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1 Úvod  

Během své historie internet urazil dlouhou cestu od čistě nekomerčního 

vyuţití aţ po moderní komunikační prostředek 21. století vyuţívaný miliony lidí po 

celém světě. Internet si pomalu ale jistě nachází pevné místo v kaţdodenním 

pracovním i soukromém ţivotě obyvatel naší země. Vţdyť podle nedávno 

realizované studie „Češi v síti“ si jiţ 60 % české populace ve věku 15-69 let 

nedokáţe představit ţivot bez internetu. [65] 

S ohledem na rozšířenost a rozličné kaţdodenní situace, ve kterých je 

internet vyuţíván, vyvstává otázka jeho vyuţití i v marketingových výzkumech. 

Zdálo by se, ţe prostředí internetu poskytuje „snadnou“ alternativu tradičních 

metod dotazování.  

Ale stejně jako při jiných rozhodnutích má „kaţdá mince dvě strany“. Na 

jedné straně je moţné ušetřit obrovské náklady a rychle získat data od v podstatě 

neomezeného mnoţství respondentů. Na straně druhé je třeba se zabývat kvalitou 

získaných dat a jejich vyuţitelnost pro často nákladná marketingová rozhodnutí, 

která se právě o provedený marketingový výzkum opírají.  

Na trhu rychloobrátkového zboţí, resp. trhu nealkoholických nápojů, 

s intenzivní konkurencí je vývoj velmi rychlý a tak správná rozhodnutí ve správný 

čas přináší cennou konkurenční výhodu.  

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala firmu Kofola Holding. a. s. K této 

volbě mě motivovalo to, ţe se jedná o výrobce nejen tradičního českého nápoje 

Kofola ale také mnoha inovativních nápojů jako například řada Rajec Bylinka. 

Dalším impulsem pro výběr firmy byla jedna z přednášek uskutečněná v rámci 

předmětu Marketingový výzkum B, která byla vedena jedním z pracovníků firmy.  

Cílem práce je analýza potenciálu prostředí internetu pro marketingový 

výzkum. Analyzovány budou jak moţnosti nabízené prostřednictvím výzkumných 

agentur tak internetové aplikace pro tvorbu on-line dotazníku vlastními silami 

firmy.  

V rámci kapitoly teoretická východiska boudou vymezeny teoretické 

předpoklady při realizaci on-line kvantitativního výzkumu. Další kapitola stručně 

představí firmu Kofola Holding, a. s., oslovené výzkumné agentury a prostředí, 
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v němţ firma podniká. K dosaţení cíle práce budou vyhodnoceny informace 

poskytnuté výzkumnými agenturami při individuálních prezentacích a rozhovorech.  

Jelikoţ si výzkumné agentury nepřály zveřejnění poskytnutých interních 

údajů, budou pro potřeby diplomové práce překódovány, to znamená, ţe 

výzkumné agentury boudou označeny A, B, C atd. Internetové aplikace budou 

analyzovány na základě sekundárních dat a informací získaných při ověřování 

funkčnosti.  

Po vyhodnocení a analýze zjištěných poznatků budou navrţena doporučení 

pro pracovníky oddělení výzkumů a analýz, která budou slouţit jako základ pro 

další rozhodování o vyuţití on-line výzkumů v podmínkách firmy Kofola 

Holding, a. s.  
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2 Teoretická východiska on-line kvantitativního 
výzkumu 

V této části práce se věnuji popisu internetu jako neustále se rozvijícího 

média moderní doby a hlavní část popisuje teoretická východiska on-line 

marketingového výzkumu, zejména pak aspekty při plánování a rozhodování, 

metody výběru respondentů a sběr dat v prostředí internetu. 

2.1 Internet a jeho vyuţití 

Podle Martiny Blaţkové je internet: „celosvětová síť spojující počítače 

různých vlastníků, která je decentralizovaná a odolná proti výpadku jedné nebo 

několika částí a která umožňuje přenos dat, používání emailu, prohlížení 

hypertextových dokumentů a další služby. Internet nekontroluje žádná autor ita, 

celý systém je vybudován tak, aby se řídil sám.“ 1 

Přístup k informacím na internetu mají bez rozdílů všichni lidé s připojením 

k internetu na celém světě. Právě globálnost je jeho nespornou výhodou na rozdíl 

od tradičních médií (jako jsou televize, rozhlas nebo noviny) vyuţívaných 

k reklamě, komunikaci se zákazníkem apod. [1] 

Všechna tradiční média mají schopnost komunikovat pouze směrem 

k příjemci, tzn. jedním sdělením je osloveno několik desítek tisíc lidí a neprobíhá 

komunikace zpět. Komunikace prostřednictvím internetu je vţdy obousměrná, 

nejčastěji přímá mezi firmou a zákazníkem, ale někdy i mezi více firmami a jejich 

zákazníky. [1] 

Další výhodou internetu oproti tradičním médiím je moţnost přenosu nejen 

textu a obrázků, ale také zvuku a videa. Strukturu informací si také můţe kaţdý 

uţivatel internetu personalizovat, tzn. zvolit si, jaký druh informací chce dle svých 

zájmů, potřeb či poţadavků dostávat. [1] 

Zpráva nebo reklama na internetu působí po dobu prohlíţení webové 

stránky nepřetrţitě, kaţdý si ji můţe prohlédnout opakovaně a je k dispozici 

                                            

1 BLAŢKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu: Krok za krokem k vyšší 
konkurenceschopnosti. 1. vydání.  Praha: Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 
80-247-1095-1, s. 13. 
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nepřetrţitě dvacetčtyři hodin denně. Velmi významným rozdílem je také to, ţe 

v případě informací na internetu je iniciátorem komunikace samotný zákazník. 

