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Příloha 1 
Dotazník 

Dobrý den, 
chtěl bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníků týkajícího 

se tohoto hypermarketu. 
Jsem studentem 3. ročníku VŠB-TU Ostravy Ekonomické fakulty 

oboru Marketing a obchod a provádím marketingový výzkum k mé bakalářské práci. Vámi 
vyplnění dotazník je zcela anonymní a bude využíván pouze pro zpracování mé práce. Pokud 
není v dotazníku uvedeno jinak, zakroužkujte pouze jednu odpověď. Předem Vám děkuji za 
spolupráci, vaše informace mi velice pomohou při zpracování bakalářské práce. 

 
1. Jak často navštěvujete Globus? 

a) denně   d) 1 krát za 2 týdny 
b) vícekrát do týdne  e) 1 krát do měsíce 
c) 1 krát týdně  f)  méně než 1 krát do měsíce 
 

2. Jakým způsobem získáváte informace o Globusu a jeho nabídce zboží? 
(můžete označit i více odpovědí) 
a)z TV, rádia   d) z reklamních novin 
b)z billboardů   e) z internetových stránek společnosti 
c)od rodiny, známých  f) jiným způsobem…………………… 
 

3. Jakým dopravním prostředkem se nejčastěji dopravujete do olomouckého Globusu? 
a) autem   c)  tramvají  e)  pěšky 
b) autobusem č. 27  d)  na kole  f)  jiný………………. 
(pokud jste odpověděli jinak než autobusem č .27,přejděte na otázku číslo 5) 
 

4. Jak hodnotíte dopravní obslužnost hypermarketu autobusovou linkou číslo 27? 
a) Množství spojů a časové intervaly mi vyhovují 
b) Uvítal bych více spojů a kratší časové intervaly 
c) Považuji dopravní obslužnost touto linkou za nedostatečnou 
 

5. Ohodnoťte prosím následující aspekty nabízeného zboží na prodejně? 
(hodnoťte jako ve škole) 
kvalita   1 2 3 4 5 
cena   1 2 3 4 5 
čerstvost  1 2 3 4 5 
šíře sortimentu 1 2 3 4 5 
vzhled(obal)  1 2 3 4 5 
exkluzivita  1 2 3 4 5 
 

6. Jste spokojeni s uspořádáním prodejní plochy hypermarketu? 
a) spokojen, dobře se zde orientuji 
b) spíše spokojen, najdu to, co potřebuji 
c) spíše nespokojen, někdy mám problém se zorientovat 
d) nespokojen, je těžké se zde orientovat 
(pokud jste vybrali variantu a) nebo b) přejděte na otázku číslo 8) 
 

7. Máte nějaké návrhy pro zlepšení orientace na prodejně? 
…………………………………………………………………….. 



8. Ohodnoťte následující vlastnosti personálu  hypermarketu? 
(hodnoťte jako ve škole) 
dostupnost personálu  1 2 3 4 5 
ochota personálu  1 2 3 4 5 
znalosti personálu  1 2 3 4 5 
rychlost personálu  1 2 3 4 5 
 

9. Jste spokojení s informačním oddělením  hypermarketu, který zajišťuje reklamace, 
dopravu zboží a další služby zákazníkům? 
a) velmi spokojen b)  spokojen c)  spíše nespokojen d)  nespokojen 
 

10. Je podle Vás dostatečně rychlá obslužnost pokladen? 
a) Ano  b)  Ne 
 

11. Jak dlouho jste ochotni čekat ve frontě u pokladen? 
a) max. 1 minutu    c)  max. 10 minut 
b) max. 5 minut    d)  10 a více minut 
 

12. Navštěvujete také restauraci, kavárnu nebo uzeniny Globus nacházející se v galerii 
hypermarketu? 
a) Ano   b)  Ne 
( pokud Ne, přejděte, prosím, na otázku č. 14) 
 

13. Jak hodnotíte kvalitu tohoto pohostinství? 
(1 – velmi dobrá, 2 – dobrá, 3 – uspokojivá, 4 - neuspokojivá) 
čistota    1 2 3 4 
prostředí   1 2 3 4 
velikost porcí   1 2 3 4 
chuť jídla(nápojů)  1 2 3 4 
čerstvost   1 2 3 4 
rozmanitost nabídky  1 2 3 4 
 

14. Globus má vlastní pekárnu, jak jste spokojeni s pečivem hypermarketu? 
a) jsem spokojen(á), pečivo je čerstvé a chutné 
b) nevím, nekupuji pečivo globus 
c) jsem nespokojen(á), protože…………………………………………………….. 
 

