
 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  
TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky systémů a řízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKETINGOVÝ VÝZKUM V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 
 
 
 

bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:                                                                   Šárka Smékalová                                                           
Vedoucí bakalářské práce:                                 Ing. Michal Vaněk, Ph. D.           
 
 
 

Most 2009 
 
 
 



 

Prohlášení 
 

 
- Celou bakalářskou práci, včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díly v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 

35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí as jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 
 
 
 
 
 
            V Mostě dne 19. 4.2009                                                                Šárka Smékalová 

 
 
 
 
 



 

Summary 
 
        Every business company was established and operates to achieve specific goal 
providing services to its customers, satisfying their needs and requirements.   
Exact needs and requirements of the customers, their satisfaction with offered 
services and with the products is possible to determined by a suitable marketing 
research. 
Principles of marketing research and mainly marketing research itself of 
customer satiscation in OKAY elektro will be in introduced to you in this 
project.  
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Anotace 
 
          Každá obchodní společnost byla založena a funguje proto, aby splňovala určité 

poslání – poskytování služeb svým zákazníkům, uspokojování jejich potřeb a požadavků.  

Právě potřeby a požadavky zákazníků, jejich spokojenost s nabízenými službami a 

produkty, lze zjistit vhodným marketingovým průzkumem. 

Se zásadami provádění marketingového výzkumu a hlavně s marketingovým výzkumem 

spokojenosti zákazníka ve společnosti OKAY elektro budete seznámeni v této práci. 
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1. Úvod 
 
Původ marketingu lze hledat již v v dobách starověku, kdy například při prodeji otroků se 

již využívaly první marketingové tahy. Hlubší studium marketingu však můžeme datovat 

dlouho před druhou světovou válku, kdy se marketing plně využívá nejprve v USA a 

později se rozšířil do všech průmyslově vyspělých kapitalistických zemí Evropy, Asie a 

také do rozvojových zemí. Základní příčinou rozvoje byl protiklad mezi možnostmi výroby 

produkovat stále větší množství výrobků a schopností trhu tyto výrobky absorbovat.  

Velké uplatnění měl marketing především v podmínkách soukromého vlastnictví. V České 

republice však počátkem 50. let 20 století dochází k potlačení soukromého vlastnictví a 

majetek vlastníků se dostává do rukou státu.  

V systému centrálně direktivního řízení bylo pak prioritní povinností především: Jak 

zajistit plánovanou výrobu v daném objemu a sortimentu. Nastává situace, kdy se 

produkují výrobky bez ohledu na požadavky trhu a marketing zde téměř ztrácí svůj 

význam.  

V současnosti se ovšem naše podniky /organizace/ instituce nachází oproti roku 1990 již 

v kvalitativně změněném prostředí. Současná společnost, společnost, která chce v tržním 

prostředí ekonomiky přežít a úspěšně se rozvíjet, je nucena daleko více se zabývat 

vývojovými trendy, pružně se přizpůsobovat požadavkům zákazníků. Právě tato činnost je 

náplní marketingu. Právě tato činnost se stává jedním z hlavních požadavků kladených na 

pracovníky marketingu. 

 

Cílem této práce je pokusit se vás seznámit se základní podstatou marketingu a na základě 

marketingového výzkumu vyzdvihnout důležitost zákazníka na současném trhu. 

 

Existuje spousta různých definic MARKETINGU. 

Jedna z definic zní: „Naplňovat potřeby se ziskem.“ Další definice říká: „Marketing se 

zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb.“ 

Americká marketingová asociace (American marketing association) nabízí následující 

formální definici: „Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, 

sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým 

způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií“. 
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K marketingovému managementu dochází tehdy, když alespoň jedna strana potenciální 

obchodní směn přemýšlí o prostředcích, jak dosáhnout žádaných reakcí dalších stran. 

Marketing management chápeme tedy jako umění a vědu výběru cílových trhů a získávání, 

udržování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, poskytováním a oddělováním lepší 

hodnoty pro zákazníka [5] 

Je též známá společenská definice, která říká: „Marketing je společenský proces, v němž 

jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí a během něhož vytváříme, nabízíme a 

svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu. 

Naprosto jednoduchá definice je: „Marketing je umění prodeje výrobků“. Ovšem 

nejdůležitější není prodej.  

Petr Drucker, přední teoretik managementu to vystihl takto: „Lze předpokládat, že vždy 

bude existovat potřeba něco prodávat. Cílem marketingu je poznat a pochopit zákazníka 

natolik dobře, aby mu výrobek nebo služba padla šitá na míru a prodávala se sama. 

V ideálním případě by měl marketing vyústit v získávání zákazníka ochotného nakupovat. 

Vše, čeho je pak zapotřebí, je učinit výrobek nebo službu dostupnými“. (První 

marketingová koncepce se objevila v polovině 50. let minulého století. Místo filosofie 

orientované na výrobek „udělej a prodej“ se obchod přesunul k filosofii orientované na 

zákazníka a jeho reakce.  „Marketing je spojen s ideou uspokojit potřeby zákazníka 

prostřednictvím výrobku s mixem dalších věcí spojených s vytvářením, dodáním a 

v konečné fázi konzumováním.“ Následně bylo zjištěno několika badateli, že společnost 

řídící se marketingovým pojetím dosahuje lepších výsledků. Osvícení lidé z marketingu 

postavili do středu společnosti zákazníka. Veškeré funkce pracují společně tak, aby 

reagovali na požadavky zákazníka, sloužily mu a uspokojovali ho. [1] 

Aby podnik mohl své zákazníky dobře uspokojit, musí je dobře znát.  V minulosti znali 

obchodníci spotřebitele lépe, neboť existovaly jen malé obchody a jejich majitelé byli při 

prodeji se svými zákazníky v přímém a každodenním styku. V současné době, při značné 

velikosti firem a trhů je toto úkolem marketingu. 
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2. Teoretická východiska práce 
Protože je marketing zaměřený na spotřebitele, zákazníky, vychází i z dostatečných 

informací o potřebě, spotřebě a poptávce, z kterých vyplývají i opatření na uskutečnění 

nabídky. Je nutné získat znalosti o představách a potřebách spotřebitelů, zákazníků 

v současné době, aby jejich představy a potřeby mohli být uskutečňovány v budoucnosti. 

