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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

V diplomové práci je provedena analýza hypermarketu Interspar v Ostravě – 

Dubině. Na základě této analýzy je sestaven dotazník a vypracován marketingový 

výzkum, vedoucí ke zjištění potřeb a chování zákazníků. Následně jsou navrženy 

základní principy CRM systému pro správu zákazníků, které jsou poskytnuty 

vedení Intersparu. 

 

Klíčová slova: analýza, dotazník, marketingový výzkum, CRM. 

 

 

ANOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 

Marketing analysis of hypermarket Interspar in Ostrava – Dubina was done in this 

thesis. Based on this analysis was done the questionnaire and marketing research 

leads to findings of customers needs and behaviour. Based on analysis results the 

CRM base principles for customer management system were proposed and 

provided to the management of company. 

 

Keywords: analysis, questionnaire, marketing research, CRM. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky 

CRM  Customer Relationship Management, systém podporující řízení vztahů 

se zákazníky. 

 

PČR  Policie České republiky. 

 

SPAR  odvozeno od „DE SPAR“ – v holandštině slovo jedle, což je logo 

společnosti Interspar, též název společnosti. 

 

Cizojazyčné zkratky 

W3C  World Wide Web Consortium, mezinárodní konsorcium, jehož členové 

společně s veřejností vyvíjejí webové standarty pro World Wide Web. 

W3C se také zabývá vzděláním a přístupností, vyvíjející software. 

 

FLASH  Flash paměť je semipernamentní elektronicky programovatelná paměť 

typu RAM (s libovolným přístupem).  
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 
 

  Marketing je podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení rovnováhy 

mezi zájmy dvou poměrně protichůdných sil – zákazníka na straně jedné a firmy 

na straně druhé. Prvním heslem marketingu je proto orientace na zákazníka a 

uspokojování potřeb. Druhým neméně důležitým cílem je tvorba přiměřeného 

zisku, z něhož je pak financován další rozvoj podniku. 

  V dnešním silném tlaku konkurence a zvyšování cen se mění i chování 

spotřebitelů. Spotřebitelé jsou nároční, začínají si vybírat prodejny, ve kterých 

budou nakupovat. Měřítka a preference spotřebitelů jsou značně podobná – 

výhodné cenové relace, rozsah nabízeného sortimentu, vybavení prodejny, úroveň 

poskytování služeb a jiné.  

 Jedna z prodejen, která se snaží o respektování těchto požadavků je 

hypermarket Interspar v Ostravě – Dubině.  

 V diplomové práci nejdříve analyzuji hypermarket jako systém. Vzhledem 

k tomu, že cílem diplomové práce je zjistit potřeby a chování zákazníků, je analýza 

zaměřena právě na zákazníky. Druhým subjektem, který je analyzován, jsou 

zaměstnanci, kteří mají výrazný vliv na zákazníky. 

 Na základě provedené analýzy byl sestaven dotazník a proveden 

marketingový výzkum. 

 V závěru této diplomové práce se věnuji navržení základních principů CRM 

systémů, které jsem získala z analýzy vyhodnocení hypermarketu jako celku a 

z analýzy  marketingového výzkumu.  
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2 INTERSPAR JAKO SYSTÉM PLNÍCÍ CÍLOVOU FUNKCI 
 

Cílem diplomové práce je zjistit chování zákazníků v hypermarketu Intersparu 

v Ostravě – Dubině a navrhnout základná principy CMR systému pro správu 

zákazníků. 

Nejprve však musí být provedena analýza samotného hypermarketu. Součástí 

analýzy je i popis hypermarketu. 

Hlavní částí analýzy je analýza subsystémů, což jsou především zákazníci a 

zaměstnanci. Je třeba zjistit podstatné funkce, omezení a kritické faktory, z čehož 

pak vyplynou otázky do dotazníku pro provedení marketingového výzkumu.  

 

2.1 POPIS HYPERMARKETU 

2.1.1 Historie Intersparu 
 

 Původní firma SPAR byla založena v Holandsku v roce 1932. V krizových 

třicátých letech, v prostředí sílící konkurence, měli drobní nezávislí 

maloobchodníci a samostatní velkoobchodníci jedinou šanci na přežití: museli 

sjednotit síly. Spojili se tedy do dobrovolného řetězce. Hlavní myšlenka této 

spolupráce, „Door Eendrachtig Samenwerken profitieren Allen Regelmatig“, která 

mohla být volně přeložena jako: „Svorná součinnost přináší všem neustále 

výhody“, dala svými prvními písmeny firmě název „DE SPAR“– a význam tohoto 

slova v holandštině (jedle) pak zase určil symbol, který je dodnes ve stylizované 

podobě součástí loga (viz. obr. 1). 

 

 

Obr. 1: Logo, pod kterým dnes Interspar vystupuje [2] 
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 Tento model spolupráce byl od počátku v Holandsku velmi úspěšný a 

postupně se po válce rozšířil do dalších zemí. Základem úspěchu je dnes, stejně 

jako před 70 lety, dobrovolná spolupráce velko – a maloobchodu. SPAR sice 

vznikl v Evropě, nicméně postupně se rozšířil i na exotické veletrhy jako 

Zimbabwe, Botswana, Indie nebo Čína. 

 Mezinárodní centrála SPAR je v Amsterdamu. Je správcem licence a pečuje 

o rozvoj značky SPAR, je centrem výměny mezinárodních zkušeností a know-how 

ve velkoobchodě a maloobchodě. Poskytuje všem právně samostatným 

organizacím SPAR v jednotlivých zemích řadu služeb marketingového a 

obchodního charakteru. Patří k nim podpora komunikace, pořádání konferencí a 

pracovních setkání, publikační činnost, spolupráce v logistice, informačních 

technologií, marketingu a vzdělávání, společný mezinárodní nákup a zajišťování 

výrobků pod mezinárodní značkou SPAR. 

 Dnes je SPAR největší dobrovolný řetězec světa. Ve 34 zemích a 5 

kontinentech provozuje dnes více než 16 800 maloobchodníků obchod pod 

znakem jedle (viz. obr. 1). 120 velkoobchodů zásobuje maloobchodníky zbožím, 

poskytuje jim služby – odbyt, marketing, reklamu a další. 32 samostatných 

národních centrál koordinuje rozsáhlou výkonnost SPAR systému. První SPAR 

obchod v bývalém Československu – SPAR Pramenka v Prachaticích – byl 

otevřen již v roce 1991 [1]. 

 

2.1.2 Interspar  Ostrava – Dubina 
 

 Společnost Interspar Ostrava – Dubina byla otevřena dne 21. 3. 2001 jako 

osmý hypermarket v ČR (viz obr. 2).  

 Celý objekt byl postaven za 9 měsíců. Jeho otevření přineslo celkem 

315 nových pracovních příležitostí. Ještě před dvěmi lety, v roce 2006, byl počet 

zaměstnanců 140, v současné době se tento počet snížil na 130, z toho je 17 

vedoucích pracovníků.  
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Obr. 2: Mapa umístění hypermarketů v ČR [2] 

 

  

 Zastavěná plocha dosahuje 6 211m2  a má včetně podzemního parkoviště 

cca 900 parkovacích míst. Nedílnou součástí obchodu je i restaurace Interspar.  

 Interspar má více než 60 000 prodejních položek. K sortimentu společnosti 

SPAR neodmyslitelně patří jeho vlastní i exklusivní značky, které se velkou měnou 

podílí na obratu a zároveň reprezentují společnost SPAR. Jejich cena je až o ¼ 

nižší, než u běžných značkových výrobků a Interspar jich prodává víc než 350. 

 Prodejní rekordy padly hned první den otevření. Dne 21. 3. 2001 navštívilo 

hypermarket 14 072 zákazníků, kteří se zapříčinili, že ten den byla i největší tržba, 

a to 5 736 000 Kč. 

 V roce 2006 byla otevřena nově tramvajová trať, která vede až před samotný 

hypermarket. Vede po samostatném tělese v první polovině v ose ulice Horní a 

poté míří do výstupní zastávky Interspar. 

 Po více než osmi letech se Interspar v Ostravě - Dubině drží na průměrné 

příčce v navštěvovanosti hypermarketů na Ostravsku, a to i přesto, že konkurence 

je veliká (viz. tab. 1). 

 

 

Ostrava - 
Dubina 
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Tabulka č. 1: Přehled návštěvnosti za rok 2006 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [interní informace] 

 

Graf č. 1: Grafické vyjádření počtu zákazníků za rok 2006 – 2008 
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  2006 2007 2008 

Leden 126 999 121 436 135 744 

Únor 123 376 120 639 132 260 

Březen 145 163 136 295 141 826 

Duben 131 483 131 367 130 531 

Květen 139 723 132 801 133 532 

Červen 135 234 131 981 132 925 

Červenec 131 543 140 566 129 279 

Srpen 126 933 136 069 131 126 

Září 127 174 139 233 134 440 

Říjen 133 804 142 470 138 278 

Listopad 141 890 155 331 142 000 

Prosinec 146 351 161 310 150 000 

CELKEM 1 609 673 1 649 498 1 631 941 
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Graf č. 2: Grafické vyjádření celkového počtu zákazníků za rok 2006 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 INTERSPAR JAKO SYSTÉM 
 

 Systémem rozumíme účelovou množinu prvků a vazeb mezi těmito prvky, 

které jako celek vykazují určité vlastnosti nebo chování. 