V televizi a rozhlase je reklama vysílána v určitých intervalech a určitých časech, 

v časopisech a novinách je omezena frekvencí vydání. [1] 

V případě reklamy na internetu je odezva okamţitá, zatímco v ostatních 

médiích dochází k několikadennímu i týdennímu zpoţdění odezvy. Zatím výraznou 

nevýhodou zpráv a různých sdělení na internetu je jejich nevěrohodnost. Velmi 

často není znám autora nebo tvůrce zprávy, protoţe v prostředí internetu můţe 

publikovat kaţdý bez souhlasu s uveřejněním zprávy. [1] 

2.2 Marketingový výzkum prostřednictvím internetu 

On-line marketingový výzkum je jeden z typů marketingového výzkumu. 

V praxi se pouţívá několik různých názvů jako internetový výzkum, marketingový 

výzkum prostřednictvím internetu, marketingový výzkum na internetu, on-line 

marketingový výzkum nebo marketingový výzkum přes internet. [1] 

S rozšiřováním internetu roste také význam marketingového výzkumu přes 

internet. On-line marketingový výzkum můţeme definovat jako: „výzkum 

realizovaný prostřednictvím internetu, kde je kladen větší důraz na jevy, které jsou 

spojeny s využitím internetu uživateli, než technologické aspekty“. 2 

Historie on-line marketingového výzkumu 

Na přelomu 80. a 90. let minulého století se začalo zkoumat prostředí 

internetu jako moţná technika pro sběr dat. Na rozdíl od Webu, byl e-mail 

zpočátku statický na bázi ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange), která umoţňovala pouze odeslání textu a číslic. Jediným přínosem 

rozeslání dotazníku e-mailem bylo výrazné sníţení nákladů na poštovné. Teprve 

po větším rozšíření pouţívání internetu po roce 1990 byly moţnosti vyuţití e-mailu 

                                            

2 BLAŢKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu: Krok za krokem k vyšší 

konkurenceschopnosti. 1. vydání.  Praha: Grada Publishing, 2005. 156 s. ISBN 

80-247-1095-1, s. 44. 
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rozšířeny o psaní textu s diakritikou, posílání příloh, obrázků, zvuků a videa 

(standard MIME). [10, 50, 52, 53] 

Budoucnost on-line marketingového výzkumu 

Moţnosti výzkumu prostřednictvím internetu se neustále vyvíjí 

a zdokonalují. Někteří experti předpovídají, ţe Web dotazník můţe nahradit 

veškeré dosud pouţívané výzkumné metody, protoţe jiţ v současné době má 

vyuţití internetu při dotazování mnoho výhod. Nikdo však nemůţe předvídat 

budoucí technologické a kulturní změny, které jsou určující pro rozvoj 

elektronického dotazování. Hlavním předpokladem širšího vyuţití této metody 

zůstává rozšíření vyuţívání internetu v kaţdodenním ţivotě většiny populace. 

[10, 12] 

2.2.1 Výhody a nevýhody on-line marketingového výzkumu 

Vyhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých forem on-line dotazování je 

důleţitou součástí rozhodování jiţ v počátcích plánování marketingového 

výzkumu. Všeobecné výhody dotazování v prostředí internetu jsou [1, 12]:  

 flexibilita; 

 niţší cena proti jiným metodám – cena výzkumu je niţší zejména 

o náklady na tisk a rozesílání dotazníků a náklady na tazatele; 

 zpracování výsledků v reálném čase – průběţně lze on-line 

marketingový výzkum vyhodnocovat a také přímo distribuovat 

prostřednictvím Webu; 

 moţnost provádět globální marketingový výzkum, odpadají zeměpisné 

bariéry; 

 moţnost dotazování velkého počtu respondentů včetně těţko 

dosaţitelných.  

Internetové dotazování má omezené pouţití, není vhodné např. pro 

zjišťování důvěrných a osobních informací, pro otázky o spontánní znalosti apod. 

V současné době výsledkům výzkumu a dotazování prostřednictvím internetu 

příliš nedůvěřuje veřejnost ani zadavatelé. [1, 12] 
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Další významnou nevýhodou je nemoţnost osobního setkání, tzn. ztrátu 

přímé interakce s respondentem a nemoţnost sledovat přímo neverbální 

komunikaci. [1] 

Výhody a nevýhody e-mailového dotazování 

Při internetovém výzkumu se rozhodujeme mezi formou dotazování 

prostřednictvím e-mailu nebo dotazováním na Webu. K hlavním výhodám 

e-mailového dotazování patří: [1,12]:  

 rychlost – dotazník můţe být e-mailem rozeslán i tisícům respondentů 

během několika málo dní; 

 úspora nákladů – není potřeba kupovat speciální software ani platit za 

umístění dotazníku na www stránkách; 

 pohodlí – dotazník můţe být přímo v „těle“ e-mailu nebo v příloze 

a respondent jej můţe jednoduše poslat zpět pomocí svého e-mailového 

programu; 

 jednoduchost – není třeba zaměstnávat experty pracující se softwarem 

pro sestavení dotazníků, výzkumníkovi stačí základní znalost textového 

a e-mailového programu.  