 

2.1 Potřeby  
Potřeby jsou tím základním, bez čeho lidé nemohou žít. Každý člověk má v každém 

okamžiku celou řadu nejrůznějších potřeb. Lidské potřeby jsou velmi různorodé a jejich 

spektrum přechází od potřeb základních (fyziologických) přes potřeby sociální (lidské) až 

k potřebám společenským (nadstavbovým). Podle amerického psychologa Maslowa lze 

všechny lidské potřeby hierarchicky uspořádat a vytvořit z nich „pyramidu potřeb“. Po 

uspokojení jednoho druhu potřeb se lidé většinou snaží uspokojit potřeby další a další.  

Základnu pyramidy představují potřeby fyziologické. Lidé potřebují k přežití potravu, 

vzduch, vodu, ošacení a přístřeší. Tyto potřeby se stávají předními. Např. některý 

z obyvatel USA potřebuje potravu, ale přeje si hamburgery. Obyvatel Afriky potřebuje 

potravu a přeje si čočku, rýži, brambory. Přání jsou tedy i utvářena společností, v níž 

člověk žije. 

Nad potřebami fyziologickými se nachází potřeby související s bezpečností (ochrany, 

úkryt), pak následují potřeby sociální (potřeba lásky, příslušnost ke skupině), potřeba 

uznání (ocenění ostatních) a na úplném vrcholu je potřeba seberealizace.   

Dalším marketingovým pojmem jsou požadavky. Požadavky jsou přání po specifických 

výrobcích podporované schopností za ně zaplatit. Společnost musí zvažovat, kolik lidí si 

přeje mít jejich výrobek, ale i to, kolik z nich bude nakonec ochotných a schopných koupit 

si ho.  

 

Pochopení potřeb a přání zákazníků není vůbec jednoduché. Dnes nestačí reagovat pouze 

na vyřčené potřeby zákazníků. Musíme se zákazníky zjišťovat, co chtějí, pomáhat jim si 

uvědomovat jejich přání a nevyřčené potřeby. Někteří zákazníci mají potřeby, které si plně 

neuvědomují, nedokáží je vyjádřit. 
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Můžeme rozlišit mezi pěti typy potřeb: 

1. vyřčené potřeby (zákazník žádá nepříliš dobrý typ televizoru) 

2. reálné potřeby (zákazník vyžaduje televizor, u něhož není nízká cena, ale operační 

náklady) 

3. nevyřčené potřeby (zákazník očekává od prodejce dobré služby) 

4. potřeby pro radost (k televizoru zdarma DVD přehrávač) 

5. tajné potřeby (zákazník si přeje, aby ho přátelé považovali za zkušeného 

spotřebitele) 

 

Stratégy musí též zajímat, kdo může být jejich potenciálním zákazníkem a jaké jsou 

základní trendy, které by jejich zákazníky mohly vést ke změnám požadavků a chování.  

Stratégové musí zákazníkům a jejich požadavkům věnovat náležitou pozornost, aby snížily 

hrozbu ztráty zákazníků a aby si vytvořily možnost nalézat nové zákazníky, případně 

existujícím zákazníkům prodávat více. Je třeba mít na zřeteli, že udržet si dosavadního 

zákazníka je mnohem levnější, než získat nového.  

 
2.2 Analýza sektoru zákazníků  
Analýzu sektoru zákazníků je třeba zaměřit především na tyto aspekty a faktory: 

 identifikaci kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí 

nakupovat 

 demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků, 

 geografické faktory a geografické rozmístění trhů 

 

 

Prvním aspektem je identifikace kupujících. 

2.2.1. Identifikace kupujících 
Spotřebitelé se dají dle knihy Marketing cílových skupin (Jochen Kalke a Florian Allgayer) 

dělit do několika skupin. 

První oblastí je skupina Kulturní. Nejčastěji se jedná o osoby vysoce vzdělané, kulturně 

orientované a nejčastěji ve věku kolem padesáti let Jako spotřebitelé nejsou zrovna 
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nejatraktivnější skupinou. Je velmi těžké si je získat.  Pokud jsou s určitou značkou 

spokojeni, tak jí zůstávají věrní a doporučují jí i svým známým. Jelikož televizi sledují 

podprůměrně, lze je reklamou získat zejména v časopisech zaměřené na kulturu, cestování, 

časopisy pro ženy, protože jsou nadprůměrně a často čtou časopisy a magazíny. Obecně ale 

dají spíše než na reklamu na doporučení přátel. 

Druhou Orientovaní na zábavu a potěšení. Jsou to většinou mladí lidé a osoby středního 

věku s nižším vzděláním, kteří mají průměrný příjem. Zajímají se o reklamu, jsou zvídaví, 

otevření trendům. Jako spotřebitelé jsou velice atraktivní skupinou, protože 

rádi zkoušejí nové věci, chtějí „být in“. Reklamu nejvíce vnímají v rádiu a hlavně 

v televizi. 

Třetí skupinou jsou Materiálně orientovaní.  Příslušníci této skupiny jsou velice často 

ženy a generace ve věku od padesáti let, lidé s průměrným vzděláním nebo jen výučním 

listem. „Lidé materiálně založení rádi nakupují, i když jsou zrovna ve finanční tísni“. Mají 

rádi jak osvědčené a prověřené značky, tak i nové značky. „Značky slouží této cílové 

skupině také k demonstrování prestiže a blahobytu“. Materiální reklamu hodně vnímají, 

nejvíce v televizi  

Další skupinou je Kritický-dominantní-bojovný. Příslušníkům těchto tří skupin je 

společnou vlastností individualismus. Díky této společné vlastnosti i cíleně nakupují 

takové značky, jakými mohou dát najevo svému okolí, jak jsou schopní, znalí.  

„Ve skupině, partě se snaží mít dominantní postavení. Často se jedná o mladé muže 

s nízkým vzděláním, kteří rádi čtou časopisy o autech nebo sportu. Pro všechny je typické, 

že rádi surfují na internetu, hrají počítačové hry nebo videohry a také láska k autům. Pro 

výrobce značkového zboží je to atraktivní skupina, protože se zajímají o nejnovější 

modely, a i když nemají velkou kupní sílu, tak velice často podávají rady svým známým, 

jakou značku, model si koupit. Mají blízko k technice a technickým novinkám. Z nositelů 

propagace je nejvíce zaujmou letáky, novinové přílohy než televizní reklama.   