V reálném světě systém jako takový neexistuje, je to pouze myšlenková 

abstrakce, kterou se snažíme vymezit na reálném objektu [11].  

Obrázek č. 4 znázorňuje společnost Interspar jako systém, okolí systému a 

vzájemné vazby mezi systémem a okolím. 

 

Podstatné okolí systému 

 Podstatné okolí systému představuje vše, co nespadá do systému. Podstatné 

okolí systému je účelově definovaná množina prvků a vazeb, které nejsou 

součástí daného systému, ale významným způsobem systém ovlivňují a naopak 

jsou systémem ovlivňovány [11].  
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Do podstatného okolí systému Interspar spadá: 

• Centrála ISP; 

• Dodavatel; 

• Banka; 

• Státní instituce; 

• Doprava; 

• Telekomunikační služby; 

• Reklamní agentura; 

• Bezpečnostní agentura; 

• Úklidová agentura; 

• Konkurence. 

 

Přistoupíme-li k následné dekompozici systému s cílem analyzovat chování 

zákazníků, je možno zde vymezit dva základní subsystémy – ZAMĚSTNANCI A 

ZÁKAZNÍCI -  které jsou složeny z jednotlivých prvků. 

 Prvek systému je nedělitelnou částí celého systému z pohledu dané 

rozlišovací úrovně.  
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Obr. 3: Interspar jako systém 

 

2.2.1 Popis prvků systému 
 

Prvek v systému chápeme jako nedělitelnou část celku na dané rozlišovací 

úrovni. Prvky společně s vazbami vytvářejí strukturu systému. 

Nejdůležitějšími prvky jsou zaměstnanec a zákazník. 
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Zaměstnanec 

 Zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu. Úkolem 

zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele za kterou 

mu přísluší mzda či plat. Zaměstnance je tedy povinen doplňovat zboží, vypisovat 

reklamace, vybírat od zákazníků peníze za zboží zákazníky, provádět objednávky, 

přijímat zboží od dodavatele, aj. 

Organizační struktura zaměstnanců Intersparu kopíruje schéma (viz. příloha 1). 

 

Zaměstnance dělíme na: 

 

• vrcholové pracovníky: ředitel hypermarketu 

vrcholový pracovník, který reprezentuje společnost a získává souhrnné informace. 

 

• vedoucí pracovníky: vedoucí jednotlivých úseků 

vedoucí jednotlivých úseků hypermarketu, který vede zaměstnance, zpracovává 

objednávky, reklamace a docházku svých zaměstnanců. 

 

• řadové zaměstnance: zaměstnanec hypermarketu 

zaměstnance hypermarketu, který má na starost chod hypermarketu, tzn. obsluhu 

zákazníků, doplnění zboží, kasírování zákazníků, kontrola záruky zboží, aj. 

 

Subsystém ZAMĚSTNANCI by měl obsahovat informace o těchto základních 

funkcích: 

1) obsluha zákazníka; 

2) reklamace zboží; 

3) dodej zboží; 

4) informovanost zákazníků; 

5) školení zaměstnanců. 

 

 Každá z těchto funkcí má nějaké omezení nebo i kritické faktory. Omezení 

nám brání k naplnění dané funkce systému. Kritické faktory jsou takové faktory, 
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které mohou ohrozit úspěch (prosperitu podniku) nebo také faktory, na nichž lze 

založit budoucí úspěch. 

 

Ad1) Obsluha zákazníka 

Hlavním úkolem je zajistit chod jednotlivých pracovišť (úsek pokladen, masa, 

zeleniny, apod.). 

 

Omezení pro obsluhu zákazníka:  

1. počet zaměstnanců - omezení spočívá v nedostatku zaměstnanců, a to např. 

z důvodu nemoci nebo výpovědi ze strany zaměstnance či zaměstnavatele. 

 

2. vybavení prodejny - odvíjí se od požadavků centrály ISP, zároveň závislé na 

požadavcích samotných zákazníků. 

 

3. množství sortimentu - nedostatek sortimentu, který může nastat v důsledku 

vyprodání zásob, nedodání dodavatelem či omezením ze strany ISP. 

 

4. druh sortimentu - ovlivněno především ze strany vedení ISP, tzn. centrály ISP. 

 

Kritickými faktory jsou: 

a) nedostatek zaměstnanců; 

b) neodpovídající cena zboží; 

c) nedostatek zboží; 

d) špatná kvalita zboží (vše co se týká kvality, např. okoralé pečivo, oschlé 

maso, zavadlá zelenina aj.). 

 

Ad2) Reklamace zboží 

Úkolem každého zaměstnance je přijmout reklamaci od zákazníka a předat ji 

kompetentní osobě dané společnosti, což je vedoucí pracovník. 
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Omezení pro reklamaci zboží: 

1. doba vyřízení reklamace - časové hledisko, může nastat zpoždění vyřízení 

reklamace. Důvodem může být omezení ze strany dodavatele, ale i ze strany 

hypermarketu, např. špatné vyplnění dodacího listu. 

 

2. finanční náročnost - reklamace nemusí být uznána ihned vzhledem k vysoké 

ceně zboží. Musí být postoupeno k vyřízení samotnému výrobci, aby posoudil 

oprávněnost reklamace. 

 

3. odbornost a způsobilost zaměstnance - každý zaměstnanec nemusí být 

kompetentní k vyřízení reklamace. Jedná se především o odbornost a 

způsobilost brigádníka, který nemá způsobilost reklamaci převzít. 

 

4. poškozená reklamace - reklamace nemusí být od zákazníka přijata z důvodu 

poškození zboží samotným zákazníkem či pokud nemá od zboží doklad. 

 

Ad3) Dodej zboží 

Dodej zboží je nezbytnou součástí chodu hypermarketu. Jedná se o tyto typy 

převodu: 

a) přijetí zboží na sklad skladníkem; 

b) převod zboží ze skladu na plochu hypermarketu. 

 

Omezení pro dodej zboží: 

1. správnost přijetí na sklad - nutno dodržet přijetí přesného množství a druhu 

zboží dle dodacího listu. 

 

2. skladovací plocha - omezení velikostí skladovací plochy. Nedostatečná velikost 

může zapříčinit, že se zboží na sklad již nedá umístit. 

 

Kritickými faktory jsou: 

a) špatná dodávka zboží (množství, druh); 

b) nedoručené zboží; 
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c) poškozené zboží. 

 

Ad4) Informovanost zákazníků 

Jedná se o zajištění reklamy o hypermarketu. Reklama může být provedena 

pomocí billboardů, reklamních letáků, webových stránek či rozhlasovými přenosy. 

 

Omezení informovanosti zákazníků: 

1. technické zajištění - zajištění zejména ze strany reklamní agentury, tzn. 

umístění billboardů, natisknutí reklamních letáků, aj. 

2. akce - každá akce je časově omezena. 

 

3. sezónní záležitost - jedná se například o Velikonoční akce, Vánoční akce, 

Valentýnská akce apod. 

 

Kritickými faktory jsou: 

a) čas; 

b) umístění; 

c) cena. 

 

Ad5) Školení zaměstnanců 

Jedná se o zvýšení kvalifikace nových či stávajících zaměstnanců a možnost 

profesního růstu. 

 

Omezení školení zaměstnanců: 

1. typ školení - pokud se jedná o nového zaměstnance, pak je školení provedeno 

stálými zaměstnanci. Pakliže se jedná o zvýšení kvalifikace zaměstnanců, je 

školení provedeno zpravidla agenturou zabývající se školením. 

 

2. místo - závisí na typu školení. Školení je prováděné v samotném hypermarketu 

v místnosti pro to určené, nebo dle agentury, která školení provádí. 

 

3. časové hledisko - délku kurzu určuje školitel či zprostředkovatel kurzu. 
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4. finanční hledisko - cenu kurzu určuje zpravidla agentura. 

 

5. odbornost školení - odvíjí se od požadavku zadavatele jaký typ kurzu vybere. 

 

 

Nejdůležitějšími omezeními a kritickými faktory zaměstnanců jsou:  

Ø špatná kvalifikace pracovníků; 

Ø nedostatek zaměstnanců; 

Ø nesprávná dodávka zboží; 

Ø nedostatek zboží; 

Ø nekvalitní zboží; 

Ø neodpovídající cena zboží; 

Ø nedostatečná informovanost zákazníků. 

