č. 14, kde došlo k snížení z původních pěti známek na známky 

čtyři. V druhé z těchto škál byl odstraněn jeden faktor hodnocení prodejce týkající se oblasti 

„profesionalita“. Tato oblast již byla částečně obsažena v jiném faktoru a to „odbornost“. 

Mezí drobné změny doplňující formalitu dotazníku patří formulační úpravy u odpovědí 

otázek č. 8 a č. 18. Zároveň díky konečným úpravám byl snížen počet stránek dotazníku ze 

4 na 3, čímž bylo dosaženo především úspory při tiskových nákladech. Došlo také k zlepšení 
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estetického vzhledu dotazníku i přes nemožnost respondenta jej vidět, protože jej měl tazatel 

u sebe. 

Harmonogram činností 

Sběr primárních dat byl realizován v jednotlivých městech začátkem listopadu a trval 

až do prvního týdne v prosinci. Celkem bylo dotázáno 130 návštěvníků mobilní prodejny. 

V tabulce 3.2 jsou uvedeny jednotlivé části podle náročnosti, tj. délky zpracování v měsících. 

Tab. 3.2: Časový harmonogram výzkumu 

 

3.2 Fáze realizace 

V této fázi bylo provedeno shromažďování, zpracování a analýza informací. Následně 

byly údaje fáze realizace vyhodnoceny a interpretovány. 

Sběr informací 

Sběr dat jsem započal dne 2. listopadu 2007 v Jeseníku, kde byla provedena pilotáž 

dotazníku. Následovaly dny 9. listopadu – Český Těšín, 16. listopadu – Šumperk, 

23. listopadu – Krnov a 17. prosince v Přerově.  

Dotazování probíhalo vždy po příjezdu do místa prodeje od počátku otevírací doby, 

tedy od 9. hod. a pokračovalo zpravidla do 16. až 18. hodiny odpolední. Otevírací doba byla 

sice až do 19 hodiny, ale v této době již většinou prodejnu navštěvovali zákazníci v menší 

míře. Návštěvnost mobilní prodejny především na počátku zimního období byla velice špatná, 

nepravidelná, a čítala v průměru 8 osob za hodinu. Z této frekvence zákazníků nebylo možné 

získat jednorázově potřebné množství názorů týkajících se spokojenosti, a tak byly oproti 

plánu navštíveny další výše uvedené lokality. Souhrn veškerých dat z různých lokalit tak 

nakonec přispěl k získání různorodých postojů zákazníků z odlišných oblastí regionu 

a pomohly tak ucelit celkové názory na zkoumanou spokojenost. Jako metoda byla použita 

forma osobního dotazování. Dotazování bylo prováděno s respondenty vždy následně až po 

návštěvě mobilní prodejny, protože jenom oni mohli skutečně posoudit a sdělit své pocity 

září říjen list. pros. leden únor březen duben

Charakteristika společnosti x 
Charakteristika mark. prostředí x 
Teoretická východiska x x 
Metodika sběru dat x

Tvorba dotazníku x 
Realizace výzkumu x x 
Vyhodnocení dat x

Závěrečná doporučení a návrhy x x 
Konečné úpravy a tisk x x 

Měsíce
Činnosti
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z této návštěvy vyplývající. Jako úvodní věta byla použita uvítací forma s následným 

uvedením důvodu dotazování a účelu za jakým budou zpracovány vyplněné dotazníky.  

Analýza získaných informací 

Vyhodnocení dotazníku a následné zpracování výzkumu bylo provedeno pomocí 

počítače, konkrétně díky PC programu MS Word 2007 a MS Excel 2007. Výsledky jsou 

vyjádřeny v procentuálních částkách a znázorněny v grafech a tabulkách v přílohách 

č. 5 a č. 6. 

Součástí analytické části diplomové práce je také zpracování SWOT analýzy 

a následně sestavení konfrontační matice. 

Interpretace výsledků 

Pro realizaci a následné zpracování výsledků spokojenosti zákazníků je důležité 

nejprve identifikovat námi požadovaného respondenta. Jak bylo zmíněno výše, v úvodu 

dotazníku byly použity filtrační otázky, díky kterým byli vyřazeni z výzkumu zákazníci 

využívající služeb jiného mobilního operátora.  

Na základě sběru a vyhodnocení dat bylo dotázáno 130 návštěvníků mobilní prodejny, 

z nichž 42,31 % bylo žen a 57,69 % mužů. V absolutním vyjádření to představovalo počet 

55 žen a 75 mužů. Z celkového počtu 130 respondentů byli zákazníci rozdělení podle věku do 

4 kategorií. Dotázaných ve věku do 18 lety bylo zjištěno 13,85 %, v kategorii 19 – 29 let jich 

bylo 44,85 %, v kategorii 30 – 39 let jich bylo 33,85 % a v poslední kategorii ve věku 

50 a více let činila hodnota 8,45 %. 

Posledním kritériem rozdělení respondentů bylo nejvyšší dosažené vzdělání. Se 

základním vzděláním bylo osloveno 16,92 % respondentů, středoškoláky s výučním listem 

představovalo 22,31 % dotázaných. Na středoškolské vzdělání s maturitou připadl největší 

podíl a to 49,23 % dotázaných a nejmenší skupinou se stali zákazníci se vzděláním 

vysokoškolským v 11,54 %. Z celkového počtu všech dotázaných bylo 83,85 % zákazníků 

společnosti Vodafone, což představuje v absolutním vyjádření počet 109 osob. Zákazníky 

Vodafone oproti tomu nebylo 16,15 %, tj. 21 osob.  



 

4 Analýza spokojenosti zákazníka

4.1 Spokojenost a nespokojenost

Vodafone 
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Analýza spokojenosti zákazníka mobilní prodejny Vodafone

a nespokojenost zákazníků s poskytovanými službami 

íve byli respondenti dotazováni s cílem zjistit, zda a do jaké míry

 spokojeni se službami, které jim společnost Vodafone nabízí. Z grafu 4.1
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ednictvím této formy otázky pak respondenti vyjádřil i své negativní zkušenosti 

využíváním služby a svým způsobem snižují jejich spokojenost 

Na tuto otázku odpovědělo v absolutním počtu 32 respondentů, což p

tu 29 %. Za nejčastější příčinu nespokojenosti byl zákazníky 
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Graf 4.2: Důvody nespokojenosti zákazníků (v %) 
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4.2 Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků

dílčích otázek, které poté napomohly k celkovému komplexnímu hodnocení vztahu zákazníka 

vůči této prodejně.  
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Spokojenost zákazníků s  mobilní prodejnou Vodafone 

pokojenost zákazníků s mobilní prodejnou Vodafone byla zjišť
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4.3: Návštěvnost mobilní prodejny Vodafone (v %)
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v centrech měst. Mobilní prodejna je značně stísněná a může rovněž vznikat pocit nedostatku 

soukromí. Současně je návštěvník vystaven přímému a okamžitému kontaktu s prodejcem, 

který je téměř 2-3 metry od něj, což může vyvolávat také negativní pocity. 

Oproti výše zmíněným rizikům však z dotazování vyplynulo, že 60 % dotázaných se 

cítilo v prodejně příjemně a dalších 35 % označilo atmosféru v prodejně za docela dobrou. 

Kolem 5,5 % zákazníků nebylo schopno odpovědět, jak se v prodejně cítí, ale žádný 

z dotázaných neoznačil odpověď v negativním slova smyslu.  

Mezi ženami a muži přitom nebyly zaznamenány rozdíly a příjemně se cítilo 

v prodejně shodně 60 % dotázaných. Tento pocit byl v prodejně zaznamenán rovněž mezi 

54 - 58 % u všech věkových skupin, kromě nejvyšší. V této věkové skupině nad 50 let se 

příjemně cítilo dokonce 90 % zákazníků. Docela dobře se poté cítilo 40 a 42,5 % lidí ve 

věku 19 – 29 respektive 30 – 49 let. Jako příjemnou označilo prodejnu nejvíce lidí 

s vysokoškolským vzděláním, tj. v 71 % případů. Lidé se základním vzděláním pak 

v 29 % odpovědí uvedli, že nevědí, jak se v mobilní prodejně cítí. 