Pátou hodnotovou skupinou jsou Rodinné a sociálně orientované typy, pro které je velice 

důležité vzájemné soužití lidí a také jejich rodina a harmonické vztahy. Nejčastěji se sem 

řadí ženy ve věku nad padesát let se středním příjmem. Nejvíce je zaujmou reklamy 

propagující nové výrobky, značky. Po takové reklamě ho většinou ihned otestují a případně 

mu zůstanou věrní.  
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Šestou skupinou jsou Orientovaní na zážitky. Jedná se o skupinu velmi mladých, 

převážně mužů, s dobrým vzděláním a příjmem. Mají rádi silné zážitky, výzvy, 

dobrodružství. Chodí často mezi lidi, na koncerty nebo festivaly a také hodně sportují. 

Mnoho z nich ještě bydlí u svých rodičů. „Rádi utrácejí peníze a sami se označují za ty, co 

si užívají“. Zajímají se o počítače, videohry a zejména o hudbu, která je pro ně velmi 

důležitá. Dobře je lze oslovit reklamou v kině, na sportovních akcích nebo také pomocí 

mobilního marketingu, například pomocí SMS zpráv nebo pomocí e-mailů – strategie 

pronásledování. Nemají rádi reklamu, která si hraje na ideální svět, ale vyhovují jim 

akčněji laděné klipy s odpovídající hudbou. Při nakupování je pro ně důležitá hlavně 

kvalita a cena než značka.  

Další skupinou jsou Religiózní. Až sedmdesát procent u lidí nad padesát let (na světě) je 

nábožensky založeno, popřípadě se hlásí k nějakému náboženství, a s tím také souvisí 

jejich uznávané hodnoty, jakými jsou například tradice, pokora, spolehlivost. 

Osmou skupinou jsou Zasnění, kteří jsou pravými požitkáři. Jsou zastoupeni ve všech 

sociálních vrstvách. Důležitá je pro ně kvalita a dobrý poměr mezi cenou a službou. 

Reklamu mají rádi, pokud je vtipná a milá. 

Předposlední v knize uváděnou hodnotovou skupinou jsou Racionální, jež jsou 

orientovaní na kvalitu a užitečnost. V této skupině převažují starší muži s nižším 

vzděláním a středními příjmy. Racionální se nacházejí uprostřed semiometrické mapy a 

často se kloní k jiným, blízkým skupinám. Marketingové strategie tak lze sloučit i 

s podobnými skupinami. K reklamám zaujímají spíše nestranný postoj. Blízko mají 

k finančním produktům a klasickým značkám a jsou ochotni si za ně i připlatit. Díky tomu 

je i při zvýšení cen neztratí. 

Poslední v knize uváděnou skupinou jsou Tradiční. Tato skupina je zastoupena lidmi nad 

padesát let a ještě více potom lidmi ve věku nad šedesát let se základním vzděláním. Jsou 

věrní značce a méně citliví na cenu. Přesto jsou ale otevření novým trendům.[3] 

 

 

Dalším z aspektů analýzy sektoru zákazníků jsou demografické faktory (demografie – 

populace) 
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2.2.2. Demografické faktory  
S populací jsou spojeny tři základní faktory, které ovlivňují trhy a které jsou označovány 

za primární: 

 Změny v populaci. Pokud je méně lidí, je menší poptávka 

 Posuny ve věku populace. V důsledku zvyšující se úrovně sociálních podmínek a 

zdravotní péče se zvyšuje věková hranice obyvatel. Starší zákazník má pak zcela 

jiné potřeby a přání, než mladší generace. 

 Rozložení příjmů populace.  Jestliže se například zúží skupina obyvatel se 

středními příjmy (střední vrstva zchudne), potom tato skutečnost ovlivní poptávku 

např. po televizorech střední a nižší třídy, ale ne však poptávku po exklusivních 

modelech těchto spotřebičů. 

Příjmy jsou nejčastějším ekonomickým faktorem, který se spotřebou sledujeme. Příjmy 

jsou především činitelem, který umožňuje spotřebu na určité úrovni, resp. její růst.  Příjmy 

ovlivňují vlastní spotřební chování.  

Spotřební chování je možné zkoumat velmi konkrétně a v různých polohách. Nejdůležitější 

formy sledování spotřebního chování jsou: 

- Evidence materiálních skutečností, např. prodej zboží, vybavenost domácností, 

užití výrobků v domácnostech. Tyto poznatky mají prognostický aspekt především 

v oblasti struktury potřeby, nasycenosti potřeb. Z hlediska průzkumu trhu jsou 

nenahraditelnou složkou, určující základní osu problému. 

- Sledování aktivit souvisejících se spotřebou. Hodnotíme přitom častost, 

pravidelnost, naléhavost a podmíněnost jednotlivých aktivit. 

- Pozorování individuálních spotřebních procesů. Prognostický aspekt se v těchto 

případech váže na konkrétní výrobek. 

 

Ze spotřebního chování zpravidla vyčleňujeme jako zvláštní oblast kupní chování. 

V rámci kupního chování pozorujeme spotřebitele v momentu nákupu, tedy v době, která 

bezprostředně souvisí s vyvrcholením rozhodovacího procesu. 

Hlubší pohled do motivačních struktur je možno realizovat ve spolupráci se spotřebitelem 

(jeho spolupráce může být vědomá a nevědomá). Vzhledem ke složitosti motivačních 

struktur se zaměřujeme na určité kategorie, kde se tito motivy projevují. 
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Sledujeme především spotřebitelovi: 

- Postoje 

- Mínění 

- Zájmy 

- Hodnoty 

- Úmysly (plány) 

 

Obecně chápeme motivy jako intrapsychické struktury zahrnující jak vnitřní stavy 

organismu a psychické dispozice, tak i podněty okolí, které vodou k cílovému chování, 

uspokojení potřeb spotřebitele. 

 

Poslední z faktorů analýzy zákazníků jsou geografické faktory. 