15. Jste? 
a) muž  b)  žena 
 

16. Jaký je váš věk? 
a) do 25  c)  36-45  e)  56-65  g)  76 a více 
b) 26-35  d)  46-55  f)  66-75 
 

17. Do jaké příjmové skupiny patříte? 
a) do 15 tisíc měsíčně  c)  25-35 tisíc měsíčně 
b) 15-25 tisíc měsíčně  d)  35 tisíc a více měsíčně 
 

18. Máte nějaké další názory či připomínky týkající se olomouckého hypermarketu? 
……………………………………………………………………………………



Příloha 2 

Globus 2016 

 

 Zdroj: [Interní materiály Globus], autorem upraveno



Příloha 3 

Ocenění Globusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [Interní materiály Globus], autorem upraveno



Příloha 4 

Plánek Globusu Olomouc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [Interní materiály Globus], autorem upraven



Příloha 5 

Náhled internetové TV a on-line fotosběrny na webových stránkách 
společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [Internetové stránky společnosti], autorem upraveno



Příloha 6 

Reklamní kampaň 

 

 

 

 

 Zdroj: [Interní materiály Globus], autorem upraveno



Příloha 7 

Inovace loga Gloubus 

 

Nové logo 

 

Staré logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [Interní materiály Globus], autorem upraveno



Příloha 8 

Označení produktů 

 

 

• Z našich novin – označuje zboží z týdenních letáků platných od pátku do neděle. 

• Super šance – upozorňuje na nejlepší nabídku Z Našich novin. Takto označené zboží 

naleznete na titulní nebo zadní straně našich novin. 

• Z našeho katalogu – označuje zboží z několikatýdenních katalogů a vložených 

čtyřstran s tematickým zaměřením. 

• Novinka – po dobu 4 týdnů upozorňuje na zboží, které je nově zařazeno do 

sortimentu. 

• Super cena – upozorňuje na zboží, u kterého došlo k podstatné změně prodejní ceny a 

pomáhá tak v rychlé orientaci při rozhodnutí, který výrobek ze sortimentu zakoupit. 

• Sleva - označuje potravinářské a drogistické zboží, které se doprodává nebo se blíží 

konec minimální trvanlivosti výrobku. 

• Radikálně zlevněno – označuje nepotravinářské zboží, které se doprodává a je 

výrazně zlevněno. 

• Nejnižší cena – zaručuje, že takto označené zboží jinde za lepší cenu nekoupíte. 

Nevztahuje se na krátkodobé letákové akce. Nabídku Globus aktuálně mění dle situace 

na trhu. 

 Zdroj: [Internetové stránky společnosti], autorem upraveno



Příloha 9 

Podporované druhy platebních karet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: [Internetové stránky společnosti], autorem upraveno



Příloha 10 

Zaměstnanecký servis 

 

12+1 BENEFIT 

• MOTIVAČNÍ PRÉMIE 
na základě splněných úkolů  

• TŘINÁCTÁ MZDA 
s vyúčtováním každé listopadové mzdy  

• PŘÍPLATKY KE MZDĚ. 
v některých případech i vyšší, než stanovuje zákon  

• AKTUALIZACE MZDY 
minimálně jednou ročně  

• STRAVOVÁNÍ 
55% příspěvek zaměstnavatele, možnost využití místního stravovacího zařízení, nápoje na 
pracovišti zdarma  

• SPORT A ZDRAVÍ 
organizační a finanční podpora sportovní a relaxační činnosti  

• DOVOLENÁ 
při nástupu činí 20 pracovních dní a s postupem času se zvyšuje, po 3 letech na 25 
pracovních dní dovolené  

• ODMĚNY 
při životním a pracovním jubileu  

• FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA 
300 harmonogramů pracovních směn, které umožňují skloubit potřeby zaměstnavatele a 
zaměstnance  

• ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE 
v rámci interního vzdělávacího systému  

• JISTOTA A STABILITA 
díky pevnému postavení Globusu na trhu  

• VOLÁNÍ Z MOBILU 
v rámci mimořádně výhodných firemních tarifů  

• EXTRA BONUS 
za spoluúčast pracovníka při náboru nových zaměstnanců, vyplácený ve dvou pevně 
stanovených částkách 

 

 Zdroj: [Internetové stránky společnosti], autorem upraveno



Příloha 11 

Sekundární výzkum 

 

 

 Zdroj: [Marketing a média 3. 9. 2007], autorem upraveno 

 