V třetí otázce byla zjišťována celková spokojenost zákazníků s délkou pobytu 

mobilní prodejny v jejich městě. Tato prodejna se zpravidla vyskytuje na daném místě po 

dobu 3 dní v intervalech pondělí až středa, či čtvrtek až sobota. Během této doby mohou 

zákazníci navštívit prodejnu ve vymezené otevírací době a další možnost mají poté až za 

měsíc. 

Z grafu 4.4 je patrné, že přes 74 % respondentů považovalo 3 dny v měsíci za 

dostatečné a neměli potřebu prodloužení délky pobytu mobilní prodejny. Oproti tomu 

16 % zákazníků požadovalo interval za nedostatečný a požadovali jeho změnu na 

interval dvakrát do měsíce. Nejčastějším argumentem tohoto požadavku byl nedostatek 

volného času a tedy nemožnost stihnout návštěvu prodejny pouze v jednom konkrétním 

termínu. Pouhých 10 % respondentů odpovědělo, že jim délka pobytu mobilní prodejny 

nevyhovuje vůbec.  

Nejvíce spokojených s intervalem 3 dny v měsíci byli zákazníci ve věku 30 – 49 let 

v 85 %. Interval dvakrát do měsíce požadovala nejvíce skupina lidí do 18 let v 27 %. 

Nejméně vyhovoval tento termín respondentům ve věku 19 – 29 let, a to v 13 %.  

Délku tří dnů upřednostňovalo shodně také 78 % lidí se základním vzděláním 

a s maturitou. Delší interval dvakrát do měsíce si přálo 36 % vysokoškoláků. Nejméně 

vyhovovala délka pobytu zákazníkům s výučním listem ve 14 % odpovědí.  
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Graf 4.4: Délka pobytu mobilní prodejny (v %)

 

Čtvrtým zkoumaným kritériem bylo, zda respondenti dokáží ocenit umístění mobilní 

prodejny v daných lokalitách a zda to vnímají jako výhodu vůči umístění prodejen 

konkurence.  

Z celkového počtu dotázaných se nakonec 86 % zákazníků shodlo na kladné odpovědi. 

Jako největší pozitivum pak uváděli dostupnost mobilní prodejny v centrech a náměstích, na 

nichž byla tato prodejna situována. Nespokojeno s umístěním dané prodejny bylo 

14 % dotázaných. 

Plné spokojenosti s umístěním prodejny bylo dosaženo u zákazníků ve věku nad 

50 let. Podobné hodnoty vykázala také skupina zákazníků ve věku 30 – 49 let se 

svými 98 %. Oproti tomu velká část zákazníků ve věku do 18 let označila umístění 

prodejny za špatné v 82 % případů. 

Umístění prodejny nejlépe vyhovovalo v 95 % lidem s výučním listem. Za nejméně 

vhodné umístění pak byla označena lokalita zákazníky se základním vzděláním v 57 %. 

Pátou otázkou bylo hodnoceno, zdali zákazníci pociťují stejnou důvěru k mobilní 

prodejně ve srovnání s běžnými kamennými obchody v jiných městech a obcích. V případě 

negativního hodnocení a vyslovení nedůvěry ze strany zákazníka by bylo nutné se zaměřit na 

určité změny, týkající se designu, funkčnosti či jiných kritérií tak, aby byly splněny typické 

vlastnosti očekávané u srovnávaných kamenných prodejen. Z dotazování však bylo zjištěno, 

že téměř 82 % respondentů pociťuje pozitivní vztah k této mobilní prodejně a nespatřuje v ní 

menší důvěru než k prodejnám kamenným. Pouhých 18 % dotázaných pak uvedlo, že nemají 

k mobilní prodejně stejnou důvěru jako ke kamenné prodejně. 
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Současně s tím jako nejhorší označili službu středoškoláci s maturitou známkou 

2,43 a nejlepší průměrnou známku zaznamenala prodejna u vysokoškoláků ve výši 1,79. 

Porovnáme-li výslednou průměrnou známku 2,3 s celkovou možnou škálou 1 – 4, je 

zde patná nespokojenost respondentů vůči nabízené službě. Mobilní prodejna je totiž částečně 

omezena v možnostech přenášení čísel a oproti kamenným obchodům nabízí pouze 

přenositelnost SIM karet od konkurence na paušál. Přenos čísla na kreditní dobíjení není 

bohužel z technických důvodů umožněn a jak ukázalo hodnocení, zákazníci tento nedostatek 

vnímají. Dalším důvodem projevené nespokojenosti, a tedy horšího hodnocení, může být delší 

čekací doba při přenosu telefonního čísla než při běžné situaci na stacionární prodejně, v níž 

zpravidla tento přenos trvá výrazně kratší dobu. V neposlední řadě může být hodnocená 

známka vyvolána neschopností zákazníka pochopit proces a postupy, které je nutno splnit pro 

přenášení čísel z jednoho na druhého operátora. Je zde totiž nutno provést jisté úkony, které 

nejsou při standardních situacích požadovány. 

Třetím hodnoceným kritériem byla schopnost aktivace balíčků služeb, které jsou 

mezi zákazníky často požadovány. Hodnocení balíčků bylo vesměs pozitivní a celková 

průměrná známka dosáhla výše 1,47. Stejnou známkou označili službu shodně také všichni 

muži a ženy. Tato služba je v mobilní prodejně v podstatě jednoduše zajistitelná a spočívá 

v malém množství úkonů v databázi Vodafone, nebo lze samostatně aktivovat také přes 

internet či operátora. Horší hodnocení by mohlo být způsobeno např. pouhým čekáním či 

neúplným pochopením balíčků, což se zde neprojevilo. Nejlépe opět hodnotili aktivaci 

balíčků respondenti ve věku nad 50 let známkou 1,27 a nejhorší udělená známka byla 1,82 od 

zákazníků do 18 let. Zároveň opět vysokoškoláci udělili aktivaci balíčků nejlepší známku 

1,14 a nejhorší známku získala služba od lidí, se základním vzděláním v průměrné výši 1,93. 

Čtvrté hodnocení zákazníky se týkalo poradenství na mobilní prodejně. Pod tímto 

pojmem bylo myšleno komplexní poskytování veškerých informací zákazníkům na této 

prodejně, a respondentům to bylo takto rovněž vysvětleno. Zákazníci pak celkově hodnotili 

poradenství jako kvalitní a udělili druhou nejlepší průměrnou známku 1,23. Ženy poradenství 

hodnotili lepší průměrnou známkou 1,17 než muži, kteří ohodnotili známkou 1,27. Nejlépe 

bylo hodnoceno poradenství skupinou ve věku 30 – 49 let známkou 1,08 a nejhorší známka 

1,45 byla udělena respondenty ve věku do 18 let. Rovněž lidé s maturitou hodnotili 

poradenství ze všech skupin nejlépe, a to známkou 1,12, a nejhorší známka byla zaznamenána 

u lidí se základním vzděláním ve výši 1,64. 
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Pátá hodnocená služba zákazníky byla zaměřena na spokojenost s možností 

reklamace na této mobilní prodejně. Reklamace jako poskytovaná služba očekávaně dosáhla 

nejhoršího výsledku ze všech zkoumaných veličin. Průměrná známka dosáhla hodnoty 

2,9 a výrazně se tak projevila nespokojenost zákazníků, kteří tuto prodejnu navštěvují. U žen 

dosáhla známka dokonce hodnoty 2,98, čímž se téměř přiblížila hranici tří bodů ze čtyř. Muži 

hodnotili reklamace mírněji, a to průměrnou známkou 2,84. Nejhorší známka 3,1 byla udělena 

reklamacím skupinou respondentů ve věku 30 – 49 let a nejlepší známka dosáhla hodnoty 

pouhých 2,64 u skupiny respondentů nad 50 let. U vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou 

byla rovněž známka kolem 3 bodů a nejlepšího hodnocení dosáhly reklamace známkou 

2,48 u respondentů s výučním listem. 