2.2.3. Geografické faktory 
Zde je třeba brát v úvahu, kde se zákazníci nacházejí.  Umístění zákazníků silně ovlivňuje 

tržby. Právě hlavně v obchodě je tato skutečnost významná. Ihned na počátku musí 

společnost přemýšlet o tom, zda budou návštěvníci obchod navštěvovat, zda doprava pro 

ně bude dostupná a ne příliš komplikovaná a nákladná. V současné době se stále více 

upouští od veřejné dopravy a přechází se na dopravu vlastními auty. S tím pak samozřejmě 

souvisí možnost pohodlného, levného a bezpečného parkování. Je samozřejmě nutné 

myslet i na dopravu zboží a zaměstnanců. 

 

2.3 Teorie průzkumu trhu 
Jednou z podstatných činností marketingu je průzkum trhu. Průzkum je založený na 

získání potřebných informací jak o trhu samotném, tak o tom, co jej ovlivňuje. Průzkum 

trhu si vyžaduje úsilí mnoha lidí i značné finanční náklady. Je známa spousta různých 

názorů některých marketingových odborníků.  

Schafer E. „Výzkum trhu je systematické zjišťování a pozorování vnějších nákladových a 

příjmových faktorů podniku nebo skupin podniků téhož druhu“ 

Nykryn J. „Pomocí vhodných metod se shromažďují a třídí informace, vztahující se ke 

specifickému a předem vymezenému problému. Vyvozováním závěrů a výsledku výzkumu 

se vytváří základ pro marketingové plánování, strategické i operativní rozhodování na trhu 

s konečným cílem zvýšit odbyt, snížit odbytové náklady a dosahovat co nejvyššího zisku.“ 
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Brown L. O. „Výzkum trhu je použití vědeckých metod pro řešení marketingových 

problémů s cílem zvýšit odbyt, snížit odbytové náklady a maximalizovat zisky. 

Dle ekonomů P. Kotlera a K. L. Kellera je marketingový výzkum „Systematické 

plánování, shromažďování, analyzování a hlášení údajů a zjištění jejich důležitosti pro 

specifickou marketingovou situaci, před níž se ocitla firma. 

Každý marketingový průzkum je jedinečný. Je totiž pokaždé ovlivňován jinými faktory, 

které vyplývají z různorodosti zkoumaných problémů. Jedno by ale mělo být pro každý 

marketingový výzkum stejné – jednotlivé kroky výzkumu. 

 

Celý proces marketingového výzkumu se sestává z těchto kroků: 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Proces marketingového výzkumu 

 

 

Definování problému, 
cíle 

Plán výzkumného 
projektu 

Shromáždění 
informací 

Analýzy  
informací 

Interpretace výsledků 
výzkumu 

Závěrečná zpráva 
a její prezentace 
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Nyní se budeme věnovat jednotlivým krokům marketingového výzkumu. 

 

2.3.1. Definování problému  - 1. krok 
Zde je důležité, aby problém nebyl definován příliš široce a ani příliš úzce. Nejprve 

definujeme problém. Následně je vhodné položit si otázky, na které chceme znát odpověď 

a pak určit jasný cíl výzkumu. 

 
2.3.2 Tvorba výzkumného plánu – 2. krok 
Druhým stadiem marketingového výzkumu je vytvoření co možná nejúčinnějšího plánu na 

shromáždění potřebných informací. Vytvoření výzkumného plánu si žádá rozhodnutí o 

zdrojích dat, výzkumných přístupech, souborech respondentů a kontaktních metodách. 

 
2.3.3. Shromažďování informací – 3. krok 
Informace se ve výzkumu tradičně dělí na sekundární a primární. 
Sekundární (druhotné) informace zjišťuje marketingový výzkum přednostně, protože jsou 

snadněji zjistitelné. Obvykle obsahují údaje, které by podnik mohl získat jen obtížně, nebo 

je nemohl získat sám vůbec. 
Druhotné informace pojednávají o obyvatelstvu, jeho výši stáří, rozdělení podle pohlaví, 

výši důchodu obyvatelstva. Druhotné údaje představují i údaje o výrobních a obchodních 

organizacích, jejich rozsahu činnosti, výši daní, státních dotacích do jednotlivých oborů. 

Patří sem i informace o úvěrech jiných podniků, použití jejich propagace apod. 

Marketingový průzkum má možnost zjistit tyto údaje z celostátních statistických přehledů, 

od svých obchodních partnerů a někdy i od konkurence. Dalším zdrojem pro potřeby 

průzkumu jsou různé informační publikace vydávané státem nebo i soukromými 

organizacemi. Potřebné informace získává marketingový průzkum buď zdarma, nebo za 

určitou úplatu, pokud je nutně potřebuje. Některý druh informací je lepší zajistit a 

zakoupit, než aby podnik pro jejich sledování měl vlastní pracoviště nebo pracovníka. 

Sekundární informace je možné získat formou průzkumu od stolu „desk research“, tedy 

způsobem více méně administrativním. Sekundární data poskytují startovní čáru a nabízejí 

výhodu nízké ceny a snadné dostupnosti. Když potřebná data neexistují nebo jsou 

zastaralá, nepřesná, neúplná nebo nespolehlivá, musí výzkumníci získat primární data. 
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Primární (prvotní) informace jsou takové, které jsou získávány speciálně za účelem 

výzkumu trhu. Prvotní údaje získává marketingový průzkum sám, přímo prostřednictvím 

svých podnikových pracovníků nebo a pomocí jiných činitelů, zúčastněných na trhu. 

Průzkum se odehrává v terénu „field research“ mimo vlastní podnik a výrobu. 

Většina výzkumných projektů marketingového výzkumu obsahuje právě sběr primárních 

dat. Normální postup je dotázat se určitého počtu lidí, individuálně nebo ve skupinách, aby 

se zjistilo, co si lidé o daném tématu myslí a pak vymyslet formální výzkumný nástroj, 

vyladit ho a vyrazit s ním do terénu. 

K průzkumu se používají různé metody s přihlédnutím k problémům, které vyvstaly, byly 

v průběhu průzkumu zjištěny, a které se mají řešit. 

 

Primární data se dají získat pěti hlavními způsoby: pozorováním, výzkum prostřednictvím 

focus group (pozorování sledovaných skupin), dotazováním, z dat o chování zákazníků a 

experimenty. 

 

Výzkum pozorováním. 