Nevýhodou dotazování pomocí e-mailu je nutnost mít seznam 

e-mailových adres respondentů nebo je nutné si ho koupit. Většina serverů pro 

odesílání a přijímání e-mailů má určitá omezení velikosti posílaných souborů, 

rozsáhlé dotazníky tak nemusí být respondentovy doručeny. E-mailový dotazník 

neumoţňuje automatické přechody na otázky. K významným omezením patří také 

to, ţe při filtrování doručené pošty můţe být e-mail vyhodnocen jako nevyţádaná 

pošta (spam) a není tak doručen. Při dotazování prostřednictvím e-mailu není 

zcela zaručena anonymita dotazovaných, protoţe většina e-mailových adres je 

tvořena jmény respondentů. [12] 
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Výhody a nevýhody Web dotazníků 

Většina uvedených nevýhod e-mailového dotazování je u dotazníků 

umístěných na internetových stránkách transformována ve výhody. Dotazníky 

umístěné na internetových stránkách mají následující výhody [1, 12]:  

 anonymita respondentů; 

 přechody na otázky (např. pokud u otázky na známost určité značky 

odpoví respondent „ne“, přeskočí v dotazování otázky týkající se 

uvedené značky); 

 vloţení audio nebo video souborů do dotazníku; 

 moţnost ptát se na citlivé otázky a osobní otázky; 

 se souhlasem vlastníků stránek lze umístit přímé linky na dotazník na 

různorodých stránkách, a tak lze oslovit různé skupiny respondentů. 

Dotazování prostřednictvím webových stránek má také určitá omezení 

a nevýhody [1, 12]:  

 nereprezentativnost vzorku – marketingový výzkum přes internet 

zasáhne pouze respondenty, kteří mají přístup k internetu, proto nelze 

výsledky průzkumu zobecnit na celou populaci nebo neinternetové 

cílové skupiny; 

 nezávaznost dotazování – respondentů můţe ukončit dotazník 

v jakékoliv fázi dotazování, respondenty jsou lépe přijímány krátké 

a zábavnou formou zpracované dotazníky, které jsou jednoduše 

vyplnitelné; 

 závislost na softwaru nebo www stránce pro tvorbu a umístění 

dotazníku. 
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2.3 Typy on-line marketingového výzkumu 

V rámci marketingového výzkumu prostřednictvím internetu se rozlišuje 

výzkum dle typu získávaných dat, podle způsobu realizace výzkumu a podle 

způsobu získávání respondentů.  

2.3.1 On-line výzkum dle typu získávaných informací 

Internetový výzkum se dle povahy získávaných informací dělí na 

kvantitativní a kvalitativní. Dělení metod internetového výzkumu podle typu 

získávaných informací viz tab. 2.1. [1] 

Vzhledem k současným omezením je v prostředí internetu vyuţíván častěji 

kvantitativní neţ kvalitativní výzkum. Při kvantitativním výzkumu jsou zjišťovány 

popisné informace, údaje o počtu výskytů nebo četnosti opakování atd. [1, 6]  

Tab. 2.1: Metody internetového výzkumu 

Kvantitativný výzkum Kvalitativní výzkum 

Dotazníkové šetření 

 e-mailový dotazník 

 dotazník na www stránkách 

Panelové šetření 

Internetová anketa 

Individuální rozhovor 

Skupinový rozhovor 

Rozhovory s přenášeným zvukem, 
obrazem  

On-line brainstorming 

Emailové skupiny 

Emailové rozhovory 

Psychologické on-line testy 

Zdroj: [1], upraveno autorem 

 Obecně se kvalitativní výzkum se zabývá příčinami, vztahy a závislostmi 

mezi subjekty a jevy. Metody kvalitativního marketingového výzkumu přes internet 

se rychle rozvíjejí, ale dalo by se říci, ţe v naší republice je tato část internetového 

výzkumu vyuţívána zatím poměrně málo. Současná nabídka výzkumných agentur 

na českém a slovenském trhu v oblasti kvalitativního výzkumu není předmětem 

diplomové práce. [1, 7] 
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2.3.2 On-line výzkum dle způsobu získávání informací 

Primární data jsou získávána prostřednictvím dotazníku na Webu, pop-up 

okna nebo on-line ankety. Dotazník na Webu je umístěn na webových stránkách 

výzkumné agentury nebo firmy a respondenti jsou k jeho vyplnění pozváni 

e-mailem, v němţ zároveň dostanou také svůj přístupový kód k dotazníku. 

Dotazování e-mailem není tak rozšířené jako předchozí moţnosti, ale můţe být 

vyuţito k různým účelům. [1, 12] 

Sekundární data na internetu jsou získávána těmito způsoby [1]: 

 vyhledávání; 

 „brouzdání“, „surfování“; 

 monitorování konferencí, skupin či vybraných webových stránek. 

2.3.3 On-line výzkum dle způsobu realizace výzkumu 

Tento způsob on-line marketingového výzkumu představuje vlastní výzkum 

internetu. Jsou uplatňovány dva přístupy k získání informací [1, 2]: 

 bez vědomí respondenta: analýza cookies, log souborů apod.; 

 s vědomím respondenta: tj. měřením u respondenta, kdy má uţivatel 

v počítači nainstalovaný program, který sleduje jeho veškerý pohyb na 

internetu.  Další moţností je zkoumání panelu pomocí dotazníků, kdy 

panelisté pravidelně vyplňují dotazník o jimi navštěvovaných serverech.  

2.3.4 On-line výzkum dle způsobu získávání respondentů 

 Podle metody získávání respondentů se výzkum prostřednictvím internetu 

dělí na tři hlavní skupiny [10, 12] : 

 saturační sběr dat,  

  nepravděpodobnostní metody (metody vhodné příleţitosti), 

 pravděpodobnostní metody.  
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Saturační sběr dat 

Saturační sběr dat není sám o sobě technikou, ale snaţí se oslovit 

všechny respondenty z vybrané populace. Provedení censu celkové populace je 

však finančně i časově náročné a všichni respondenti nejsou vţdy dosaţitelní.  