U reklamací je nutno uvést, že nejsou na mobilní prodejně umožněny vůbec. Jednak 

dle zákona mobilní prodejna reklamace přijímat nemusí, a také proto, že nemá příliš prostorů 

k uskladnění telefonů a reklamace by zvyšovaly náklady při transportu do servisu a zpět. Dle 

hodnocení tedy vyplývá, že část zákazníků si neuvědomuje nemožnost reklamací což je určitě 

pro prodejnu dobré, ale nikoliv uspokojivé. Jistě se zde nabízí možnost změny, která by 

umožnila tyto reklamace přijímat a výrazně tak zvýšina spokojenost zákazníků a tedy 

i konečného hodnocení. 

Jako šesté kritérium byla hodnocena dostupnost mobilní prodejny. Tato dostupnost 

mohla být poté zákazníkem vnímaná dvěma úhly pohledu. Jednak z hlediska dostupnosti, tedy 

vzdálenosti z místa bydliště do místa prodeje. V druhém případě dostupnost jako možnost 

překonání bariéry při vstupu do prodejny, čímž byly myšleny především schody do mobilní 

prodejny. Zákazníci pak hodnotili oba tyto aspekty a celkové známkové hodnocení dosáhlo 

hodnoty 1,88. Ženy hodnotily dostupnost průměrnou známkou 1,83 a muži 1,92. Nejhorší 

průměrnou známka týkající se dostupnosti byla zaznamenána u kategorie zákazníků do 18 let 

ve výši 2,91. Nejlepší známka naopak byla udělena respondenty nad 50 let v hodnotě 1,64. 

Dle věku byly výrazněji spokojeni vysokoškoláci s průměrem 1,64 a nejméně lidé se 

základním vzděláním o hodnotě známky 2,79. 

Posledním hodnoceným kritériem bylo zjištění spokojenosti zákazníků s prodejem 

příslušenství na mobilní prodejně. Tato služba byla nakonec hodnocena druhou nejhorší 

průměrnou známkou 2,46 ze všech. Ženy hodnotily mírnější známkou 2,23 a muži známkou 

2,63. Věková skupina nad 50 let byla opět nejvíce spokojená a hodnotila prodej příslušenství 

známkou 1,91, a jako jediná z kategorií se dostala pod známkové hodnocení 2. Naopak 

nejhůře označila prodej příslušenství slupina 19 – 29 let známkou 2,81. U respondentů 
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respondentů. Největší skupinou, která nebyla takto oslovena, byli zákazníci ve věku 30 – 49 

let, a to ve 20 %. Pozdrav by celkově neměl být ovlivnitelný ani věkem, ani vzděláním 

a neoslovení zákazníka ze strany prodejce by pro prodejce nemělo být omluvou. 

Dále byla hodnocena respondenty celková spokojenost s prodejci, kdy zákazníci jejich 

vlastnostem udělili známky, obdobně, jak tomu bylo u předchozího hodnocení mobilní 

prodejny. 

Z grafu 4.8 je patrné, že při hodnocení celkové spokojenosti zákazníků s prodejním 

personálem bylo velmi spokojeno 68 % respondentů a spíše spokojeno 28 % dotázaných. 

Spíše nespokojeni byli zákazníci v necelých 4 % a nespokojen nebyl žádný. Z tohoto 

hodnocení je vidět mnohaleté úsilí společnosti investovat do lidských zdrojů a lze bezpochyby 

označit prodejce v tomto směru za vysoce kvalifikované. Ženy byly s prodejci velmi 

spokojeny dokonce v 74 % a muži v 63 % případů. Tento patrný rozdíl ve spokojenosti mezi 

muži a ženy může být ovlivněn tím, že do září roku 2007 byli zaměstnáni na mobilní prodejně 

pouze muži, což ženám - zákaznicím vyhovovalo a mužům - zákazníkům mohlo vadit. 

V současné době je na prodejně zaměstnána jedna žena, která může tento rozdíl změnit 

a přispět k vyšší spokojenosti mužských zákazníků. 

Velmi spokojeni byli v 91 % nejvíce občané ve věku nad 50 let následováni věkovými 

skupinami  19 – 29 a 30 – 49 s 68 %. Spíše nespokojeni tak byli jako jediní v 36 % zákazníci 

ve věku do 18 let. Zde se opět projevila věková struktura ve spokojenosti vůči prodejcům, což 

lze přikládat tomu, že na prodejně jsou především starší prodejci, než je běžné na prodejnách 

pevných, což nemusí imponovat mladším zákazníkům. Tato skutečnost je však dána nutností 

řidičských průkazů na nákladní automobil a jistými zkušenostmi v různých situacích oproti 

požadavkům na prodejce v pevné prodejně.  

Velmi spokojeni byli s prodejci také v 80 % vysokoškolsky vzdělaní lidé a spíše 

spokojeni byli nejvíce středoškoláci s maturitou v 32 %. Spíše nespokojeni byli jako jediní 

lidé se základním vzděláním v 29 % z případů. 
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ehled o nových informačních technologiích a mnohdy byli zahrnuti nic ne

nichž usuzovali vysokou odbornost prodejce. Mladší respondenti však mnoha 

vývoji rozumí, a proto byli při hodnocení méně vstřícní. V hodnocení dle výše 

lání hodnotili nejhůře oproti ostatním odbornost lidé se základním vz

spondenti ze strany prodejce srozumitelnost výkladu

 shodného výsledku jako předchozí odbornost a získala pr

ž muži ani ženy se nevychýlili od svého hodnocení, kdy ženy ud

,29. Nutno podotknout, že hodnocená srozumitelnost 

ěma rovinami. Z jedné strany byly hodnoceny zákazníkem 

nesrozumitelné formulace myšlenek prodejce, z druhé strany mohla být promítnuta 

vnímat a pochopit to, co mu prodejce říká. Oproti o

nejstarší generace nejvíce spokojená a označila srozumitelnost známkou 

Velmi 
spokojen

Spíše 
spokojen

Spíše 
nespokojen

Nespokojen

67,89

28,44

3,67
0,00

 

no výše, respondenti hodnotili pomocí známek také jednotlivé 

sob jednání a jiné vlastnosti, které měly podle 

chto údajů: odbornost, 

ilost, informovanost, vzhled, vystupování, sympatie. 

1,33. Ženy hodnotili 

shodli na lepším hodnocení a udělili 

y osoby ve věku nad 50 let se 

ů ve věku do 18 let. Jak 

itou roli. Starší zákazníci ve většině případů 

byli zahrnuti nic neříkajícími 

espondenti však mnoha 

hodnocení dle výše 

e oproti ostatním odbornost lidé se základním vzděláním 

rozumitelnost výkladu. Tato položka 

edchozí odbornost a získala průměrnou známku 

ž muži ani ženy se nevychýlili od svého hodnocení, kdy ženy udělily známku 

srozumitelnost mohla být 

jedné strany byly hodnoceny zákazníkem 

z druhé strany mohla být promítnuta 

íká. Oproti očekávání byla 

známkou 1,09, z čehož lze 
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vyvodit téměř maximální pochopení výkladu. Za nejhůře srozumitelný byl označen výklad 

zákazníky ve věku do 18 let, a to známkou 1,82. 

Ochota prodejců byla hodnocena všemi respondenty jako druhá nejlepší a získala 

průměrnou známku 1,19. Ženy hodnotily „ochotu“ známkou 1,23 a muži o něco lepší 

známkou 1,16. Dle věkové kategorie nejlépe hodnotili ochotu poradit respondenti nad 50 let 

a více, kdy všemi byla přidělena známka 1. Za nejméně ochotné byli prodejci označeni 

skupinou ve věku do 18 let se známkou 1,36. Vzdělání zde hrálo menší úlohu a za nejvíce 

ochotné považovali prodejce vysokoškolsky vzdělaní a lidé s výučním listem, kteří shodně 

přidělili známku 1,14. Lidé se základním vzděláním hodnotili nejhorší známkou 1,43. 