Nová data lze získat pozorováním kupujících i spotřebitelů v určitém prostředí. Lze je 

nevtíravě pozorovat při nákupech nebo při používání výrobků. Pozorovatel v tomto 

přístupu aktivně nezasahuje do pozorovaného procesu. Rozsah možných technik je při 

pozorování omezen jen a pouze výzkumníkem. 

Příklad některých technik: 

 Sledování. Pozorování lidí při nákupu, při používání výrobku, pozorování při 

konání určitých činností. 

 Mapování chování. Sledování lidí v určitém prostoru po určitou dobu. 

 

Při výzkumu pozorováním je možné také použít i mechanická zařízení. Může se jednat o 

galvanometry, které mohou ověřit emoce při pohledu na reklamu, obrázek. 

Oční kamery mohou sledovat, kam se zákazník podívá, jak dlouho tam ulpí jeho zrak. 

V současné době je již elektrotechnika na takové úrovni, že existuje spousta zařízení ke 

sledování člověka. Mohou jimi být snímače mozkových vln, senzory kůže. 
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Výzkum prostřednictvím focus groups . 

Focus groups (nebo také sledovaná skupina) je shromáždění šesti až deseti lidí, kteří jsou 

pečlivě vybíráni na základě konkrétních demografických, psychografických nebo jiných 

zřetelů, aby společně diskutovali o různých tématech společného zájmu. Účastníci obvykle 

dostávají malou finanční odměnu. Profesionální moderátor pokládá otázky na základě 

návodu připraveného příslušnými marketingovými manažery. Tomuto způsobu získávání 

dat se říká také sledovaný skupinový rozhovor. Řeší se tak problémy, kdy je vhodné použít 

konfrontaci názorů.   

 

Výzkum dotazováním. 

Tímto způsobem se společnost může dozvědět, co lidé vědí, v co věří, jaké mají preference 

a jak jsou spokojení. Pro tuto formu výzkumu je typický přímý kontaktu tazatele a 

dotazovaného. Na základě verbálního podnětu se očekává verbální odpověď. 

Nástrojem pro tento způsob marketingového průzkumu jsou dotazníky. 

Dotazníky se skládají ze souboru otázek dávaných respondentům. Při přípravě dotazníků se 

musí pozorně volit otázky, jejich forma, slovní podoba i sled.  

 

A na co se zaměřit a čeho se vyvarovat při tvorbě dotazníků? 

1. V otázkách nesmí být žádné předpojatosti. 

2. Pokládat se musí co nejjednodušší otázky. 

3. Pokládat se mají specifické otázky. (Někdy je nutné přidat určitý náznak, aby se 

dotazovaní rozpomněli) 

4. Měli bychom se vyhýbat zkratkám slangu. 

5. Měli bychom se vyvarovat používání složitých nebo málo používaných slov. 

6. Vyhýbat se slovům, která nemají jasný smysl. (např. slova často, obvykle … nejsou 

dost konkrétní) 

7. Je dobré vyhýbat se otázkám obsahujícím zápor. (Je lepší se zeptat „Už jste 

někdy…?“ než „Ještě jste nikdy…?“ 

8. Vyhněte se hypotetickým otázkám. 

9. Nepoužívejte snadno zaměnitelná slova. 

10. Zmírněte citlivost některých otázek (např. v souvislosti s věkem) 

11. Dbejte na to, aby se nabízené odpovědi nepřekrývaly. 
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12. V uzavřených otázkách vyhraďte prostor pro odpověď „jiné“. (např. Ano proč…, 

Ne, proč…) 

 

Data o chování zákazníků. 

Zákazníci po sobě zanechávají stopy svým nákupním chováním. Tyto údaje se snímají 

z obchodů, při nákupech z katalogů a registrací v databázích zákazníků. Nákupy zákazníků 

odrážejí jejich preference a často jsou spolehlivější než výroky, které poskytují 

výzkumníkům trhu. Například údaje o nákupech potravin často ukazují, že lidé s vysokými 

příjmy nikoliv nutně kupují dražší značky, přestože při hovorech říkají opak.  

 

Experimentální výzkum 

Z vědeckého hlediska je nejplatnějším výzkumem experimentální výzkum. Účelem 

experimentálního výzkumu je zachytit vztahy příčin a následků vyřazením konkurujících si 

vysvětlení pozorovaných nálezů.  
 

2.3.4. Analýza informací – 4. krok 
Dalším krokem je analýza informací. Výzkumník utřídí data a zjistí četnost jejich rozšíření. 

Spočítá průměry a hodnoty rozptylu pro nejdůležitější proměnné. Je možné též aplikovat 

některé pokročilé statistické metody a modely rozhodování a tím zjistit další skutečnosti. 

 
2.3.5. Prezentace závěrů – 5. krok 
V tomto kroku předloží výzkumník závěry. Měl by předat závěry relevantní k důležitým 

marketingovým rozhodnutím.  

 

2.3.6. Rozhodování – 6. krok 
Zde je potřeba zvážit výsledky výzkumu. Manažeři se pak podle výsledků průzkumu 

mohou rozhodnout, jakým směrem mají postupovat dále. Např. zda zavést službu, kterou 

zvažovali zřídit, či zda mají ještě počkat nebo zda ještě provést další navazující výzkum.  
 

2.4. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka 
Jak jsme již výše uvedli, druhů marketingových výzkumů může být mnoho.  

Z hlediska této práce nás bude zajímat především výzkum u spotřebitelů – Výzkum 

spokojenosti zákazníka. 
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V dané etapě rozvoje trhu a s ní spojeného vývoje úrovně marketingového řízení nabývá 

hodnocení zákazníka stále většího významu. Na otázku co, za kolik, kdy, jak často, kde 

zákazník koupil, odpovídají informace kvantitativního charakteru. Zpravidla jsou to také 

informace sekundárního charakteru získané z evidence různých hospodářských údajů o 

tržbách, nákladech a zisku ve vztahu k různým segmentům, územím či formám prodeje. 

Složitější otázkou spadající do analýzy zákazníků je otázka, proč se zákazník pro daný 

produkt rozhodl. Zde hledáme motivy a důvody pro jeho kupní a spotřební chování.  

V každém případě patří spokojenost zákazníka do skupiny intenzivních zdrojů rozvoje 

nezbytných pro vytváření konkurenční pozice firmy na trhu.  

