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1 Úvod 

V mé diplomové práci jsem se rozhodl volně navázat na svou bakalářskou práci, 

jejímž cílem bylo analyzovat spokojenost zákazníků v jazykové škole Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Výzkum jsem provedl v lednu roku 2007. Výběrového souboru se zúčastnilo 90 

respondentů ze všech tří poboček v České republice. Z následné analýzy jsem pak navrhnul 

určitá doporučení pro vedení společnosti. Z šetření vzešla jasná a praktická doporučení a 

některá z nich vedení firmy použilo v praxi. 

 Rozhodl jsem tedy pro totožné téma mé diplomové práci: Analýza spokojenosti 

zákazníků ve společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. V bakalářské práci jsem se zabýval 

analýzou spokojenosti zákazníků s veřejnými kurzy. Současný výzkum se však bude lišit ve 

výběrovém souboru. S vedením společnosti jsme se  dohodli na analýze dalšího segmentu a to 

firemních zákazníků. Tato sféra klientů je pro společnost stěžejní. Je tedy samozřejmé, že 

firma chce znát míru spokojenosti s nabízenými službami v tomto segmentu.  

Zvolil jsem si tedy jasný cíl mé práce. Analýzu spokojenosti zákazníků s firemními 

jazykovými kurzy společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o., provedenou na základě 

marketingového výzkumu, konkrétně online dotazování klientů. Zjistit jaký postoj zaujímají 

stávající klienti společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o., jak jsou spokojeni či nespokojeni 

s nabízenými službami. K čemu mají zákazníci výhrady, co by mohlo zvýšit jejich loajalitu. 

Odhalit slabé stránky a doporučit řešení vedoucí k jejich eliminaci. Na základě analýzy 

získaných výsledků z dotazníků pak navrhnout managementu společnosti doporučení, postupy 

vedoucí k udržení a zvýšení spokojenosti zákazníků společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 
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2 Charakteristika spole čnosti Sl ůně-svět jazyk ů, s.r.o. 

 

2.1 Historie spole čnosti 

Společnost Slůně působí na trhu od roku 1998 jako fyzická osoba. Dne 27.04.2000 

byla právní forma společnosti změněna na společnost s ručením omezením, oficiální název od 

tohoto dne zní Slůně-svět jazyků, s.r.o. Sídlo společnosti je  v Ostravě - Vítkovicích, ulice 

Kotkova 6/271.  V roce 2002 otevřela společnost  pobočku v Brně, v roce 2005 v Praze a v 

roce 2006 v Plzni. Slůně-svět jazyků, s.r.o. je přední česká jazyková škola a překladatelská 

agentura. Působí na trhu jazykových služeb, a to na celém území České republiky, s 

kamennými pobočkami v Ostravě, Brně, Praze a Plzni. Z těchto 4 měst se rekrutuje většina 

firemních klientů. Firma se věnuje se věnuje dvěma hlavním činnostem: jazykové výuce a 

překladům a tlumočení. Přičemž překladatelská sekce nabývá stále na větším významu 

v rámci celkového obratu společnosti.  

Firma zaměstnává 24 pracovníků. Ve vedení společnosti jsou oba majitelé. Dále 

zaměstnávají marketingového pracovníka a vedoucího ekonomického oddělení. Každá 

pobočka má svého vedoucího, a asistentku. Kromě pobočky v Plzni zaměstnávají v dalších 

třech městech také manažery výuky. Sekci překladů řídí vedoucí, který má k dispozici tři 

koordinátory překladů (2 x Ostrava, 1 x Praha) a také dvě asistentky. 

 

Slůně – svět jazyků získala v roce 2008 tyto ocenění:  

� vítěz soutěže Firma roku v MS kraji pro rok 2008 (soutěž Hospodářských novin), 

� 1. místo v soutěži „Marketingově řízená firma v regionu Moravskoslezského kraje“. 

Firma zde byla oceněna Českou marketingovou společností za praktickou aplikaci 

teorie marketingu a využívání moderních metod a technik práce v podnikatelských aktivitách. 

 

V roce 2008 změnila společnost Slůně svět-jazyků, s.r.o. kompletní image. Změna se 

týkala loga firmy, a nastavení nového grafického manuálu. 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. je členem těchto profesních organizací: Asociace českých 

překladatelských agentur, Asociace jazykových škol a agentur České republiky, Krajská 

hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Hospodářská komora České republiky, 
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Moravskoslezský automobilový klastr. Společnost je zákaznicky orientovaná – každý klient je 

pro firmu důležitý. Nabízí komplexní jazykové služby v oblasti jazykové výuky - tzn. 

jazyková výuka, jazykové kurzy, dále pak jazykový audit a překlady a tlumočení. 

Spolupracuje s profesionálním týmem lektorů, překladatelů a tlumočníků. Od roku 2007 je 

společnost držitelem mezinárodního certifikátu IES – International Education Society v 

Londýně.  

 

2.2 Jazyková škola 

 Divize Jazyková škola nabízí komplexní jazykovou výuku: firemní kurzy s 

docházkou lektora až do firmy; jazykový audit – ověření jazykových znalostí; přípravu na 

mezinárodní zkoušky FCE, CAE, atd.; skupinové kurzy a individuální kurzy pro učebnách on-

line databázi firemních kurzů, Skype výuku.  

  

Mezi vyučované jazyky patří zejména: angličtina, němčina, francouzština, ruština, 

španělština, korejština, japonština, čínština a další. Společnost nabízí různé typy jazykových 

kurzů. 

2.2.1 Firemní kurzy  

Společnost nabízí zajištění jazykové výuky v rámci firem na míru v celé České 

republice. Většinou se jedná o firmy sídlící v krajích nebo přímo v městech kde se nachází 

pobočky společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. Jedná se zejména o tyto regiony: Hlavní město 

Praha (pobočka v Praze), Jihomoravský (pobočka v Brně), Moravskoslezský (sídlo 

společnosti v Ostravě) Západočeský (pobočka v Plzni). Výuka probíhá v prostorách klientů. 

Lektory si firma zajišťuje z daných regionů, kteří dojíždějí na místa výuky. V současné době 

se jedná o 120 společností v České republice. Ke zvládnutí takového portfolia klientů a 

hledání nových zákazníků firma využívá tzv. manažerů výuky, kteří mají na starosti péči o 

zákazníky. Rozdělení jazykových úrovní je dle Evropského referenčního rámce. Mezi další 

služby pak patří testování studentů, analýza vzdělávacích potřeb, zpracování plánu výuky, on-

line systém – Slůně – administrace. 
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2.2.1.1 Online systém pro zákazníky 

Tento systém si firma ve spolupráci se softwarovou společností nechala vypracovat na 

míru jako další nabízenou službu svým zákazníkům. Zde je umožněno klientům sledovat 

docházku svých zaměstnanců do jednotlivých jazykových kurzů, plán výuky, hodnocení a 

testování zaměstnanců. Naleznou v systému také informace o lektorech.  

Systém je již propojen také pro jiné interní účely firmy. Obsahuje veškerou databázi 

všech klientů, lektorů, dále pak informace týkající se fakturace apod. Jedná se tedy o 

ekonomicko-informační celofiremní systém.  

2.2.2 Specializované kurzy  

Společnost dále nabízí a provozuje specializované jazykové kurzy zaměřené na: 

obchodní korespondenci v angličtině, obchodní schůzky v angličtině, telefonování v 

obchodním styku, neverbální komunikace v angličtině a další.  

 

2.2.3 Kurzy pro ve řejnost  

Kurzy probíhají semestrálně v malých počtech studentů s lektorem. Dále firma nabízí 

letní a intenzivní kurzy. Společnost je také schopna vytvořit individuální kurz přímo podle 

přání klienta. Kurzy probíhají ve všech pobočkách a to ve vlastních prostorách společnosti 

Slůně-svět jazyků, s.r.o.  

2.2.4 Jazykový audit 

Jedná se o službu, která pomocí auditu ve firmě (klient) provede analýzu a nezávislé 

hodnocení jazykových znalostí zaměstnanců firmy (klienta) dle úrovní Evropského 

referenčního rámce.  

2.3 Překlady a tlumo čení 

2.3.1 Překlady 

Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. se věnuje také překladům a tlumočení do 103 

cizích jazyků. Nabídka překladatelských služeb zahrnuje odborné překlady, expresní 

překlady, soudně ověřené překlady, překlad smluv a jiných právních dokumentů, překlady 

webových stránek.  Nově zařazenou službou jsou také víkendové překlady.  
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2.3.2 Tlumo čení 

Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. nabízí širokou škálu různých druhů tlumočení: 

 

Doprovodné tlumočení 

Tlumočník jako doprovod např. v rámci pracovních návštěv cizinců v ČR při jejich volném 

programu - doprovod z a na letiště, prohlídka města apod. 

 

 

Konsekutivní tlumočení 

Tlumočení obchodních jednání, tlumočení při zavádění výroby apod. Během 

konsekutivního tlumočení se mluvčí a tlumočník střídají v pravidelných intervalech. Tento 

typ tlumočení bývá používán při setkáních s delegacemi, u soudů atp. 

 

Simultánní/kabinkové tlumočení  

Profesionální konferenční tlumočníci, tlumočení do a z cizího jazyka i mezi cizími 

jazyky navzájem. Simultánní tlumočením se rozumí technika, kdy posluchači přijímají 

bezprostřední tlumočení do druhého jazyka. Je ho často užíváno na mítincích, seminářích a 

konferencích. Takové tlumočení vyžaduje správné vybavení a technickou podporu. Toto 

vybavení musí být instalováno předem. Simultánní tlumočení také zpravidla vyžaduje na 

místě přítomnost nejméně dvou tlumočníků. Pro tlumočníky je nutno zajistit kabinky. Z 

těchto kabinek musí mít tlumočník výhled na mluvčího. Každý jazyk vyžaduje oddělenou 

kabinku. 

 

Konference na klíč 

Zajištění tlumočnického servisu včetně konferenční techniky, obsluhy techniky apod. 

dle přání klienta. 

 

Tlumočení v zahraničí 

Krátkodobé výjezdy mimo ČR i dlouhodobé tlumočení v zahraničí, disponujeme 

tlumočníky s platnými vízy (např. USA). 

 

 

Soudní tlumočení 
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Zajištění soudního tlumočníka např. při jednáních u notáře, na úřadech apod.  

 

2.4 Finanční údaje 

V obr. 2.1 je patrný značný růst obratů společnosti v jednotlivých letech. Roční obrat 

je jeden z nejdůležitějších indikátorů, které určují míru prosperity podniku. V průběhu čtyřech 

let vedení firmy dokázalo obrat společnosti zvýšit více než trojnásobně. 

 

Obr.  2.1: Roční obrat (v Kč) společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. v letech 2004-2008 

 
Zdroj: [vlastní] 

2.5 Vlivy makroprost ředí a mikroprost ředí 

2.5.1 Makroprost ředí  

 

Demografické prostředí  

Jedním z velmi důležitých faktorů, který bezpochyby ovlivňuje společnost Slůně-svět 

jazyků, s.r.o. je počet a struktura obyvatelstva. Podle výsledků předběžné statistické bilance 

činil počet obyvatel České republiky k 31. prosinci 2008 celkem 10 467 542.  

V tab. 2.1 jsou údaje o celkovém počtu obyvatel v letech 2003-2008 v České 

republice. Uvádím počet obyvatel v celé České republice, protože Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

působí po celé republice. Z tabulky je patrné, že se jedná o mírný avšak stálý růst počtu 

obyvatel.  
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Vzhledem k tomu, že se výzkum týkal firem sídlících v blízkosti statutárních měst 

(Brno, Plzeň, Ostrava) a hlavního města Praha zmíním údaje o počtu obyvatel v jednotlivých 

městech v letech 2007-2008 (viz tabulky 2.2 a 2.3). Zde má vývoj také rostoucí tendenci. Dětí 

se v loňském roce narodilo 119,6 tisíce, což bylo o 4,9 tisíce více než v roce 2007. 

Vzdělanostní struktura v České republice je dalším faktorem, který je pro společnost Slůně-

svět jazyků, s.r.o. významný. Strukturu tvoří: 0,2 % obyvatel bez vzdělání, 18,3 % se 

základním vzděláním, 35,7 % střední bez maturity, střední s maturitou 33,9 % a 11,9 % 

představují obyvatelé s vysokoškolským vzděláním (k 3.čtvrtletí 2008). Vzdělanostní 

struktura obyvatel v České republice roste rovnoměrně a nelze zde pozorovat žádný výrazný 

trend v porovnání s předcházejícími lety.  Přesto počet lidí, zejména těch vysokoškolsky 

vzdělaných stále roste a ještě nedosáhl svého možného potenciálu zejména v technických 

oborech. 

 

Tab.  2.1: Počet obyvatel v ČR v jednotlivých letech 

Zdroj: [20] 

 

 

Tab.  2.2: Počet obyvatel ve vybraných městech k 1.1.2008 (seřazeno dle abecedy) 

Zdroj: [20] 

 

Tab. 2.3 : Počet obyvatel ve vybraných městech k 1.1.2009 (seřazeno dle abecedy) 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet 
obyvatel v 
ČR 

10 211 000 10 220 600 10 251 079 10 287 189 10 381 130 10 467 542 

Město Počet obyvatel Muži Ženy 

Brno-město 368 533 176 035 192 498 

Ostrava-město 308 374 148 944 159 430 

Plzeň-město 165 238 79 836 85 402 

Praha–město 1 212 097 585 728 626 369 

Město Počet obyvatel Muži Ženy 

Brno-město  370 592 177 588 193 004 

Ostrava-město 336 735 163 180 173 555 
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Zdroj: [20] 

 

Ekonomické prostředí 

Toto prostředí zahrnuje činitele, kteří ovlivňují kupní sílu a strukturu výdajů 

spotřebitelů. Je tedy podstatné, aby si společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. dokázala uvědomit 

hlavní trendy v příjmech a změn ve struktuře výdajů obyvatelstva.  

Hrubý domácí produkt (HDP) je užitečným ekonomickým ukazatelem výkonnosti 

ekonomiky v konkrétním státě nebo ekonomickém prostoru. Umožňuje nejen meziroční 

srovnání vývoje ekonomické situace této země, ale také srovnání mezinárodní. Do celkové 

hodnoty je promítnuta domácí výroba včetně sektoru služeb, vývoz ze země i dovoz, spotřeba 

obyvatelstva a veřejné výdaje. Vstup velkého investora nebo například větší sebevědomí 

spotřebitelů utrácet  obyvatel jsou tedy významně pozitivními ekonomickými stimuly.  

Obecně lze konstatovat, že v České republice došlo ke snížení podílu zemědělství a 

průmyslu na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) ve prospěch podílu sektoru služeb. 

Pořád však ještě segment služeb v České republice není přesycen. Stále zde existují možnosti 

uplatnění a rozšíření nabídky služeb směrem k zákazníkům. Obdobný proces proběhl bez 

výjimky i na úrovni krajů, avšak s rozdílnou intenzitou. Jedním ze základních souhrnných 

ukazatelů hospodářské úrovně daného území je výše hrubého domácího produktu na  

obyvatele. 

 

Tab. 2.4: HDP v ČR na obyvatele v ČR v letech 2003-2008 

Zdroj: [20] 

 

Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je podíl HDP v běžných cenách a 

středního stavu obyvatel v příslušném roce.  

Vývoj HDP České republiky byl v průběhu posledních let velmi uspokojivý a tento 

trend nadále pokračuje. Česká ekonomika roste nepřetržitě od roku 1999, přičemž od 2. 

čtvrtletí 2005 nekleslo její růstové tempo pod 6 %. Za 1-3. čtvrtletí 2007 se výkon ekonomiky 

Plzeň-město 185 125 90 070  95 055 

Praha–město 1 233 211 599 038 634 173 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP na 1 obyvatele 

v ČR (Kč/obyv.) 

252 617 275 770 291 561 313 213 341 989 355 319 
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zvýšil o 6,3 % s tím, že na straně tvorby zdrojů byl nejsilněji podporován zpracovatelským 

průmyslem a na straně užití zejména výdaji domácností na konečnou spotřebu.  

Hrubý domácí produkt v České republice roste úměrně a téměř rovnoměrně. Je 

pravdou, že rok 2008 byl rekordním rokem co se týče ekonomického růstu a aktivity. Česká 

ekonomika patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v Evropské unii. 

 

Tab. 2.5: Statistika makroekonomických údajů v letech 2003-2008 

Zdroj: [20] 

 

Nezaměstnanost v České republice klesá, což vychází i ze zvyšující se úrovně vzdělání 

(např. v roce 2006 bylo 272 538 studentů veřejných vysokých škol, v roce 2007 je to 285 111 

studentů) Předpokládám, že tento trend bude mít vzrůstající tendenci i v dalších letech. 

Myslím si, že rostoucí úroveň vzdělání v České republice bude mít velký vliv na snižovaní 

nezaměstnanosti. Do vzdělání patří samozřejmě i znalost jazyků. Proto i tento vývoj je pro 

společnost Slůně- svět jazyků, s.r.o. výhledově pozitivní. 

Míra inflace souvisí s růstem ekonomiky a s růstem HDP. V České republice se 

hodnota inflace pohybuje v řádu několika procent ročně. Jedná se tedy o inflaci mírnou, která 

nenarušuje ekonomický život, a je zcela přirozená, i když v roce 2008 jsme zaznamenali vyšší 

nárůst inflace, který však souvisí také s vyšší tempo růstu ekonomiky. 

Tržby ve službách (indexy tržeb) zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby, 

zjišťované na konstantním poli podniků. Hodnota tržeb je přepočtena do stálých cen (průměr 

roku 2000 = 100 %). Z tabulky je zcela patrné, že tržby za služby mají jasný trend růstu. 