Zdvořilost získala u respondentů nejlepšího výsledku a průměrná známka byla 1,16, 

kdy ženy hodnotily zdvořilost lepší známkou 1,13, muži označili zdvořilost známkou 1,18. 

Věková skupina od 30 do 49 let hodnotila zdvořilost nejlepší známkou a všichni dotazovaní 

udělili 1. Nejhorší známky se prodejci dočkali hodnocení od věkové skupiny do 18 let, a to 

známky 1,36. U lidí s maturitou dosáhli prodejci nejlepší průměrné známky 1,07 a naopak 

nejhorší známku 1,43 získali u zákazníků se základním vzděláním. 

Informovanost jako jediná přesáhla průměrné známky nad 1,5 a stala se tedy nejhůře 

hodnocenou vlastností prodejců. Ženy i muži se téměř shodli na známce, kdy ženy hodnotily 

známkou 1,53 a muži známkou 1,55. Tento fakt může být způsoben tím, že k prodejcům na 

mobilní prodejně se informace o dění ve společnosti dostávají pomaleji a také přístup 

k internetu a na osobní maily je zde značně ztížen pomalým připojením. Rovněž probíhající 

školení zde nejsou jednoduchá, oproti pevným prodejnám. Nejhůře hodnotila informovanost 

věková kategorie do 18 let a překvapivě také stejně kategorie nad 50 let známkou 1,64. 

Nejlepší průměrnou známku 1,47 obdrželi prodejci od věkové kategorie 19 - 29  let. Stejnou 

známkou hodnotili informovanost také lidé s maturitou a výrazně nejhorší známka byla 

zaznamenána u lidí se základním vzděláním ve výši 1,71.  

U hodnocení vzhledu prodejců byla zaznamenána druhá celková nejhorší známka 

v průměrné výši 1,47, kdy ženy a muži hodnotili téměř podobnou známkou 1,45 respektive 

1,48. Toto hodnocení vystihuje reálnou situaci, která má přímou vazbu na mobilní prodejnu. 

Prodejci zpravidla přespávají v lokalitách a prodávají po sobě 3 dny v kuse, což se může 

negativně projevit na jejich vzhledu. Jiným problémem může být vzhled oblečení prodejců, 

které nemohou nikde po dobu pobytu vyprat či vyžehlit. Zákazník, který poté hodnotil 

prodejce a měl je možnost porovnat třeba s ostatními prodejci v kamenných prodejnách, mohl 

projevit vůči vzhledu svou nespokojenost. Plné spokojenosti se vzhledem dosáhli ale prodejci 
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u věkové kategorie nad 50 let. Ostatní věkové kategorie již tak shovívavé nebyly. Zákazníci 

ve věku do 18 let hodnotili vzhled známkou 1,73 a věková skupina od 19 – 29 let známkou 

1,72. Lidé s maturitou hodnotili vzhled prodejců nejlépe známkou 1,35, nejhůře dopadli 

prodejci překvapivě u lidí s výučním listem, kteří udělili nejhorší známky ze všech kategorií 

ve výši 1,86.  

Dále respondenti hodnotili spokojenost s vystupováním prodejce vůči nim 

samotným. Celková průměrná známka dosáhla hodnoty 1,29. Ženy hodnotily vystupování 

známkou 1,38 a muži hodnotili s menší odchylkou od žen známkou 1,23. Zde mohla hrát 

menší roli právě již výše zmiňovaná absence ženy na prodejně. Zákaznice se pak mohly cítit 

nepříjemně, což promítly do hodnocení. Z věkových kategorií byli spokojeni nejvíce 

zákazníci od 30 – 49 let a nejméně spokojeni s vystupováním byli zákazníci ve věku do 18 let 

se známkou 1,64. Nejvíce spokojeni byli rovněž zákazníci s maturitou o známce 1,18, která 

byla nejlepší průměrným hodnocením ze všech. Naopak nejhorší hodnocení bylo ze strany 

zákazníků se základním vzděláním o průměrné známce 1,57. 

Sympatie byla poslední hodnocenou vlastností prodejců a celková průměrná známka 

dosáhla čísla 1,34. Ženy i muži zde sympatie prodejců cítili téměř totožně, kdy ženy přidělily 

známku 1,32 a muži 1,35. Mezi nejvíce spokojené a za sympatické označili prodejce 

zákazníci ve věku 30 – 49 let známkou 1,15 a nejhorší hodnocení získali prodejci od 

zákazníků do 18 let, kteří udělili známku 1,73. Středoškoláci s maturitou rovněž považovali 

prodejce za nejvíce sympatické a ocenili je průměrnou známku 1,17. Naopak lidé se 

základním vzděláním udělili ze všech kategorií nejhorší známku 1,79. 

Shrneme-li celkově spokojenost s osobou prodejce na základě předchozích 8 faktorů, 

vyplývá, že nejvíce spokojení byli občané ve věku nad 50 let, u nichž se dá očekávat, že 

nároky mají většinou menší. Naopak mladí lidé a především nejmladší generace do 18 let 

hodnotila prodejce nejhůře téměř ve všech případech. V hodnocení dle pohlaví se téměř ve 

všech případech ženy a muži shodli až na jisté odchylky, které lze přikládat především 

nerovnoměrnosti pohlaví u obsluhujícího personálu. Dle vzdělání byli nejkritičtější lidé se 

základním vzděláním a naopak nejlépe hodnotili prodejce skupiny vysokoškoláků a zákazníků 

s maturitou. 
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Graf 4.9: Hodnocení vlastností prodejců
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Problémy a odpovědi zákazníků se soustředily do 12 bodů, z nichž nejfrekventovanější 

byl návrh na zlepšení týkající se schodů do prodejny. Zde uvedlo 13 % respondentů, že jim 

tyto schody nevyhovují. Je zde jistá spojitost s ročním obdobím, kdy v zimních měsících 

schody namrzají a jsou značně kluzké, i přes jejich vroubkování, které by mělo uklouznutí 

zabránit. Zároveň je zde také handicap pro lidi, kteří jsou imobilní nebo popřípadě mají menší 

pohybové schopnosti. Vyjít poté 6 schodů se může pro ně stát nepřekonatelnou překážkou. 

Za jiný problém byla zákazníky v 6 % případů označena absence židle na prodejně. 

Židli by přitom zákazníci uvítali především při delším vyřizování. Nedostatek židlí je však 

viditelný nejen na prodejnách operátora Vodafone, ale také u jiných operátorů či prodejců. 

Domnívám se, že je to především z důvodu, aby zákazník vyřídil vše nutné a příliš se 

nezdržoval v prodejně. Za této situace ale může dojít ke snížení spokojenosti zákazníka. 

Zároveň se neexistence židlí může projevit také v opačném směru, a to v nespokojenosti 

zaměstnance, který ji mnohdy přenese na konečného zákazníka. 

Dalšími nejčastějšími stížnostmi byly označeny v 3 % tyto problémy: přílišné teplo, 

málo navštěvujících lokalit, stáří mobilní prodejny, otevírací doba, reklamace. Tyto 

argumenty byly také na místě. V zimním období bylo docela nepříjemné vstoupit z chladného 

prostředí do přehřáté místnosti, kde se člověk okamžitě zpotil. Zároveň výtky týkající se 

„starého auta“ mají své zdůvodnění, kdy je patrné, že prodejna je staršího data. Výhrady 

týkající se otevírací doby jsou dle mého názoru neopodstatněné a myslím, že prodejna 

vychází celkově vstříc zákazníkům. Otevírací dobu od 9 do 19 hodin lze označit za 

dostatečnou. Problematika reklamací se pak promítla nejen v této otázce, ale také v hodnocení 

mobilní prodejny uvedeném výše. 

Mezi méně časté, ale respondenty uvedené problémy lze vyjmenovat následující: 

špinavé auto, stísněné prostory, nedostatečné poradenství v oblasti telefonů, lepší zásobování 

telefony a nedostatečné informování zákazníků, kde bude mobilní prodejna stát. 