Moudrá společnost zjišťuje spokojenost zákazníka pravidelně, protože jedním z klíčů, jak 

si udržet zákazníka je jeho spokojenost. Vysoce spokojený zákazník zachovává déle 

věrnost, nakupuje více s tím, jak společnost dává na trh nové výrobky, zlepšuje již 

existující. Je méně citlivý na cenu, věnuje méně pozornosti konkurenčním značkám. Jeho 

obsluha je méně náročná než obsluha nových zákazníků, protože se vlastně provádějí již 

rutinní transakce. Spojení mezi spokojeností a věrností zákazníků není však přímo úměrné. 

Předpokládejme, že budeme spokojenost zákazníků hodnosti stupnicí 1-5. Na velmi 

nízkém stupni spokojenosti zákazníků (stupeň 1) je pravděpodobné, že zákazníci od 

společnosti odejdou a budou ji možná i pomlouvat. Na druhém až čtvrtém stupni jsou 

zákazníci poměrně spokojení, ale je pro ně snadné přejít jinam, pokud zde naleznou lepší 

nabídku. Na pátém stupni zákazník s velkou pravděpodobností koupí znovu a navíc bude 

společnost chválit. Vysoká spokojenost vytváří emocionální pouto se značkou nebo 

společností. Vysoká spokojenost vytváří věrnost.  

Otázka ovšem zní, co je spokojenost. 

Spokojenost se dá definovat jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání. 

Ta jsou podmíněna jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím. Princip 

měření spokojenosti zákazníka je založen na měření tzv. celkové (akumulované) 

spokojenosti, která je ovlivněna celou řadou dílčích faktorů spokojenosti.  

 

2.4.1. Model spokojenosti zákazníka 
Evropský model spokojenosti zákazníka spočívá v definici sedmi hypotetických 

proměnných 
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Obr. 2 Model spokojenosti zákazníka 

Zdroj: Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum, Jak poznat své zákazníky. Praha: Grada 

Poblishing, 2003 

 

Co představují jednotlivé složky modelu spokojenosti zákazníka? 

Image představuje souhrnnou hypotetickou proměnnou vztahu zákazníka k produktu, 

značce nebo firmě. Představuje základ analýzy spokojenosti zákazníka. 

Očekávání zákazníka se vztahuje k představám o produktu, které má individuální 

zákazník. Očekávání je často výsledkem aktivit a předešlých zkušeností firmy a má přímý 

vliv na spokojenost zákazníka. 

Vnímaná kvalita zákazníkem (vnější kvalita) se týká nejen samotného produktu, ale také 

doprovodných služeb souvisejících s jeho dostupností. 

Vnímaná hodnota je spojena s cenou produktu a zákazníkem očekávaným užitkem. 

Stížnosti zákazníka jsou důsledkem nerovnováhy výkonu a očekávání. 

Loajalita (věrnost) zákazníka se vytváří pozitivní nerovnováhou výkonu a očekávání. 

Projevuje se opakovaným nákupem, zvyklostním chováním, cenovou tolerancí a 

referencemi jiným zákazníkům. 

    image 
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3. Marketingový výzkum  
Každá společnost má zájem o svůj růst, chce mít dobré postavení na trhu a udržet si ho.  

I ve společnosti Okay elektro, s.r.o. je zákazník ten, kdo činí naši společnost úspěšnou a 

prosperující. Snažíme se neustále držet krok s nároky zákazníků. Jednou z možností, jak 

získat představu o konkrétních požadavcích zákazníků je právě marketingový průzkum 

spokojenosti zákazníků.  

 

3.1. Hypotézy a cíle průzkumu 
Marketingovým průzkumem ve společnosti Okay elektro, s.r.o v Mostě   budeme ověřovat 

následující hypotézy. 

 

Koupěschopnost v  první řadě ovlivňuje příjem zákazníků.  Protože se náš obchod nachází 

v kraji, kde je největší nezaměstnanost v České republice, předpokládejme, že  

  více jak 90 % zákazníků nakupujících v Okay elektro, nemá příjem větší 

       než 20 000,- Kč.  

S tím samozřejmě souvisí, že zákazníkům se mohou zdát naše ceny v souvislosti 

s konkurencí někdy vysoké.  Snažíme přizpůsobovat ceny konkurenci tak, jak je to jen pro 

nás možné a pro zákazníky výhodné. I přes tuto snahu se určitě některým zákazníkům zdají 

ceny u nás vyšší.  

Další hypotézou je: 

 20% zákazníků vnímá ceny konkurenčních společností jako nižší. 

 

Velkou výhodu máme ovšem v kvalitě personálu. Především je pro nás typická vysoká 

úroveň odborných znalostí zaměstnanců.  Společnost vkládá nemalé peněžní prostředky do 

odborného vzdělávání všech zaměstnanců. Tyto vklady jsou zcela jistě rentabilní, jelikož 

spousta zákazníků se k nám vrací právě proto, že se setkávají s profesionalitou a znalostmi 

na vysoké úrovni.  

Další z hypotéz  prováděného výzkumu je: 

 90 % všech dotazovaných ohodnocuje odborné znalosti zaměstnanců známkou 1 

nebo 2 (známkováno jako ve škole). 
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Dalším sledovaným problémem je umístění naší prodejny. Nachází se mimo centrum 

města, v ne příliš zastavěné lokalitě. Dostupnost MHD není právě ideální. Obchod je 

vzdálen sice jen asi 300 metrů od zastávky MHD, ale schůdnost (převážně pro seniory a 

invalidní občany) je poměrně složitá. Přístup je celkem svažitý a hlavně v zimě obtížný, i 

přes zajištění údržby.  

Již delší dobu se uvažuje o přemístění prodejny do jiného objektu a jiné lokality. Průzkum 

by nás měl ubezpečit, že naše uvažování je správné a změna umístění prodejny je nutná.   

 

Další hypotéza zní: 

 Místo obchodu není vhodně zvoleno. 40% respondentů nebude spokojeno 

s dostupností obchodu. 

 

Hlavním cílem marketingového výzkumu ve firmě Okay elektro, s.r.o. Most, je ovšem 

dokázat, že: 

 zákazníci jsou celkově v naší společnosti spokojení.  A to bez ohledu na věk a 

pohlaví.  