Z tohoto faktu vyplývá, že zájem o služby neustále roste, což je pozitivní i pro společnost 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP v mld. Kč 2577,1 2814,8 2983,9 3215,6 3530,2 3 705,7  

Nezaměstnanost v % 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 

Míra Inflace v %  0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 

Služby-tržby v % 4,7 3,2 3,0 5,0 7,0 8,3 
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Tab. 2. 6: Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Kč v České republice 

Zdroj: [20] 

 

V tabulce 2.6. je patrný jasný růst průměrné nominální mzdy. Z toho vyplývá, že 

kupní síla spotřebitelů stále roste, což je kladný předpoklad i pro další navýšení počtu klientů 

společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o.  

 

Tab. 2.7.: Podíl připojení na internet (domácností) v %, v jednotlivých letech 

Zdroj: [20] 

 

V tabulce 2.7 uvádím podíl připojení internetu domácností v České republice 

v jednotlivých letech. Vývoj je zřetelně rostoucí. Výjimku tvoří pouze roky 2004 a 2005, kdy 

růst připojení stagnoval. Mezi roky 2007 a 2008 můžeme pozorovat značné navýšení počtu 

připojení domácností v rámci České republiky až na 42 %. Největší počet domácností 

s připojením na internet je v Praze a to 56  %.  

 

Použití internetu jednotlivci 

• 62 % populace ČR (5,5 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let někdy použilo internet 

• 54 % populace ČR (4,8 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let jsou uživatelé internetu  

 

Definice: za uživatele internetu je považován jednotlivec, který použil internet v posledních 

3 měsících (šetření proběhlo ve 2. čtvrtletí 2008). 

 

Počet uživatelů internetu od roku 2003 výrazně vzrostl. V roce 2008 tvořil podíl 

uživatelů internetu v populaci 16+  poprvé v historii ČR nadpoloviční většinu (54 %). 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Prům. hrub. měsíční 

nominální mzda 
16 917 18 041 18 992 20 219 21 694 25 381 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Podíl připojení na 

internet 

(domácnosti) v % 

14,8 19,4 19,1 26,7 32,0 42,0 
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Stejně jako v případě použití počítače, také v používání internetu existují výrazné 

rozdíly podle věku a vzdělání. 

Internet je nejpopulárnější mezi studenty (97 % studentů jsou uživatelé internetu), 

mladými lidmi ve věku 16–24 let (90 %) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (85 %).  

Nejméně internet používají jednotlivci ve věku 75 a více let a jednotlivci se základním 

(10 %) a středním vzděláním bez maturity (36 %). Pozn.: Členění podle vzdělání je počítáno 

pro věkovou skupinu 25+.  

 

Ve městech (61 %) je podíl uživatelů internetu v populaci o něco vyšší než je tomu na 

venkově (51 %).   

Průběžně se mění struktura uživatelů internetu. Internetová populace stárne. V roce 

2003 bylo 35 % všech uživatelů internetu ve věku 16-24 let, v současnosti je ve věku  

16-24 let 23 % uživatelů internetu. Srovnání s internetově rozvinutějšími státy severozápadní 

Evropy ukazuje rozdíly především v podílech uživatelů starších věkových skupin. Další 

zvyšování podílu uživatelů internetu lze v ČR očekávat především ve středních a vyšších 

věkových skupinách.  

87 % uživatelů internetu (4,1 mil. jednotlivců) jsou pravidelní uživatelé – tj. 

používají internet alespoň jednou týdně (v přepočtu na celkovou populaci to znamená, že  

47 % populace ve věku 16 a více let jsou pravidelní uživatelé internetu). 

52 % uživatelů internetu používá internet každý nebo téměř každý den. 

Uživatelé internetu nejčastěji používají internet doma (83 %), dále v práci (39 %) a ve 

škole (17 %). Podíl jednotlivců, kteří využívají internet doma, meziročně stoupá. V práci, ve 

škole a na dalších místech využívá internet naopak stále menší podíl uživatelů. Internet se – 

stejně jako počítač – stal technologií masivně využívanou především pro soukromé účely.  

 

K nejpopulárnějším činnostem na internetu patří komunikace a vyhledávání informací.  

Z konkrétních aktivit je na internetu nejrozšířenější přijímání a odesílání e-mailů  

(v posledních 3 měsících přijalo nebo odeslalo e-mail 88 % uživatelů internetu), vyhledávání 

informací o zboží a službách (77 %),  prohlížení a stahování on-line novin a časopisů (56 %), 

vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (44 %), vyhledávání informací 

v jízdních řádech (44 %), vyhledávání informací za účelem vzdělávání (43 %), internetové 

bankovnictví (25 %), telefonování přes internet pomocí počítače (37 %), chat a ICQ (28 %), 

stahování a přehrávání hudby (28 %), stahování a přehrávání filmů a videa (22 %), hledání 
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informací o zdraví (24 %), poslouchání rádia na internetu (20 %), nákup přes internet (21 % 

v posledních 12 měsících). 

Internet ve vztahu k veřejné správě použilo v posledních 12 měsících 34 % uživatelů 

internetu (1,6 mil. jednotlivců), což představuje 18 % populace ve věku 16 a více let. 

Všechny tyto informace by se měly zohlednit při inzerci, tvorbě internetových stránek, 

a při nabízení nových služeb společností Slůně-svět jazyků, s.r.o. (např. výuka jazyků přes 

software Skype). 

 

Politicko - právní prostředí 

Legislativa je založena nejen za účelem ochrany společnosti, ale také spotřebitele. V 

prvním případě mají zákony za úkol zabraňovat nekalé konkurenci a v druhém pak chránit 

před nekalými obchodními praktikami.  

Jazyková škola Slůně působila na trhu od roku 1998 jako fyzická osoba. Dne 

27.04.2000 byla právní forma společnosti změněna na společnost s ručením omezením a pod 

obchodním názvem Slůně-svět jazyků, s.r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Ostravě. 

Obchodní společnost musí dodržovat předpisy týkající se samotného podnikání (Obchodní 

zákoník, Občanský zákoník, Zákon o ochraně hospodářské soutěže, atd.), daňové zákony 

(Zákon o DPH, Zákon o dani z příjmu, Zákon silniční dani, Zákon o spotřebních daních, atd.) 

a dále pak v oblasti sociální péče, práce a mezd (Zákon o zaměstnanosti, Zákoník práce, 

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, Zákon o pojištění na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, atd.). 

Důležitou částí jsou také právní předpisy na úseku ochrany spotřebitele (Zákon  

o ochraně spotřebitele, Zákon o České obchodní inspekci, atd.). 

Dne 4.7. 2005 poslanecká sněmovna rozhodla, že od DPH budou úplně osvobozeny 

jazykové školy. Úprava podle nich výrazně sníží cenu, kterou lidé za výuku jazyků zaplatí. 

Změnu prosazovala Asociace jazykových škol ČR a například ostravská jazyková škola 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. se kvůli DPH obrátila se stížností na Evropskou komisi. Firmě se 

nelíbilo, že školy státní, krajské či univerzitní za výuku jazyků platit DPH nemusely. Tento 

návrh nakonec podepsal i prezident Václav Klaus. Jedná se o jasnou podporu vzdělávání 

českého národa v cizích jazycích. Jde rovněž o krok, který napomáhá zlepšení jazykových 

znalostí Čechů. 
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Přírodní prostředí 

Toto prostředí představuje základní potenciál pro podnikání. Ovlivňuje úspěšnost 

společnosti z hlediska jejího umístění, vzdálenosti mezi zákazníkem a poskytovatelem, 

dopravní infrastruktury, atd. Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. má své prostory pro výuku 

rozmístěny po celém území republiky. Stále dochází k rozšiřování působnosti po celém území 

České republiky. Prostory pro výuku se nacházejí na civilizovaných místech, kde je dobrá 

dopravní dostupnost. Společnost svou činností nijak neohrožuje životní prostředí, a tak pro ni 

přísné předpisy Evropské unie nepředstavují žádné zásadní ohrožení.  

Dalším důležitým hlediskem je cena energie. Energie a její hodnota je důležitou 

kalkulací a neoddělitelnou součástí každé kalkulace výrobku či služby a přímo ovlivňují jejich 

konečnou cenu. Nabízený výrobek či služba se pak mohou stát vlivem vyšší ceny 

nekonkurence schopnými. 

 

Technologické prostředí 

Jak se vyvíjí společnost a svět, vyvíjí se také technologické postupy a prostředky nutné 

k úspěchu na trhu. Ani oblast výuky cizích jazyků není výjimkou. Společnost Slůně-svět 

jazyků, s.r.o. v oblasti komunikace využívá při externí i interní výměně informací internet. 

Internet firmě umožňuje provádět zároveň celou řadu bankovních operací. Dále lektoři 

využívají audio a video techniku ke zkvalitnění výuky. Společnost nyní využívá také softwaru 

Skype jako komunikační pomůcku při výuce z domova.  

 

Sociálně-kulturní prostředí 

Téměř každý člověk uvažuje o své seberealizaci. V dnešní době je nutnost znalost 

světových jazyků. Tyto znalosti jsou jistou formou prestiže a uznání ve společnosti. Proto 

lidé, kteří se umějí domluvit cizí řečí jsou většinou úspěšní, a také je to v mnohém obohacuje. 

Poznávají nové lidi, nové kultury, navazují nové kontakty. 

Rodina je základní uskupení ve společnosti. Je to základ státu. A proto se v rodině také 

tvoří některé pevné a naučené názory, které přecházejí z generace na generaci. V České 

republice byly tyto názory a návyky narušovány socialistickým režimem. Nyní však téměř 18 

let po revoluci se návyky a přebrané názory zcela obnovily. Konkrétně v rodině, kde rodiče či 

prarodiče vládnou alespoň jedním světovým jazykem je předpoklad k tomu, že i děti se budou 

výuce věnovat. 
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Preference značky již také není, v případě výuky jazyků, zanedbatelným faktorem. 

Lidé již vědí, mají jisté zkušenosti s tou či onou školou. A preferují také tu, ve které jsou 

spokojeni a logicky si ji spojují se jménem školy (tedy značkou). 

 

Ekonomická krize 

Data z listopadu 2007 ukazovala na přicházející a prohlubující se recesi nejen u nás, 

ale i v celé Evropské unii. Původní optimistické výhledy, že krizí až tak postiženi nebudeme,  

neplatí. 

Pravdou stále zůstává, že Česká republika zůstává stále méně postižena ekonomickou 

krizí, v porovnání s ostatními státy. Pouze 3 státy z organizace OECD ještě nevydali žádné 

prostředky do bankovního sektoru a Česká republika je jednou z nich. Tím pádem ušetřila 

značné prostředky, které lze využít na obnovu národního hospodářství země.  

A jak se krize projevuje u českých občanů? Češi přestali utrácet, tuzemští obchodníci 

registrují pokles tržeb o 6,3 % v listopadu minulého roku. Největší pokles zaznamenali 

prodejci potravin a automobilů. Útraty domácností dobře ilustrují stav české ekonomiky. 

Počet nezaměstnaných rychle roste, nová pracovní místa naopak rychle ubývají, navíc lidé v 

obavách z recese více šetří. Obchodníkům se tedy bude dařit hůře, nejvíce to zatím pocítili ti, 

kteří prodávají zboží dlouhodobé spotřeby. Podle mého názoru se časem pokles tržeb projeví i 

u dalšího zboží. 

Dobrou zprávou pro exportéry domácího zboží však je oslabení koruny. Poslední půl 

rok byla naše měna dost nadhodnocená, nyní k euru oslabuje až na 28,20 Kč a k dolaru na 

21,90 Kč. Pokles koruny je způsoben zejména špatnými ekonomickými zprávami z poslední 

doby a ne příliš příznivým vývojem v bankovním sektoru. Na druhou stranu takovýto kurz 

zdražuje dovážené zboží. 

Řešení celé situace by mělo spočívat v efektivní spolupráci vlády, odborníků i 

samotných postižených podnikatelů. Dále by své chování měly přehodnotit komerční banky, 

které za loňský rok zvyšovaly úročení provozních úvěrů, ačkoli centrální banka třikrát snížila 

úrokovou sazbu. I tak ekonomická krize bude mnohem hlubší, než se očekávalo. 
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Také vedení společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. pociťuje jasný signál ekonomické 

krize. Lidé se odhlašují z veřejných kurzů a poptávka po těchto službách klesá. U firemních 

zákazníků se jedná většinou o dlouhodobější spolupráci a smlouvy. Ale i zde je jisté 

nebezpečí, že firmy budou snižovat své rozpočty, a tím může dojít i k rozvázání spolupráce se 

společností Slůně-svět jazyků, s.r.o. Proto je pro firmu naprostou nutností si stávající 

zákazníky udržet.  

 

2.5.2 Mikroprost ředí  

 

Analýza trhu 

Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. působí na trhu od roku 1998. Oblastí její 

působnosti jsou nyní města Brno, Ostrava (centrála, vedení společnosti), Plzeň, Praha a 

v dalších 35 městech v celé České republice. Společnost se zaměřuje na tři segmenty na trhu. 

Jsou to veřejné kurzy, firemní kurzy a překladatelské služby. 

V letech 2002-2003 byla situace na trhu jazykových škol následující. Končilo období, 

kdy firmy platily svým zaměstnancům výuku obecné angličtiny. Do roku 2002 tvořili firemní 

zákazníci značný podíl na obratu jazykových škol. Po roce 2002 dochází ze stran vedení firem 

ke zvýšení požadavků na služby jazykových škol. Jednalo se především o specializovanou 

angličtinu v oboru. Zároveň však klienti očekávají stejnou cenu. Některé firmy již nebyly 

ochotny platit celou výši jazykového kurzu a řešily situaci pouze formou příspěvku. Což pro 

mnohé jazykové školy znamenal bankrot.  

V současné době je situace stabilizována. Avšak trh je plně nasycen, jeden z důvodů je 

také velice snadný vstup do odvětví. Po legislativní stránce neexistují bariéry pro vstup do 

odvětví. Nyní je boj o zákazníka stále těžší. Jedná se zejména o co nejkomplexnější nabídku 

služeb mezi konkurenty.  

 

Analýza zákazníků 

Zákazníky společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. tvoří obyvatelé celé České republiky. 

Existují tři skupiny zákazníků.  

První velkou skupinou jsou klienti veřejných kurzů. Ty se dělí na skupinové či 

individuální. Výuka probíhá v Brně, Ostravě, v Plzni a v Praze ve výukových prostorách 
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společnosti. Klienti pocházejí z různých sociálních skupin, liší se věkem, dosaženým 

vzděláním i příjmy. Obecně lze říci, že jde o skupinu lidí zajímající se o cizí jazyky. 

Druhá skupina klientů jsou firmy. Jedná se o výuku cizích jazyků zaměstnanců dané 

firmy. Ty se dále rovněž dělí na skupinové a individuální. Výuka probíhá v prostorách klienta. 

Třetí skupinou jsou firmy, které si najímají překladatelskou agenturu společnosti 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. z důvodu překladů textů, firemních materiálů, aj. 

Poslední skupinou je široká veřejnost, která využívá překlady (různé osobní 

dokumenty, např. rodné listy, doklady o vzdělání apod.) Tito zákazníci tvoří cca 10 % obratu 

překladatelské sekce. 

 

Analýza konkurence 

Konkurence na trhu jazykových škol je velmi vysoká. Je způsobena důvody, které 

jsem již zmínil v kapitole Analýza trhu. Jelikož společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. působí po 

celé republice je velmi těžké specifikovat konkurenci celorepublikově. Proto se zaměřím na 

analýzu konkurence v jednotlivých krajích. 

V Brně neexistuje převažující či dominantní konkurent. Působí zde asi 50 jazykových 

škol. Jedna z významnějších je např. ASPENA jazyková škola, s.r.o.  

V Ostravě je situace odlišná. Zde je stěžejní konkurence v podobě tří větších 

jazykových institucí, které nabízí komplexní služby v oblasti cizích jazyků. Je zde asi 15 

jazykových škol. Mezi hlavní konkurenty patří Cloverleaf spol. s r.o., Eschola, v.o.s., a Hello 

language school s.r.o. Každý z těchto subjektů je silný v určité oblasti. U společnosti 

Cloverleaf spol. s r.o. je to především komplexnost nabízených služeb. Jazyková škola 

Eschola v.o.s. se specializuje na business kurzy. Poslední konkurent Hello language school 

s.r.o. má svou politiku postavenou na velmi nízkých cenách.  

V Plzni působí společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. teprve od roku 2006, ale podařilo 

se jí usadit se na tamním trhu. Mezi hlavní konkurenty je zde jazyková škola Skřivánek s.r.o. 

a Jazyková škola EUFRAT s.r.o. 

V Praze je situace poněkud snadnější co se týče poptávky po kurzech. Poptávka je 

vyšší a proto je jednodušší sehnat klientelu. Konkurence je samozřejmě také vysoká. 

Především jsou to  CALEDONIAN SCHOOL s.r.o., jazyková škola Ulrich, James Cook 

Languages s.r.o., Channel Crossings s.r.o. 
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Analýza dodavatelů 

Mezi dodavatelé společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. patří: 

 

• Lektoři jako dodavatelé výuky 

• Pronajímatelé prostor 

• Dodavatelé knih, učebnic – společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. objednává knihy od 

dvou hlavních dodavatelů, kteří dodávají knihy ze zahraničí. Patří zde MEGABOOKS 

CZ, spol. s r.o. se sídlem s Praze. Dále se jedná o společnost  ILC Czechoslovakia, 

s.r.o. se sídlem v Brně. Oba dodavatelé dovážejí knihy přímo z Oxfordu a Cambridge, 

společnost Megabooks se soustřeďuje pouze na dovoz knih z Velké Británie, ILC 

Czechoslovakia se soustřeďuje i na dovoz z jiných zahraničních států 

• Dodavatelé internetových služeb – V Brně je to společnost Faster CZ spol. s r.o., 

V Ostravě společnost PODA s.r.o., V Plzni a v Praze společnost Telefónica O2 Czech 

Republic, a.s. 