4.6 SWOT analýza 

SWOT analýza byla použita k závěrečnému hodnocení této prodejny. Použití SWOT 

analýzy si klade za cíl určení důležitých charakteristik mobilní prodejny, vymezení silných 

a slabých stránek a nalezení vhodných příležitostí, popřípadě hrozeb, které ji mohou ovlivnit. 

Silné stránky mobilní prodejny (S) 

• vysoká prestiž značky a image operátora, 
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• otevírací doba od 9 – 19 hodin, kdy ostatní prodejny v malých městech zpravidla 

zavírají dříve, 

• kvalifikovaný personál, 

• nižší náklady oproti pevným prodejnám, 

• flexibilita mobilní prodejny, 

• originální služby a technologie, 

• umístění prodejny v centru města, 

• kvalitní reklamní kampaně a podpora prodeje, 

• pro uzavření tarifu není nutná smlouva, 

• pojízdná reklama (vzhledem k velikosti automobilu), 

• možnost oslovení většího počtu zákazníků, 

• možnost odzkoušet prodej v nových lokalitách bez nutnosti zřizovat pevnou prodejnu. 

Slabé stránky mobilní prodejny (W) 

• kapacita prodejny, 

• jazyková znalost prodejců, 

• není zajištěn bezbariérový přístup, 

• nemožnost posadit se v prodejně, 

• menší zásoby telefonů oproti kamenným obchodům, 

• starší datum výroby kamionu, 

• omezené parkování v oblasti centra, kde je umístěna mobilní prodejna, 

• nedokonalá distribuce (proluky v dodání katalogů, mobilů aj.), 

• neexistence technického zázemí (WC), 

• lehké pokyvování prodejny při větším množství zákazníků, 



56 
 

• nedostatečná propagace mobilní prodejny, 

• nemožnost uplatnění reklamací. 

Příležitosti mobilní prodejny (O) 

• rozšíření prodejního sortimentu (zejména o příslušenství), 

• umožnění bezbariérového vstupu, 

• možnost zavedení přijímání reklamací, 

• vstup do nových lokalit, 

• inovace mobilní prodejny, popřípadě změna z nákladního auta na nízkopodlažní 

autobus, 

• zvýšení povědomí o příjezdu mobilní prodejny (promo akce, rozhlas, místní tisk), 

• růst příjmů obyvatel, 

• v místech úspěchu mobilní prodejny možnost otevření kamenného obchodu. 

Ohrožení mobilní prodejny (T) 

• zadlužení domácnosti a růst platební neschopnosti, 

• sezonní kolísání poptávky, 

• reálná šance k vzniku přímé nové konkurence ve formě mobilní prodejny, 

• zvyšování pronájmu stání, 

• růst cen energií, 

• měnící se potřeby a vkus zákazníků, 

• pokles prodejů pod přijatelnou hranici v rámci delšího časového horizontu, 

• silná konkurence ze strany operátorů T-Mobile, O2 a U:fon, 

• změna politického uspořádání v lokalitách stání, 

• problémy s dojezdem v zimních měsících do horských lokalit, 
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• špatné stavy silnice, 

• zdražování mýta, 

• neprodloužení speciální vyjímky provozu ambulantní prodejny (váha vozidla je vyšší 

min. o jednu tunu nad rámec technického průkazu), 

• přesycení trhu na poli mobilní komunikace. 

Na základě SWOT analýzy byla poté sestavena konfrontační matice, která je obsahem 

tabulky 4.1. 

Tab. 4.1: Konfrontační matice 

Podíváme-li se na všechny kvadranty konfrontační matice, v prvním se nachází řešení 

našeho problému. Pokud mobilní prodejna využije svých silných stránek v kombinaci 

s příležitostmi, může získat konkurenční výhodu. Například pomocí kvalifikovaného 

personálu by mohla proniknout do nových lokalit na trhu.  

V druhém kvadrantu nacházíme odpověď na otázku, zda je mobilní prodejna 

Vodafone schopna odolat vůči hrozbám, tedy, zda dokáže využít svých silných stránek 

k jejich překonání. Může například využít své proslulosti, síly značky a čelit současné 
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i budoucí konkurenci, popřípadě její jméno může pomoci překonat již tak nasycený trh 

a přinést dodatečné příjmy. 

Ve třetím kvadrantu lze vyčíst, jak je schopna mobilní prodejna využít příležitostí 

a čelit svým slabým stránkám. V případě vstupu do nové lokality bude muset vylepšit nejen 

distribuci, ale zároveň zlepšit také propagaci prodejny. V případě růstu mezd by měla mít 

prodejna rovněž větší zásoby a očekávat vyšší poptávku ze strany zákazníka. 

V posledním kvadrantu je zobrazen kořen problému této mobilní prodejny. Například 

dojde-li ke střetu nedokonalé distribuce a menších zásob na prodejně se silnou konkurencí, 

může to vést k odlivu zákazníků a zakoupení produktu u konkurence. Nedostatečná propagace 

může rovněž vést k přesunu zákazníků k nové konkurenci.  
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5 Návrhy a doporučení 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit spokojenost zákazníků s mobilní prodejnou 

Vodafone. Hodnotil jsem nejenom samotnou mobilní prodejnu, ale také kvalitu jejich 

prodejců. Na základě jednotlivých výsledků získaných z předchozí analýzy proto doporučuji 

následující návrhy a opatření, vedoucí ke zlepšení spokojenosti zákazníků, využívajících 

služeb výše zmíněné prodejny. 

Zvýšení spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami Vodafone 

Z celkového počtu 109 zákazníků společnosti Vodafone označilo 30 % služby 

operátora za vynikající. Dalších 47  % zákazníků pak považovalo služby operátora Vodafone 

za velmi dobré. Pozitivním zjištěním ve výzkumu bylo také to, že ani jeden z dotázaných 

respondentů neoznačil služby za špatné a pouze 1 % považovalo tyto služby za ucházející. 

Nespokojení zákazníci měli poté celkově 32 připomínek, které se týkaly služeb 

poskytovaných operátorem. Nejčastějším důvodem nespokojenosti byl zákazníky označen 

špatný signál. Dalším problémem byla zmiňována pomalá data prostřednictvím již zastaralého 

způsobu přenosu pomocí technologie GPRS a EDGE. Kromě těchto nedostatků si zákazníci 

stěžovali na malé množství telefonů v prodejnách Vodafone, menší množství prodejců oproti 

kamenným obchodům a na špatnou nabídku stávajícím zákazníkům. Rovněž byly zmíněny 

problémy technického rázu, týkající se především časté neschopnosti zákazníka dovolat se 

operátorovi či „neprůchodnost“ hlasové samoobsluhy. 

Na základě těchto připomínek doporučuji společnosti Vodafone především zvýšení 

investic na stavbu vysílačů a následné rozšiřování pokrytí signálem. I přes inzerované pokrytí 

republiky v 99 % na internetových stránkách, dochází k problémům se zachycením signálu 

především v horských oblastech. Tyto lokality navštěvuje především právě zkoumaná mobilní 

prodejna, a proto se zde také ve velké míře stížnosti týkající se signálu objevily. Investice do 

nových vysílačů jsou však velice nákladnými a pro firmu velkou finanční zátěží. Proto zde 

navrhuji hlavně využití možnosti tzv. sdílení sítě (share). Operátor Vodafone by tímto 

způsobem, po domluvě s ostatními operátory, mohl v daných oblastech pomocí sdílených 

vysílačů šířit signál a naopak konkurence by mohla využít stávající vysílače společnosti 

Vodafone. Tím by došlo ke snížení nákladů, jelikož by byly rozděleny mezi více subjektů. 

V případě pomalého přenosu dat pomocí GPRS či EDGE by jistě zvýšilo spokojenost 

zákazníků uvedení nové technologie přenosu, narozdíl od stávající, kterou v dnešní době již 

téměř nikdo nevyužívá. Změna je rovněž spojena s finanční otázkou a implementací nových 
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systémů podporujících nové technologie. V souvislosti s poskytováním starých technologií 

bych doporučil především snížení ceny, kterou zákazníci za tyto služby platí. Po překlenutí 

doby na změnu, bych poté přistoupil k využití vysokorychlostního internetu díky v minulosti 

získané licenci na síť 3. generace UMTS. Tímto by jistě nejen vzrostla spokojenost zákazníků 

se službami, ale vznikl by také nástroj pro získání dalších zákazníků, kteří rychlejší 

internetové služby vyhledávají. 