Saturační sběr dat je vyuţíván při výzkumech na univerzitách, v podnicích, 

profesních organizacích nebo státních úřadech. V uvedených organizacích je 

moţno oslovit všechny zaměstnance nebo členy a výhodou je zde postihnutí 

názorů všech členů skupiny. [12] 

Nepravděpodobnostní metody 

Metoda vhodné příleţitosti je charakteristická nesystematickým výběrem 

respondentů, to znamená, ţe lidé se sami rozhodnou vyplnit dotazník. Tento typ 

výzkumu zabírá méně času a také je mnohem méně nákladný. Nevýhodou je 

nízká vypovídací schopnost. Vyuţití nachází při oslovení těţce dosaţitelná 

populace s připojením k internetu nebo se vyuţívá v různých oblastech statistiky 

pro ověření fungování jiţ vytvořeného modelu (model-based inference). [10, 15] 

Při pouţití metody vhodné příleţitosti jsou vyuţívány metody výběru 

respondentů pomocí neomezeného rozšiřování, výběru z panelu dobrovolníků 

a technika „sněhové koule“. [10, 12] 

Metoda neomezeného šíření je vyuţívána pro internetové hlasování, on-line 

ankety nebo také existují www stránky, na kterých si kaţdý můţe zaloţit svoji 

anketu (např. www.misterpolls.com, www.survey.net a další). Pozvání k účasti na 

výzkumu bývá umístněno na www stránkách s různým zaměřením, na stránkách 

diskusních skupin, ale také v časopisech nebo novinách. Nevýhodou metody je 

moţnost několikanásobného vyplnění jedním respondentem, coţ je částečně 

eliminováno pouţitím filtračních otázek. [10, 15, 42] 

Panel účastníků je sestaven ze skupiny jedinců, kteří mají zájem účastnit 

se v budoucnu dotazování. Nejčastěji jsou účastníci shromaţďování 

prostřednictvím reklamy na internetu nebo v jiných médiích. [10, 15] 

Technika „sněhové koule“ je vyuţívána zejména u výzkumu na malých 

specifických skupinách, kde se všichni členové navzájem dobře znají. Spočívá 
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v oslovení prvního jedince, který splňuje daná kritéria, ten pak řekne o výzkumu 

dalšímu a dále se „nabalují“ další respondenti. [12] 

Pravděpodobnostní metody 

Pravděpodobnostní metody vyuţívají k výběru respondentů náhodný výběr 

z uzavřené nebo otevřené populace, z předem sestaveného panelu nebo 

systematický výběr z uţivatelů www stránek. Charakteristickou vlastností 

pravděpodobnostních metod je, ţe kaţdý člen skupiny má stejnou šanci být 

vybrán. [10, 12] 

Oslovení uzavřené skupiny (populace) probíhá na základě seznamu jejich 

členů, mohou to být zaměstnanci dané organizace, zaměstnanci univerzity nebo 

předplatitelé časopisu. [12] 

Získání respondentů z otevřené populace je mnohem sloţitější, protoţe 

obvykle neexistují seznamy e-mailových adres např. obyvatel určitého státu, 

okresu nebo pacientů zdravotnického zařízení. V současné době je jediná 

moţnost vyzvání k účasti na výzkumu telefonicky nebo zasláním dopisu. Dalším 

problémem při oslovení otevřené populace je to, ţe ne všichni potencionální 

respondenti mají přístup k internetu. [10, 12] 

Systematický výběr respondentů probíhá zejména pomocí „pop up“ 

oken. Při přechodu na určitou webovou stránku se kaţdému n-tému návštěvníkovi 

objeví na obrazovce vyskakovací „pop-up“ okno, které ho vyzývá k účasti na 

výzkumu. Při této formě dotazování je zajištěna náhodnost vzorku, hlavní 

nevýhodou je nízká návratnost a neoblíbenost vyskakovacích oken. [1, 10] 

2.4 Metody náboru účastníků on-line dotazování 

Při náboru účastníků pro on-line dotazování se vyuţívá e-mailová 

pozvánka, pozvání dopisem, přímý „link“ na web dotazník nebo vyskakovaní 

„pop-up“ okno. [12] 

E-mailová pozvánka 

Vyzvání k účastni prostřednictvím e-mailu se vyuţívá v případě, kdy známe 

e-mailové adresy našich cílových respondentů. Příkladem můţe být dotazování 
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účastníků konference, zaměstnanců organizace nebo zákazníků, kterým je zasílán 

newsletter. Při výzkumu všeobecné populace nelze tento způsob pozvání vyuţít. 