 

Analýza prostředníků 

Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. využívá služeb PR agentury z Prahy. Společnosti 

se podařilo díky této spolupráci proniknout do tisku a médií. Mohou tak stavět na dalším 

povědomí o vlastní značce. V roce 2008 došlo k celofiremní změně image, kdy firma využila 

také služeb reklamní agentury. Vše kolem marketingové komunikace obstarává marketing 

manažer v sídle firmy v Ostravě. Ten má na starosti většinu marketingových aktivit 

společnosti (bulettin, webové stránky, telemarketingové oddělení, letáky, soutěže apod.) 

 

Analýza veřejnosti 

Vedení společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. má velký podíl i na veřejném životě nejen 

v Ostravě. Snaží se o sponzoring i o přispění do nadačních fondů a charity. 

Zde je výčet některých sponzoringových aktivit společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o.: 

 

• Základní škola pro sluchově postižené, Ostrava - Poruba (1999, 2003)  
 

• SOS dětské vesničky  
 

• Rockový festival Pink Freud - Příbor  
 

• Majáles 2002 - VŠB-TU Ostrava  
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• Internacionální Federace Bobbingu  

 
• Slezská Diakonie Ostrava  

 
• Základní škola na ul. Bulharská, Ostrava - Poruba  

 

• BRAVO girl 
 

• Naděje pro koně 
 

• Dárcovství krve 
 

Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. sponzoruje také plesy v Ostravě či v Brně (plesy 

Ostravské univerzity, VŠB-TU Ostrava, Janáčkovy Filharmonie, ples Zoologické zahrady 

města Brna a další) 

 

Finanční veřejnost 

Společnost má vedené účty u Raiffeisenbank a.s., pojištění u Pojišťovny Generali a.s. 

a také u České pojišťovny a.s. 

 

Vnitřní veřejnost 

Tady řadíme zaměstnance společnosti, kteří se můžou pozitivně podílet na ovlivňování 

potenciálních zákazníků poskytováním kladných preferencí týkajících se nabízených služeb.  

 

2.5.3 SWOT analýza 

 

Swot analýza umožňuje současné hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí podniku. 

Název SWOT je označení pro silné (strengths) i slabé (weaknesses) vnitřní stránky podniku a 

příležitosti (opportunities) i ohrožení (threats) identifikované ve vnějším okolí podniku. Ve 

spolupráci s vedením firmy jsem sestavil následující SWOT analýzu jazykové školy  

Slůně-svět jazyků, s.r.o. Jednotlivé prvky jsou seřazeny sestupně dle významnosti.  
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Silné stránky:  

� nabídka široké škály jazyků,  

� celorepublikové pokrytí,  

� flexibilní nabídky dle přání klienta (např. kurzy v sobotu v neděli), 

� on-line systém (správa informací pro klienty, kontrola docházky pro zaměstnavatele, 

učební osnovy), 

� inovace kurzů (business angličtina, letní pobytové kurzy), 

� certifikace, 

� výborné administrativní zázemí, 

� skype výuka, 

� víkendové překlady, 

� rebranding značky. 

 

 

Slabé stránky:  

� slabé povědomí o značce Slůně-svět jazyků pouze v Ostravě a okolí, 

� nevyhovující prostory učeben v pobočce Ostrava, 

� špatné okolní prostředí v pobočce Ostrava, 

� malá pobočková síť - jen 4 pobočky, 

� není zavedena ani jedna procesní norma (např. ISO, apod.). 

 

Příležitosti:  

� nabídka specializovaných kurzů,  

� čerpání finančních zdrojů z fondů EU, 

� e-learning,  

� příchod zahraničních investorů (poptávka po cizích jazycích),  

� pořádání jazykových kurzů v zahraničí. 

 

 

Ohrožení:  

� silná konkurence na trhu jazykových škol,  

� růst cen (nájem, elektrická energie, plyn, atd.),  

� ztráta loajality zákazníků,  
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� legislativní změny,  

� nezaměstnanost, 

� ekonomická krize a její případné dopady. 

 

Ze současné SWOT analýzy společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. vyplývá, že firma 

dominuje v silných stránkách. Slůně-svět jazyků, s.r.o. se soustředí především na širokou 

nabídku komplexních služeb. Management korporace také rozhodnul o rebrandingu značky. 

V mé bakalářské práci jsme, společně s vedením, značku Slůně-svět jazyků, s.r.o. analyzovali 

jako slabou stránku. Po změně celkové image firmy, již management považuje brand za svou 

silnou stránku. Slabou stránkou je, že značka Slůně není příliš silně vnímána veřejností mimo 

ostravský region. Zejména je to způsobeno tím, že společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. působí 

v jiných krajích kratší dobu. Příležitosti jsou z dlouhodobějšího hlediska stále stejné a pro 

stabilní rozvoj společnosti je nezbytné se jich držet a brát je na vědomí. 

Momentálně největším ohrožením pro firmu je samozřejmě ekonomická krize. Kupní 

síla obyvatelstva a firem klesá. Mnoho subjektů šetří a škrtají nadbytečné výdaje, aby snížili 

náklady. Výuka cizích jazyků či obecně vzdělávání je jednoznačně riziková oblast. Hrozí tedy 

pokles poptávky po těchto službách. 

Všechny poznatky ze SWOT analýzy budou brány v úvahu, při samotném výzkumu. 
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3 Teorie spokojenosti zákazník ů 

3.1 Role spokojeného zákazníka 

Spokojený zákazník je hlavním smyslem veškeré podnikatelské činnosti. Lze použít 

výraz „business democracy“, neboť firmy jsou jakoby řízeny přáními a požadavky zákazníků. 

Jejich veškerá činnost se zaměřuje na jejich maximální uspokojení. Je tedy velice důležité 

věnovat zákazníkovi a jeho spokojenosti maximální pozornost. Lze uvést důvody proč tomu 

tak má být, a to protože spokojený zákazník: [5] 

 

• zůstane dlouhodobě věrný, a udržet si zákazníka vyžaduje pětkrát méně úsilí, času  

a peněz než získat nového, 

• je ochoten zaplatit i vyšší cenu, odlákat spokojeného zákazníka konkurenci znamená 

snížit při stejné hodnotě produktu jeho cenu až o 30 %, 

• umožní firmě lépe překonat nenadálé problémy, dokáže ji v takové krizi pochopit, 

• předá svoji dobrou zkušenost minimálně třem dalším, a to velice účinnou  

a neplacenou formou ústního podání v osobní komunikaci, 

• je příznivě nakloněn zakoupit si další produkty firmy,  

• je otevřený a ochotný sdělit své zkušenosti a poznatky s užíváním produktu. 

 

Je důležité navázat se zákazníkem vztah, pořádat pro něj pravidelné akce a starat se o 

něj. Je zapotřebí jej neustále sledovat. Zákazník v současné době rychle mění své záliby, 

názory a zvyky. Zákazníci jsou z hlediska firmy nejpodstatnějším elementem. Musíme o ně 

pečovat. Nestačí jen ,aby byl zákazník středem dění, ale musí se stát jeho součástí. [10] 

Zbývá jen odpovědět si na otázku, co dělat se zákazníkem nespokojeným. Z různých 

výzkumů vyplývá, že si stěžují pouze 4 % zákazníků. Proto je velice důležité věnovat 

takovýmto stížnostem značnou pozornost. Je velice pravděpodobné, že velká většina 

zbývajících nespokojených, firmu dříve nebo později opustí. I když důvody ztráty zákazníků 

mohou být i jiné než pouze jejich nespokojenost. Dle mého názoru, se v dnešní době 

vyskytuje nejen nespokojenost s produktem, ale hlavně s přístupem prodávajících. Z vlastních 

zkušeností usuzuji, že si stále někteří obchodníci neuvědomují rozsah své konkurence  

a dostatečně tomu své produkty a služby nepřizpůsobí. Co se týče zaměstnanců, možná se jim 

není co divit, jejich motivace k efektivnějšímu prodeji je v mnoha případech mizivá.  
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Je ale zásadní si uvědomit, že nespokojený zákazník sdělí své problémy 

minimálně deseti dalším a 13 % nespokojených to dokonce řekne až dvaceti lidem. Když 

však dokáže společnost vyřešit stížnost nespokojených zákazníků v jejich prospěch, zůstanou 

ji nadále nakloněni a navíc o dobrém vyřešení své reklamace sdělí pěti dalším. [5] 

Nyní bych se vrátil o krok nazpět, a to k stádiu, kdy zákazník rozpoznává své potřeby. 

Spokojenost, ať už s výrobkem či službou dané firmy, může být vnímána jako reakce 

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

nebo služby naplňují úroveň potřeby. Zde se totiž projevují významné individuální odlišnosti 

vycházející z rozdílných demografických charakteristik, životního stylu, osobnostních 

charakteristik, znalostí, postojů, motivací zákazníků. Maslow (1970) popsal pět stupňů 

lidských potřeb, které sestavil hierarchicky, takže na vyšší stupeň není možno přejít, dokud 

není uspokojen stupeň předchozí. Podle pořadí priority vnímané zákazníkem, je možné 

rozlišit fyziologické potřeby, potřeba bezpečnosti, potřeba sounáležitosti, potřeba uznání a 

potřeba seberealizace. Znalost těchto potřeb vede ke spokojenosti zákazníka, tím v věrnosti 

k značce a k poslednímu velice důležitému bodu, a to k zvýšení tržního podílu společnosti.  

 

3.2 Služby 

Služba je činnost, která v sobě má určitý prvek nehmatatelnosti a vyžaduje určitou 

interakci se zákazníkem nebo s jeho majetkem. Výsledkem služby není převod vlastnictví. 

Služba může vést ke změně podmínek a její produkce může či nemusí být úzce spojena 

s fyzickým produktem. [3] 

Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může, ale 

nemusí být spojena s hmotným produktem.[6] 

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je 

užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda 

uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou 

hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby ze 

jsou hrazeny ze zdrojů soukromých. [10] 
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Služba je jakákoli činnost nebo výhoda, kterou může nabídnout jedna strana druhé, je 

v zásadě nehmotná a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí, být 

spojena s fyzickým produktem. [2] 

3.2.1 Definice služeb jako ekonomické charakteristi ky 

Služba jako činnost: Služby jsou všechny činnosti, které se orientují na bezprostřední 

získávání, zpracovávání nebo zušlechťování hmotných statků.  

Služba jako proces: Služby je možné chápat jako změnu stavu osoby, nebo statku, 

která se uskutečňuje vzájemnou ekonomickou činností nebo hospodářských jednotek s jejich 

souhlasem a pro ně. Je určena pro jejich vlastníky, jež jsou samotní poskytovatelé služeb a je 

v nehmotné podobě. 

Služba jako výsledek činnosti: Služby jsou společensky užitné hodnoty lidské práce, 

která jednak zachovává hodnoty vytvořené výrobním procesem, slouží dlouhodobému 

procesu spotřeby, jednak napomáhá vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj lidí. [4] 

  

Faktory zohledňované při klasifikaci služeb: typ služby, typ prodávajícího, typ 

kupujícího, vlastnosti poptávky, způsob dodávky, stupeň hmotnosti, nákupní motivy, 

frekvence styku se zákazníkem, požadavky na dodávku, stupeň přizpůsobení služby 

zákazníkovi, stupeň intenzity práce. [16]   

 

Čtyři základní charakteristické vlastnosti služeb: [2] 

 

• Nehmotná povaha  

• Nedělitelnost 

• Rozmanitost kvality 

• Pomíjivost 

 

 

3.2.2 Marketingový výzkum ve službách 

Marketingový výzkum ve službách byl dlouho dobu opomíjen. Jako argumenty pro 

nevyužívání tohoto velmi užitečného a v podstatě základního nástroje poznání manažerů 
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firem o trhu, zákaznících, jejich potřebách a o konkurenci byly například často uváděny 

následující důvody: 

� Firmy produkující služby jsou většinou malé, nemohou si tudíž dovolit 

provádět marketingový výzkum. 

� Nemají pro tuto činnost vhodné personální zajištění a ani management 

nedokáže výhody výzkumu ocenit.  

� Mají svůj okruh zákazníků a dobře znají jejich potřeby a preference. [6] 

U služeb s převážně nehmotným charakterem nelze výzkumem zjistit názory 

zákazníků na zaváděný nový produkt služby. Mnohé profesní služby nedoporučovaly 

prostřednictvím svých oborových komor provádět marketingový průzkum, neboť jej 

považovaly ze neetický.V současné době jsou již tyto názory překonané a zařazování 

marketingového výzkumu do činnosti většiny firem se již stalo běžnou záležitostí. 

Marketingový výzkum můžeme definovat jako spojení firmy poskytující služby 

s trhem prostřednictvím informací. Informace jsou systematicky získávané, analyzované a 

jejich interpretace slouží jak pro řízení marketingových činností firmy, tak i pro řízení firmy 

samotné. 

 

Využití marketingového výzkumu na trhu služeb může být zaměřeno na 

následující oblasti: 

Výzkum trhů: Zde se zabýváme analýzou tržního potenciálu pro stávající produkty a 

hodnocení poptávky po nových produktech (službách), prognózou prodejů, charakteristikami 

trhů a studiem trendů. Marketingový výzkum nám také pomáhá získat podrobné znalosti o 

našich zákaznících. Poskytuje informace o tom, jak se nám daří uspokojovat potřeby 

zákazníků a jakou máme pozici na trhu.  

Výzkum produktů služeb: V této oblasti se zkoumá přijímání nových produktů služeb 

zákazníky, komparativní studie nových služeb, studium nespokojenosti zákazníků se službou, 

Tržní testy navržených služeb a výzkum produkční řady. 

Výzkum efektivnosti nástrojů komunikačního mixu: Jedná se o hodnocení úspěšnosti 

reklamy, výběr reklamních médií, hodnocení výběrů prvků podpory prodeje a ověřování 

image firmy u veřejnosti.  

Distribuce: zacílením výzkumu může být i umístění služby, uspořádání distribučních 

center a nákladové analýzy dopravních metod.  
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Cena: Analyzujeme vnímání ceny zákazníkem, cenovou elasticitu zejména s kvalitou 

služby, nákladovou analýzu, marginální analýzu a konkurenční cenovou politiku. [6] 

 

Sestavení marketingového plánu, výzkum a analýza vyžadují obrovské úsilí. Toto úsilí 

nekončí vytvořením marketingového plánu. Pro kontrolu průběžných výsledků plánu 

používáme výzkum. 

Marketingový výzkum pomáhá realizovat mnohem efektivnější marketingová 

rozhodnutí. Správná marketingová rozhodnutí vznikají na základě lepší informovanosti a 

víme, že výzkum tyto informace poskytuje. Marketingový výzkum uskutečněný samotnou 

firmou nebo jinými odborníky (spolupráce s renovovanými agenturami, zabývajícími se 

výzkumy trhu) může být efektivně využit i k podpoře reklamních tvrzení. 

 

Abychom se vyhnuli chybám při provádění marketingového výzkumu, musí být 

splněny následující požadavky: 

1. Zaměření – tzn. marketingový výzkum musí vycházet a odpovídat cílům marketingové 

koncepce firmy. 

2. Objektivita – postupy marketingového výzkumu musí eliminovat vlivy subjektivního 

zkreslení jak při výběru respondentů, vlastním šetření, tak i při následném zpracování. 

3. Systematičnost – má vyloučit ve výběru zkoumaného vzorku vlivy nahodilosti a 

parciálnosti. 

4. Včasnost – takové časové vymezení výzkumu, aby zjištěné výsledky byly skutečně 

využitelné pro rozhodovací proces. 

5. Efektivnost nákladů – vynaložené náklady na výzkum musí být porovnávány 

s očekávanými přínosy.  

6. Přesnost a spolehlivost – výběr vhodných metod a technik marketingového výzkumu. 

Při zpracování zjištěných informací je dobré využívat dostupnou výpočetní techniku a 

softwarové produkty. Spolehlivost pak znamená, že pokud byl obdobný výzkum 

realizován za podobných podmínek jinde, měly by být výsledky obou shodné.  

[6] 
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3.3 Metodika marketingového výzkumu 

Obr. 3. 1. vztahy marketingového výzkumu a marketingového systému ve službách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [8] 

 

3.3.1 Metodika marketingového výzkumu 

Efektivní marketingový výzkum zahrnuje: 

� Definování problému a výzkumných cílů 

� Sestavení plánu výzkumu 

� Shromáždění informací 

� Analýzu a vyhodnocení informací 

� Prezentaci výsledků 
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PLÁNOVÁNÍ 

� Kde jsme nyní? (1. krok sytému) 

� Kde bychom chtěli být? (2. krok systému) 

REALIZACE 

� Jak se tam dostaneme? (3. krok sytému) 

KONTROLA 

� Jak zajistíme, že se tam dostaneme? (4. krok 

systému)  

MĚŘENÍ A OCENĚNÍ 

� Jak zajistíme, že jsme se tam dostali? (5. krok 

sytému) 
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Cíl výzkumu 

Nutnost uskutečnit marketingový výzkum je obvykle spjata se vznikem určitého 

problému nebo s otevřením nové příležitosti na trhu. Základem je problém přesně definovat, 

stanovit jeho specifické rysy a pokusit se o předběžnou formulaci hypotézy, což je předběžná 

odpověď na otázku, obsaženou v problému, kterou chceme potvrdit nebo vyvrátit. Hypotéza 

nám určuje směr řešení problému. Může být vysloveno i několik hypotéz.  

Firma musí v souvislosti s cílem výzkumu uvažovat také o finanční stránce projektu 

dříve, než přistoupí k jeho realizaci. Každý výzkum je finančně velmi náročná záležitost, a je 

tedy nutno zabezpečit efektivní využití takto vložených prostředků. Provedení výzkumu je 

účelné pouze tehdy, jestliže očekávaný zisk převyšuje veškeré náklady spojené s provedením 

výzkumu. Každý výzkum by měl mít svůj rozpočet jak z hlediska plnění, tak z hlediska času. 