Jiným zmíněným problémem ve vztahu k poskytovaným službám bylo malé množství 

telefonních přístrojů na prodejně. Tento problém je zpravidla zaznamenán nejčastěji při 

uvádění novinek na trh. Nové přístroje jsou posléze i přes jejich nedostatek či nepřítomnost na 

prodejnách inzerovány v časopisu ČILICHILI, v reklamách nebo na internetu. Inzerci bych 

proto neprováděl dříve, dokud nejsou plně zásobeny veškeré prodejny. Došlo by tak 

především k odvrácení případného zklamání ze strany zákazníka a zabránění vzniku jeho 

nespokojenosti. 

Dále bych navrhl věnovat větší pozornost hlasové samoobsluze. Zákazníci by jistě 

uvítali větší orientaci při volání na linku *077, kdy v současné době v případě, že se dovolají, 

jsou spojeni s hlasovým automatem. Lidé však zpravidla nechtějí mluvit s automatem, ale 

chtějí hovořit s člověkem. Po vyjmenování všech možností, které tato samoobsluha nabízí, 

dokonce nabídka na spojení s operátorem úplně chybí. 

Dalším možným návrhem by mohlo být zlepšení nabídky služeb stávajícím 

zákazníkům. Je sice pravda, že vánoční kampaň v roce 2007 byla zaměřena především na 

stávající zákazníky, ale respondenti si asi představovali odlišné výhody. Místo těchto 

nepravidelných akcí bych zde doporučil zavedení určitých „benefitů“, které by zákazník 

získával za utracené peníze a následně za ně mohl čerpat výhody v podobě služeb či 

hmotných odměn kdykoliv dosáhne jejich určitého množství. 

Jiným návrhem může být zlepšení pohybu prodejců na prodejně. Zákazníci si stěžovali 

na jejich malý počet, ale příčinu bych zde viděl především ve špatné organizaci práce. 

U prodejců by se nemělo stávat, že jich bude na prodejně menší počet než těch, kteří mají 

momentálně přestávku v rámci pracovní doby. 

Zhodnocení spokojenosti s mobilní prodejnou 

Z marketingového výzkumu vyplynulo, že mezi nejčastější návštěvníky patřili lidé, 

kteří navštívili prodejnu poprvé. Mezi těmito byli v 64 % nejpočetnější skupinou lidé nad 

50 let. Druhou početnou skupinou bylo 31 % zákazníků navštěvujících prodejnu pravidelně 
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jedenkrát za měsíc. Tyto zákazníky lze považovat za stálé klienty. Z celkového počtu 

zákazníků pak bylo 69 % těch, kteří využívají některého tarifního programu. Na základě 

výsledků bylo také patrné, že velká skupina respondentů byla převážně zákazníky Vodafone, 

a navštěvuje mobilní prodejnu zpravidla za účelem získání informací. Naopak jinou skupinou 

jsou lidé, kteří zde přišli poprvé. Zde proto doporučuji kombinaci dvou přístupů vzhledem 

k struktuře zákazníků. Mobilní prodejna Vodafone by se měla zaměřit jednak na péči o své 

stávající, především tarifní zákazníky, a zároveň by zde měla existovat strategie zaměřená na 

potencionální nové zákazníky. Výraznou roli by měli v tomto přístupu hrát především 

prodejci a jejich prodejní schopnosti. Díky vhodně zaměřeným školením by pak prodejce 

mobilní prodejny měl být schopen nabídnout jednak nové služby novým zákazníkům 

a zároveň optimalizovat řešení služeb stávajícím zákazníkům, popřípadě je doplnit o novější 

služby a nové informace. Důležitým zjištěním rovněž byla neexistence stálé klientely ze 

strany zákazníků ve věkové skupině do 18 let. Tito navštívili prodejnu poprvé v 55 % 

případů, ale pravidelně prodejnu nenavštěvují vůbec. Proto by mělo dojít ke změně 

v komunikačním kanálu, zaměřeném především na tuto věkovou skupinu do 18 let, protože 

právě nejmladší generace představuje pro operátora Vodafone budoucí zákazníky a jeví se 

jako nejdůležitější. Zaměřil bych se například na změnu vzhledu ambulantní prodejny, která 

by pak mohla být pro mladší zákazníky přitažlivější. Dále bych doporučil komunikovat se 

zákazníky pomocí informačních technologií jako je internet, zasílání emailu o příjezdu aj. 

 Z výsledků výzkumu bylo rovněž zjištěno, že zákazníkům vyhovovala délka pobytu 

mobilní prodejny v daných lokalitách a byli s ní v 74 % spokojení. Menší část zákazníků 

požadovala zvýšení tohoto intervalu na dvakrát do měsíce a 10 % zákazníků nebylo 

spokojeno s délkou pobytu vůbec. Vzhledem k výrazné převaze spokojených zákazníků zde 

nenavrhuji žádnou změnu v harmonogramu navštěvovaných lokalit, ani v intervalu dojíždění 

jedenkrát za měsíc, v podobě tří dnů stání v dané lokalitě. Zvýšením intervalu by se totiž 

snížila možnost navštěvovat větší množství lokalit, a rovněž by se daná skutečnost mohla 

projevit ve snížených tržbách v případě stání ve stejné lokalitě dvakrát do měsíce. 

S umístěním mobilní prodejny bylo spokojeno 86 % dotázaných, kteří hodnotili její 

dostupnost kladným stanoviskem. Nejméně pak vyhovovalo umístění 81 % zákazníků ve 

věku do 18 let. Toto negativní hodnocení mladších zákazníků lze zdůvodnit špatnou dopravní 

dostupností či nemožností docestovat na místo prodeje. Zákazníci v této věkové kategorii 

zpravidla nemají řidičský průkaz nebo nemohou samotní navštívit prodejnu bez rodičů, na 

kterých jsou závislí. Vzhledem k celkové spokojenosti zákazníků, opomineme-li výše 
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zmíněnou věkovou skupinu do 18 let, doporučuji ponechat umístění mobilní prodejny ve 

stávajících lokalitách. Zákazníci jsou již jistě zvyklí na tato místa a změna lokality by mohla 

vést k celkovému snížení spokojenosti. 

Z marketingového výzkumu rovněž vyplynulo, že velká část zákazníků se cítila 

v mobilní prodejně příjemně. Atmosféra nebyla hodnocena jako negativní ani v jednom 

z případů. Lze tedy konstatovat, že vnitřní uspořádání, hudba, či vzhled interiéru této mobilní 

prodejny, nemá nežádoucí účinky na zákazníkovu spokojenost, a nejsou tedy nutné žádné 

změny. 

Důvěru v mobilní prodejnu vyslovilo 82 % všech zákazníků, ale zároveň byl uveden 

u poloviny respondentů požadavek na vznik kamenné prodejny v  místě bydliště 

dotazovaných. Druhé polovině dotázaných pak nezáleželo na typu prodejny, nebo uvedli 

spokojenost se stávající mobilní prodejnou. Společnosti Vodafone bych proto doporučil 

částečný monitoring daných lokalit a na základě objemu prodeje zvážit možnost, zda by 

nebylo výhodnější zavedení kamenných prodejen. Tímto krokem by společnost jistě vyšla 

vstříc nejen uvedené polovině respondentů, ale všem zákazníkům Vodafone a napomohla tak 

k jejich větší spokojenosti. 