Příloha 12 
 

Vybrané grafy 
 

Jak hodnotí cenu zboží jednotlivé příjmové skupiny zákazníků 
 

 
 
Jak hodnotí uspořádání prodejní plochy lidé, kteří navštěvují Globus méně než 1 
krát za týden 
 

 
 
Znalosti personálu podle věkových skupin 
 

 



Jak jsou spokojeni s informačním oddělením lidé nad 56 let 
 

 
 
Spokojenost s obslužností pokladen u žena mužů 
 

 
 
Jak dlouho jsou ochotni čekat ve frontě lidé nespokojeni s obslužností pokladen 
 

 
 



Příloha 13 
Tabulky četností 

 
Četnost nákupů   

denně 3% 

vícekrát do týdne 25% 

1 krát týdně 24% 

1 krát za 2 týdny 28% 

1 krát do měsíce 15% 

méně než 1 krát do 
měsíce 

5% 

 
informace o Globusu a jeho nabídce 

zboží 

zdroj informací počet odpovědí 

z TV, rádia 8 

z billboardů 7 

od rodiny, známých 25 

z reklamních novin 92 

z internetu 10 

jiným způsobem 4 

 
Jak se zákazníci dopravují do Globusu 

autem 41% 

autobusem č. 27 28% 

tramvají 10% 

na kole 2% 

pěšky 19% 

jiným způsobem 0% 

 
Obslužnost autobusovou linkou č. 27 

vyhovující 69% 

více spojů 31% 

nevyhovující 0% 

 
Jak hodnotí zákazníci jednotlivé vlastnosti zboží 

vlastnost/hodnocení 1 2 3 4 5 

kvalita 36 47 14 2 1 

cena 17 52 25 6 0 

čerstvost 44 43 13 0 0 

šíře sortimentu 63 36 1 0 0 

vzhled(obal) 38 54 7 1 0 

exkluzivita 18 29 39 11 3 

 
 
 



Jak hodnotí cenu zboží jednotlivé příjmové skupiny 
zákazníků 

  průměrná známka průměr celkem 

do 15 tisíc měsíčně 2,33 2,2 

15 - 25 tisíc měsíčně 2,16 2,2 

25 - 35 tisíc měsíčně 2 2,2 

35 tisíc a více 1,5 2,2 

 
Uspořádání prodejní plochy 

spokojen, … 49% 

spíše spokojen, … 48% 

spíše nespokojen, … 3% 

nespokojen, … 0% 

 
Jak hodnotí zákazníci vlastnosti personálu 

vlastnost/hodnocení 1 2 3 4 5 

dostupnost personálu 6 35 41 13 5 

ochota personálu 27 50 16 3 4 

znalosti personálu 16 39 35 7 3 

rychlost personálu 27 41 20 6 6 

 
Hodnocení znalosti personálu podle věkových skupin 

  průměrná známka celkový průměr 

do 25 2,67 2,42 

26 - 35 2,92 2,42 

36 - 45 2,24 2,42 

46 - 55 2,46 2,42 

56 - 65 2,31 2,42 

66 - 75 1,83 2,42 

76 a více - 2,42 

 
Spokojenost s informačním oddělením 

velmi spokojen 11% 

spokojen 78% 

spíše nespokojen 9% 

nespokojen 2% 

 
Je rychlá obslužnost pokladen? 

Ano 81% 

Ne 19% 

 
 
 
 
 
 



Spokojenost z obslužností u žen a mužů 

  ano ne 

muži 67% 33% 

ženy 87% 13% 

 
Ochota čekat ve frontě 

max. 1 minutu 7% 

max. 5 minut 77% 

max. 10 minut 14% 

10 a více minut 2% 

 
Jak dlouho jsou ochotni čekat ve 

frontě lidé nespokojení s oblužností 
pokladen 

max. 1 minutu 21% 

max. 5 minut 74% 

max. 10 minut 5% 

10 a více minut 0% 

 
Navštěvují zákazníci pohostinství 

Globus? 

Ano 71% 

Ne 29% 

 
Kvalita pohostinství 

  velmi dobrá dobrá uspokojivá neuspokojivá 

čistota 20 41 9 1 

prostředí 21 41 9 0 

velikost porcí 37 29 5 0 

chuť jídla(nápojů) 34 31 6 0 

čerstvost 35 29 6 1 

rozmanitost nabídky 36 24 11 0 

 
Spokojenost s pečivem Globus 

spokojen, … 79% 

nevím, nekupuji … 15% 

nespokojen, protože … 6% 

 

 