[1] 

 

Metody výzkumu 

Vymezení cíle výzkumu do značné míry určuje výzkumnou metodu, která bude užitá. 

V podstatě se uplatňují tři přístupy – předběžný, popisný a kauzální výzkum. 

 

� Předběžný výzkum (explorační) – uplatňuje s v případech, kdy je cíl výzkumu 

formulován velmi široce; řešený problém je obecné povahy; prakticky neexistuje 

předběžná znalost problematiky; využívá sekundárních informací; má podobu verbální 

kvalitativní studie; snaží se osvětlit povahu zkoumaného problému pro stanovení 

rámcového řešení nebo nové hypotézy.  

� Popisný výzkum (deskriptivní) – nejčastěji používaná metoda; zabývá se zkoumáním 

skutečného stavu předmětu výzkumu; řeší problém JAK vypadá v současném období 

jev nebo proces, který je předmětem výzkumu; účelem je poskytnout přesnou 

informaci o konkrétních aspektech tržního prostředí; výzkum odpovídá na soustavu 

přesně formulovaných hypotéz; vstupní data jsou zjišťována pozorováním, 

dotazováním, experimentem nebo psychologickými metodami.  

� Kauzální výzkum (diagnostický) – hledá všechny faktory, které předmět výzkumu 

ovlivňují; hledá vzájemné vazby mezi nimi a míru tohoto ovlivňování; hledá odpověď 

na otázku PROČ je daný stav takový; výzkum je prováděn formou experimentu. [1] 
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Plán výzkumu 

Druhým stadiem marketingového výzkumu je sestavení efektivního plánu pro 

shromažďování potřebných informací. Před schválením plánu výzkumu je třeba znát odhad 

nákladů na jeho realizaci a také je nutné v souvislosti s plánem výzkumu učinit rozhodnutí, 

jaké informační zdroje, jaké výzkumné přístupy a nástroje výzkumu a jaké plány výběrů 

respondentů a kontaktní metody mají být použity. V širším slova smyslu znamená příprava 

výzkumu také zajištění projektu po stránce personální, finanční, technické atd.[4] 

 

Příprava výzkumného projektu 

Po rozhodnutí o potřebě marketingového výzkumu a volbě výzkumného přístupu 

musíme navrhnout plán výběru respondentů, který vyžaduje tři rozhodnutí: 

1) Výběrová jednotka: KDO má být pozorován? 

Musí být specifikována cílová skupina, z níž se má skládat výběrový soubor respondentů 

2) Velikost výběrového souboru: KOLIK respondentů by měl obsahovat? 

Velikost souboru musí zaručit spolehlivost výsledků. 

3) Vytvoření výběrového souboru: JAK by měli být respondenti vybírání? 

Respondenti mohou být vybírání na základě pravděpodobnostního výběru (prostý náhodný 

výběr; vrstvený náhodný soubor; shlukový soubor) nebo nepravděpodobnostního výběru        

(soubor vhodné příležitosti; soubor vhodného úsudku; určený soubor).  

Když už známe koho budeme kontaktovat, musíme si určit, jakým způsobem budeme 

s jednotlivými subjekty výběrového souboru komunikovat. Oslovení respondentů může být 

osobní (dohodnuté nebo při zastavení), písemné nebo telefonické. [13] 

Mezi metody sběru dat patří – dotazování, pozorování a experiment. Nejčastěji 

používaná metoda je dotazování. Může mít podobu rozhovoru, dotazníku nebo ankety. Pokud 

není možno použít dotazování, přistupuje se obvykle k metodě pozorování. Pozorování 

rozlišujeme standardizované nebo nestandardizované a zjevné nebo skryté. Poslední metodou 

je experiment, který může být prováděn laboratorně nebo v přirozeném marketingovém 

prostředí.  

Při sběru dat můžeme využít i technické prostředky (např. elektronické pokladny 

s optickým snímačem čárkového kódu nebo měřící přístroje). 

Příprava výzkumu znamená také zajištění projektu po stránce:  

� personální (KDO se bude ptát), 

� finanční (výše finančních prostředků na výzkum), 
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� technické (KDE a KDY bude výzkum prováděn,…). 

 

Sběr dat 

Tato aktivita se sestává ze samotného shromažďování dat. Týká se informací 

primárních, získaných výzkumem tzv. „v terénu“, tak i informací sekundárních získaných tzv. 

„u stolu“, tedy studiem dokumentů. [1] 

 

Sekundární informace jsou takové, které už byly shromážděny pro nějaký jiný účel a 

jsou i nadále k dispozici. Zdroje těchto dat můžeme rozdělit na vnitřní – nejsnáze získatelné 

(tj. účetní evidence, statistiky prodeje, kartotéky zákazníků, dodavatelů, hlášení prodejců 

apod.) a vnější (prospekty, katalogy, státní statistiky, inzerce apod.). 

 

Primární informace jsou původní informace. Jedná se o tzv. sběr informací v terénu, 

ať už si jej realizátoři provádějí vlastními silami, nebo si k tomu najmou spolupracující 

instituci. Získání takovýchto informací je náročnější jak finančně, tak i časově, proto k ni 

přistupujeme až po důkladném prozkoumání dat sekundárních. Tedy v případě, že potřebné 

informace nejsou běžně k dispozici nebo jsou nespolehlivé, nekompetentní nebo nepřesné. [9] 

 

Statistické zpracování 

Po shromáždění všech potřebných údajů dochází k jejich zpracování. Statistická 

analýza představuje odborně velmi náročnou část výzkumného projektu. V dnešní době je 

zpracování statistických dat v oblasti marketingu umožněno velmi výkonnými počítačovými 

programy. Zpracování se týká především primárních údajů. [1] 

 

Tyto je nutno: 

� upravit – prověřit z hlediska relevantnosti, úplnosti a přesnosti, popřípadě je doplnit 

nebo vyloučit; údaje nikdy nedoplňujeme na základě vlastní úvahy, 

� klasifikovat – pro snadnost manipulace získané údaje rozdělit do tříd a kategorií, 

� kódovat – přenést slovní výrazy do numerických znaků tak, aby mohla být použita 

výpočetní technika, 

� technicky zpracovat – sestavit potřebné tabulky a grafy, jimiž jsou vyjadřovány 

výsledky výzkumu, jejich úkolem je podat názorný, srozumitelný a logicky 
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uspořádaný obraz o zkoumaných jevech, především o jejich vývoji, struktuře a 

závislosti. [9] 

 

Interpretace výsledků 

Závěry představují stručné a jasné slovní konstatování bez dalších statistických údajů, 

aby byly snadno a rychle pochopeny.  

Doporučení pak spočívá v převedení závěrů, podepřených výsledky výzkumu, do 

specifických směrů činnosti. V mnoha případech je doporučení konečným cílem průzkumu. 

[1] 

Výsledky výzkumu je možno prezentovat písemnou nebo ústní formou. Písemná 

prezentace má zpravidla formu závěrečné zprávy o průběhu průzkumu a jeho výsledcích.  

 

3.4 Marketingová komunikace 

3.4.1 Propagace a komunikace služeb 

 

Propagace jako základní prvek marketingového mixu služeb zajišťuje komunikaci 

umístění služby zákazníkům a ostatním klíčovým trhům. Propagace zvyšuje významnost 

služeb a může též přispět k jejich hmatatelnosti. Tím napomáhá spotřebitelům lépe se 

orientovat na trhu a hodnotit celkovou nabídku služeb. [3] 

Každý producent služby ví, že v očích jeho zákazníků je pro něj nejdůležitější, když 

sami zákazníci mluví o jeho službách pochvalně. Jedná se o ústní reklamu, která může 

vytvořit, ale i poškodit jeho pozitivní image v očích veřejnosti. Výzkumem byla ověřena 

skutečnost, že pokud je zákazník se službou spokojen, oznámí to asi 4 až 5 svým známým, ale 

v případě nespokojenosti rozšíří tuto informaci mezi 11 dalších lidí.  

V současné době však producenti služeb nevystačí pouze s ústním reklamou, byť by 

byla sebepozitivnější. Musí se naučit komunikovat se svými současnými i potencionálními 

zákazníky a dokonce se širokou veřejností. K tomu musí vědět jak komunikovat, jaké nástroje 

a prostředky k tomu použít, co a komu a také kdy sdělit. [6] 

Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou 

firma používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i 

určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílení vytváření informací, které jsou určeny pro 

trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná. Pro marketingovou komunikaci je 
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charakteristické, že jde o komunikaci primární, jejím smyslem je především komunikovat, 

něco sdělovat, jejím úkolem je stimulovat a podpořit prodej výrobků a působit v souladu 

s ostatními složkami marketingového mixu.  

Cílem marketingové komunikace je sice primárně zvyšování informovanosti 

spotřebitelů o nabídce, ale její úkol je podstatně širší. Má totiž možnost zvýraznit  některé 

objektivně existují vlastnosti produktu, přesvědčit zákazníky k přijetí výrobku, služby či ideje 

a upevňovat trvalé vztahy se zákazníky a další veřejností.  

Existují dvě základní formy komunikace: osobní a neosobní (masová). Každá z nich 

má své přednosti i nevýhody, které je nutno respektovat při přípravě a realizaci strategie 

komunikačního mixu.  

 

Masová (neosobní) komunikace umožňuje předat sdělení velké skupině 

potencionálních i současných zákazníků přibližně ve stejný okamžik, čímž snižuje vynaložené 

náklady v přepočtu na jednu oslovenou osobu, ačkoliv jejich absolutní výše může být velmi 

vysoká. Má vliv i na geograficky velice rozptýlené segmenty trhu a zároveň je možno ji 

flexibilně měnit v souladu se změnami trhu a prostředí.  Mezi její nevýhody patří především 

již zmíněné velké náklady, které je nutno na ni vynaložit, chybějící fyzicky kontakt 

komunikujících stran, jež mohou u zadavatele reklamy vyvolat nejistotu, zda je sdělení 

příjemcem opravdu vnímáno a zda se vůbec cítí být nucen na ně reagovat. Mezi nedostatky 

patří také relativní pomalost zpětné vazby a její obtížné zjišťování po určitém časovém 

odstupu, během něhož mohou na příjemce působit již další vlivy a impulzy. Dalším 

problémem je nemožnost přizpůsobit dané sdělení individuálnímu zákazníkovi, což jistě 

výrazně snižuje jeho účinnost. [6] 

 

Osobní komunikace se uskutečňuje buď mezi dvěma, nebo několika málo osobami a 

její hlavní přednost je fyzický kontakt komunikujících stran, který může vést k větší důvěře, 

větší otevřenosti a ochotě spolupracovat, příjemce se cítí být přímo osloven, do jisté míry je 

tedy nucen bezprostředně reagovat. Takto získanou zpětnou vazbu může druhá strana 

okamžitě vyhodnotit a přizpůsobit probíhající komunikaci tak, aby se zvýšil její efekt. 

Součástí zpětné vazby, a to nikoliv zanedbatelnou, může být i neverbální komunikace 

(mimika obličeje, pohyby těla aj.), odhalujících některé skryté reakce příjemce na přijaté 

sdělení. Na druhé straně je osobní komunikace velice nákladná, vynaložené náklady 

v přepočtu na jednu oslovenou osobu ve srovnání s masovou komunikací jsou výrazně vyšší, 
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neboť počet kontaktovaných zákazníků jedním prodejcem je nepoměrně nižší a navíc časově 

velice náročný. [6] 

 

Propagace služeb pokrývá celou řadu oblastí. Tyto oblasti, známé jako komunikační či 

propagační mix, obsahují následující prvky: 

� Reklamu 

� Osobní prodej 

� Podporu prodeje 

� Public relations [3] 

 

V posledních letech dochází k vyčleňování dalších nástrojů komunikačního mixu 

z těchto skupin. Tyto trendy jsou odrazem širších celospolečenských změn, vyplývajících 

z toho, že svět se ve svých požadavcích stále více sjednocuje – globalizuje. Transparentnost 

trhů se odráží ve zvýšených nárocích spotřebitelů na kvalitu a rozsah služeb. Tato informační 

exploze je navíc podporována jak novými technologiemi (internet, e-mail, mobilní telefony 

apod.), ale také rozvojem sdělovacích prostředků z hlediska kvantity, ale i kvality.  

Mezi tyto nové nástroje komunikačního mixu, které již získaly v marketingové 

komunikační praxi své nezastupitelné místo, můžeme zařadit: [6] 

� Direct marketing 

� Internetovou komunikaci  

 

Každá z těchto složek marketingové komunikace plní určitou funkci a vzájemně se 

doplňují. Jejich různé kombinace se zpravidla označují jako komunikační mix. Například 

reklama zvyšuje povědomí o výrobku, může tak usnadňovat osobní prodej, který by bez ní byl 

mnohem obtížnější, neboť prodejce by musel poskytnout zákazníkovi informace, které již zná 

z reklamy. Informace, které poskytují Public Relations o aktivitách podniku, jsou chápány 

jako důvěryhodnější, a proto jsou přijímány vstřícněji než placená reklama, ale zároveň se 

mohou stát také významným zdrojem informací o výrobcích firmy. Podpora prodeje stimuluje 

krátkodobý prodej a tak doplňuje reklamu a osobní prodej.  

Charakter neosobní masové komunikace mají reklama, public relations, podpora 

prodeje a přímý marketing, zatímco za osobní komunikaci se považuje pouze osobní prodej. 

[7] 
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Marketingová komunikace je základem a nejdůležitějším faktorem fungování 

marketingu. Je-li totiž „marketing poznáním toho, co vyrábět“ (Philip Kotler), nelze si dost 

dobře představit, že bychom tohoto poznání mohli dosáhnout bez komunikace se zákazníkem 

a že bychom toto poznání mohli přeměnit v produkt bez komunikace uvnitř firmy. Úspěšná 

marketingová komunikace ale musí dodržovat některé zásady, jinak by se sice o komunikaci 

jednalo, ale s marketingem by toho neměla mnoho společného. [16] 

Je proto nutné, aby:  

1. Marketingová komunikace byla oboustranná  

2. Marketingová komunikace byla vyvážená  

3. Marketingová komunikace byla etická  

Podívejme se nyní blíže na jednotlivé zásady. Ta první říká, že marketingová 

komunikace musí být oboustranná. Je však také třeba, aby byla spojitá. Proč tyto 

požadavky? 

Cílem komunikace je, jak bylo řečeno v úvodu, dosáhnout poznání zákazníkových 

potřeb a přeměnit je v produkt. Takový proces není samozřejmě jednorázový. Můžeme si ho 

představit jako řetězec, jeho články tvoří střídající se „dotaz“ „korekce“ a „informace“,. 

Marketing se tedy zákazníka ptá na spokojenost s produktem, podle jeho názorů koriguje 

parametry produktu a podává o tom informaci zákazníkovi, znovu se ptá na jeho názor atd.. 

Dá se říci, že proud marketingové komunikace je nastartován v okamžiku vzniku firmy (nebo 

v okamžiku, kdy přejde na marketingové řízení) a končí s jejím zánikem. [16] 

 

3.4.2 Interaktivita a rozdíly mezi Internetem a tra dičními médii 

 

Internet a jiná interaktivní komunikační média se odlišují od tradičních tím, že 

umožňují takovou interakci mezi odesílatelem a příjemcem, která je vzájemně ovlivňuje. To 

vytváří možnost masových interaktivních dialogů nebo změny od modelu „jedna firma vůči 

mnoha zákazníkům“  k modelu  „mnoho firem s mnoha zákazníky“. Obě strany, odesílateli 

příjemce, se podílejí na podobě konečného výsledku, kontrola ze strany uživatele se zvyšuje, 

obsah je „šitý na míru“, transakce se zrychluje a spotřebitel se může zaměřit přesně na to co 

ho zajímá.  
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Nová interaktivní  média, mezi nimiž hraje Internet dominantní roli, se odlišují od 

tradičních komunikačních médii ve čtyřech oblastech. [7] 

Komunikační styl je synchronní, doba mezi odesláním a přijetím sdělení je 

zanedbatelná. Zákazník má také možnost kontrolovat cestu a prezentaci informací o produktu 

(kontrola kontaktu) a přizpůsobit pro sebe vybrané sdělení či informaci (kontrola obsahu). 

Společenský aspekt média má vyvolat pocit vstřícné, společenské a aktivní komunikace na 

základě neverbálních informací (výraz tváře, postoj apod.) nebo vizuálních poutačů. Se 

zvyšující se možností využívání ozvučení a videa na Internetu se stávají webové stránky více 

společenské a postupně nahrazují osobní prodej. [7] 

Internet jako komunikační médium má významnou přednost: paměť. Pokaždé, když se 

uživatel připojí k webové síti, má provozovatel sítě záznam jeho elektronické adresy. Na 

základě využívání technologie cookies mohou být obsah informace i poskytnutá služba 

upraveny pro individuální oslovení zákazníka. Také je možné se z trvalé interakce se 

zákazníkem učit. Cookie znamená v angličtině „koláček“ či „sušenka“ a výraz se nepřekládá. 

Jedná se o drobný textový soubor, který si může navštívená internetová stránka uložit na 

počítač uživatele. Navštíví-li uživatel znovu stránku, ta si dříve uložené textový soubor 

(cookie) přečte a na základě historického zápisu dynamicky upravit to, co nově předkládá 

uživateli.  

Mnoho uživatelů Internetu je zklamáno některými webovými stránkami, protože 

prezentace firem není nic jiného než překlopení inzerátu bez ohledu na interaktivní možnosti 

tohoto média. V mnoha případě návštěvníci webových stránek dostávají stejné informace bez 

ohledu na to, zda jsou zákazníky, či nikoli. Internet umožňuje dosažení následujících 

komunikačních cílů: [7] 

� Ovlivňovat přístup a budovat povědomí o značce a produktu. 

� Poskytnout obsah, tj. detailní informace o výrobcích a službách. 

� Stimulovat odpověď: odpovědí je jednoduché kliknutí na informace o koupi.  

� Usnadňovat transakce: on-line prodej. 