Zhodnocení spokojenosti zákazníků s rozsahem služeb mobilní prodejny 

Z marketingového výzkumu bylo zjištěno, že zákazníci nebyli spokojeni s některými 

nabízenými službami mobilní prodejny Vodafone. Nejvýraznějším nedostatkem byla 

označena nemožnost reklamace telefonních přístrojů. Na základě občanského zákoníku 

č. 40/1964 Sb. a všeobecných podmínek Vodafone sice mobilní prodejna reklamace přijímat 

nemusí, ale pokud by prodejna přesto reklamace přijímala, napomohla by ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků. Proto společnosti Vodafone doporučuji umožnit zákazníkovi 

reklamace i na mobilní prodejně. V rámci interního zásobování by poté mohl být mobilní 

telefon dodán na nejbližší kamennou prodejnu, která by reklamované přístroje posílala do 

servisu s ostatními reklamovanými telefony. Pro navrácení opravených přístrojů zpět na 

mobilní prodejnu doporučuji využití služeb pošty, čímž by byla splněna jednak lhůta 30 dnů 

pro reklamaci, a rovněž zvýšena spokojenost ze strany zákazníka. 

Z výsledků také vyplynulo, že zákazníci vnímali jako problém nemožnost přenosu 

mobilního čísla. Přenosem se rozumí možnost využívat současné číslo s předvolbou u jiného 

operátora než toho, u něhož číslo získal. Tato služba přitom vyplývala v minulosti ze zákona 

o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. a mobilní prodejna není dosud na tento přenos dostatečně 
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připravena. V případě požadavku zákazníka na přenos čísla z „tarifu na tarif“ lze tuto změnu 

provést, ale je to poměrně dlouhý proces, a pro zákazníka značně nepříjemný. Mnohdy trvá 

i přes 30 minut. Jestliže ale zákazník požaduje přenesení čísla na dobíjecí kupón, prodejna 

není schopna tuto možnost zajistit vůbec. Tento problém vychází především ze situace, že 

mobilní prodejna není spojena s centrálním systémem a pracuje tzv. v režimu „offline“. Proto 

doporučuji společnosti Vodafone určitou implementaci a změnu z režimu „offline“ na režim 

„online“. Tato změna spočívá především v zajištění dostatečně rychlého bezdrátového 

internetu, což paradoxně v současnosti Vodafone nemá. Je tedy nutno využít rychlého 

internetu ze strany konkurence.  Následně doporučuji, díky předchozímu opatření, zajištění 

spojení s centrální databází a zavedení jednotného programu, který v současnosti využívají 

všechny kamenné prodejny. Na základě tohoto spojení bude pak mobilní prodejna schopna 

plně zabezpečit veškeré služby a výrazně tak sníží nejen čas, potřebný k jednotlivým 

operacím, ale také zvýší spokojenost s celkovými službami Vodafone. 

Další nedostatek byl zákazníky vnímán ve vztahu k rozsahu nabízeného příslušenství 

na mobilní prodejně. Zákazníci si uvědomovali nemožnost dokoupení různých přídavných 

zařízení, jako je bluetooth, sluchátka či pouze pouzdra na mobil. Tato skutečnost se následně 

projevila na jejich hodnocení a snížené spokojenosti. V mobilní prodejně je sice menší 

prostor, který značně snižuje možnosti ve volbě nabízeného sortimentu, ale přesto by zde výše 

jmenované příslušenství nemělo chybět. Proto doporučuji především lepší organizaci 

skladování na mobilní prodejně a v jejich úschovných skříňkách. Ty zpravidla obsahují řadu 

nepotřebných věcí, ať už věci patřící zaměstnancům, či přístroje a propagační materiály, které 

již neplní funkci, a měly být dávno zaslány zpět do centrálního skladu. Díky takto ušetřenému 

prostoru by byla prodejna schopna částečně vynahradit nedostatek, a oproti kamenným 

prodejnám alespoň částečně splnit zákazníkova přání v tomto minimálním rozsahu. 

Další služby poskytované zkoumanou mobilní prodejnou byly hodnoceny vesměs 

pozitivně, a proto nedoporučuji žádná opatření, nebo jejich případné změny. 

Zhodnocení spokojenosti zákazníků s prodejním personálem 

 Na základě provedeného marketingového výzkumu bylo zjištěno, že 68 % zákazníků 

bylo s prodejci velmi spokojeno a dalších 28 % spíše spokojeno. Nespokojen nebyl ani jeden 

z dotázaných respondentů. Spíše nespokojena byla jediná skupina zákazníků, a to skupina ve 

věku do 18 let se základním vzděláním, o celkovém součtu 4 %. Tuto menší nespokojenost 

lze především odůvodnit vyšším věkovým průměrem prodejců mobilní prodejny. Proto 
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navrhuji určitou změnu spočívající v náboru mladších prodejců, kteří by jistě zákazníky ve 

věku do 18 let oslovili a lépe zaujali. 

Ve výzkumu byla rovněž hodnocena pozitivně celková spokojenost s prodejci. 

Veškeré známky týkající se jejich odbornosti, srozumitelnosti výkladu, vystupování a dalších 

byly hodnoceny průměrnou známkou menší než 2. Relativně nejhoršími vlastnostmi pak byly 

označeny informovanost a vzhled prodejců. Stížnosti zákazníků na vzhled lze přikládat 

možnému znečištění či pokrčení oděvu jednotlivých prodejců. To může být způsobeno 

především pohybem prodejců v rámci prodejní trasy mobilní prodejny a nedostatek zázemí, 

kde by svůj oděv mohli vyprat a vyžehlit. Jiným kritériem pro špatnou známku by mohl být 

také design firemního oblečení, které mnohdy neodpovídá představám všech zákazníků. Zde 

proto navrhuji společnosti Vodafone především zvýšení množství pracovního oděvu, 

přiděleného na jednoho prodejce mobilní prodejny oproti běžným prodejnám. Dále 

doporučuji zamyslet se nad výběrem triček, která jsou často výrazná, nebo nevhodná pro 

prodejce. 

Respondenty bylo také hodnoceno, zda byli při vstupu do mobilní prodejny osloveni 

prodejci. Celkově bylo osloveno 90 % všech zákazníků, kteří vstoupili do prodejny. Toto 

vysoké procento mohlo být zkresleno situací, kdy na prodejně bylo velké množství zákazníků, 

a prodejce si jednoduše nově příchozího nevšiml. Oslovení a slušné pozdravení nedílně patří 

mezi základní zásady slušného chování, proto by nikdy nemělo chybět ani při vstupu 

zákazníka do prodejny. Společnosti Vodafone doporučuji, aby se částečně zaměřila na 

zlepšení přístupu prodejců vůči zákazníkovi a zasadila se o zvyšování jejich komunikačních 

dovedností. Celkově lze ale říci, že prodejci byli „téměř“ ve všech případech dobře 

připraveni, a po pozdravení zákazníka se mu začali věnovat. 

Ve výzkumu bylo také zjištěno, že prodejci byli schopni zákazníkovi odpovědět 

v 87 % případech. Menší část dotazů ze strany zákazníka konzultovali se svým kolegou 

a v 11 % nedokázali zákazníkovi odpovědět vůbec. Největší deficit ze strany odpovědí byl 

zaznamenán u nejmladší věkové kategorie, kdy nebylo zodpovězeno 36 % dotazů. Tato 

situace koresponduje s výše uvedenou hodnocenou vlastností prodejců ohledně 

informovanosti. Proto navrhuji opět se zaměřit na častější školení zaměstnanců, která jsou 

mnohdy na mobilní prodejně opomíjena, a vedou k nedostatečnému množství informací 

požadovaných zákazníkem. Důležitou roli zde může hrát také problém s připojením do 

centrální databáze, v níž jsou informace pro prodejce dostupné. Proto by bylo také 

východiskem již výše zmiňované lepší připojení na internet. 
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Zhodnocení návrhů respondentů na zlepšení spokojenosti zákazníků 

Jak vidíme z provedeného výzkumu, zákazníkům bylo umožněno vyjádřit se k mobilní 

prodejně, a navrhnout pomocí otevřené otázky zlepšení, která by pomohla zvýšit jejich 

spokojenost. Na tuto otázku odpovídalo v absolutním počtu 44 respondentů, což 

představovalo 40 % všech dotázaných zákazníků Vodafone. 