Velmi krátký e-mailový dotazník můţe být zaslán přímo v „těle“ e-mailu, kdy 

respondent jednoduše označí odpovědi a přepošle původní e-mail. Nevýhodou 

tohoto způsobu je, ţe dotazník je nutné vyplnit najednou a nelze jej uloţit částečně 

vyplněný a pokračovat později. Dotazník můţe být také vloţen jako příloha 

e-mailu, tento způsob není příliš vhodný z těchto důvodů: můţe být odmítnut 

antivirovým programem, respondent musí dotazník uloţit do počítače, vyplnit 

a teprve potom odeslat e-mailem. [12] 

Nejvíce je vyuţívána e-mailová pozvánka obsahující „link“ na dotazník 

dostupný na webové stránce.  Touto formou je zajištěna anonymita respondentů, 

interaktivní přístup a přímé zaznamenání odpovědí bez nutnosti dalšího 

přepisování do počítače. [12] 

Pozvání dopisem 

 První kontakt s potenciálním respondentem on-line dotazování můţe 

proběhnout také prostřednictvím klasického dopisu. Tento druh pozvání je vhodný 

pro přesvědčení respondenta o tom, ţe si váţíme jeho času stráveného při 

vyplňování dotazníku. Pozvání musí být přitom zajímavé, důvěryhodné, zdvořilé, 

jednoduché a krátké. V dopise je uvedena webová stránka s dotazníkem 

a případně i heslo pro vstup. [12] 

Výhodou při pozvání prostřednictvím dopisu je zejména to, ţe 

nepotřebujeme znát e-mailové adresy potenciálních respondentů. Nevýhodou je 

to, ţe respondentovi zabere určitý čas vyhledání příslušné www stránky 

s dotazníkem. [12] 

„Link“ na webové stránce 

Tento způsob vyuţívá bannerů nebo jiných ikon na různých www stránkách, 

které odkazují na vyplnění dotazníku. Je vyuţívána ke sběru dat od obecné 

populace nebo i specifické cílové skupiny. Při dotazování specifické cílové skupiny 

je moţné umístit banner s odkazem na dotazník na specializovaných stránkách. 

Výhody a nevýhody vyuţití „linku“ na webové stránce jsou uvedeny v tab. 2.2. [12] 
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Tab. 2.2: Výhody a nevýhody pozvání k dotazování na webové stránce 

Výhody Nevýhody 

Není potřeba seznam e-mailových 
adres respondentů. 

Ignorování bannerů návštěvníky www 
stránek. 

Moţnost umístění dotazníku na 
tematicky zaměřených www stránkách 
 větší motivace respondentů k účasti 
na dotazování.  

Potřeba spolupráce organizace 
spravující www stránku, na které 
chceme umístit banner.  

Proaktivní a nevtíravý druh pozvání 
k dotazování.  

Software blokující zobrazení reklamy a 
bannerů potenciální respondent 
nevidí pozvání. 

Větší důvěra respondentů. Delší doba sbírání údajů. 

Zdroj: [12], upraveno autorem 

„Pop-up“ vyskakovaní okno 

Základní princip „pop-up“ vyskakovacích oken je popsán v kapitole 2.3.4.  

„Pop-up“ vyskakovaní okno obvykle obsahuje přímý odkaz na on-line dotazník. 

Hlavní nevýhodou této metody je blokovávání vyskakovacích oken pomocí 

různých programů, dále je to vtíravý a nedůvěryhodný způsob pozvání 

k dotazování a často lidé díky „pop-up“ oknu opouští i právě prohlíţenou www 

stránku. [12] 

K hlavním výhodám metody patří jiţ uvedená moţnost systematického 

výběru respondentů, upoutání pozornosti, vysoká návratnost při umístění na www 

stránky s vysokou návštěvností, není potřeba mít seznam e-mailových adres 

respondentů. [12] 

2.5 On-line panel  

On-line panel je komunita uţivatelů internetu spravovávána výzkumnou 

agenturou. Kaţdý člen výslovně souhlasí s pravidelnou účastí na on-line 

výzkumech, komunita tak tvoří databází potenciálních respondentů výzkumu.  

On-line panel slouţí výhradně k marketingovému výzkumu a nelze jej vyuţívat 

k reklamním nebo jiným účelům. [2, 55] 
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V České republice v současné době funguje asi 10 on-line panelů, jejichţ 

průměrný počet účastníků je okolo 15 tisíc. Mezinárodní agentury spravují panely, 

které mohou mít i stovky tisíc členů. [55] 

K členství v on-line panelu je nutná registrace a souhlas s pravidly 

fungování panelu (příklad pravidel členství je uveden v Příloze č. 1). Členové 

o sobě poskytují základní osobní a socio-demografické charakteristiky, zpravidla 

jméno, příjmení, rok narození, bydliště, velikost domácnosti, vzdělání apod. [55] 

On-line panely jsou aktivně spravovány, tzn., ţe jsou sledovány statistiky 

návratnosti dotazníků, správce panelu řeší problémy členů s registrací nebo 

vyplňováním dotazníků, nepoctiví nebo nedůvěryhodní členové jsou vyloučeni atd. 

On-line panely jsou přístupné obvykle pro kaţdého od určité věkové hranice 

(nejčastěji od 14 let). Za účast na výzkumu jsou respondenti odměňování formou 

věcných odměn, poukázkami nebo hotovostí. [55] 

Demografická struktura on-line panelu obvykle zcela neodpovídá populační 

struktuře, ale měla by se těmto charakteristikám blíţit.  Soubor účastníků on-line 

panelu musí být také dostatečně velký, aby byl eliminován účinek odpadu členů 

panelu. [8, 55] 

V průběhu času můţe panel přestat reprezentovat základní soubor, dále se 

můţe projevit kondiční (tzv. panelový) efekt, kdy respondent po určité době 

dokáţe dobře odhadnout záměr otázky, a odpovědi jsou potom zkreslené. 

Panelový efekt je eliminován rotací účastníků panelu, tzn. omezená doba zařazení 

do panelu nebo také nemoţnost být opakovaně zařazen do panelu. V praxi se 

vyuţívá několik druhů panelů, jejichţ podrobné členění je uvedeno v Příloze č. 2. 