� Udržovat zákazníky.  

 

3.4.2.1 Techniky internetové reklamy 

Pro většinu firem je základním typem internetové reklamy webová stránky, neboť 

vykazuje řadu zajímavých vlastnosti:  umožňuje každému uživateli rozhodnout, které 
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informace potřebuje a tedy na kterou stánku se zaměří. Nežádoucí a nepříjemná reklama se 

často objevuje na nejvíce navštěvovaných stránkách, aby uživatelé neměli možnost úniku. 

Cílem těchto virtuálních billboardů je prostřednictvím tlačítek (buttonů) a bannerů přivést 

uživatele na další webové stránky. Problémy jako omezený prostor pro bannery a znechucení 

a v důsledku počtu kliků pak mají za důsledek nové modely, jako je sponzorování, reklamy, 

která se objeví při přechodu od jedné stránky na druhou (interstitials) , a push nástroje. [7] 

 

3.4.3 Event marketing 

Základním problémem při definování event marketingu je vymezení tohoto pojmu 

vzhledem k ostatním nástrojům marketingové komunikace, jakož i vzájemný vztah mezi 

pojmy event (často rovněž special events) a event marketing. Existuje řada definic a názorů.  

Řada autorů odborných publikací se pokusila pojmy event a event marketing od sebe 

navzájem oddělit. Pisatelé event chápou jako komunikační nástroj a even marketing jako 

formu dlouhodobé formy komunikace využívající v určitém čase celé řady eventů.  

Hovoříme-li o event marketingu  jako o komunikačním nástroji, je pro řadu odborníků 

obtížné stanovit jasné hranice mezi ním a ostáními nástroji komunikačního mixu firmy, jako 

sponzoring, výstavnictví apod.  Jedna z nejvýstižnějších definic je od Svazu německých 

komunikačních agentur (Deutsche Kommunikationsverband BDW e.v. Bonn) z roku 1985: 

Pod pojmem event marketing rozumíme zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a 

organizování v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a 

emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image 

firmy a její produkty. [14] 

 

Event marketing je marketingová činnost, v jejímž středu stojí event. Neexistuje 

jediná definice tohoto pojmu, ale nejvýstižněji je třeba event chápat jako "zvláštní představení 

(událost) či výjimečný zážitek, který je prožíván všemi smyslovými orgány vybraných 

recipientů na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci." Event 

marketing, jakožto součást integrovaného marketingu, má velmi úzké vazby s všemi prvky 

komunikačního mixu.  

Event marketing se většinou překládá jako "po řádání akcí". Využívá emoce v 

marketingové komunikaci a vychází z faktu, že si lidé nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí. 

Jedná se o jeden z důležitých nástrojů marketingu, kterým se snažíme prohloubit vztahy s 
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obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální klienty pomocí nevšedních zážitků. 

[17] 

Event marketing je jeden z nejdůležitějších nástrojů marketingu, kterým se snažíme 

prohloubit vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové potencionální klienty pomocí 

nevšedních zážitků. Emocionální podněty, které event vyvolává, velmi dobře působí na image 

nabízené služby či produktu. Pomocí eventu můžeme motivovat a ovlivňovat obchodní 

partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat produkty, služby, vize. Event marketing 

nezahrnuje pouze komunikaci externí, ale také interní v rámci té které společnosti. [18] 

Budeme-li hledat hlavní důvody rostoucího významu event marketingu, musíme vzít 

v úvahu zejména současný vývoj společnosti, ve kterém hrají hlavní roli čas, rychlost, vazby a 

vztahy mezi jednotlivými skupinami společnosti. 

Kromě hlavních celosvětových společenských a ekonomických směrů, ke kterým 

patří: 

- globalizace,  

- vyšší flexibilita a mobilita,  

- rostoucí individualismus, 

existuje celá řada tendencí v oblasti podnikání a marketingové komunikace zásadním 

způsobem ovlivňující současné  i budoucí formování event marketingu. Svaz německých 

komunikačních agentur (BDW) provedl v roce 1993 rozsáhlý průzkum, který se mimo jiné 

snažil vyhodnotit hlavní podporující tendence i tendence potlačující, působící přímo na event 

marketing.  
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Tab. 3.1. Podporující a potlačující tendence pro potřeby event marketingu 

Postoj Spíše potlačujcí 

event marketing 

Spíše podporující 

event marketing 

Emoce jsou v kurzu 

Orientace společnosti na využívání volného času 

Změna stylu komunikace médií 

Neustále rostoucí konkurence 

Nasycenost v různých formách komunikace 

Substituce výrobků 

Podobnost reklamních konceptů 

Nasycené trhy 

Rostoucí náklady na reklamu 

Zvyšující se prolínání cílových skupin 

 

Rostoucí nároky na event marketing 

Nízký zájem účastníků 

Příliš vysoké náklady 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

66,8 % 

88,3 % 

95,4 % 

91,4 % 

85,3 % 

84,6 % 

81,4 % 

72,4 % 

70,2 % 

66,5 % 

65,7 % 

 65, 2 % 

64,9 % 

 

 

Zdroj: [14] 

 

Šindler ve své knize uvádí, že event marketing je považován za zastřešující nástroj 

využívající jednotlivých komunikačních nástrojů k zinscenování zážitků. Event marketing 

je považován za nedílnou součást komunikačního mixu, je propojen a úzce spolupracuje 

s ostatními nástroji. Jedná se o tzv. integrovaný event marketing. [14] 

Integrace mezi event marketingem a ostatními nástroji komunikačního mixu firmy. Při  

uplatnění event marketingu v praxi dochází k vzájemnému propojování jednotlivých 

komunikačních nástrojů marketingového mixu podle aktuální situace.  Využívá se přitom 

synergetického efektu ze vztahu mezi jednotlivými komunikačními nástroji na jedné straně a 

snižování celkových nákladů na organizace a komunikaci na straně druhé. Nástroje 

komunikačního mixu firmy, mají úzkou vazbu na event marketing. [14] 

 

3.4.3.1 Event marketing a reklama ve sd ělovacích prost ředcích 

Běžná reklama zpravidla plní oznamovací funkci. Veřejnost seznamuje s chystanou 

event marketingovou událostí. Čím více zvolená cílová skupina o eventu ví, tím hojnější se dá 
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předpokládá účast, a tím se úměrně zvyšuje pravděpodobnost naplnění cílů daného projektu.  

Základními předpoklady úspěchu je proto správné načasování a forma reklamního sdělení.  

3.4.3.2 Event marketing a podpora prodeje 

Vlastní komunikační aktivity směřující k podpoře prodeje jsou zpravidla nasazovány 

proto, aby bylo dosaženo jednotlivých taktických cílů. Při jejich naplňování může mít event 

marketing stěžejní význam. Například pozvání k účasti na eventu lze využít jako ceny do 

nejrůznějších spotřebitelských soutěží, bonusových akcí. Jiná forma podpory prodeje 

související s využitím event marketingu je zinscenování zážitku přímo na místě prodeje, od 

malého eventu v prodejně po velké open-air koncerty a galapředstavení.  

Event marketing a public relations 

Hlavním cílem public relations je budování dlouhodobých dobrých vztahů 

s veřejností. Event marketing využívá pro dosažení svých cílů emocí, které jsou stejně 

důležité i pro oblast public relations. Jedině silný emocionální náboj doplněný odpovídající 

kvalitou a funkčností výrobku, služby dokáže dlouhodobě udržet vztah mezi firmou a jejím 

zákazníkem. Public relations pomáhá prostřednictvím jednotlivých event marketingových 

aktivit dlouhodobě vytvářet image a pozici firmy, produktu nebo služby.  

 

3.4.3.3 Event marketing a sponzoring 

Pokud bývá event marketing zaměňován s jiným komunikačním nástrojem, pak je to 

většinou právě sponzoring. Děje se tak zejména v souvislosti s velkými akcemi – koncerty na 

stadiónech, galavečery v opeře apod. Události tohoto typu dokáží snadno a cíleně vyvolávat 

emoce. Nejčastěji se mluví o sponzoringu sportu a kultury. Sponzorované události se těší 

velké pozornosti sdělovacích prostředků, a proto vzájemné propojení a sladění zájmů 

sponzoringu, event marketingu a public relations je více než na místě.  Využívá-li event 

marketing sponzoringu, pak je velmi důležité  cílené a systematické plánování a výběr 

vhodných aktivit, které napomáhají k naplnění marketingových a komunikačních cílů firmy. 

Vždy stojí firma před rozhodnutím, zda bude iniciovat vlastní sponzorskou událost nebo se 

pokusí využít sponzoringu události již existující. Obě varianty mají svá pozitiva i negativa. 

[14] 
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4 Marketingový výzkum 

4.1 Metodika výzkumu 

Definice problému  

Pro společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. je segment firemních zákazníků zcela stěžejní. 

Je proto nutné analyzovat jejich spokojenost s nabízenými službami. Společně s vedením 

firmy, považujeme proto za nezbytné provést komplexní marketingový výzkum firemních 

klientů. Management potřebuje znát míru spokojenosti či nespokojenosti zákazníků a podle 

těchto ukazatelů dále tvořit a plánovat marketingovou strategii společnosti. 

Cíl 

Cílem marketingového výzkumu bylo zjistit, jaký postoj zaujímají zákazníci k firmě, 

jak jsou spokojeni či nespokojeni s nabízenými službami. K čemu mají firemní klienti 

výhrady, co by mohlo zvýšit jejich loajalitu. Na základě analýzy získaných výsledků bylo pak 

úkolem navrhnout managementu doporučení a návrhy marketingových aktivit, za účelem 

zvýšení spokojenosti zákazníků. Získat tak reálné podklady k důležitým rozhodnutí 

společnosti.  

Plán výzkumu 

Základní soubor výzkumu budou tvořit firemní klienti jazykové školy. Jedná se však 

většinou o personalisty v podnicích, kde společnost jazyky vyučuje. Ne vždy se však kurzů 

výuky jednotliví personalisté (naši respondenti) účastní. Tito pracovníci jsou, ale pro výzkum 

nejdůležitější. Komunikují s manažery výuky společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o., se 

samotnými účastníky výuky a také s vedením daných podniků. Mají proto nejlepší přehled a 

důležité informace pro tento marketingový výzkum. Respondenti budou osloveni online 

dotazníkem v rozmezí od 18.3. do 25.3.2009. Dotazování bude zcela dobrovolné. Velikost 

výběrového souboru bude tvořit 190 respondentů z celé České republiky.  

Ve výzkumu budou využita jak data primární tak sekundární. Sekundární data 

obsahují materiály z internetových stránek společnosti, poznatky a zkušenosti managamentu 

firmy. 

K získání primárních informací bude využita metoda elektronického dotazování. 

Nástrojem dotazování je dotazník. Nejedná se však o fyzický dotazník, nýbrž o elektronický. 

Každému respondentovi bude zaslán elektronickou poštou internetový link, na němž se bude 

nacházet daný dotazník. Po zodpovězení všech otázek respondent pouze zvolí možnost 
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„odeslat“. Data se pak budou odesílat do aplikace „vyplnto.cz“, kde je dále zkopíruji do MS 

Excel.  

Na serveru http://www.vyplnto.cz/, jsem si založil účet na své jméno. Vyplnto.cz 

umožňuje vytvoření online dotazník. Je zde k dispozici přehledný průvodce sestavením 

dotazníku v 8 krocích. Na závěr software publikuje a vygeneruje link s online dotazníkem. Při 

jeho sestavování jsem na základě konzultace s vedením společnosti volil jasné a výstižné 

výrazy a pojmenování, abych tím zamezil případným nedorozuměním. Dále jsem se vyhýbal 

sugestivním a zavádějícím otázkám.  Pro klienty jsem sestavil dotazník obsahující 19 otázek 

z  toho 4 identifikační. Zařadil jsem do něj otázky uzavřené, polootevřené, filtrační i otevřené. 

Ve třech otázkách jsem použil tzv. baterii. Aby otázky byly dobře pochopeny, provedl jsem 

kontrolu dotazníku pomocí pretestu na vzorku 10 lidí z řad klientů firemních kurzů. Dotazník 

má formát html stránky, kdy v úvodu jsou respondenti seznámeni s tím, kdo jsme a pro jaký 

účel budou výsledky z dotazovaní použité. Rozpočet na výzkum byl stanoven 1.000 Kč.  

 

Stanovení hypotéz 

Po vzájemné diskuzi s vedením společnosti jsme dospěli k několika hypotézám. 

Všechny tyto domněnky jsou podložené zkušenostmi a daty získanými z předešlých výzkumů 

či praxe ze strany vedení firmy. Pomocí marketingového výzkumu hypotézy potvrdím či 

vyvrátím. 

 

Hypotéza č.1: Více než 80 % firemních zákazníků je spokojeno s celkovou úrovní 

nabízených služeb společností Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Hypotéza č.2: Více než 60 % firemních zákazníků využívá pouze služeb jazykové 

školy Slůně-svět jazyků, s.r.o.  

Hypotéza č.3: Více než 70 % firemních zákazníků využívá online databázi 

jazykových kurzů společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Hypotéza č.4: Více než 30 % firemních zákazníků výuky využívá také 

překladatelských služeb. 
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Sběr dat a vyhodnocení 

 

Kontrola plánu 

Po sestavení dotazníku jsem provedl „předvýzkum“ na skupině deseti respondentů 

( firemních klientů jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o. v Ostravě), abych si ověřil 

dostatečnou srozumitelnost a funkčnost dotazníku, případně odstranil chyby. 

Pretest 

V otázce č. 5 Jak byste ohodnotil(a) jednotlivé faktory výuky? (jednotlivé faktory, 

prosím ohodnoťte jako ve škole, známkou od 1 do 5) nebylo možné využít možnosti jiné. 

V aplikaci pro vytváření dotazníku, nebylo možno přidat k odpovědi jiné kratší text, kterým 

by respondent vyspecifikoval o jaký konkrétní jiný faktor se jedná. V dotazníku zůstala tedy 

jen možnost jiné, což bylo pro respondenty matoucí a upozornili na tento problém.  

 

U filtra čních otázek č. 4,7,10 jsem na popud respondentů, ve všech třech otázkách, 

doplnil u možností „NE“ text: Pokud ne pokračujte prosím otázkou č.7,10,16. Pro větší 

přehlednost a systematičnost dotazníku. 

 

V otázce č. 19. Uveďte prosím, kdo ve Vaší společnosti rozhoduje o výběru 

dodavatelů jazykových služeb? bylo původně na výběr ze tří možností. Top management, 

Střední management a first line management. Respondenti však namítali, že přesně nevědí do 

které kategorie patří. Rozšířil jsem tedy otázku o tuto část: (napište prosím pracovní pozici 

např. vedení společnosti, obchodní ředitel, personalista atd.) a ponechal jsem otázku 

otevřenou. Po té jsem si dle jednotlivých uvedených pracovních pozic převedl výsledky zpět 

do podoby třístupňového vedení (pro větší přehlednost při vyhodnocování). 

Ostatní otázky byly pro respondenty srozumitelné a byly zodpovězeny bez problémů. 

 

Časový harmonogram a rozpočet výzkumu 

Marketingový výzkum byl realizován rozesláním online dotazníků v období od 

18. března do 25. března roku 2009 vedením společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. Sběr dat byl 

realizován dle plánu, stanovený počet respondentů byl dodržen. Dotazník byl zaslán všem 190 

respondentům. Návratnost dotazníků byla asi 40 % (tedy 75 respondentů). Rozpočet na 

výzkum nebyl překročen a vypadal následovně: 
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telefon…………….. 100 Kč 

dopravné………….. 300 Kč 

celkem………….….400 Kč 

 

Před vyhodnocením jsem každý dotazník z hlediska úplnosti a přesnosti zkontroloval. 

Vyhodnocení bylo možné provést u všech 75 dotazníků. Vyplněné dotazníky jsem 

vyexpedoval z aplikace vyplnto.cz prostřednictvím operačního systému WINDOWS XP, do 

tabulkového editoru Microsoft Excel. Vytvořil jsem sumář a výsledky zpracoval do grafů a 

tabulek. Na základě těchto podkladů jsem přistoupil k vyhodnocení stávající situace a postojů 

zákazníků. 

Při realizaci výzkumu jsem se nesetkal s žádnými zásadními problémy. Pouze s 

neochotou klientů při vyplňování dotazníků. S vedením společnosti jsme se ale na počátku 

dohodli, že dotazování bude zcela dobrovolné a pokud některý z klientů odmítne nemusí se 

dotazování zúčastnit.  
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4.2 Analýza výsledk ů marketingového výzkumu 

 

V této části mé diplomové práce jsem se zaměřil na vyhodnocení všech otázek 

dotazníku. Zde bylo mým úkolem analyzovat primární data výzkumu a po té je okomentovat. 

V každé otázce jsem provedl třídění prvního stupně a po té v některých vybraných otázkách 

též třídění druhého stupně. Tyto výsledky by měli následně sloužit k závěrečným návrhům a 

doporučením. Výběrový soubor použitý pro vyhodnocování činil 75 firemních klientů 

z celkového počtu 190 obeslaných potencionálních respondentů. Záměrně uvádím i některé 

odpovědi, které nejsou tak četné. Domnívám se však, že analýza spokojenosti firemních 

zákazníků vyžaduje pečlivější a individuálnější přístup. Je potřeba soustředit se i na detaily, 

které z hlediska teorie marketingového výzkumu nejsou až tak důležitá. Jedná se o firmy a 

proto jsou pro společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. veškeré informace o firemních klientech 

velmi důležité. Byť se některých případech jednalo jen o názor jednoho či dvou firemních 

zákazníků. Část hodnocených výsledků jsem zařadil do příloh.  