 

Zákazník 

Zákazník je jakýkoliv člověk, který navštíví hypermarket.  

o vybírá si ze sortimentu zboží a platí za vybraný sortiment. Platit může 

hotově, kartou, jinou měnou nebo stravenkami; 

o rezervuje zboží, tzn. má možnost rezervovat si vybraný sortiment zboží. 

Rezervace může být provedena osobně nebo pomocí telefonního hovoru. 

 

 Zákazníci jsou vzdělanější a informovanější než kdykoliv dříve a mají rovněž 

nástroje, aby si ověřili tvrzení společnosti a vyhledali lepší alternativy. Proto je 

třeba analyzovat chování zákazníka. 

 Ziskový zákazník je osoba, domácnost nebo společnost, která v průběhu 

času přináší tok příjmů, jež o přiměřenou sumu předčí tok nákladů vydaných 

společností na získání, prodej a servis zboží tomuto zákazníkovi. 

  Na zákazníka působí několik vlivů, které musíme vzít za každých okolností 

v potaz. Jde hlavně o psychologické vlivy, osobnost nakupujícího, jeho motivaci 

případně inteligenci. Dalšími faktory působící na rozhodování zákazníků jsou vlivy 
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společenské, ekonomické, referenční, demografické, sociální či národnostní, 

etnické a kulturní. 

 

Subsystém ZÁKAZNÍCI by měl obsahovat informace o těchto základních 

funkcích: 

1) zákazník – nabídka; 

2) speciální nabídka; 

3) informování zákazníka; 

4) rezervace; 

5) platba. 

 

 Každá z těchto funkcí má nějaké omezení nebo i kritické faktory. Omezení 

nám brání k naplnění dané funkce systému. Kritické faktory jsou takové faktory, 

které mohou ohrozit úspěch (prosperitu podniku) nebo také faktory, na nichž lze 

založit budoucí úspěch. 

 

Ad1) Zákazník – nabídka 

Jedná se o nabídku pro zákazníky, která zahrnuje:  

a) nákup sortimentu v hypermarketu; 

b) stravu v restauraci; 

c) občerstvení v bistru; 

d) nákup v místních obchůdcích v komplexu hypermarketu. 

 

Omezení v nákupu zákazníka: 

1. kapacita hypermarketu - kapacita hypermarketu je omezena a přes toto 

omezení nelze jít. A to platí v případě hypermarketu, bistra i místních obchůdků 

v tomto komplexu. 

 

2. možnosti hypermarketu - hypermarket se snaží vyhovět přáním zákazníka, 

není však možné vyhovět všemu (jedná se například o přehnané přání 

zákazníků, a to jak v komplexu hypermarketu, tak v bistru a restauraci). 
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3. technické prostředky - zajištění přístupu k nákupním vozíkům a košíkům, 

zajištění přístupu do podzemních garáží, zajištění přístupu z obou vchodů do 

hypermarketu. 

 

Ad2) Speciální nabídka 

Speciální nabídka zahrnuje např. slevu zboží, sezónní zboží, aj. 

 

Omezení speciální nabídky: 

1. roční období 

 

2. finanční situace hypermarketu - speciální nabídka se odvíjí od finanční situace 

hypermarketu. Pakliže si to hypermarket nemůže v danou chvíli dovolit, je 

speciální nabídka vyškrtnuta z plánu finančního rozpočtu. 

 

Kritickými faktory jsou: 

a) omezenost zboží - sezónní zboží je prodejné jen v určitou dobu a 

v omezeném množství; 

 

b) chyba dodavatele - jedná se například o špatnou fakturu, špatný dodej zboží 

nebo nepřesné dodané množství; 

 

c) nabídka konkurence - je třeba vzít v potaz konkurenci a vyhodnotit jejich 

nabídku a poptávku. 

 

Ad3) Informování zákazníka 

Jedná se především o informaci z reklamních letáků, webových stránek, ale i 

rozhlasové reklamy a billboardů. 

 

Omezení v informovanosti zákazníka: 

1. přístup k reklamním letákům a webovým stránkám - omezení ze strany 

zákazníka, který nebydlí v okolí hypermarketu a nedocházejí mu reklamní 
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letáky do schránky. Webové stránky by měly podléhat W3C, tím je zajištěna 

jejich velká dostupnost a zobrazení při vyhledávání ve vyhledávačích; 

 

2. složitost webových stránek - měly by být co nejjednodušší, ale zajímavé, bez 

zbytečných aplikací, které by web dělaly náročně jako jsou FLASH aplikace; 

 

3. umístění billboardů - nejlépe na frekventovaných místech; 

 

4. srozumitelnost - jednoduché a lákavé s uvedenými kontaktními údaji; 

 

5. časové hledisko - omezení z hlediska doby trvání akční nabídky. 

 

Ad4) Rezervace 

Rezervace zboží zákazníkům je jedna z podstatných funkcí. Rezervace zboží lze 

učinit buď po telefonické domluvě, nebo osobně po domluvě se zaměstnancem. 

 

Omezení rezervace: 

1. kapacita nabízeného zboží - zboží nelze rezervovat, pokud je objednáno jen 

omezené množství sortimentu; 

 

2. časové hledisko - rezervace je časově omezena. Pokud si zákazník zboží 

nevyzvedne do určité doby, je vráceno zpět do prodeje. Zároveň zboží nelze 

rezervovat, pokud je již vyčerpaná doba možná pro rezervaci; 

 

3. omezení dle způsobu rezervace (přístup k telefonu, přístup do hypermarketu) - 

omezení vyplývá z důvodu výpadku telekomunikačních služeb; 

 

4. dovednosti zaměstnance - zaměstnanec nemusí být kompetentní k provedení 

rezervace, jedná se například o brigádníka. 
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ad5) Platba 

Platba je jednou z nejdůležitějších funkcí pro zákazníky. Platit v hypermarketu lze 

hotově, kartou, cizí měnou či stravenkami. 

 

Omezení v placení: 

1. technická funkčnost - omezení z hlediska funkčnosti systémů pokladen a 

platebních terminálů; 

 

2. možnost platby - zákazník má možnost výběru platby. Lze zaplatit hotově, 

kreditní (platební) kartou, či stravenkami. V případě nezaplacení ani jednou 

možností je třeba zboží vrátit; 

 

3. stravenky - lze zaplatit jen uvedenými platebními stravenkami, které jsou 

zobrazeny na každé pokladně. Možnost zaplacení je i zaměstnaneckými 

stravenkami. 

 

Kritickými faktory jsou: 

a) nedostatek zaměstnanců; 

b) schopnosti zaměstnance; 

c) špatné platební prostředky. 

 

2.2.2 Popis podstatného okolí systému 
 

Jak již bylo řečeno podstatné okolí systému je vše, co nezahrnujeme do 

samotného systému, ale výrazným způsobem ho ovlivňuje (viz. obr. 4). 

Do podstatného okolí systému Interspar zahrnujeme:  

- centrála Intersparu; 

- dodavatelé; 

- banka; 

- státní instituce 

- konkurence 

- doprava 
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- reklamní agentura 

- úklidová agentura 

- bezpečnostní agentura 

- telekomunikační služby 

 

Centrála Intersparu 

SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. provozuje v České republice 

27 hypermarketů a 2 supermarkety. Hlavní ústředí je v Praze 10 – Štěrboholy, 

která má na starost vrcholové řízení těchto hypermarketů a supermarketů.  

 

Dodavatel 

Dodavatel je přímý dodejce zboží na sklad hypermarketu ISP. Dodavatel je 

povinen dodat objednané zboží, a to v časovém termínu vytýčeným 

hypermarketem. Hypermarket Interspar má přes 2 000 dodavatelů. 

 

Banka 

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Její základní činností je 

shromažďování peněžních prostředků, především tržeb a mezd daného 

hypermarketu. 

 

Státní instituce 

Státní instituce je instituce, která poskytuje služby, jejichž rámec je vymezen 

legislativou a jejichž činnost je financována ze státního rozpočtu. 

 

Konkurence 

Z pohledu tržního potenciálu jsou konkurenční společnosti všechny okolní 

hypermarkety (např. Tesco, Lidl, Kaufland, Lidl, Albert, Billa, aj.). Zákazníky lákají 

na nižší ceny, speciální akce či společenské akce s obchodem spojeným. 

Dokonalá konkurence je definována tím, že na trhu existuje velké množství 

prodejců identického produktu, kteří nemají možnost ovlivnit cenu. 
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Doprava 

K tomuto hypermarketu byla přistavena tramvajová trať a rovněž zde zastavují i 

některé autobusové spoje. Dojezdová doprava je důležitá pro zákazníky, proto je 

třeba zajistit, aby toto dopravní spojení neustále fungovalo. 

Přímé spojení do tohoto hypermarketu jsou tramvaje č. 1, 3, 10, 12, 17, 18, 19 a 

autobusy č. 27, 33, 55. 