[8] 

2.6 Etika on-line marketingového výzkumu 

Základní pravidla při realizaci všech typů marketingového výzkumu jsou 

dána etickými kodexy. Etické kodexy vydávají národní (v ČR sdruţení SIMAR) 

nebo mezinárodní (ESOMAR) profesní asociace, které následně také kontrolují 

dodrţování stanovených pravidel členskými agenturami asociace. [8, 12, 16] 
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Většina etických kodexů upravuje zejména otázky informovanosti 

respondentů, bezpečnosti dat, anonymity respondentů a prezentace výsledků 

marketingového výzkumu. [2, 12, 41] 

Informovanost respondenta spočívá v pravdivém informování o povaze 

výzkumu, o době trvání výzkumu a délce dotazování, o anonymitě a pouţití 

sesbíraných dat, identifikaci realizátora výzkumu. [12, 41] 

Osobní údaje respondentů (tj. odpovědi spojené s identifikačními údaji) 

nesmí být pouţity pro jiné neţ výzkumné účely, musí být zabezpečeny proti 

manipulaci s daty neoprávněnou osobou uţivatelským jménem a heslem nebo 

digitálním klíčem. Pro další výzkumné projekty mohou být respondenti 

kontaktováni, pokud k tomu dají výslovný souhlas. [2, 12, 41] 

Při prezentaci výsledků internetového výzkumu je realizátor povinen 

uvést typ sběru dat a výběrový mechanismus. V případě zobecnění výsledků 

internetového výzkumu na cílovou populaci je navíc nutné uvést informace 

o základní a cílové populaci. [12, 41] 

SIMAR je neziskové sdruţení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění 

působících v České republice. Sdruţení formuluje české doporučené kvalitativní 

standardy závazné pro členské agentury SIMAR. Vlastní etické a metodické 

standardy sdruţení vychází z pravidel ESOMAR. [41] 

Výzkum prostřednictvím internetu v rámci standardu kvality SIMAR je 

přímo ovlivněn těmito dokumenty a zákony [41]: 

 Mezinárodní standardy internetového výzkumu ESOMARu; 

 zákon č. 480/2004 Sb., o některých sluţbách informační společnosti; 

 novela zákona č. 439/2004 Sb., o ochraně osobních údajů; 

 Standardy kvality SIMAR: Sběr a kontrola pouţívaných dat, Prezentace 

výsledků marketingového výzkumu. 

Standard kvality SIMAR zahrnuje definici a podmínky internetového 

výzkumu, poţadavky na kontrolu dat, specifikaci pro panelové šetření (upravuje 

rekrutaci členů, údrţbu a obnovu panelů, databáze pro výběr panelu) a prezentaci 

výsledků výzkumu. [41] 
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Celé znění standardu kvality SIMAR pro internetový výzkum je uvedeno 

v Příloze č. 3. 

2.7 Rozhodovací hlediska při plánování marketingového 
výzkumu  

Rozhodnutí o volbě formy výzkumu je ovlivněno následujícími faktory [10, 12]:  

 návratnost dotazníků,  

 náklady, 

 včasnost, plánovaná doba výzkumu, 

 zdroje chyb. 

Návratnost dotazníků 

Návratnost dotazníků je měřena relativně k velikosti výběrového souboru. 

Návratnost dotazníků u webového dotazování se pohybuje mezi 7 a 44 procenty, 

přičemţ největší procento návratnosti je dosaţeno při náboru respondentů na 

stránkách diskusních skupin. Dotazování prostřednictvím e-mailu má obvykle 

návratnost 6 aţ 68 procent. [10]  

Průměrné hodnoty návratnosti jednotlivých forem dotazování jsou uvedeny 

v Příloze č. 4. 

Návratnost dotazníků lze výrazně zvýšit pomocí připomínky. Můţe být 

zaslána respondentům, kteří ještě nevyplnili dotazník, nebo na všechny e-mailové 

adresy. V druhém případě je v připomínce uvést, ţe pokud se adresát jiţ 

dotazování zúčastnil, nemá brát tuto připomínku na vědomí. Při jednom 

připomenutí se dle průzkumu můţe návratnost aţ zdvojnásobit (viz Příloha č. 4). 

[12] 

Náklady na on-line dotazování versus ostatní metody 

Tvorba dotazníku vyţaduje také kompromis mezi kvalitou a kvantitou dat 

a s tím spojenými náklady. Hlavní nákladové poloţky jsou: náklady na čas 

výzkumníka, náklady analýzy dat (přímo závislé na rozsahu dotazníku a způsobu 

kontaktu), mzdové náklady na osoby vytvářející dotazník a na tazatele. [10] 
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V případě on-line dotazování jsou náklady na tazatele minimální, protoţe 

respondenti dotazník vyplňují sami (na www stránkách, prostřednictvím emailu) 

a nejsou vynakládány prostředky na cestování tazatele do místa dotazování [10] 

Další úspory nákladů při on-line dotazování tvoří náklady na osoby kódující 

a zadávající data z papírových formulářů do počítače a náklady na tisk dotazníků, 

poštovné, telefonní poplatky nebo programování CATI. [10] 

 Do celkové ceny on-line dotazování prostřednictvím výzkumné agentury se 

promítají odměny respondentům (variabilní dle způsobu a výše odměňování), 

náklady na správu panelu a na rekrutaci nových členů. [55] 

 Podle Schleyera a Forresta jsou celkové náklady na on-line dotazování 

všeobecně niţší cca o 38 procent neţ ekvivalentní písemné dotazování při počtu 

respondentů mezi 189 a  347. Asch uvádí, ţe dotazování prostřednictvím internetu 

je ekonomické aţ při 580 respondentech. [12] 