 

4.2.1 Vyhodnocení otázek 

 

Identifikační údaje 

 

V dotazníku bylo použito čtyřech identifikačních otázek. Jednalo se o determinaci 

podniků, nikoliv jednotlivců. Z celkového počtu 75 respondentů vyplynulo, že nepočetnější 

zastoupení měly dle členění EU podle ročního obratu malé podniky s 28,0 % ( roční obrat do 

2 mil. €), následovaly mikropodniky s 26,67 % (roční obrat do 10 mil. €), dále pak střední 

podniky s 24 % (roční obrat do 50 mil. €) a velké podniky s 21,33 % (roční obrat nad 50 mil. 

€). 

Druhá otázka se týkala určení jednoho z krajů, ve kterém měl podnik své sídlo či 

pobočku. Z výzkumu vyplynulo, že 29,3 % firemních zákazníků bylo z Moravskoslezského 

kraje, 26,7 % zastupovalo Hlavní město Prahu, 25,3 % zákazníků se rekrutovalo z Plzeňského 

kraje a 1,3 % pak z kraje Olomouckého.  
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Třetí identifikace spočívala v určení oboru ve kterém firma podnikala. 33,3 % 

firemních zákazníků odpovědělo, že se věnují obchodní činnosti, 17,3 % respondentů se 

zabývá stavebnictvím, 14,7 % firem je zaměřeno na zpracovatelský průmysl, 12 % 

respondentů uvedlo možnost jiné služby, kde dál respondenti nespecifikovali o jaké služby 

jde. Dále se pak jednalo v 6,7 % o dopravu, skladování a spoje, následovaly obory vzdělání 

5,3 %, finančního zprostředkování se 4 %, 2,7 % respondentů se zabývá výrobou a rozvodem 

elektřiny, 2,7 % zákazníků uvedlo jako předmět podnikání reality a obor zdravotní péče, 

sociální péče, veterinární činnosti byl zastoupen 1,3 %. 

Cílem čtvrté identifikační otázky bylo zjistit, kdo v jednotlivých firmách rozhoduje o 

dodavateli jazykových služeb. Z výzkumu vyplynulo následující: 62,7 % respondentů uvedlo, 

že tyto kompetence má vedení společnosti (top management), 32,0 % firem spoléhá na střední 

management (middle management), a 5 % zastupují podniky u nichž o těchto záležitostech 

rozhoduje first class management. 

 

1. Jak dlouho využívají klienti služeb jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

Z šetření vyplynulo, že 34,7 % firem využívá služeb jazykové školy Slůně-svět 

jazyků, s.r.o. v rozmezí 1-2 let, 28 % podniků spolupracuje se společností Slůně-svět jazyků, 

s.r.o.  

2-3 roky, v kategorii méně než 1 rok jsou firemní zákazníci zastoupeni 20 %. Možnost více 

než 3 roky uvedlo 17,3 % klientů. Z těchto faktů lze pozorovat zajímavé skutečnosti. Více než 

60 % zákazníků se nachází ve střední fázi škály. Obě krajní kategorie rozmezí jsou 

zastoupeny menším počtem. Je zapotřebí nezamyslet zda 17,3 % klientů, kteří jsou věrni 

jazykové škole více než 4 roky je dostačující. Domnívám, se že by toto procento mohlo být 

vyšší. Je nesmírně obtížné v dnešní době získat zákazníka, ale daleko těžší a náročnější úkol 

je si ho udržet. Proto je nezbytně nutné zaměřit se tedy nejen na hledání nových 

potencionálních klientů, ale také se věnovat těm stávajícím. Z těchto údajů lze také vyčíst 

jednoznačně klesající trend věrnosti zákazníků. V obrázku č.4.1, lze vyvodit, že od kategorie 

1-2 roky dochází v každém období k propadu, nejdříve téměř o 7 % (mezi kategoriemi 1-2 

roky a 2-3 roky), po té je to pokles téměř o 11 % (mezi kategoriemi 2-3 roky a více než 3 

roky). 
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Délka využívání služeb klienty jazykové 
školy Sl ůně svět jazyk ů s.r.o.
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Obr.  4.1: Délka využívání služeb klienty jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 

 

 Po té jsem tuto otázku vyhodnotil tříděním druhého stupně dle jejich členění ročního 

obratu.  

I zde (viz obr. 4.1) se potvrzuje klesající tendence loajality zákazníků vůči Slůně-svět 

jazyků, s.r.o. Zajímavé je, že v kategorii „více než 3 roky“ dominují velké podniky. Je zde 

zřetelný vzestup od mikropodniků s 10 % až po velké podniky, které zůstávají loajální v 25 % 

případů. Myslím si, že velké podniky nemají zapotřebí měnit jazykovou školu jen třeba 

z důvodu navýšení ceny kurzů. Pokud je podnik spokojený s nabízenými službami, cena pro 

něj není rozhodující faktor. Považuji to za důsledek finanční stability větších podniků. Menší 

podniky se stále snaží ušetřit v oblastech vzdělávání svých zaměstnanců či v marketingové 

sekci.  
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Délka trvání spolupráce firemních klient ů dle 
jejich členění podle obratu
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Obr.  4.2: Délka trvání spolupráce mezi firemními klienty a společností Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 
 

Další analýzou jsem zkoumal jak dlouho firemní klienti využívají služeb Slůně-svět 

jazyků, s.r.o.(viz obr. 8, příloha 1).  

V kategorii méně než 1 rok je situace ve všech regionech velmi podobná kolem cca  

20 %, 1-2 roky spolupracují nejvíce firmy z Plzeňského kraje (58 %), Jihomoravského kraje  

(38 %), Moravskoslezského kraje (27 %), nejméně pak z Prahy (20 %). V sekci 2-3 roky je 

situace opět odlišná: Moravskoslezský kraj (36 %), 35 % firemních klientů z Prahy, dále pak 

21 % firem z Plzeňského kraje a 8 % z kraje Jihomoravského. V kategorii nejloajálnějších 

klientů je pořadí: Jihomoravský kraj (31 %), 25 % zákazníků z Prahy, 18 % 

z Moravskoslezského kraje a žádný zákazník z Plzeňského kraje. 

 

2. Důležitost jednotlivých faktorů při výběru jazykové školy Slůně-svět jazyků, 

s.r.o. 

 

Respondenti byli prostřednictvím dotazníku požádání o zhodnocení faktorů, které je 

nejvíce ovlivnili při výběru jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o.. Baterie obsahovala tyto 

faktory: reklama, cena kurzu, individuální nabídka kurzu, doplňkové služby (tlumočení, 

překlady apod.). Hodnocení bylo dáno  numerickou škálou od 1 do 5  
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(1 – ovlivnilo nejvíce, 5 – neovlivnilo vůbec). Po té byla u každého faktoru spočítána jeho 

střední hodnota. Čím nižší je střední hodnota tím vyšší je míra ovlivnění daným faktorem. 

 

Obr. 4.3:Důležitost jednotlivých faktorů při výběru jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 

 

Nejdůležitějším faktorem byla označena individuální nabídka kurzu (viz obr. 4.3). 

Střední hodnota vyšla 2,1. Což ukazuje na komplexnost nabízených služeb jazykové školy. 

Důležité je zde slovo „individuální“. U firemních zákazníků je totiž flexibilita služeb a 

přizpůsobení se klientovi jeden z hlavním atributů vedoucích ke spokojenému zákazníkovi. 

Druhým nejdůležitějším faktorem byla cena kurzu a to hodnotou 2,8. Pro zákazníky je tedy 

podstatná i cena kurzu. Této problematice se podrobněji věnuji v následujícím odstavci,kde 

jsem provedl třídění druhého stupně, srovnání jednotlivých faktorů a velikosti podniků dle 

jejich ročního obratu.  

Výše zmíněné faktory byly podstatně významnější než následující: doplňkové služby 

3,5; reklama 3,7 a nejméně důležitým faktorem bylo doporučení od jiné firmy s hodnotou 3,8. 

Tyto poslední tři atributy klienty neovlivnily téměř vůbec. Zejména reklama není vnímána 

jako silný atribut. Jedná se o druhý nejméně významný faktor.  

Třídění druhého stupně prokázalo závislosti faktorů na velikosti podniku. V obr. 4.4 

cenu hodnotí jako důležitější faktor zejména větší a střední podniky naopak malé podniky a 

mikropodniky nepovažují cenu za rozhodující faktor. Velké a střední podniky vnímají také 

více doplňkové služby než malé podniky a mikropodniky. Střední hodnoty ostatních faktorů 
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Důležitost jednotlivých faktor ů při výb ěru jazykové školy Sl ůně-svět 
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se liší u jednotlivých typů podniků pouze nepatrně. Střední hodnoty těchto atributů byly 

okomentovány již v předešlých odstavcích. 

 

Obr. 4.4: Důležitost jednotlivých faktorů při výběru jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o. dle členění 

ročního obratu firemních klientů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 
 

3. Vnímání celkové úrovně služeb klienty Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

V této otázce byli respondenti požádáni o vyjádření míry spokojenosti s nabízenými 

službami společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. na škále 1 až 5 (kde 1 - zcela spokojen(a), 5 – 

zcela nespokojen(a)). Z obr. 4.5 je jasně patrné, že celková úroveň nabízených služeb je 

hodnocena velmi pozitivně. Přes 80 % zákazníku je v podstatě velmi spokojeno s celkovou 

úrovní. 
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Vnímání celkové úrovn ě služeb firemními klienty 
Slůně-svět jazyk ů s.r.o.
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Obr. 4.5: Vnímání celkové úrovně služeb klienty Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [vlastní] 
 

V této otázce mě také zajímala celková spokojenost dle jednotlivých krajů v České 

republice. I zde je zastoupení velmi obdobné předchozímu hodnocení. Ve všech pěti krajích je 

spokojenost velmi vysoká (viz obr. 1, příloha 1). Pouze v Jihomoravském a Plzeňském kraji je 

vyjádřena určitá nespokojenost. V jihomoravském kraji jsou klienti průměrně spokojeni až 

zcela nespokojeni v 15 % případů. V Plzeňském kraji je pak hodnocení následující: průměrně 

spokojeni tvoří 11 % a občas nespokojeni 16 %. Vzhledem k celkovému počtu respondentů 

nejde o velká čísla, ale určitá dávka nespokojenosti v těchto krajích rozhodně existuje. 

 

4. Přímá účast na firemních kurzech jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

Dotaz č. 4 měl charakter filtrační otázky. Jak jsem se od vedení společnosti Slůně-svět 

jazyků, s.r.o. dozvěděl, není vždy pravidlem, že respondent z dané firmy je i studentem 

firemních kurzů. Proto bylo zapotřebí vyfiltrovat přímé účastníky kurzu, kteří po té dále 

odpovídali na otázku č.5. Respondenti , kteří se neúčastní kurzů pokračovali dále otázkou č.7. 

Z výzkumu vyplynulo, že 60 % dotazovaných navštěvuje kurzy a 40 % tak nečiní  

(viz obr. 2, příloha 1).  

Tříděním druhého stupně jsem vygeneroval, jaké procento lidí na různých úrovních 

řízení firem navštěvuje firemní kurzy společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o.(viz obr. 3,  

příloha 1). Zde je více než patrné, že zaměstnanci první a střední linie chodí na kurzy ve 

větších počtech (first line management 75 %, střední management 71 %). Oproti tomu lidé z  
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Hodnocení jednotlivých atribut ů jazykové výuky 
spole čnosti Sl ůně-svět jazyk ů s.r.o.
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top managementu firem  navštěvují kurzy v 53 % případů. Lze z toho usuzovat, že lidé z top 

managementu mají buď již dostatečné jazykové znalosti, nebo jsou příliš časově vytížení a 

poslední možností je domněnka, že nechtějí docházet na stejné kurzy jako jejich podřízení. Ve 

všech případech se však jedná o mé hypotézy a museli by se opět potvrdit dalším výzkumem. 

 

5. Hodnocení jednotlivých atributů jazykové výuky společnosti Slůně-svět jazyků, 

s.r.o. 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak jednotliví účastníci jazykových kurzů hodnotí jejich 

atributy. Respondenti byli požádáni aby faktory ohodnotili jako známkou ve škole (1 až 5). 

Výsledky jsou zobrazeny v grafu č. Všech pět faktorů bylo hodnoceno velmi pozitivně (viz 

obr. 4.6). Faktor počet studentů v kurzu byl vyhodnocen střední hodnotou 1,5, způsob výuky a 

schopnosti lektora 1,6, délka výuky 1,7 a poslední faktor učebnice dosáhl střední hodnoty 2,1. 

Lze tedy konstatovat, že kurzy jsou vedeny velmi dobrými lektory a celkové pojetí kurzů 

zúčastněným studentům vyhovuje. Jediným faktorem, který byl ohodnocen nad hodnotu 2 

byly učebnice. Je to možný námět pro vedení společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. na 

podrobnější marketingové šetření na téma spokojenosti studentů s odbornou literaturou. 

 

Obr. 4.6: Hodnocení jednotlivých atributů jazykové výuky společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

V dalším šetření jsem se soustředil na „problematický“ faktor učebnice. Vygeneroval 

jsem jak vnímají studenti kurzů tento atribut v jednotlivých krajích. Z obr. 4.7 vyplývá, že 

v Jihomoravském kraji hodnotí učebnice nejvyšší střední hodnotou 2,6 po té následuje 
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Plzeňský kraj s hodnoto 2,5, dále pak Moravskoslezský kraj 2,0 a nejpozitivněji hodnotí 

literaturu v Hlavním městě Praha. Zejména hodnoty 2,5 a 2,6 jsou již téměř průměrné. 

Doporučil bych se tedy zaměřit na tyto kraje. Konkrétní doporučením i na toto téma se věnuji 

v následující kapitole č.5.  

 

 

Obr. č. 4.7: Hodnocení faktoru učebnice studenty firemních jazykových kurzů Slůně-svět jazyků, s.r.o. dle 

členění kraj ů v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 
 

6. Míra pokroku vnímaná studenty firemních jazykových kurzů společnosti Slůně-

svět jazyků, s.r.o. 

 

Respondenti byli požádáni, aby vyjádřili pocitově svou míru pokroku v cizím jazyku 

po dobu, po kterou se účastní firemních kurzů společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o.. 

Dotazovaní měli na výběr z pěti možností. Dobré zlepšení vnímá 53,3 % klientů, 26,7 % 

respondentů vnímá své zlepšení jako velmi dobré, možnost stagnuji označilo 17,8 % studentů, 

2,2 % účastníků kurzů pociťují své zlepšení jako výborné. Pátá možnost byla zhoršení, tu však 

nikdo z dotazovaných neoznačil. Většina tedy vnímá míru pokroku jako dobrou. Je to 

znamení průměrného zlepšení. Avšak nutno také dodat,že téměř jedna třetina dotázaných 
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Míra pokroku vnímaná studenty firemních 
jazykových kurz ů spole čnosti Sl ůně-svět jazyk ů 

s.r.o.
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vnímá svůj pokrok jako velmi dobré zlepšení. Myslím si, že i na toto téma by se mohlo vedení 

v dalších průzkumech soustředit. Dozvědět se více o jejich koncových spotřebitelích.  

 

Obr. 4.8: Míra pokroku vnímaná studenty firemních jazykových kurzů společnosti Slůně-svět jazyků, 

s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 
 
 

7. Využití služeb jiných jazykových škol firemními klienty krom ě společnosti 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

V této otázce byly klienti požádáni zda kromě služeb společnosti Slůně-svět jazyků, 

s.r.o. využívají současně také služeb jiné jazykové školy. Jednalo se o filtrační otázku, ve 

které byly pouze dvě možnosti ANO a NE. Pokud klienti vybrali možnost NE byli požádáni, 

aby pokračovali otázkou č.10. 72 % firemních zákazníků využívá pouze služeb jazykové 

školy Slůně-svět jazyků, s.r.o., 28 % klientů využívá také jiných zdrojů těchto služeb  

(viz obr. 4, příloha 1). Tento fakt svědčí o tom že většina zákazníků spoléhá pouze na služby 

jedné jazykové školy. Podniky, které využívají více než jednu jazykovou školu mají k tomu 

své specifické důvody. Například dají zaměstnancům příspěvky na jazykové vzdělání a po té 

již je zaměstnavateli jedno kde se zaměstnanec vzdělává. Nebo větší podniky využívají více 

jazykových škol z důvodu většího počtu poboček v různých krajích ČR. 
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8.  Názvy konkurenčních jazykových škol či agentur 

 

Jednalo se o nepovinnou otevřenou otázku. Klienti byli požádáni, aby zde napsali 

název jazykové školy či agentury, která jim také, současně se společností Slůně-svět jazyků, 

s.r.o., dodává služby. Jelikož se jednalo o otázku nepovinnou ze 75 respondentů odpovědělo 

pouze 10 z nich. Přesto zde uvádím všechny uvedené informace. 1st International school, 

Glossa, Grafia Plzeň – medical english, Akademie Komenského, Hope, Zemánek (Břeclav), 

Pechová (Jihlava), TLC language centrum, Excell, Eufrat. V jednom případě se také objevila 

informace, že společnost využívá všech jazykových škol v regionu, dle vůle zaměstnanců 

(tato informace pocházela z firmy z Plzeňského kraje, jednalo se o velký podnik, jako svůj 

obor uvedli jiné služby). Z toho, vyplývá že některé velké podniky nechávají svůj výběr zcela 

na svých zaměstnancích. A jedná se pak tedy spíše o názor jedince, než-li korporace. 

 

9. Hodnocení konkurenčních jazykových škol či agentur  

 

Společně s vedením společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. jsem také chtěl zjistit jak 

klienti využívající služeb jiných jazykových škol či agentur hodnotí jejich poskytované 

služby. Nutno podotknout, že celková četnost odpovědí nebyla vysoká, ale určitou vypovídací 

schopnost má. Respondenti měli na výběr z pěti možností na škále 1 až 5 (1 - zcela 

spokojen(a), 2 - velmi často spokojen(a), 3 - průměrně spokojen(a),  4 - občas nespokojen(a), 

5 - zcela nespokojen(a)).  