 

Reklamní agentura 

Takto velký hypermarket potřebuje být v neustálém povědomí zákazníků. Proto je 

třeba zajistit propagaci pomocí médií, reklamních letáků či billboardů.  

Tiskovou reklamu nejčastěji provádí První novinová společnost. O reklamu 

televizní, rozhlasovou nebo například podlahovou, dále reklamu na příjezdových 

cestách a marketingových akcí se starají různé agentury. 

 

Úklidová agentura 

Firma, která obstarává pravidelný úklid hypermarketu. Úklid je třeba plnit každý 

den a to během celého dne. 

O úklidové služby se v tomto hypermarketu stará firma SWBC, a.s. 

 

Bezpečnostní agentura 

Hypermarket je třeba zajistit proti krádežím. Proto je zde povolána bezpečnostní 

agentura, která má na starost hlídat komplex hypermarketu, podzemní parkoviště 

a úsek vrátnice.  

Hlavním úkolem detektivní služby, v klasické podobě detektiva v obchodním 

domě, je tedy vytipovat přestupce nebo pachatele trestného činu, odhalit skutek a 

po dokonání tuto osobu zadržet, sepsat protokol a přivolat PČR. Tuto činnost 

zajišťuje společnost Abas, s.r.o. 

Telekomunikační služby 

Pobočková telefonní ústředna je stále nejpoužívanějším podnikovým 

komunikačním systémem pro přenos hlasu. Je potřeba k objednávání zboží, 

řešení krizových situací, vyřizování reklamací zákazníků, apod.  
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Společnost O2 poskytuje služby pro pevné linky, T- mobile služby mobilní. 

 

2.2.3 Popis vazeb s okolím systému 
 

Interspar jako systém znázorňuje příslušné toky (viz. obr. 3). Toky vyjadřují 

vztah mezi systémem a okolím systému.  

Číslice uvedené v závorkách jsou znázorněním těchto toků. 

Centrála Intersparu vydává příkazy a normy, dle kterých se musí 

hypermarket řídít (tok 1). Vedení hypermarketu Interspar zpracovává návrhy ke 

schválení a zasílá je na centrálu Intersparu k posouzení (tok 2). 

 Zákazník přichází do hypermarketu nakupovat (tok 3), ale ne vždy za 

účelem nákupu, ale například jen hypermarket navštívit a porovnat ceny (tok 4). 

Interspar zákazníkovi nabízí ze svého sortimentu zboží (tok 5) a vyřizuje 

zákazníkovy reklamace (tok 6). 

 Dodavatel zajišťuje dodávku zboží do hypermarketu (tok 7), za kterou mu 

hypermarket platí (tok 8). Zboží může být poškozeno, nebo se může stát, že je 

dodáno v nesprávném množství, proto je třeba podat reklamaci proti dodavateli 

(tok 9). 

 Banka poskytuje hypermarketu finanční služby v podobě správy financí 

apod. (tok 10). Hypermarket odvádí do banky tržby z prodeje (tok 11) a mzdy 

zaměstnancům (tok 12). 

 Státní instituce vydává normy a nařízení (tok 13), dle kterých se musí 

společnost Interspar řídit a podávat zpětné informace o svém podnikání (tok 14). 

 Doprava k tomuto hypermarketu je zajištěna tramvajovou tratí a 

autobusovými spoji (tok 15). Slouží jako přímý přístup k hypermarketu. 

 Telekomunikační služby poskytují služby (tok 16) hypermarketu, a to 

v podobě pevné linky a internetu pro přímé spojení s okolím. Hypermarket za tyto 

služby platí poplatky (tok 17).  

 Hypermarket potřebuje být v neustálém povědomí zákazníků, proto žádá 

reklamní agentury o poskytnutí služeb (tok 18), za které platí příslušné poplatky 

(tok 19). Reklamní agentura poskytuje své služby (tok 20), které však může 

hypermarket reklamovat (tok 21).  
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 Hypermarket je potřeba zajistit proti krádežím, proto využívá poskytnutých 

služeb bezpečnostní agentury (tok 22), za které je povinen hypermarket zaplatit 

(tok 23).  

 Úklidová agentura poskytuje služby (tok 24) hypermarketu v podobě 

pravidelného úklidu. Hypermarket za tyto služby platí (tok 25). Hypermarket může 

mít s danou firmou konflikt, který je třeba vyřídit pomocí reklamace (tok 26).  

 Z pohledu tržního potenciálu jsou konkurenční společnosti všechny okolní 

hypermarkety, které ovlivňují chod Intersparu (tok 27). Interspar se ale snaží 

tomuto tlaku nepodlehnout a reaguje na konkurenci (tok 28), například lepší 

nabídkou zákazníkům. 

 

2.2.4 Vyhodnocení analýzy 
 

 Na trhu spotřebního zboží dochází ke kontaktu se spotřebitelem 

prostřednictvím prodávajícího. Cílem výzkumu spotřebitele je poznat potřeby a 

preference zákazníků. Dále je třeba zjistit, jaké jsou kritické faktory a omezení. 

Proto došlo ke zkoumání tohoto hypermarketu a její analýze.  

  Nejdůležitějšími prvky tohoto hypermarketu jsou zákazníci a zaměstnanci. 

Samotní zaměstnanci mají určitý vliv na chování zákazníků. Zákazník je zahrnut 

do podstatného okolí systému, ale vzhledem k tomu, že je zároveň nejdůležitějším 

předmětem hypermarketu, je analyzován jako subsystém. Je to právě zákazník, 

který přináší této společnosti zisky. 

  Úspěšnost podnikatelské aktivity totiž výrazně závisí na sladění strategie 

dané firmy s potřebami a představami zákazníka. Porozumění způsobu uvažování 

a rozhodování spotřebitele je předpokladem efektivního vývoje nových výrobků a 

služeb, stejně jako výrobky či prodeje zboží žádaných vlastností, v požadovaném 

balení, vhodně umístěného a provázeného potřebami záručními a servisnímu 

podmínkami.  

  Znalost spotřebitele je podmínkou sestavení účinného propagačního 

programu a je rovněž nepostradatelná pro sestavění prodejní, cenové a distribuční 

strategie. 
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  Nákupní chování spotřebitelů je ovlivňováno kulturními, sociálními a 

osobními faktory. Nejsilnější a nejhlubší vliv mají kulturní faktory. 

Proto byl  na základě této analýzy navržen a sestaven dotazník, za účelem zjištění 

potřeb a chování zákazníků.  

 



Bc. Miroslava Březinová: Analýza chování zákazníků 

2009 23 

3 MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ANALÝZA ZÍSKANÝCH 
DAT 

 

 Důležitou a často opomíjenou součástí přípravy marketingových plánů je 

marketingový výzkum, díky kterému získáme důležité informace a podklady pro 

další rozhodování.  

 Jde zde zejména o to, jak co nejefektivněji (s ohledem na vynaložené 

náklady i čas) získat potřebná data o trhu, na kterém se firma pohybuje. Získané 

informace pak budou podrobeny analýze a tvoří tak spolu s ní základ pro co 

nejpřesnější stanovení obchodních a marketingových cílů. 

 

3.1 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 
 

  Marketingový výzkum definujeme jako systematické plánování, 

shromažďování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro 

specifickou marketingovou situaci. Spolehlivé a potřebné informace jako výsledky 

marketingového výzkumu mají být poskytovány pro provádění kvalifikovaných 

marketingových rozhodnutí v požadovaném čase a za přiměřenou cenu 

(přiměřené náklady vynaložené na výzkum). 

  Předmětem marketingového výzkumu může být – pokud je to pro potřeby 

přijímání kvalifikovaných marketingových rozhodnutí účelné či nezbytné – 

kterákoliv oblast marketingové problematiky. 

  Široké využití má marketingový výzkum nejenom při vlastní tvorbě inovace 

produktu (tj. před vlastním „zrozením“ nového produktu, kdy je nový produkt ve 

fázích růstu, zralosti a útlumu). 

  V oblasti marketingového výzkumu lze obsáhle využít rovněž poznatky o 

typologii marketingových strategií, podmínkách a předpokladech uplatňování 

jednotlivých typů strategií, jejich propracování a praktické aplikaci vzhledem ke 

konkrétním podmínkám činnosti podniku.  
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3.2 INFORMACE MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU, KTERÉ JE 
POTŘEBA ZÍSKAT 

 

K provedení marketingového výzkumu je potřeba nejdříve získat informace o 

zákaznících, konkurenci nebo trhu jako celku.  

 

O zákaznících (stávajících i budoucích): 

• jejich počet a nákupní potenciál, možnosti opakované koupě; 

• charakteristiku – zejména jaké mají potřeby, které budete chtít uspokojovat; 

• jak vnímají firmu a nabízené produkty a služby. 

O konkurenci (stávající i budoucí): 

• kdo je konkurence; 

• jaké má výsledky (obchodní, finanční, podíly na trhu); 

• ve kterých oblastech si konkuruje (u kterých produktů a služeb, a také u 

kterých zákazníků); 

• charakteristiku (jak se prezentuje zákazníkům a působí na trhu, jak je jimi 

vnímána, jaká je její organizační struktura, cenová politika, způsob distribuce). 