 Internetové dotazování je tedy ekonomicky výhodné od určité hranice 

oslovených respondentů. Nepředvídané technické problémy však mohou převýšit 

veškeré uvedené nákladové výhody. [12] 

Plánovaná doba výzkumu 

Doba výzkumu zahrnuje čas na kontaktování respondentů, jejich reakci 

a vyhodnocení výzkumu. Celkový čas se liší dle jednotlivých forem dotazování, ale 

vţdy je uváděn jako maximální doba výzkumu, nikoli průměrná, protoţe samotná 

analýza můţe začít aţ po shromáţdění všech dat. U některých typů výzkumů 

(např. průzkumů veřejného mínění) je potřeba dostat výsledky, v co nejkratším 

čase, velmi důleţitá. [10] 

Při pouţití tradičních metod je nejrychlejší telefonické dotazování (průměrně 

trvá 2 týdny), sběr dat rozesíláním dotazníků poštou nebo osobním dotazování je 

časově náročnější.  Při on-line dotazování trvá sběr dat maximálně jeden týden, 

ale většinou je moţné data sesbírat během dvou aţ tří dnů. U všech typů 

shromaţďování dat hraje roli velikost výběrového souboru a také počet 

respondentů. [10, 55] 

  



 
18 

 

Zdroje chyb on-line dotazování  

Cílem kaţdého výzkumu je co moţná nejvíce eliminovat potenciální zdroje 

chyb. K hlavním zdrojům chyb on-line výzkumu patří: chyba pokrytí, výběrová 

chyba, nespolupráce a chyba měření. [10] 

Chyba pokrytí je povaţována za největší nedostatek internetového 

dotazování. Znamená to, ţe není osloven z populace správný výběrový vzorek, 

nejsou tak zahrnuty názory některých jedinců ze základního vzorku. Nejčastěji je 

tato chyba eliminována [2, 10]: 

1. oslovením celého základního souboru pokud je to moţné; 

2. kvótním výběrem podle určitých klíčových charakteristik. 

On-line dotazování zatěţují také následující problémy: část populace nemá 

přístup k internetu, případně ani k počítači, potenciální respondenti nejsou 

počítačově gramotní, a mohou mít tak problémy s vyplňováním on-line dotazníku. 

Dalším moţným problémem můţe být to, ţe respondent nemá potřebný hardware 

nebo software, nutný pro vyplňování dotazníků (např. Javasript, Flashplayer 

apod.). [10, 11] 

Výběrová chyba je dána zobecněním závěrů šetření na výběrovém vzorku 

respondentů na celou populaci. Odchylka statistik vyplývá z různorodosti 

obyvatelstva v populaci nebo vychází z určité skladby vzorku, který je ve 

skutečnosti jiný. Při dotazování uzavřené populace se tato chyba nevyskytuje. [10, 

11, 12] 

Chyba spolupráce respondentů můţe mít dvě různé formy. V prvním 

případě respondent odmítne spolupracovat v určité části dotazování (jednotková 

nespolupráce) nebo ve druhém respondent neodpoví na některé otázky (částečná 

nespolupráce). Jednotková nespolupráce je počítána jako počet pozvaných 

k dotazování k počtu skutečně vyplněných dotazníků. Při částečné nespolupráci 

jsou vyhodnoceny otázky s nejčastěji chybějícími odpověďmi a jsou opětovně 

prověřovány, protoţe např. nemusí fungovat z důvodu chyby softwaru. Na rozdíl 

od telefonického nebo písemného dotazování je chyba z důvodu nespolupráce 

respondentů málo ovlivnitelná, přispívá k tomu také moţnost obavy z technických 
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problémů při vyplňování a nepouţitelnost motivačních pomůcek jako u tradičních 

forem dotazování. [2,10, 12] 

Chyba měření nastává v případě, kdy respondenti neodpovídají pravdivě. 

Například respondent neodpoví upřímně na citlivé otázky nebo můţe otázku 

chybně pochopit. Chyba měření můţe být způsobena také špatnou formulací 

otázek, grafickou nepropracovaností dotazníku nebo špatným pochopením otázky 

respondentem. Výskyt této chyby můţe být sníţen výběrem vhodné metody sběru 

dat. Web dotazník eliminuje chybu měření logickou kontrolou odpovědí 

respondentů. [2, 10, 11] 

Kvalita dat  

Kvalita dat je udávána počtem respondentů, kteří úmyslně nebo neúmyslně, 

nezodpověděli otázku, nebo procentem nevyplněných poloţek dotazníku. Na 

otevřené otázky, které poskytují více informací a mají tak vyšší kvalitu, 

respondenti on-line dotazování odpovídají delšími odpověďmi neţ při písemném 

dotazování. [10] 

Kvalitu dat zvyšuje upřímnost respondentů, zejména v případě citlivých 

otázek, nízký výskyt nespolupráce respondentů, úplnost odpovědí (zejména 

u otevřených otázek), nízké procento chyb při přepisu do elektronické podoby. [10]  

Dalším určujícím faktorem kvality dat sbíraných prostřednictvím internetu je 

pokrytí populace internetem a celková počítačová gramotnost populace.  