Více než 70 % klientů je spokojeno s nabízenými službami konkurenčních firem  

(viz obr. 4.9). Na malém vzorku je tedy patrné, že konkurence poskytuje také služby velmi 

dobrých kvalit a šíře. 
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Hodnocení konkuren čních jazykových škol či 
agentur 

42,9%

28,6%

19,0%

9,5%

zcela spokojen

velmi často spokojen

průměrně spokojen

občas nespokojen

Obr. 4.9: Hodnocení konkurenčních jazykových škol či agentur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 

 

 

10. Využití online databáze pro firemní klientelu společnosti Slůně-svět jazyků, 

s.r.o. 

 

Opět jsem využil funkce filtrační otázky a oddělil jsem zákazníky na dvě skupiny: 

používající online systém a nepoužívající databázi. Respondenti, kteří nevyužívají online 

databázi byli požádáni, aby pokračovali otázkou č. 13. Monitorovací systém nevyužívá  

65,3 % klientů a 34,7 % jej používá (viz obr. 5, příloha 1). Nabízí se tedy otázka zda je 

monitorovací systém konkurenční výhodou. Dvě třetiny respondentů jej vůbec nevyužívají, 

přestože o něm vědí. Klienti jsou informováni o této službě jak v dané nabídce pro konkrétní 

firmu, manažery výuky, tak v neposlední řadě je tato služba uvedena v každé smlouvě mezi 

firemním klientem a společností Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

11. Míra spokojenosti klientů s online databází jazykových kurzů společnosti 

Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

Dotaz zněl takto: vyhovuje Vaší firmě stávající online databáze jazykových kurzů 

společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o.? 

Míra spokojenosti pak byla vyjádřena škálou o 4 stupních (ano,velmi; ano trochu;spíše 

ne; vůbec ne).  
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Míra spokojenosti klient ů s online databází 
jazykových kurz ů spole čnosti Sl ůně-svět jazyk ů 

s.r.o.

46,2%

50,0%

3,8%

Ano, velmi

Ano, trochu

Spíš ne

Z obr. 4.10 je patrné, že více než 96 % klientů používajících online systém je 

v podstatě s daným stavem databáze spokojeno. Tato otázka úzce souvisí i s následujícím 

dotazem č. 12, kde se tento výsledek potvrdil. 

 

Obr. 4.10: Míra spokojenosti klientů s online databází jazykových kurzů společnosti Slůně-svět jazyků, 

s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 

 

 

12. Možnosti rozšíření online databáze o některé prvky či funkce 

 

Cílem tohoto dotazu bylo zjistit, zda by klienti, kteří využívají online databázi, uvítali 

její rozšíření o určité funkce či nikoliv. Na výběr byly dvě možnosti ANO, PROČ nebo NE, 

PROČ, jednalo se tedy o typ polozavřené otázky. Účelem bylo dozvědět se zda-li by klienti 

něco změnili či ne a také byl důležitý důvod vybrané odpovědi (proto tedy doplněk PROČ u 

každé možnosti) Výsledky odpovídaly výstupům z předchozí otázky č.11. Klienti uvedli 

možnost NE v 98 % případů. Nepožadují tedy rozšíření online systému o další funkci. Avšak 

téměř 80 % respondentů dále uvedlo že by uvítali častější aktualizaci systému a taktéž větší 

přehlednost jednotlivých složek.  
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Využití p řekladatelských služeb klienty dle členění jejich obor ů
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13. Využívání překladatelských služeb (obecně) z řad firemních klientů Slůně-

svět jazyků, s.r.o. 

 

Otázka č.13 byla opět filtrační. Pokud respondent vybral odpověď NE, byl požádán 

aby pokračoval otázkou č.16. Tentokrát bylo cílem oddělit firemní zákazníky na ty, kteří 

využívají překladatelských služeb či nikoliv. V této otázce bylo myšleno využívání 

překladatelských služeb obecně, ne pouze ve společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Z šetření vyplynulo, že 50,7 % klientů nevyužívá překladatelských služeb a 49,3 % 

klientů naopak těchto služeb využívá (viz obr. 6, příloha 1) 

 

Obr.  4.11: Využití překladatelských služeb klienty dle členění jejich oborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

 

Z obr. 4.11 je patrné, že překladatelských služeb využívají nejvíce subjekty 

podnikající v jiných službách (80 %),v obchodu (68 %) a v zpracovatelském průmyslu  

(64 %). Naopak nejméně využívají překladatelských služeb tyto obory: vzdělání (100 %), 

stavebnictví (77 %) a finanční zprostředkování (67 %).  Z výsledků je jasně patrné, které 

obory využívají těchto služeb více, a které je ke svému podnikání nepotřebují. Je tedy 

zapotřebí soustředit se na ty zákazníky o kterých je nyní jasné,že překladatelských služeb 

využívají.  

Na základě hodnocení předchozích zjištění, jsem také porovnal, jestli využívaní 

překladatelských služeb závisí i na velikosti podniku. Obr. 4.12 vyjadřuje závislost využívaní 

překladatelských služeb na velikosti podniku (dle ročního obratu). Závislost se potvrdila 
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Závislost využívaní p řekladatelských služeb firemními 
zákazníky na velikosti jejich ro čního obratu
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zejména u kategorie mikropodniky. Nejmenší podniky těchto služeb využívají daleko méně 

než větší subjekty. U malých podniků už je situace téměř opačná, 67 % firem využívá 

překladů. Střední podniky potřebují tyto služby v 56 % a velké podniky ve 44 % případů. 

Neplatí zde tedy pravidlo, čím vyšší roční obrat, tím vyšší využití těchto doplňkových služeb. 

Z hlediska velikosti podniku nelze tedy usuzovat, na kterou kategorii by se mělo vedení 

Společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. v budoucnu přednostně zaměřit.  

 

Obr. 4.12: Závislost využívání překladatelských služeb firemními zákazníky na velikosti jejich ročního 

obratu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zdroj: [vlastní] 

 
 

14. Hodnocení faktorů ovlivňující výběr dodavatele překladatelských služeb  

 

V tomto bodě jsem výzkum zaměřil na hodnocení jednotlivých atributů výběru 

dodavatele překladatelských služeb firemními zákazníky společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Cílem bylo zjistit, které faktory je nejvíce ovlivnily a které naopak nejméně. Byla použita 

otázka typu „baterie“. Respondenti byly požádáni o zhodnocení každého uvedeného faktoru 

na škále 1 až 5 (1 – nejvíce, 5 nejméně).  
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Hodnocení faktor ů ovliv ňující výb ěr dodavatele 
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Obr. 4.13: Hodnocení faktorů ovlivňující výběr dodavatele překladatelských služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: [vlastní] 
 

Vyhodnocení této otázky je následující (uvedené hodnoty v závorkách, jsou střední 

hodnoty jednotlivých faktorů, viz obr. 4.13): nejnižší střední hodnotu (1,4) dosáhl faktor 

kvalita, který je tedy nejdůležitějším činitelem pro výběr dodavatele. Druhým 

nejvýznamnějším faktorem byla rychlost dodání (1,5), následoval atribut odbornost 

překladatele (1,7), dále pak cena (2,3). Nejméně podstatné jsou pro firemní klienty atributy 

grafického zpracování a formát (2,4) a široká nabídka služeb (2,4). Zákazníci tedy 

upřednostňují kvalitativní vlastnosti služby (kvalitu,rychlost dodání a odbornost překladatele) 

před cenou. Cena však stále zůstává důležitým faktorem. Z toho lze usoudit, že pokud je 

dodavatel schopen nabídnout kvalitní služby, může si dovolit i vyšší cenu. 

Rozhodl jsem se analyzovat také jak jednotlivé firmy hodnotí faktory výběru 

dodavatele. V analýze identifikační otázce č. 4 jsem uvedl, kdo v jednotlivých firmách 

rozhoduje o výběru dodavatele jazykových služeb. Lze tedy předpokládat, že stejné osoby 

zodpovídají také za výběr překladatelských služeb. Tyto výsledky jsem použil v této otázce. 

Analyzoval jsem výběr dodavatele překladatelských služeb v závislosti na jednotlivých 

úrovních řízení podniků (viz obr. 4.14). 
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Výběr dodavatele p řekladatelských služeb v závislosti na 
jednotlivých úrovních řízení podnik ů
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Obr. 4.14: Výběr dodavatele překladatelských služeb v závislosti na jednotlivých úrovních podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [vlastní] 

 

 

V případě firstline managementu jsou výsledky poněkud zkresleny. Jednalo se pouze o 

dva případy z celkového počtu 75 respondentů, kde o dodavatelích služeb rozhoduje firstline 

management. Z hlediska četnosti je nevýznamné tento faktor hodnotit, ve srovnání s dvěma 

zbývajícími faktory.  Přesto tento údaj uvádím pro celkovou přehlednost. Domnívám se, že je 

to však logické a že ani při větším počtu celkových respondentů by se situace příliš 

nezměnila. O těchto záležitostech většinou rozhodují vedoucí pracovníci (střední 

management) nebo vedení společnosti (top management).  

Mezi faktory hodnocené středním a top managementem nebyly zaznamenány velké 

odchylky. Jediným atributem, kde obě úrovně hodnotily odlišně je cena. Zatímco střední 

management považuje cenu za méně významný faktor (střední hodnota 2,8), top management 

vnímá cenu výrazněji (střední hodnota 2,1). Domnívám se, že top management či vedení 

společnosti je více zainteresováno na celkových nákladech společnosti. Z toho důvodu, 

mnohdy se jedná i o jednatele či majitele společností, tito lidé více dohlížejí i na cenu služeb 

více než střední management. 
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Využití p řekladatelských služeb spole čnosti Sl ůně-svět 
jazyků s.r.o. firemními zákazníky v jednotlivých krajích 
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15. Využití překladatelských služeb nabízenými společností Slůně-svět jazyků, 

s.r.o. firemními zákazníky  

 

Respondenti byli dotázáni, zda již někdy využili překladatelských služeb společnosti 

Slůně-svět jazyků, s.r.o.. Výsledky byly následující: 59,5 % respondentů již využilo těchto 

služeb a 40,54 % nevyužilo nabídky společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o.. Jedná se však o 

klienty, kteří již někdy využili překladatelských služeb (viz otázka č.13). Ukazuje to tedy na 

možný potenciál těchto klientů. Je také mnohem snazší získat důvěru klienta, který již 

využívá jiných služeb společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. (viz obr. 7, příloha 1). 

Dále jsem vyhodnotil, v jaké míře využívají firemní zákazníci překladatelských služeb 

společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. v jednotlivých krajích ČR. Zcela dominantní postavení 

má Moravskoslezský kraj (viz obr. 4.15). Zákazníci, kteří využívají překladatelských služeb 

ve svých firmách uvedli, že 82 % z nich již využilo služeb Slůně-svět jazyků, s.r.o.. Dále ještě 

více než polovina klientů (55 %) využila překladů v Praze. Jihomoravský a Plzeňský kraj 

dosáhli shodně 43 %.  

Klienti v Moravskoslezském kraji tedy využívají těchto služeb daleko více. Můžete 

být způsobeno faktem, že firma zde působí nejdelší dobu. Klienti mají tedy větší povědomí o 

značce Slůně a tím pádem i o její kompletní nabídce služeb.   

 

Obr. 4.15: Využití překladatelských služeb společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. firemními zákazníky 

v jednotlivých krajích ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 
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4.3 Vyhodnocení hypotéz 

V kapitole 4.1 jsem stanovil čtyři hypotézy, které jsem na základě analýzy zjištěných 

výsledků vyvrátil či potvrdil. 

 

Hypotéza č.1: Více než 80 % firemních zákazníků je spokojeno s celkovou úrovní 

nabízených služeb společností Slůně-svět jazyků, s.r.o.  

 

Při tvorbě této hypotézy jsme spolu s vedením společnosti vycházeli z předpokladu, že 

firma působí na trhu již 11 let a stala se stabilní, prosperující firmou, nabízející kvalitní 

služby. Tato hypotéza se potvrdila. Z výzkumu vyplynulo, že 84 % firemních klientů je 

spokojeno s nabízenými službami. Z toho 42 % je zcela spokojeno, a 42 % zákazníků je velmi 

spokojeno. Celkové výsledky jsou uvedeny v obr. 4.5. v podkapitole 4.2.1. 

 

Hypotéza č. 2: Více než 60 % firemních zákazníků využívá pouze služeb jazykové 

školy Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

Většina firem využívá pouze jednu jazykovou školu, pro vzdělávání svých 

zaměstnanců. Samozřejmě existují i podniky, které mají více poboček po celé republice a 

mnoho jazykových škol není tak flexibilních aby pokryly všechny kraje v rámci ČR. Proto 

tento fakt řeší podniky regionálně, tzn. V každém kraji využijí jiné jazykové školy, působící 

v rámci jednoho kraje. Některé společnosti přispívají či dotují plnou částkou jazykové 

vzdělávání svých pracovníků, avšak výběr nechávají zcela na vůli a výběru zaměstnanců. 

72% firemních zákazníků využívá pouze služeb jazykové školy Slůně-svět jazyků, s.r.o., 28 

% klientů využívá také jiných zdrojů těchto služeb (viz obr. 4, příloha 1).  Hypotéza se tedy 

potvrdila. Tento fakt svědčí o tom že většina zákazníků spoléhá pouze na služby jazykové 

školy Slůně-svět jazyků, s.r.o.. 
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Hypotéza č. 3: Více než 70 % firemních zákazníků využívá online databázi 

jazykových kurzů společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

 Monitorovací systém nevyužívá 65,3 % klientů a 34,7 % jej používá  

(viz obr. 5, příloha 1). Dvě třetiny respondentů jej vůbec nevyužívají, přestože o něm vědí. 

Klienti jsou informováni o této službě jak v dané nabídce pro konkrétní firmu, manažery 

výuky, tak v neposlední řadě je tato služba uvedena v každé smlouvě mezi firemním klientem 

a společností Slůně-svět jazyků, s.r.o. Z výsledků tedy vyplývá, že hypotéza se nepotvrdila. 

 

Hypotéza č. 4: Více než 30 % firemních zákazníků výuky využívá také 

překladatelských služeb  

 

V této otázce bylo myšleno využívání překladatelských služeb obecně, ne pouze ve 

společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Z šetření vyplynulo, že 50,7 % klientů nevyužívá překladatelských služeb a 49,3 % 

klientů naopak těchto služeb využívá (viz obr. 6, příloha 1). Zajímalo nás, jestli zákazníci 

využívají překladatelských služeb obecně nikoliv jen ve společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Tato hypotéza se výzkumem potvrdila. 
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5 Návrhy a doporu čení 

 

V předcházející kapitole jsem analyzoval výsledky výzkumu firemních zákazníků 

společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. Na základě těchto poznatků, makro či mikro-ukazatelů a 

SWOT analýzy jsem navrhnul vedení společnosti konkrétní návrhy a doporučení, vyplývající 

z výsledku marketingového výzkumu. Cílem této práce je nejen pojmenovat problematické 

oblasti, ale také podat návrhy na jejich zlepšení. Navrhuji změny a zlepšení v následujících 

oblastech: 

 

Služby:  

� Celková úroveň služeb 

� Online databáze 

� Překlady 

� Cena služeb 

� Loajalita zákazníka 

 

 

Marketingová komunikace:  

� Reklama 

� Event marketing 

 

 

5.1 Služby 

Celková úroveň služeb  

 

Celková spokojenost s nabízenými službami společností Slůně-svět jazyků, s.r.o. je 

velmi vysoká v rámci celé České republiky (přes 80 %). Je však nezbytně důležité tento trend 

udržet. Proto je důležité věnovat každému zákazníkovi velkou pozornost. Obzvlášť v případě,   

jedná-li se o firemní zákazníky, tedy klíčové pro společnost.   

Celková spokojenost v jednotlivých krajích se již poněkud liší (viz obr. 1, příloha 1). 

Zejména pak v kraji Jihomoravském a Plzeňském firemní klienti hodnotili celkovou úroveň 
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jako průměrnou. Některé firmy z těchto krajů vyjádřili i občasnou nespokojenost se službami. 

Tyto společnosti pak nejvíce využívají služeb konkurence ve svých regionech. Ač se nejedná 

o zásadní čísla, určitá nespokojenost je patrná. Proto je zapotřebí kvalitnější komunikace 

nejen s těmito zákazníky. Jedná se o výzvu směrem k vedení společnosti, aby se více ptali 

svých klientů (prostřednictvím manažerů výuky) na jejich požadavky a snažili se je plnit. 

Navrhuji, aby manažeři ve svých regionech v pravidelném intervalu (např. jednou měsíčně) 

obvolali své klienty, aby se jich zeptali jestli je vše v pořádku. Iniciativa musí přijít od 

poskytovatele služeb, nikoliv od zákazníka.  

 

Z výzkumu dále vyplynulo, že nejdůležitějším faktorem, který ovlivnil klienty při 

výběru byla individuální nabídka kurzu (viz obr. 4.3, podkapitola 4.2.1). Z těchto výsledků 

lze usoudit, že nabídce služeb je ve společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. přikládán velký důraz 

a klienty tento fakt zcela přesvědčí. Je tedy důležité v tomto trendu i nadále pokračovat. 

V oblasti výuky, výzkum prokázal, že i zde jsou účastníci kurzů velice spokojeni (viz 

obr. 4.6, podkapitola 4.2.1). Všechny faktory dosáhly střední hodnoty pod 2,0, kromě 

jediného: učebnice (střední hodnota 2,1). Bylo tedy zapotřebí zjistit jak tento faktor hodnotí 

respondenti z různých krajů, kde výuka probíhá. Respondenti hodnotili učebnice průměrnou 

známkou (kolem hodnoty 2,5) v kraji Jihomoravském a Plzeňském. Považuji za důležité, aby 

se jednotliví manažeři výuky sešli se studenty a s lektory a celou věc uvedli na pravou míru ke 

spokojenosti zákazníků. 