 

 

3.2. Shromažďování informací, tvorba dotazníku 
Pro zjišťování spokojenosti zákazníků v obchodní společnosti Okay elektro byl zvolen 

způsob dotazování. 

Díky své flexibilitě je dotazník nejběžnějším nástrojem, který se při sběru dat používá.  

Při přípravě dotazníku je nutné pozorně volit otázky. Musí být jednoduché a srozumitelné. 

Tvrdí se, že musí být položeny tak, aby na ně dokázalo odpovědět třeba i desetileté dítě. 

Marketingoví výzkumníci rozlišují mezi uzavřenými a otevřenými otázkami.  

Uzavřené otázky specifikují veškeré možné odpovědi a odpovědi na ně je snadnější 

interpretovat a zařazovat do tabulek. 

Otevřené otázky umožňují respondentům odpovídat vlastními slovy a často odhalí víc o 

tom, co si lidé myslí.  
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V dotazníku určeném pro výzkum ve výše uvedené společnosti byly zvoleny uzavřené 

otázky. Byly použity právě z důvodu jednoduchosti a stručnosti. 

Použily se otázky dichotomické, tedy otázky se dvěma možnými odpověďmi: ANO, NE. 

Dále byly použity otázky, na které se odpovědělo pomocí stupnice známek 1-5 (jako ve 

škole: 1 – výborné, 5 – špatné). 

(vzor použitého dotazníku – příloha č. 1) 

 

3.2.1. Soubor respondentů  
Pro rozhodnutí, jaké nástroje se použijí, se musí výzkumník rozhodnout o souboru 

respondentů.  Ten vyžaduje tři rozhodnutí: 

 

1. Koho se budeme dotazovat?  

2. Velikost souboru. Kolik respondentů by mělo být součástí dotazovaného souboru? 

3. Jak mají být vybíráni respondenti? 

 

V našem výzkumu bylo rozhodnuto takto: 

ad 1) Dotazovat se budeme mužů a žen, bez ohledu na věk  

 

ad 2) Jako vzorek je stanoveno 100 dotazovaných. Větší soubory představují jistě 

spolehlivější výsledky, ale pro náš účel bude velikost sta dotazovaných dostačující. 

 

ad 3) Jako respondenti byli pro náš marketingový výzkum zvoleni především zákazníci 

prodejny Okay elektro v Mostě. Oslovováni s prosbou o vyplnění dotazníku byli přímo na 

prodejně.  

Jako další respondenti byli zvoleni zákazníci z databáze naší společnosti. Dotazník jim byl 

zaslán on-line po internetu. 

 

 

3.3. Vyhodnocení průzkumu 
V následujících grafech předkládám vyhodnocení jednotlivých otázek průzkumu.  

V prvním grafu je vždy zachyceno poměrové zastoupení mužů a žen a v druhém jsou 

zachyceni muži a ženy dohromady (vyjádřeno procenty). 



Šárka Smékalová: Marketingový výzkum v obchodní společnosti 

2009                                                                                                                                19                                                                                                     

Vyhodnocení výše příjmu  
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Graf č. 1 
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Graf č. 2  
 
 
Z grafů lze rozpoznat, že první hypotéza se nepotvrdila. 

Předpokládalo se, že 90% dotazovaných nemá příjem větší jak 20 tisíc korun. Jak se ovšem 

výzkumem zjistilo, 21% dotazovaných má příjem nad 20 tisíc korun. Ukázalo se, že 

přestože žijeme v kraji s velkou nezaměstnaností, příjmy obyvatel se zvyšují. 
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Vyhodnocení otázky č. 1  

Jak jste v Okay spokojeni se šíří sortimentu? Oznámkujte jako ve škole (1-5). 
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Graf č. 3  
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Graf č. 4  
 
 
54% dotazovaných je naprosto spokojeno se šíří sortimentu, žádný z respondentů nám 

nedal známku 5.  

14% respondentů nás ohodnotilo známkou 3. Velmi často se zde jedná o zákazníky, kteří 

požadují značkové zboží, a to takových značek, které pro nás jsou zatím bohužel 

nedostupné (nevýhodné podmínky nákupu). 
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Vyhodnocení otázky č. 2 

Jak jste v Okay spokojeni s úrovní znalosti personálu. Oznámkujte 1-5. 
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Graf č. 5 
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Graf č. 6 

 

 

Potvrdila se třetí hypotéza.   

Celkem 96% dotazovaných dává za úroveň znalostí personálu známku 1 anebo 2. 

Žádný z respondentů úroveň znalostí nehodnotí známou 4 nebo 5.  

Prokázalo se, že odborné znalosti personálu jsou na vysoké úrovni. 
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Vyhodnocení otázky č. 3 - Nakupujete v Okay pravidelně? Pokud ano, kolikrát za 

rok. (1x, 2-3x, 4x a více). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

muži ženy

ano

ne

 
Graf č. 7 

38%

62%

muži+ženy

ano
ne

 
Graf č. 8 
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Graf č. 9       

Výzkum prokázal, že 62% nakupuje v OKAY nepravidelně. Zbývající, pravidelně 

nakupující zákazníci, využívají služby prodejny nejčastěji 2-3x ročně. Též se prokázalo, že 

pravidelnějšími zákazníky jsou muži.  To jistě pramení z toho, že muži jsou více technicky 

založení a více sledují novinky na trhu se spotřební elektronikou. 
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Vyhodnocení otázky č. 4 - Znáte naše reklamy z rádia? 
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Graf č. 11 

 

Okay reklamy z rádia jsou velmi známé. Potvrdilo se tak vhodné využití tohoto média pro 

umístění reklamy. Není důležité, zda je reklama líbivá či nikoliv. Nejdůležitější je, že vejde 

v povědomí lidí a zákazníci pak na jejím základě navštěvují naše prodejny.   
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Vyhodnocení otázky č. 5 - Znáte naše reklamy z televize? 
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Graf č. 13 
 
 
Reklamy z televize nejsou příliš známé. Tyto reklamy sice byly k vidění jen krátce před 

vánocemi, ale i přesto je procento respondentů, kteří je neznají, celkem vysoké. Je potřeba 

zvážit, zda reklama v tomto médiu „přináší své ovoce“. 
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Vyhodnocení otázky č. 6 - Jak vnímáte naši konkurenci (V čem je lepší)? 
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Graf č. 15 
 
58% dotazovaných je v Okay naprosto spokojených. Vyhovuje jim personál, výběr, 

kvalita i cena zboží.  