O trhu jako celku: 

• charakteristiku - na jakém trhu se pohybujete (jaký je jeho potenciál a trend 

dalšího vývoje, zda je rostoucí nebo klesající, o kolik procent). 

 

3.3 EFEKTIVNÍ ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ 
 

 Z vlastního firemního informačního systému zjistíme mnohé cenné údaje 

o zákaznících: jaký je jejich počet, odkud jsou, jaký je jejich průměrný nákup ve 
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vybraném období, o které produkty mají zájem, a rovněž, jak se tyto údaje mění a 

vyvíjejí v čase. 

 Od zaměstnanců, kteří jsou ve styku se zákazníky a znají jejich potřeby a 

přání, můžeme získat řadu cenných a aktuálních informací. 

 Přímo od zákazníků pomocí dotazníků, které je možno jim zaslat poštou 

nebo přes e-mail. Pomocí těchto dotazníků lze pak zjistit, co se potřebujeme 

dozvědět. Můžeme rovněž sami nebo s podporou externí specializované firmy 

připravit telemarketingový průzkum. Při průzkumu je možné využít běžně 

dostupných informačních zdrojů: ročenek, statistických údajů, informací z 

ekonomického tisku, volně publikovaných studií a výsledků výzkumů. Nalezneme 

je v knihovnách nebo na Internetu. 

 

3.4 PROCES MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 
 

 Marketingový výzkum se provádí proto, aby bylo možné rozpoznat 

marketingové problémy. Efektivní marketingový výzkum zahrnuje 5 kroků: 

1) definování problému a cílů výzkumu; 

2) sestavení plánu výzkumu; 

3) shromáždění informací; 

4) analýzu informací; 

5) prezentaci výsledků. 

 

ad1) Definování problému a výzkumných cílů 

První výzkumný krok vyžaduje, aby manažer marketingu a výzkumník pečlivě 

definovali problém, aby se shodli na výzkumných cílech. U kteréhokoli problému 

mohou být zkoumány stovky věcí. Pokud není problém dobře definován, tak se 

může stát, že náklady na shromažďování informací mohou přesáhnout hodnotu 

přínosů.  

Staré přísloví praví: „Dobrá definice problému je poloviční řešení.“ 
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ad2) Sestavení plánu výzkumu 

Druhé stadium marketingového výzkumu volá po sestavení efektivního plánu pro 

shromažďování potřebných informací. Plán výzkumu by měl být sestaven 

profesionálně a marketingový manažer by měl mít takové znalosti o 

marketingovém výzkumu, aby byl schopen tento plán posoudit, a aby také byl 

schopen výsledky výzkumu správně interpretovat. 

 

ad3) Sběr informací 

Marketingový výzkumník si musí zajistit sběr informací. Tato fáze výzkumu je 

nejnákladnější a navíc je možné se při ní snadno dopustit chyb. V případě 

experimentálního výzkumu musí výzkumníci dávat pozor na to, aby se 

experimentální a kontrolní skupiny k sobě hodily, aby nebyli ovlivňováni 

dotazovateli, aby používali při šetření jednotný postup, a aby vyloučili působení 

vnějších vlivů. 

Metody sběru informací se velice rychle mění, zvláště v důsledku využívání 

moderní sdělovací a výpočetní techniky. 

 

ad4) Analyzování informací 

Dalším krokem v marketingovém výzkumu je snaha odvodit ze shromážděných 

informací potřebné závěry. Výzkumník sestavuje údaje do tabulek a zjišťuje 

četnosti výskytu sledovaných veličin, a to z jednoho nebo více hledisek. U 

důležitých veličin jsou stanoveny jejich střední hodnoty a ukazatele měnivosti. 

Výzkumník by též měl použít některou z pokročilejších statistických technik či 

rozhodovacích modelů s nadějí, že získá další poznatky. 

ad5) Prezentace výsledků 

Výzkumník by se neměl snažit ohromovat vedení firmy velkým množstvím čísel a 

fantastickými technikami. Mohlo by se totiž stát, že ztratí jeho přízeň. Výzkumník 

by měl předkládat vedení pouze ta důležitá zjištění, která jsou relevantní 

marketingovým rozhodnutím, a která musí vedení společnosti udělat. 

Marketingové studie jsou užitečné tehdy, jestliže snižují nejistotu manažerů při 

rozhodnutí o správném kroku, který by měla firma učinit. 
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3.5 DOTAZNÍKY 
 

Vzhledem k tomu, že se v praktické části zaměřuji na marketingový výzkum 

formou osobního dotazování, je důležité charakterizovat tvorbu dotazníku. 

 

Dotazník je souborem různých otázek, uspořádaných v určitém sledu. Je 

předkládán respondentovi, jehož úlohou je vyjádřit osobní názor ve formě 

odpovědi na předložené otázky. 

 

Pravidla sestavování dotazníku: 

• dotazník by neměl být zahájen osobními a důvěrnými otázkami; 

• v dotazníku nesmějí být obsaženy předpojaté otázky, tj. otázky navádějící 

 respondenta k určité odpovědi; 

• u volných otázek je vhodné ponechat dostatek místa na odpovědi; 

• není vhodné užívat slova se silným citovým zabarvením; 

• dotazník by neměl obsahovat vícenásobné otázky; 

• ke konci dotazníku je možno položit otázky osobní, morální, etické nebo  

 společenské. 

 

Forma otázky může ovlivnit odpověď. Rozlišujeme otázky s otevřeným koncem a 

s uzavřeným koncem. 

Ø Otázky s otevřeným koncem: umožňují respondentům, aby odpovídali 

vlastními slovy. Všeobecně řečeno, tyto otázky odhalí mnohem více, jelikož 

respondenti nejsou ve svých odpovědích jinak omezováni. 

Ø Otázky s uzavřeným koncem: předem určují možné odpovědi a 

respondenti si mezi nimi vybírají. Tyto otázky jsou výhodnější z toho 

důvodu, že se odpovědi daleko lépe zpracovávají a sestavují do tabulek a 

grafů. 

 

Metody dotazování: 

Ø zasílání poštou; 

Ø dotazování telefonem; 
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Ø osobní dotazování; 

Ø dohodnutý rozhovor (interview); 

Ø internet. 

 

3.6 ANALÝZA PROVEDENÉHO MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 
 

Marketingový výzkum byl proveden pomocí dotazníků. Bylo osloveno 100 

respondentů a proto i údaje v tabulkách odpovídají procentuálnímu výpočtu. 

Dotazník byl sestaven na základě analýzy a jejího následného vyhodnocení (viz. 

předchozí kapitola).  

Marketingový výzkum proběhl v době od 1.3.2009 do 15.3.2009. Struktura 

dotazníku je přiložena v příloze 2. 

 

3.6.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek 
 

1) Kde bydlíte? (V případě Ostravy, uveďte prosím, o kterou část jde) 

Tabulka č. 2: Odpovědi na otázku č. 1 

Ostrava - Centrum 5 Nová a Stará Bělá 4 

Ostrava - Hrabůvka 10 Příbor 1 

Ostrava - Hrabová 7 Petřvald 3 

Ostrava - Dubina 12 Nový Jičín 3 

Ostrava - Zábřeh 9 Orlová 1 

Ostrava - Výškovice 3 Plzeň 1 

Ostrava - Poruba 12 Heřmanice 2 

Havířov 1 Michálkovice 2 

Proskovice 1 Klimkovice 1 

Krmelín 4 Frýdek - Místek 1 

Stará Ves nad Ondřejnicí, 

Košatka 
14 Šenov 3 

 

Grafické vyjádření na otázku č. 1 je v příloze č. 2 
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Dle grafu bylo zjištěno, že převážnou část zákazníků tvoří lidé z nejbližšího okolí, 

jako je Dubina, Hrabůvka, Hrabová, Poruba, Zábřeh a centrum Ostravy. Avšak i 

lidé z přilehlých vesnic tento hypermarket navštěvují v hojném počtu. Jedná se 

například o Starou Ves nad Ondřejnicí, Košatku, Krmelín, Starou a Novou Bělou 

nebo také Petřvald u Nového Jičína.   

Z grafu je viditelné, že tento hypermarket navštěvují i lidé i okolních měst a vesnic, 

ale zřejmě jen v době, kdy mají „cestu kolem“. 

 

2) Jakým způsobem se dopravujete do hypermarketu? 

Tabulka č. 3: Odpovědi na otázku č. 2 

pěšky 15 

autobusem 21 

autem 45 

tramvají 19 

 

Graf č. 3: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 2 

45%

21%

15%19% pěšky

autobusem

autem 

tramvají

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Vzhledem k prodloužení tramvajové trati, která proběhlo v prosinci 2005, využívají 

lidé tramvajovou dopravu z 19 %. Od roku 2007 zde zastavují i některé 

autobusové linky (č. 27, 33, 55). Můžeme tedy říct, že ze 40 % zákazníci využívají 
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MHD. Téměř polovina zákazníků ale dnes již volí pohodlí a nakupovat jezdí 

autem.  