Mezi těmito inspirativními nápady a doporučenými změnami do budoucna se objevily 

nejčastěji jako problematické a nežádoucí především schody, jejichž odstranění žádalo 13 % 

respondentů. Tyto schody představují hlavní problém především pro starší nebo tělesně 

postižené občany. Dalšími nespokojenými zákazníky pak mohou být maminky s kočárky, 

které je nechtěly nechat venku, popřípadě všichni zákazníci s kluzkou obuví. Doporučil bych 

proto odstranění těchto schodů, čímž by došlo k zlepšení přístupu do prodejny, a zároveň by 

to vedlo ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V dnešní době považuji přinejmenším současný 

koncept nákladního automobilu ve formě mobilní prodejny za neuspokojivý. Výrazné 

zlepšení by bylo dosaženo investicí do nové mobilní prodejny nejlépe koncipované pomocí 

nízkopodlažního řešení, např. nízkopodlažního autobusu. Tímto by byly odstraněny překážky 

vstupu pro mnoho občanů, a zároveň by byl také ušetřen čas prodejců, který je potřebný 

k nezbytnému skládání a rozkládání schodů při odjezdu a příjezdu kamionu. 

Respondenti rovněž na prodejně postrádali v 6 % židle. Tento nedostatek je viditelný 

nejen u operátora Vodafone, ale také u konkurence. Nejčastěji je argumentována neexistence 

židlí z důvodu zabránění zbytečnému trávení delšího času na prodejně ze strany zákazníka. 

Oproti tomu je židle zákazníkem mnohdy vyžadována a může napomoci ke zvýšení 

spokojenosti. Proto bych doporučil zavedení židlí a tímto způsobem vyplnit přání zákazníků. 

 Ve výzkumu byl zákazníky zmíněn také nedostatek informací o příjezdu mobilní 

prodejny do daných oblastí. Společnost Vodafone zajišťuje tyto informace nejčastěji 

prostřednictvím katalogu ČILICHILI, a to na jeho zadní straně, avšak lidé v některých 

lokalitách nemají ke katalogu ČILICHILI p řístup. Jiným způsobem zjištění příjezdu je 

pomocí operátora nebo internetu. Rovněž tyto možnosti nemusejí být pro řadu zákazníků 

dostupné. Zákazník nemusí mít také čas ani chuť neustále zjišťovat zmíněnými prostředky, 

kdy bude prodejna v místě jeho bydliště. Za této situace bych tedy navrhoval jisté řešení. 

V případě časopisu ČILICHILI by bylo vhodné uvádět informace nejlépe dva až tři měsíce 

dopředu, na rozdíl od současného stavu, kdy jsou informace uváděny pouze s měsíčním 

předstihem. Delším časovým úsekem tak získá zákazník možnost výhledu do budoucna. 

Poskytnutím informace o příjezdu by bylo zákazníkovi umožněno naplánovat si návštěvu jak 
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z hlediska času, tak také dané lokality. Jiným aspektem, jenž by mohl být využit 

k informování příjezdu prodejny, je místní rozhlas, noviny či letáky. Opomineme-li výše 

zmíněný katalog, internet či možnost zavolat operátorovi a další, lze si položit otázku, jak se 

ostatní neinformovaní zákazníci mohou dovědět, že přijede mobilní prodejna? Za této situace 

bych také doporučil již v minulosti využívané tzv. promo akce, kdy 2-4 lidé rozdávali buď 

týden předem, či současně s prodejem, letáky, a informovali zákazníky o příjezdu prodejny. 

 Mobilní prodejnu nelze chápat jen jako automobil, který něco prodává. Její hlavní 

výhodou je především to, že představuje komunikační nástroj, který lidi osloví. Nápis 

Vodafone s formulí 1 je nepřehlédnutelným prvkem, který je z dálky viditelný. Z výzkumu 

přesto vyplynulo, že pro část zákazníků je tento prvek mobilní prodejny ve špatném stavu. 

Zákazníci si nejen často všimli, že je kamion špinavý, ale také jej označili za staršího data, či 

prostory v této prodejně za malé. Za této situace však neplní prodejna svou činnost co do 

komunikace v pozitivním smyslu, ale právě naopak. Doporučuji proto nejen častější údržbu 

vozidla, která je jistě nákladná, ale také častější umývání této mobilní prodejny. V nočních 

hodinách je rovněž tento znak neviditelný, jelikož je zde již stárnoucí osvětlení. Zde bych 

především doporučil vyměnit osvětlovací stojany, aby plnily svou funkci i nadále. 
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6 Závěr 

Tématem této diplomové práce byla analýza spokojenosti zákazníků s mobilní 

prodejnou Vodafone. Spokojenost zákazníků je v dnešní době pro existenci mobilní prodejny 

klíčová a neměla by být proto opomíjena. 

V první kapitole je charakterizována společnost Vodafone, její historie a vývoj ve 

světě i v  České republice. Rovněž je částečně nastíněn vývoj současného postavení 

společnosti na našem trhu. Dále proběhlo zpracování analýzy marketingového prostředí, které 

bylo jednotlivě rozděleno na makroprostředí a mikroprostředí. V makroprostředí byly 

vylíčeny jeho jednotlivé části a v mikroprostředí jsem se zaměřil na konkrétní popis 

dodavatelů, konkurence a zákazníků mobilní prodejny Vodafone. 

V teoretické části byly charakterizovány služby, obchod, a jejich vzájemné rozdělení. 

Podrobněji byla definována spokojenost zákazníka, samostatná analýza spokojenosti a její 

měření. Pozornost je věnována také stavům spokojenosti zákazníka a důsledkům případné 

nespokojenosti. 

V praktické části je zprvu nastíněna metodika sběru dat, rozdělená do fází příprav 

a fáze realizace. Následně proběhl marketingový výzkum, pomocí něhož byly získány 

potřebné informace pro další zpracování a vytvoření návrhů a doporučení. Šetření 

absolvovalo 130 respondentů, z nichž 109 bylo zákazníky Vodafone. 

Na základě zjištěných výsledků z dotazníků byly stanoveny možné návrhy 

a doporučení, řešené ve čtyřech částech dle jednotlivých problémových oblastí. První 

doporučení se týkají zvýšení spokojenosti zákazníků s celkovými službami Vodafone. Dále je 

zhodnocena spokojenost s mobilní prodejnou, s rozsahem možností prodejny zajistit určité 

služby a zhodnocení spokojenosti s prodejním personálem. V neposlední řadě jsou brány 

v úvahu i názory zákazníků na zlepšení a změny prodejny do budoucna. 

Výsledky marketingového výzkumu a jejich interpretace v návrzích a doporučeních 

poté ukázaly, že zákazníci jsou se službami mobilní prodejny celkově spokojeni. Nejméně 

spokojena byla skupina ve věku do 18 let a následně skupina se základním vzděláním. 

V souvislosti se výzkumem spokojenosti se zde vyskytly jisté problémy a nabízel se prostor 

k jejich zlepšení nebo plnému odstranění.  

Byla doporučena integrace systému mobilní prodejny s celorepublikovým systémem, 

přechod z režimu „offline“ na „online“, inovace prodejny směrem k nízkopodlažnímu řešení, 
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rozšiřování signálu, či investice do technologií UMTS. Rovněž byla v práci uvedena 

doporučení ke zvýšení spokojenosti s prodejním personálem, jako např. intenzivnější školení 

zaměstnanců, jejich organizace, či pouhá doporučení ve stylu oblékání. Zároveň byla 

nabídnuta varianta realizace reklamací na této prodejně, narozdíl od současného stavu, kdy 

reklamace na prodejně umožněny nejsou. 

Společnost Vodafone je velkou konglomerací, která vynakládá nemalé finanční 

prostředky do oblasti marketingu, a proto bylo nalezení nových možností velice omezeno. 

Přesto věřím, že výsledky mé diplomové práce budou přínosem a pomohou nastínit 

nedostatky mobilní prodejny, které přispívají ke snížení spokojenosti jejich zákazníků. 