Avšak nad cenami zboží a výběrem zboží bychom se měli zamyslet. V obou případech 

není s tímto 16% dotazovaných spokojeno. Sice se nepotvrdila druhá hypotéza, kdy se 

předpokládalo, že 20ti% respondentů se zdají ceny v Okay vysoké, ale rozdíl v odhadu 

není příliš vzdálený od zjištěného výsledku. 
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Vyhodnocení otázky č. 7 - Je pro Vás náš obchod snadno dostupný? 
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Graf č. 17 

 

Čtvrtá hypotéza se opět nepotvrdila. 

Předpoklad byl, že pro 40% respondentů je obchod špatně dostupný. Výsledkem jsou 

pouze 4% a zde se zpravidla jedná o zákazníky, kteří nemají bydliště na Mostecku. Je tedy 

zřejmé, že lidé jsou již téměř všichni mobilní a není pro ně problém se pohybovat 

kdekoliv. 
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Vyhodnocení otázky č. 8 - Doporučil(a) byste náš obchod svým známým? 

 

0

10

20

30

40

50

60

muži ženy

ano

ne

 
Graf č. 18 

 

99%

1%

muži+ženy

ano
ne

 
Graf č. 19 
 
 
Téměř všichni dotazovaní by doporučili náš obchod svým známým. S tímto výsledkem 

můžeme být velmi spokojeni. Dokazuje, že úsilí, které vkládáme do správného chodu 

prodejny je zúročeno. 
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4. Návrhy a doporučení 
V souvislosti se zjištěním, že 21% dotázaných má příjem nad 20 tisíc Kč, by bylo vhodné 

uvažovat i o nabídce luxusnějšího zboží. Jistě by si i ono našlo mezi potenciálními 

zákazníky své místo. V této oblasti by bylo dobré zaměřit se na „černou elektroniku“, tedy 

na televizory, domácí kina. Hlavně mezi muži se našli odborníci, kteří vyžadují nejnovější 

modely.  Na druhé straně je zde v Ústeckém kraji vysoká nezaměstnanost. A ztráta 

zaměstnání je zde také stále velkou hrozbou pro mnoho zaměstnaných (ať už z důvodu 

snižování stavů či uzavírání celých firem). Proto bych doporučila výzkum zaměřený na 

výši příjmu pravidelněji opakovat. Na základě výsledků bychom se pak lépe mohli 

přizpůsobit možnostem zákazníků. 

 

Na základě výsledků druhé hypotézy bych navrhovala častější sledování cen zboží u 

konkurenčních firem (samozřejmě bez porušování zákona o nekalé soutěži). V současné 

době provádíme výzkum cen u konkurence jednou týdně. Jelikož týden je celkem dlouhá 

doba, kdy konkurence může zpětně reagovat na naše úpravy cen, doporučila bych 

sledování cen dvakrát týdně. Jak jsme se u nás nejednou přesvědčili, zákazníci ceny 

opravdu pečlivě sledují a kladou při koupi na cenu velký důraz. 

 

Dále se marketingovým výzkumem se potvrdilo, že peníze, které se vkládají do neustálého 

proškolování zaměstnanců, jsou správně investovány. Při marketingovém výzkumu jsem 

se často setkala s ubezpečením, že tak odborné zaměstnance, hlavně prodavače, jinde 

nemají. I to je právě jeden z důvodů, proč nás lidé vyhledávají. Chtějí odborné rady a my 

jim je dokážeme poskytnout. Nový způsob, který teď zavádíme v Okay – školení po 

intranetu – sklidil velký úspěch. Je zde možné vyzkoušet si simulačně prodej, poznávat 

nové výrobky. Rozhodně doporučuji v tom dále pokračovat. Znalosti takto snadno získané 

se velmi dobře daří používat při reálném prodeji.  

 

Cílem marketingového výzkumu bylo dokázat, zda jsou lidé v naší společnosti spokojení. 

A to se skutečně prokázalo. Zákazníci k nám přicházení na základě doporučení svých 

známých i na základě reklamy. Hlavně reklama v rádiu se vryla do paměti lidí. Myslím, že 

by bylo vhodné sledovat, které radiové stanice lidé poslouchají a zde umístit další reklamy. 

Toto bych se pokusila zjistit dalším, navazujícím marketingovém průzkumem. 
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5. Závěr 
Spokojenost zákazníka je velmi důležitá. Je možné, že na společnosti, které nás uspokojily, 

můžeme zapomenout. Ovšem společnost, se kterou jsme nebyli spokojeni, se nám vybaví 

ihned. A taková společnost jen velmi těžce získává zákazníka zpět. 

Proto by mělo být naprostou samozřejmostí každé společnosti své zákazníky uspokojit a 

udržet si je. Obchodník neustále musí sledovat puls spokojenosti zákazníka. Přímý kontakt 

se zákazníkem mu může naznačit, co dělá dobře nebo jakých se dopouští chyb. 

Přímý kontakt však lze použít pouze v malém soukromém obchůdku. Pro velké společnosti 

se využívají marketingové průzkumy spokojenosti zákazníka. 

V průzkumu spokojenosti, který byl proveden ve společnosti Okay elektro, bylo 

jednoznačně potvrzeno, jak jsou právě tyto průzkumy důležité. Výsledky  průzkumu byly 

prezentovány vedoucím pracovníkům naší prodejny. Velmi je například překvapilo, že lidé 

jsou spokojeni s dostupností prodejny. Vážně se totiž uvažovalo o přemístění prodejny 

právě z důvodu její dostupnosti. Tento výsledek průzkumu nám potvrdil, že ne vždy jsou 

představy a názory vedení společnosti shodné s názory a požadavky zákazníků a 

spotřebitelů.  

Právě vhodným průzkumem lze zjistit velké množství informací. A pokud se průzkum 

spokojenosti provádí pravidelně, dokáže pak společnost pružně reagovat. Jedině díky tomu 

je možné si zajistit dobré postavení na trhu, zachovat si stálé zákazníky a získávat nové. A 

to by mělo být hlavním cílem každé obchodní společnosti. Jedině tak si lze zachovat 

existenci a zajistit prosperitu. 
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