Vnímaná míra pokroku jednotlivých studentů ve firemních kurzech je dalším 

z atributů, kterému věnuji zvýšenou pozornost. Přes 50 % respondentů odpovědělo, že své 

zlepšení vnímají jako dobré, 18,4 % studentů se domnívá, že při výuce stagnují (viz obr. 4.8, 

podkapitola 4.2.1). Tento výsledek můžeme považovat za průměrný. I v této oblasti je tedy 

nutno více komunikovat se studenty kurzů. Navrhuji zlepšení komunikace v oblasti vedení 

výuky. Jednotlivý lektoři by se měli se studenty domluvit na způsobu výuky, který by jim 

více vyhovoval. Popřípadě zpestřit výuky cizojazyčnými filmy, konverzačními hodinami 

apod..  

V marketingovém výzkumu jsem se také soustředil na loajalitu firemních klientů. 

Nejpočetnější zastoupení mají klienti, kteří využívají služeb 1-2 roky  

(viz obr. 4.1, podkapitola 4.2.1). Po té již loajalita klesá a více než tři roky spolupracuje 

s firmou Slůně-svět jazyků, s.r.o. jen 17,3 %. Udržení zákazníka, je zcela nepochybně levnější 

než shánění nových klientů. Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. spolupracuje více než tři roky 
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nejčastěji se středními a velkými podniky. Menší podniky jsou méně loajální, není za tím však 

překvapivě faktor ceny (viz obr. 4.4, podkapitola 4.2.1). Příčin může být několik. Menší 

podniky po určité době, zjistí že peníze vynaložené pro výuku by se mohli investovat lépe. 

Rozhodně menší podniky nemají takové finanční zázemí jako větší podniky, proto když 

dojdou k závěru, že výuka není perspektivní z firemního hlediska, tak spolupráci s jazykovou 

školou neprodlouží. Tento trend naznačuje, že je zapotřebí si udržovat v dlouhodobém 

horizontu ty zákazníky, kteří jsou pro firmu stěžejní. A samozřejmě se snažit také zvýšit počet 

menších podniků z hlediska dlouhodobé spolupráce. Konkrétní návrhy zmiňuji v podkapitole 

EVENT MARKETING.  

 

Online databáze 

 

Vedení společnosti, se před výzkumem domnívalo, že online databáze je využívaná a 

vnímaná klienty jako výhoda. Více než 65 % klientů tento nástroj nevyužívá i přestože o 

databázi vědí.  

Klienti, kteří jej využívají jsou z velké části s databází spokojeni. Zákazníci by systém 

většinou nechtěli rozšířit o další funkci. Téměř všichni však uvedli, že systém je 

neaktualizovaný a málo přehledný. Aktualizovat systém mají v popisu práce lektoři výuky. Ti 

tak zřejmě ve většině případů nečiní. Klienti pak ztrácí přehled o výsledcích svých 

zaměstnanců. Klesá tím spokojenost zákazníka. Může to na klienta působit jako 

neprofesionální přístup. Proto navrhuji systém sankcí. V pracovní smlouvě s lektory, bych 

zavedl formuli o stahování procent ze mzdy v případě neplnění svých povinností (v tomto 

případě neprovádění pravidelné aktualizace on-line systému). 

Online systém je také vnímán jako nepřehledný. Dva hlavní důvody jsou barevnost a 

příliš mnoho údajů na ploše. V systému jsou k dispozici dvě barevná rozhraní. Rozdíl mezi 

nimi však není výrazný. A pro klienty je možná někdy také matoucí zobrazení tabulek na 

jednotlivých kartách. Je zřejmé, že úplná změna vzhledu systému není možná. Doporučuji 

tedy jednodušší barevné zobrazení systému. Myslím si, že krátká konzultace s grafikem by 

mohla tento problém vyřešit. Navrhuji také přidání záložky typu „help“, ve které by bylo 

uvedeno schéma systému, jak funguje a také seznam použitých zkratek. 
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Cena služeb 

 

Cena nabízených služeb, není rozhodujícím faktorem pro většinu firemních zákazníků. 

Podrobnější analýzou jsem zjistil, že cena výuky je důležitějším atributem pro rozhodování 

středních a velkých firem. Naopak pro menší firmy nehraje tak velkou roli. Výsledek je tedy 

překvapivý, ale může to být způsobeno, tím že menší firmy nepočítají s dlouhodobější 

spoluprácí. Většina menších firem jsou zákazníky 1-2 roky a po delší době se počet těchto 

druhů podniků snižuje. Pro větší firmy je také nákladnější neustále měnit dodavatele, a proto 

vybírají dodavatele pro dlouhodobou spolupráci, tudíž je v dlouhodobém hledisku ovlivňuje i 

cena služeb. Cena se samozřejmě odvíjí také od daného objemu. Společnost je schopna při 

větším odběru služeb nabídnout také lepší cenu. Domnívám se tedy, že cenová politika 

společnosti je nastavená dobře. Doporučuji se tedy soustředit na komplexnost a individuální 

nabídku služeb. 

 

Překlady 

 

Z výzkumu je patrné, že 50,7 % klientů využívá pravidelně překladů. Nejvíce těchto 

služeb využívají firmy poskytující služby, obchodní společnosti a společnosti podnikající ve 

zpracovatelském průmyslu (viz obr. 4.11, podkapitola 4.2.1). Je pochopitelné, že tyto obory 

nejvíce potřebují služby tohoto typu pro svou činnost. Mnoho firem dnes obchoduje se 

zahraničím, nakupuje či prodává služby a produkty.  

Nejméně pak využívají překladatelských služeb obory vzdělání a stavebnictví. 

Zejména v oboru stavebnictví spatřuji velký potenciál. Na českém stavebním trhu působí 

velké zahraniční firmy (Skanska, Takenaka, Tchas-Eiffage Europe, Strabag apod.). Tyto 

podniky nepochybně využívají překladatelských služeb. Potřebují odborné překlady 

technologických předpisů a manuálů. Domnívám se, že jde o velký potencionální segment 

trhu. Je zapotřebí překladatelské služby inzerovat. V Brně se každý rok koná stavební veletrh. 

Letos probíhá ve dnech 21.-25.4.2009. Uvědomuji si, že kompletní prezentace firmy by byla 

příliš nákladná. Vlastní prezentační místo stojí cca 150 000 Kč včetně nájmu plochy, 

vybavení a polepů stánku. Navrhuji tedy méně nákladné řešení. Vzhledem k tomu, že 

společnost  Slůně-svět jazyků, s.r.o. má vlastní telemarketingové oddělení, lze jej pro tyto 

účely využít. Jednalo by se o kooperaci telemarketingu a marketingového pracovníka. Na 

základě seznamu vybraných stavebních firem (účastníků stavebního veletrhu), by zaměstnanci 
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telemarketingu tyto společnosti kontaktovali a v ideálním případě domluvili schůzku 

s marketingovým manažerem či manažerem výuky. Myslím si, že není žádoucí firmám 

nabízet služby bez předchozího kontaktu a domluvené schůzky. Na místo po té bude vyslán 

jeden či dva zástupci společnosti na stavební veletrh a osloví potenciální zájemce. Cena 

celodenní vstupenky je 120 Kč pro jednu osobu.  

 

Nyní se zaměřím na hodnocení faktorů, které nejvíce ovlivňují klienty při výběru 

dodavatele společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. Nejdůležitějšími faktory jsou rychlost kvalita, 

rychlost dodání, a odbornost překladatele a až potom cena. Služba může být tedy dražší pokud 

je kvalitní. Je tedy nezbytně důležité dbát na výběr překladatelů, kvalitu služeb. Víkendové 

překlady jsou již v nabídce služeb společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o., doporučuji tedy 

v tomto trendu pokračovat a rozvíjet ho na základě podstatných faktorů pro klienty. 

 

5.2 Marketingová komunikace 

Reklama 

 

Respondenti označili ve výzkumu reklamu jako méně důležitý faktor při výběru 

dodavatele jazykových služeb. Přesto je nezbytné, stále inzerovat, a být „vidět“. Myslím si, že 

standardním typem reklamy je dnes velice těžké zaujmout (televize, rozhlas, billboardy, tisk). 

Jedná se o velké vynaložené finanční prostředky, které pro menší firmy nemají velký význam. 

Osobně spatřuji potenciál v internetové reklamě. Reklama na internetu je médium, které 

v sobě spojuje pozitiva tradičních médií s pozitivy médií nových. Pozitivem je například 

přímá interaktivnost: zákazník může komunikovat s reklamou na webové stránce tím, že 

kliknutím na určitý banner získá další informace, může také koupit nebo si vyžádat  zpětný 

telefonát. Další výhodou internetu je skutečnost, že zadavatel reklamy má možnost vybrat si 

určité cílové publikum. 

Navrhuji tedy především optimalizaci webových stránek, využití některé z firem 

zabývající se touto oblastí. V případě, že by se vedení společnosti rozhodlo pro tento krok, 

bylo by nutné udělat výběrové řízení a najít nejvhodnější a nejpřijatelnější formu spolupráce. 

Dle serveru toplist.cz v březnu 2008 byl podíl vyhledávačů na českém trhu následující: 

Seznam 62,4 %, Google 33,7 %, Centrum 3 %, ostatní 0,9 %. Jsou jen čtyři země na světě, 

kde Google není jedničkou na lokálním trhu: Korea, Čína, Rusko a Česká republika. Je 
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zapotřebí se soustředit především na vyhledávač Seznam. Společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

se objeví pouze v případě zadání klíčových slov: jazyková škola či výuka Ostrava, zaujímá 

čtvrté místo na Seznamu a 7. místo na Googlu. V ostatních třech městech se neobjeví vůbec. 

Pokud firma chce pozvednout své povědomí také mimo Moravskoslezský kraj, je nutné se 

zviditelnit především na internetu. Je vhodné se také zamyslet jaká klíčová slova volit. Pro 

firemní zákazníky by to měly být slova jako: jazyková agentura či výuka, překlady a 

tlumočení.   

 

Event marketing 

 

Ke zvýšení loajality zákazníků je velmi dobré využít nových trendů v marketingové 

komunikaci. Jedná se o event marketing. Tento nástroj podporuje image firmy, její produkty 

či služby a v mém následujícím konkrétním uvedeném návrhu také loajalitu stávajících 

klientů. 

Můj nápad spočívá v organizování tzv. zábavně orientovaných eventech. Jde o 

pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí pro klienty a zaměstnance. Pro vedení 

společnosti jsem si připravil návrhy na dva rozdílné eventy. Prvním z nich je uspořádání 

divadelního představení pro firemní klienty Slůně-svět jazyků, s.r.o. v Divadle Petra Bezruče 

v Ostravě na divadelní představení Lakomec (v hlavní roli Norbert Lichý, čerstvý držitel ceny 

Thálie) s následným rautem v divadelním klubu. Kapacita divadla je pouze 130 míst. Proto by 

vedení společnosti muselo rozhodnout, koho pozvou. Domnívám se, že by měli být pozváni 

největší klienti z celé České republiky, doplnění o klienty z Moravskoslezského kraje. 

Pozvání bude platit pro osobu která v dané firmě rozhoduje o výběru dodavatelů jazykových 

služeb. Tato osoba si s sebou může vzít jednu osobu jako doprovod. Náklady na tuto akci 

jsou: divadelní představení (30.000 Kč bez DPH), raut podle počtu zúčastněných  

(cca 40.000 Kč s DPH). Hrazené ubytování pro klienty, kteří nejsou z Ostravy bych již 

ponechal na rozhodnutí vedení společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. Myslím si, že by se však 

firma měla alespoň postarat o zajištění ubytování, pro ty zákazníky kteří by projevili dopředu 

zájem o nocleh. Tohoto eventu by se mělo rovněž účastnit vedení firmy a manažeři výuky. 

Domnívám se, že uspořádání této akce by se mohlo setkat s úspěchem u klientů, a také by se 

mohla do budoucna stát každoroční pevnou událostí v kalendáři společnosti  

Slůně-svět jazyků, s.r.o. (fotografie viz příloha 3). 
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Jiným návrhem, je pak rybaření a následné občerstvení v Hájence u Chmelíka v Bělé 

na Opavsku. Jedná se o pstruží farmu (fotografie viz příloha 3), která se nachází v malebném 

údolí nedaleko Dolního Benešova. Areál nabízí možnost ulovit si v místních vodách vlastní 

rybu, a poté si ji nechat připravit na grilu. Dále je zde velká terasa s přístřeškem a barem. 

Součástí farmy je i penzion s možností ubytování. Kapacita je však podstatně menší (30 míst). 

Ubytování by rovněž mohlo být zajištěno v Ostravě a na místo konání i zpět by firma musela 

zajistit odvoz. Vedení firmy by muselo na tuto akci pozvat pouze top klienty a nebo pouze 

klienty z Moravskoslezského kraje. Domnívám se, že pro další úspěšnou spolupráci by bylo 

výhodnější pozvat top zákazníky z celé republiky. Náklady jsou vyčísleny následovně: cca 

400 Kč s DPH na osobu bez ubytování. Cena ubytování je 500 Kč s DPH na osobu 

v penzionu. 

 

V doporučeních nezmiňuji další složky marketingové komunikace  

(PR, podpora prodeje), protože firma již spolupracuje s PR agenturou z Prahy a ta se stará o 

veškerý chod těchto záležitostí. Podpora prodeje je nastavená správně. Společnost organizuje 

soutěže o hodnotné ceny a dárky. Poskytuje slevové kupóny a poukázky. V tomto ohledu není 

třeba dalších doporučení z této oblasti. Společnost byla také za tyto aktivity v roce 2008 

oceněna. 

 

5.3 Zjiš ťování spokojenosti zákazník ů 

V rámci spokojenosti zákazníků doporučuji provádět pravidelné zjišťování 

spokojenosti firemních zákazníků s nabízenými službami společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

Za metodu bych zvolil opět online dotazování, ale také osobní kontakt s klienty 

prostřednictvím zaměstnanců firmy Slůně-svět jazyků, s.r.o. Doporučuji pravidelné provádění 

marketingového výzkumu týkajícího se spokojenosti firemních zákazníků dvakrát ročně. Dále 

považuji za dobré, provádět průzkum úspěšnosti zavedené marketingové komunikace 

společnosti. 
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ZÁVĚR 

 

Spokojenost zákazníků je klíčovým faktorem pro dlouhodobé úspěšné fungování 

firmy na trhu. Spokojený zákazník umožňuje zvýšit zisk a podíl na trhu, rozšířit obchodní 

vztahy a budovat pozitivní image firmy.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo provést analýzu spokojenosti zákazníků firemních 

kurzů společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. Zjistit jaký postoj zaujímají firemní klienti, jak jsou 

či nejsou spokojeni s nabízenými službami. Dozvědět se nové poznatky a informace, vedoucí 

ke zkvalitnění a případné rozšíření nabízených služeb. Na základě analýzy získaných 

výsledků, pak managementu společnosti navrhnout doporučení, postupy a řešení pro další 

rozvoj společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

V charakteristice společnosti jsem se zabýval historií a základními údaji o společnosti, dále 

vlivy makroprostředí a mikroprostředí a nakonec SWOT analýzou. 

 

V teoretických východiscích jsem se věnoval pojmům služba, metodika 

marketingového výzkumu ve službách, propagace a komunikace služeb. Dále jsem popsal 

zákonitosti marketingové komunikace jako celku a po té jsem detailněji zpracoval její dvě 

součásti: internetovou reklamu a event marketing. Záměrně jsem uvedl teorii pouze těchto 

dvou nástrojů, které jsem následně aplikoval do praxe v kapitole návrhy a doporučení.  

Součástí praktické části bylo provedení marketingového výzkumu. Jeho cílem bylo 

zjistit, jaký postoj zaujímají zákazníci k firmě, jak jsou spokojeni či nespokojeni s nabízenými 

službami. K čemu mají firemní klienti výhrady, co by mohlo zvýšit jejich loajalitu. Na 

základě analýzy získaných výsledků bylo pak úkolem navrhnout managementu doporučení a 

návrhy marketingových aktivit, za účelem zvýšení spokojenosti zákazníků. Získat tak reálné 

podklady k důležitým rozhodnutí společnosti. Výzkum jsem provedl metodou elektronického 

dotazování. Výzkumu se zúčastnilo 75 firemních klientů  společnosti Slůně-svět jazyků, s.r.o. 

 

Na základě výsledků výzkumu jsem vypracoval řadu doporučení, které by v konečném 

důsledku mohly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Navrhl jsem zlepšení v oblasti služeb 

(celková nabídka služeb, online databáze, překlady, cena služeb a loajalita zákazníků). 
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Doporučil jsem také návrhy na zlepšení v marketingové komunikaci společnosti Slůně-svět 

jazyků, s.r.o. Uvedl jsem doporučení v oblasti reklamy a event marketingu.  

Za stěžejní doporučení považuji neustálé zlepšování celkové úrovně a komplexnosti 

nabízených  služeb dle požadavků klientů. V oblasti marketingové komunikace jsem navrhl 

optimalizaci webových stránek z hlediska internetových vyhledávačů na českém trhu, a také 

zcela konkrétní doporučení v event marketingu. Doporučil jsem pravidelné provádění 

výzkumů spokojenosti firemních zákazníků, kdy společnost může získat a analyzovat příčiny 

jejich spokojenosti a nespokojenosti.  

Doufám, že tyto návrhy budou pro společnost Slůně-svět jazyků, s.r.o. přínosem a 

zvýší se počet spokojených zákazníků, nejenom těch současných, ale i budoucích.  
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Seznam zkratek 

 

Aj. – a jiné 

Apod. – a podobně 

ČR – Česká republika 

Č. – číslo 

DPH – daň z přidané hodnoty 

HDP – hrubý domácí produkt 

Kč – koruna česká 

Např. – například 

Mld. – miliarda 

Obr. – obrázek 

PC – personal computer – osobní počítač 

Tab. – tabulka 

Tzn. – to znamená 

Cca - cirka
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