 

3) Vyhovuje Vám dojezdová vzdálenost? 

Tabulka č. 4: Odpovědi na otázku č. 3 

ano  76 

ne 24 

 

Graf č. 4: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 3 

76%

24%

ano 

ne

 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

S dojezdovou vzdáleností je spokojeno 76 % zákazníků, a to i přesto, že se 

nejedná jen o zákazníky z blízkého okolí jak je vidět z otázky č. 1.  

 

4) Jak často zde chodíte během týdne nakupovat?  

Tabulka č. 5: Odpovědi na otázku č. 4 

denně 7 

2x týdně 34 

obden 12 

výjimečně 47 
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Graf č. 5: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 4 
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Jak je z grafu zřejmé, většina zákazníků v dnešní uspěchané době již nemá čas 

nakupovat každý den. Zákazníci proto chodí nakupovat nepravidelně, a to až 

v 47 % případů. Denně dnes nakupuje jen 7 % zákazníků. 2x týdně se vydá do 

hypermarketu 34 % zákazníků. 

 

5) Kdy upřednostňujete nákup? (zaškrtněte prosím všechny možné 

možnosti) 

Tabulka č. 6: Odpovědi na otázku č. 5 

v týdnu 19 

o víkendu 19 

po výplatě 33 

po sociálních dávkách, důchodě apod. 6 

v době akcí 31 

v průběhu celého měsíce 31 
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Graf č. 6: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 5 
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Vzhledem, že k této otázce bylo možné zaškrtnout více možností, neodpovídají 

čísla v tabulce procentuálnímu výpočtu v grafu. 

Z grafu je viditelné, že zákazníci nakupují nejvíce v době výplat, tzn. ve 24 % 

případů. Ve většině případů nakupují v průběhu celého měsíce a v době akcí. 

 

6) Ve kterou denní dobu chodíte nejčastěji nakupovat? 

Tabulka č. 7: Odpovědi na otázku č. 6 

08:00 - 12:00 15 

12:01 - 13:00 6 

13:01 - 15:00 17 

15:01 - 18:00 34 

18:01 - 20:00 (21:00) 28 

 



Bc. Miroslava Březinová: Analýza chování zákazníků 

2009 33 

Graf č. 7: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 6 
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Časové intervaly byly nastaveny tak, abychom mohli rovněž porovnat, jaká věková 

kategorie chodí nakupovat v uvedenou denní dobu.  

 

Výrazná většina zákazníků navštěvuje hypermarket mezi 15:00 – 18:00 a v době 

od 18:00 – 20:00 (21:00). Jak vyplynulo ze zpracovaného dotazníku, jedná se 

především o pracující lidi, kteří mají možnost nákupu až po své pracovní době.  

V ranních hodinách, tj. mezi 8:00 a 13:00, nakupují především důchodci, studenti 

(obvykle vysokých škol) a ženy na mateřské dovolené. 

 

7) Nakupujete raději? 

Tabulka č. 8: Odpovědi na otázku č. 7 

levněji, ale méně kvalitně 21 

kvalitně, ale raději si připlatím 38 

je mi to jedno 41 
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Graf č. 8: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 7 
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41 % zákazníků se k této otázce postavilo netečně. Avšak 38 %, jak vyplývá 

z grafu, si v dnešní době raději připlatí za kvalitu a čerstvost.  

 

8) Které kritérium Vás nejvíce ovlivní při nákupu? (zaškrtněte prosím 

všechny možné možnosti) 

Tabulka č. 9: Odpovědi na otázku č. 8 

sortiment 44 

cena 60 

možnost nákupu i v místních obchůdcích 13 

dojezdová vzdálenost 20 

reklamní akce, slevy 33 
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Graf č. 9: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 8 
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Vzhledem, že k této otázce bylo možné zaškrtnout více možností, neodpovídají 

čísla v tabulce procentuálnímu výpočtu v grafu. 

 

Největší vliv na zákazníky má cena, a to v 60 % případů. Dalším výrazným 

faktorem je kvalita sortimentu. Možnost nákupu v místních obchůdcích zákazníci 

příliš neoceňují, čemuž odpovídá 8 % případů. Můžeme usoudit, že lidé nejsou 

(vzhledem k tomu, že obchůdků tu příliš není) na nákup v místních obchůdcích 

zvyklí. 

 

9) Vyhovuje Vám sortiment tohoto hypermarketu? 

Tabulka č. 10: Odpovědi na otázku č. 9 

ano, jsem spokojen/a 85 

ne, chybí mi zde … 15 
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Graf č. 10: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 9 
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Z dotazníku vyplynulo, že lidé jsou se sortimentem tohoto hypermarketu spokojeni. 

Jen 15 % dotázaných vypovědělo, že jim chybí větší výběr sýrů, kvalitnější 

sortiment sportovních potřeb a elektro-technického zařízení, rovněž taky větší 

výběr z bio potravin. 

 

10) Ovlivňuje Vás reklama? Pokud ano, tak která? (televizní, rozhlasová, 

reklamní letáky)?  

Tabulka č. 11: Odpovědi na otázku č. 10 

ano 44 

ne 56 
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Graf č. 11: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 10 
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Reklama má vliv na 44 % dotázaných zákazníků, avšak 56 % na reklamu příliš 

nedají. Z této otázky jednoznačně nevyplývá, zda má reklama vliv či nemá. Jak 

bylo ale z dotazování zjištěno, nejvíce zákazníky ovlivňují reklamní letáky.  

 

11) Jsou pro Vás reklamní letáky dostupné? 

Tabulka č. 12: Odpovědi na otázku č. 11 

ano 81 

ne 19 

 

Graf č. 12: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 11 
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Z vyhodnocených dotazníků je zřejmé, že reklamní letáky dostávají většinou 

zákazníci z blízkého okolí hypermarketu jako je například Dubina, Hrabůvka, 

Hrabová, Zábřeh, Stará a Nová Bělá. 

 

12) Která akce je pro Vás prioritní?  

Tabulka č. 13: Odpovědi na otázku č. 12 

jedličky 10 

kupónová knížka 14 

slevové kupónky 29 

jiné 47 

 

Graf č. 13: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 12 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Z uvedených možností jsou nejvíce oceněné slevové kupónky. Zákazníci by ale ze 

47 % uvítali jinou akci, než tu kterou již znají, a se kterou se již setkali. Slevové 

kupónky, jedličky i kupónová knížka jsou totiž v hypermarketu často volenou 

reklamní akcí.   
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13) Co byste uvítali za slevovou akci do budoucna?  

Tabulka č. 14: Odpovědi na otázku č. 13 

celková sleva potravin 7 
20% sleva z ceny nákupu 2 

sleva 30% na veškeré zboží 4 
sleva 50% na veškeré zboží 3 

sleva na příští nákup 4 
vše zadarmo 6 

levnější oblečení 2 
levnější pečivo 4 

levnější elektronika 2 
tašky zdarma 3 

levnější drogistické zboží 12 
nic 4 

neuvedeno 47 
 

Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 13 je v příloze č. 3 

 

Tato otázka byla pro vyjádření názoru zákazníka. Proto není jednoznačně dáno, 

co přesně by uvítali. 47 % zákazníků v danou chvíli nenapadlo, jakou slevovou 

akci by uvítali. 

Z uvedených odpovědí ale lidé nejvíce zmiňovali např. celkovou slevu potravin, 

slevu na vše 30 – 50 %, slevu při příštím nákupu, tašky k nákupu zdarma, levnější 

sortiment oblečení, drogistického zboží a elektroniky. 

 

14) Uvítali byste silonové tašky k nákupu zdarma?  

Tabulka č. 15: odpovědi na otázku č. 14 

ano, rozhodně 67 

ne 7 

je mi to jedno 26 
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Graf č. 14: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 14 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Jak je z grafu patrné, zaplatit 1 Kč za silonovou tašku dělá problém 67 % 

zákazníkům. Berou tuto skutečnost jako nemilé překvapení, jelikož jsou na 

silonové tašky zvyklí od konkurence, které právě u konkurence dostávají zadarmo. 

Toto opatření ovšem Interspar zavedl proto, aby alespoň z části chránil životní 

prostředí.   

 

15) Jste spokojeni s dostatkem personálu? 

Tabulka č. 16: Odpovědi na otázku č. 15 

ano, jsem 58 

ne, chybí personál na oddělení.. 42 
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Graf č. 15: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 15 
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U této otázky se opět nedá přesně určit, zda jsou zákazníci spokojeni či nikoliv. 

58 % dotázaných je s personálem spokojeno. Zbývající část respondentů, 42 % 

vypověděl, že nejvíce postrádají personál na pokladnách, v oddělení uzenin a 

lahůdek a v elektru (viz. tabulka č. 17, graf č. 16). 

 

Tabulka č. 17: Podrobnější odpovědi na otázku č. 15 

všude 14 

pokladny 17 

uzeniny 8 

lahůdky - sýry 4 

ovoce - zelenina 1 

pečivo 2 

elektro 5 

domácí potřeby 4 
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Graf č. 16: Podrobnější grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 15 
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

16) Co bych chtěl/a změnit? Místo pro Váš názor: 

Tabulka č. 18: podrobnější odpovědi na otázku č. 16 

více prodavaček 6 
urychlení pokladen 5 

údržba vozíků a košíků 2 
větší výběr ovoce-zelenina 2 
nový design loga Interspar 1 

zprovoznění garáží 4 
nepřestěhovávat stále sortiment 2 

upravit pracovní dobu (o víkendu a svátcích nechat zavřeno) 4 
tašky k nákupu zdarma 2 
větší výběr bio potravin 7 

přesné značení ceny zboží 6 
více místních obchůdků 5 

neuvedeno 57 
nic 8 

spokojen 2 
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Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 16 je v příloze č. 5. 

 

V této otázce měli zákazníci volný prostor k vyjádření svého názoru, proto 

neodpovídají hodnoty v tabulce procentuálnímu výpočtu v grafu.   

Nejčastější odpovědi byly: více prodavaček na odděleních, pokladnách a s tím i 

spojenou vyšší kvalifikaci personálu (9 %). Dále by zákazníci uvítali větší čistotu 

hypermarketu a nákupních košíků a vozíků (2 %), tašky k nákupu zdarma (2 %), 

větší výběr ovoce a zeleniny (2 %) a rovněž, jak už bylo zmíněno, větší výběr z bio 

potravin (6 %). Nemálo zákazníků se vyjádřilo, že by uvítali, kdyby se sortiment 

tak často nepřestěhovával z místa na místo (2 %) a upřesnily se ceny na regálech 

(5 %), které často neodpovídají cenám při placení. Polovina zákazníků (50 %) se 

k této otázce nevyjádřila.  

 

17) Vaše pohlaví? 

Tabulka č. 19: Odpovědi na otázku č. 17 

 

Graf č. 17: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 17 

44%
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muž
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Pramen: [vlastní zpracování] 

 

muž 44 

žena 56 
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Jak je z grafu zřejmé, nakupování již není jen dominantou žen, ale i muži už mají 

svou roli v nakupování. 

 

18) Věková kategorie? 

Tabulka č. 20: Odpovědi na otázku č. 18 

do 18 let 4 

19 - 25 14 

26 - 40 39 

41 - 60 34 

61 - a více 9 

 

Graf č. 18: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 18 
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Z grafu vyplývá, že nejvíce oslovených zákazníků byla z kategorie 26 – 40 let, což 

jsou produktivní pracující lidé. I kategorie 41 – 60 let je pořád ještě mezi 

pracujícím lidem.  
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19) Jaké je Vaše zaměstnání? 

Tabulka č. 21: Odpovědi na otázku č. 19 

student 13 

na mateřské dovolené 4 

důchodce/kyně 14 

pracující 68 

nezaměstnaný/á 1 

 

Graf č. 19: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 19 
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Tento graf potvrzuje předchozí otázku, a to, že většina oslovených jsou pracující. 

14 % dotázaných bylo důchodců a 13 % studentů.  
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20) Vaše platová kategorie? 

Tabulka č. 22: odpovědi na otázku č. 20 

0 - 5 000 10 

5 001 - 10 000 34 

10 001 - 15 000 26 

15 001 - 20 000 17 

21 001 - 25 000 5 

21 001 - a více 7 

neuvedeno 1 

 

Graf č. 20: Grafické vyjádření odpovědí na otázku č. 20 
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Z uvedených odpovědí je zřejmé, že lidé navštěvující hypermarket Interspar patří 

ve většině případů do nižší a střední vrstvy obyvatel. 

 

3.6.2 Vyhodnocení marketingového výzkumu 
 

Z vyhodnoceného marketingového výzkumu vyplynuly tyto skutečnosti. 

Nakupování v hypermarketu Interspar v dnešní době není již jen prioritou žen, ale 

také mužů. Mezi nejčastějšími návštěvníky jsou lidé v produktivním pracovním 
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věku, a to od 26 – 60 let. Tato skupina lidí navštěvuje hypermarket převážně po 

pracovní době, což je mezi 15:00 – 21:00 (20:00). Jak vyplynulo z dotazníku, tito 

zákazníci patří převážně do nižší platové kategorie. Na otázku č. 20 (Jaká je 

Vaše platová kategorie?), odpovídali převážně v rozmezí 5 000 – 15 000 Kč. 

Zajímavé je, že i přesto, že zákazníci uvedli, že patří do nižší či střední vrstvy 

obyvatel, raději si za kvalitní zboží připlatí, nežli by kupovali levné, ale méně 

kvalitní zboží. Avšak u otázky č. 8 (Které kritérium Vás nejvíce ovlivní při nákupu?) 

uvedli, že je pro ně rozhodující cena (vypovědělo 60 % dotázaných), teprve jako 

další kritérium zvolili kvalitu sortimentu. 

Zákazníky tohoto hypermarketu nejsou jen lidé z nejbližšího okolí, ale 

zřejmě kvůli velmi dobré dostupnosti zde chodí nakupovat i lidé např. z Havířova, 

Heřmanic, Klimkovic či Nového Jičína. Do hypermarketu se lidé dopravují 

převážně autem. Lidé z okolí využívají autobus a tramvajovou dopravu, která má 

zastávku přímo u samotného hypermarketu. 

Z dotazníku vyplynulo, ze zákazníci navštěvují Interspar obvykle 2x týdně, 

nebo také v době akcí či různých slev a po výplatě. 

Co se týká reklamy, zákazníci bydlící poblíž hypermarketu Interspar 

nejčastěji přicházejí do styku s reklamními letáky, které je ze 44 % ovlivňují při 

nákupu. Rovněž si zákazníci zvykli na různé slevové akce, jako jsou například 

slevové kupónky či knížky nebo také jedličky. Tyto akce už mají ale zažité a rádi 

by uvítali nějakou novou akci. Mezi nejčastěji uvedenými akcemi byla například 

celková sleva potravin, sleva z celého nákupu nebo sleva na příští nákup. 

Dalším důležitým kritériem pro zákazníky jsou taška k nákupu zdarma, 

které tento hypermarket již neposkytuje z důvodu zlepšení životního prostředí. 

Tašky k nákupu zdarma by ovšem uvítalo 67 % zákazníků, berou tuto skutečnost 

jako automatickou, vzhledem k tomu, že u konkurence tyto tašky běžně získají. 

Co se týká personálu, není názor zákazníků tak jednoznačný. 58 % 

vypovědělo, že je s dostatkem personálu spokojeno, ale zbývajících 42 % 

spokojeno není. Personál postrádají na oddělení pokladen, uzenin a lahůdek či 

v oddělení elektra. Uvádějí, že není koho se zeptat na odbornou radu při nákupu.  

Na otázku č. 16 (Co by chtěli změnit?) se více než polovina (57 %) 

nevyjádřila. Nebyli v danou chvíli schopni říct, co v hypermarketu postrádají či co 
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by uvítali do budoucna. Avšak ti, kteří se vyjádřili, jako nejčastější odpovědi 

uváděli: aby se zvýšil počet zaměstnanců, převážně na úseku pokladen, 

zprovoznění podzemních garáží (ty jsou více než půl roku uzavřeny z důvodu 

rekonstrukce), dále by rádi upravili pracovní dobu, a to tak, aby svátky a víkendy 

zůstalo zavřeno, poněvadž se nakupování v této době stalo „národním sportem“, 

čemuž by rádi předešli. Rádi by také, aby cena zboží uvedená na regále byla 

aktuální, přesná a dobře viditelná. Jen 2 % zákazníků uvedli, že jsou se vším 

spokojeni. 
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4 NÁVRH ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ CRM SYSTÉMU 
PRO SPRÁVU ZÁKAZNÍKŮ 

 

4.1 CRM – Customer Relationship Management 
 V dnešní době je zkratka CRM (Customer Relationship Management) obecně 

používána pro systémy podporující řízení vztahů se zákazníky. 

Někteří dodavatelé též používají těchto popisů: 

• systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem; 

• systémy podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka; 

• systémy podporující péči o zákazníka. 

  

 CRM se stává klíčovou záležitostí pro organizace všech velikostí. V dnešní 

době se hovoří především o tom, že je třeba změnit orientaci z produktu na 

zákazníky. Koneckonců jsou to právě zákazníci, kdo přináší peníze. 

Jedním z hlavních cílů používání CRM systému je možnost rychle zpřístupnit 

informace, které jsou důležité pro poznání potřeb zákazníka, a tím zajistit efektivní 

jednání se zákazníkem. Dobrá znalost potřeb zákazníků a jejich pružné řešení je 

základním předpokladem pro vybudování široké základny spokojených zákazníků 

a jejich dlouhodobé udržení. Vybudování široké sítě spokojených zákazníků je 

nejlepší cestou pro dosažení vysokých výnosů, což je základním cílem firmy. 

 

 CRM systém poskytuje celou řadu dalších užitečných informací a možností. 

Nejdůležitější jsou:  

• přehled veškerého dění ve firmě (všech aktivit nebo aktivit za zadané 

období); 

• přehled o veškerých aktivitách pracovníků (včetně časové náročnosti 

aktivit); 

• přehled o veškerých aktivitách souvisejícími s konkrétními produkty; 

• možnost členit firmy dle různých kritérií do skupin (diferenciace zákazníků);  

• možnost zobrazení aktivit zadaného typu (např. přehled všech prodejů, 

servisních zásahů, reklamací apod.);  
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• možnost zobrazení aktivit týkajících se konkrétní akce (např. nabídka 

upgrade CRM systému);  

• možnost zadávání úkolů pro pracovníky, jejich připomínání a sledování, jak 

jsou plněny;  

• vedení kontaktů mimo evidenci firem (např. pro soukromé kontakty).  

 

4.2 CRM V HYPERMARKETU INTERSPAR 
 

Každá společnost, stejně tak Intersparu v Ostravě – Dubině se zabývá těmito 

problémy: 

1) udržení stávajících zákazníků; 

2) porozumění zákazníkům; 

3) schopnost jim naslouchat; 

4) identifikace klíčových procesů; 

5) zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů; 

6) tvorba marketingové strategie k udržení sávajících zákazníků a získání 

nových; 

7) schopnost oslovit nové zákazníky. 

 

 V současném tržním prostředí můžeme vypozorovat sílící trendy, které 

vycházejí z toho, že se zákazníci stali jeho ústředním bodem. Tato skutečnost je 

důvodem pro to, aby se vztahům se zákazníky věnovalo více pozornosti, což bylo i 

záměrem této diplomové práce. 

 Otázkou dosažení úspěchů u zákazníků není velikost společnosti, ale 

znamená to, že se společnost přizpůsobí svému okolí a potřebám zákazníka 

s maximální efektivitou. Společnost Interspar by proto měla zavést zákaznickou 

databázi a udržovat ji, a to tak, aby informace byly aktuální a vedlo to ku 

prospěchu jak společnosti, tak zákazníků. 
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4.3 NÁVRH DATABÁZE 
  

 V současné době nemá společnost žádné jednotné úložiště dat pro 

informace, např. obchodní aktivity pro nové zákazníky, kontaktní informace pro 

stávající zákazníky nebo počet zákazníků, kteří reagovali na marketingové 

kampaně. Společnost Interspar rovněž potřebuje způsob, jak analyzovat chování 

zákazníků, aby pochopila, jaká skupina zákazníků hypermarket navštěvuje, jaké 

jsou jejich návyky v nakupování, odkud zákazníci jsou či například jaké jsou jejich 

potřeby. 

 Proto navrhuji takovouto databázi založit. Tato databáze by měla obsahovat 

údaje o zákaznících: 

• pohlaví; 

• bydliště; 

• věková kategorie; 

• zaměstnání; 

• platová kategorie; 

• frekvence nakupování; 

• doba, ve kterou nejčastěji nakupují; 

• co očekávají od nákupu v hypermarketu Interspar; 

• co by chtěli změnit; 

• apod. 

Tyto údaje je třeba minimálně jednou měsíčně aktualizovat vybraným 

zaměstnancem hypermarketu. Je možné tuto činnost zadat i externí firmě, která 

se touto analýzou bude zabývat.  

 Měřit přínosy řízení vztahů se zákazníky je však složité. Je totiž přirozeně 

těžké oddělit ji od celkových výsledků podnikání. Zejména obtížné je najít příčinné 

souvislosti. Pozornost zkoumání se proto obvykle přesunuje ke vnímání hodnot a 

loajality zákazníka. Loajalita a síla vztahu se zákazníkem jsou si velice podobné. 

Zákazníkova loajalita obvykle reprezentuje emocionální složku, zatímco síla 

vztahu se pokouší navíc zahrnout rozumné polohy. Je třeba zajistit, aby vztah se 

zákazníkem byl silný a dlouhodobý, tím jsou pak zajištěny i zisky společnosti. 
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4.3.1 Výhody databáze 

 
 A proč se o toto vůbec snažíme? Proč je vlastně péče o zákazníka tak 

důležitá? Každý zákazník je totiž velmi citlivou vstupní branou informací, které 

odrážejí jak aktuální informaci na trhu, tak i poskytuje sebereflexi – opačný pohled 

zákazníka na firmu. Na druhém, ještě snad důležitějším místě stojí fakt, že každý 

zákazník je zdrojem příjmů, a v tomto případě ten, kdo tomuto zdroji stojí nejblíže, 

má prakticky nejvyšší šanci příjmy ovlivnit, což znamená zvýšit. V několika bodech 

lze vyjádřit, proč je tak důležitý vztah se zákazníkem, který je třeba i dále rozvíjet: 

• pevný vztah se zákazníkem přispívá k rozšíření podílu na trhu, k větším 

nákupům s vyššími cenami; 

• upřednostňování, dobrá pověst a hodnocení zákazníků přitahuje další 

zákazníky; 

• silný vztah ztěžuje vstup na trh jiným dodavatelům; 

• nižší rychlost obměny položek v zákaznické databázi zvyšuje životnost 

zákazníka. 

 

4.3.2 Nevýhody databáze 
 

Jiným úhlem pohledu jsou přirozeně náklady, které způsobují ztrátu zákazníka. 

Je to například: 

• předpoklad úbytku budoucího cash-flow; 

• spokojený zákazník firmu chválí zřídkakdy, zato nespokojený zákazník 

mluví o svých negativních zkušenostech velmi často; 

• 75 % zákazníků informuje své okolí o změně svého dodavatele; 

• získání nového zákazníka je většinou nákladnější, něž péče o stávajícího 

zákazníka. 
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5 ZÁVĚR 
 

Získání zákazníků je velmi zdlouhavá záležitost. Jestliže si ale společnost 

vybuduje informační systém, má velkou šanci firmu úspěšně rozvíjet. Má tím i 

větší možnost k převzetí iniciativy před konkurencí a využití dalších výhod z toho 

plynoucích. 

V tomto vysoce konkurenčním prostředí není již pouze snahou prodejců a 

firem získání zákazníka, ale především jeho udržení. 

 Ve své práci jsem se zaměřila na zjištění potřeb a chování zákazníků 

v hypermarketu Interspar v Ostravě – Dubině. Jaké jsou jejich preference při 

nákupu, jaká skupina lidí tento hypermarket navštěvuje a podobně.  

Nejprve bylo potřeba vyhodnotit všechna omezení, a to jak ze strany 

zákazníka, tak i zaměstnance. Protože nejen zákazník, ale též zaměstnanec má 

určitý vliv na chování zákazníků. Dále bylo třeba vyhodnotit, jaké jsou kritické 

faktory pro jednotlivá odvětví v hypermarketu (podrobně zachyceno a popsáno 

v kapitole 2.2.1. – popis prvků systému). 

Dalším krokem bylo vyhodnotit, jaké jsou příslušné toky vyjadřující vztah 

mezi systémem, který představuje hypermarket Interspar a okolím systému, což je 

tedy centrála Intersparu, dodavatelé, banky, konkurence apod. (vše podrobněji 

rozepsáno v kapitole 2.2.2. – popis podstatného okolí systému). Celkové 

vyhodnocení marketingového výzkumu je popsáno v kapitole 3.6.2. – vyhodnocení 

marketingového výzkumu. 

 Na základě analýzy a základních principů CRM systému pro správu 

zákazníků jsem navrhla zákaznickou databázi, která by mohla být přínosem pro 

úspěšné fungování hypermarketu a její další rozvoj, zejména však, aby tato 

databáze vedla ku prospěchu zákazníkům, k lepším a spokojenějším nákupům. 

Tato databáze by měla obsahovat údaje o zákaznících hypermarketu, jako je 

pohlaví, bydliště, věková kategorie atd., která by se měla obnovovat alespoň 

jednou měsíčně. Tuto databázi by měl na starosti někdo z vedoucích 

zaměstnanců, který by jí obnovoval na základě vyhodnocení dotazníků. Dotazníky 

by mohly být ve zjednodušené formě, které by se předkládaly zákazníkům při 
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placení nákupu. Zákazníci by je poté mohli vhodit  do schránky, která by byla 

přímo určena pro toto využití.  

Věřím, že vytvoření takové databáze bude jen přínosem pro hypermarket. Je 

to přece právě zákazník, který přináší společnosti zisky. 
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