Prvním předpokladem samotného vyuţívání internetu je vlastnictví 

osobního počítače (stolního, laptopu nebo kapesního) a s tím související 

počítačová gramotnost. V roce 2009 v České republice vlastnilo osobní počítač 

5 domácností z 10 (tj. 54,2 % domácností). [18] 

Vývoj vybavenosti domácností v ČR osobním počítačem je znázorněn na 

obr. 2.1. Oproti roku 2003 se počet domácností vybavených osobním počítačem 

více neţ zdvojnásobil. Celkem 64 % slovenských domácností bylo v roce 2009 

vybaveno osobním počítačem (v roce 2006 mělo osobní počítač 50,1 % 

domácností). [18] 
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Zdroj: [20], upraveno autorem 
 

Ve druhém čtvrtletí roku 2008 byly k internetu připojeny 4 domácnosti z 10 

(41,7 %). Meziročně se tak zvýšil počet domácností s připojením k internetu 

o třetinu, přičemţ v roce 2005 nemělo připojení k internetu 81 % domácností 

v České republice. [21] 

Výběrové šetření Českého statistického úřadu o vyuţívání informačních 

a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci uvádí, ţe v roce 

2009 byla k internetu připojena jiţ polovina domácností v ČR. Domácnosti s dětmi 

byly připojeny k internetu častěji (76 %) neţ domácností bez dětí (39 %).  V rámci 

krajů bylo nejvíce domácností připojeno v Praze (54 %), zatímco v Ústeckém kraji 

bylo připojen jen 34 % domácností. [18] 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [17], upraveno autorem 

Obr. 2.1: Vývoj vybavení domácností v ČR osobním počítačem v letech 
2003-2009 (v %) 

Obr. 2.2: Vývoj připojení domácností ČR k internetu 
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Vývoj procentního podílu domácností připojených k internetu na Slovensku 

je znázorněn na obr. 2.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [45], upraveno autorem 

Obr. 2.3: Vývoj počtu připojených domácností k internetu v SR 
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3 Charakteristika společnosti Kofola Holding, a.s. 
a jejího prostředí 

Kapitola popisuje firmu Kofola Holding, a.s. jako součást skupiny Kofola, 

a její stávající postavení na trhu nealkoholických nápojů.  Druhá část kapitoly je 

věnována stručnému představení oslovených výzkumných agentur.  

3.1 Historie společnosti 

Historie společnosti Kofola se datuje od roku 1993, kdy rodina řeckého 

rodáka Kostase Samarase koupila sodovkárnu státního podniku Nealko Olomouc 

v Krnově a zahájila výrobu sycených nápojů pod názvem SP Vrachos, s. r. o. 

V roce 1993 byla také zaloţena firma HOOP v Polsku. [57] 

Rok 1996 je povaţován za oficiální vznik společnosti Kofola, v témţe roce 

byla zaloţena dceřiná dopravní společnosti SANTA – NÁPOJE Krnov. O dva 

roky později vstoupila firma na slovenský trh zaloţením dceřiné distribuční 

společnosti SANTA NÁPOJE Slovesko, s. r. o.  V roce 1999 byla přestavena nová 

značka Jupí. [57] 

Teprve v roce 2000 spojila firma svůj výrobní program s nápojem Kofola 

a uzavřela licenční smlouvu s tehdejším vlastníkem značky, farmaceutickou firmou 

Ivax, na jeho stáčení. [57]  

V roce 2001 koupila firma registrovanou ochrannou známku Top Topic 

a znovu uvedla tento tradiční nápoj s obsahem hroznové šťávy na český 

a slovenský trh. V témţe roce byl uveden nový ovocný nápoj pro děti Jupík. 

Na Slovensku byla zahájena výstavba výrobního závodu v Rajecké Lesné. [57]  

Během následujícího roku koupila firma registrovanou obchodní známku 

a originální recepturu nápoje Kofola od společnosti Ivax za 215 mil. Kč. V Česku 

i na Slovensku změnila firma obchodní jméno na Kofola, a. s. HOOP v Polsku se 

stal většinovým vlastníkem výrobce minerální vody a nápojů v Grodzisk 

Wielkopolski. [57] 

V roce 2003 byla v Polsku zaloţena dceřiná společnost Kofola Sp. z o. o. 

a firma získala certifikaci svého systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000.  
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HOOP Polsko získal 50 % akcií v ruské společnosti Megapack a vstoupil na 

Varšavskou burzu cenných papírů. [57]  

Další rozšíření výrobkového portfolia se uskutečnilo v roce 2004, kdy byla 

na trh uvedena Kofola Citrus a pramenitá voda Rajec. O rok později znovu 

uvedla firma na trh nápoj Chito Tonic a stala se také výhradním výrobcem 

a distributorem nápojů Capri-Sonne. Společnost také dále expandovala do 

Maďarska (zaloţení dceřiné společnosti Kofola Rt.) a začala s výstavbou nových 

výrobních závodů v polském Kutně. [57] 

V listopadu 2006 došlo k vyčlenění holdingu jako společnosti s vlastní 

právní subjektivitou pod názvem Kofola Holding, a. s. Na trh byly uvedeny nové 

100% dţusy a ovocné nápoje Jupí. Polský HOOP převzal společnost PAOLA S. A. 

[57] 

Poprvé v roce 2007 se firma účastnila ţebříčku 100 obdivovaných firem 

České republiky a obsadila 8. místo. Produktové portfolio rozšířila nová řada 

přírodních pramenitých vod obohacená o rostlinné výtaţky Rajec Bylinka 

(meduňka, mateřídouška). Dále byla uzavřena vstupní dohoda o sloučení mezi 

firmou Kofola Holding, a. s., a polským Hoop S. A. [57] 

Na Slovensku koupila firma v roce 2008 ochrannou známku Vinea a na trh 

byla uvedena Kofola Bez cukru. [57] 

V roce 2009 byl změněn název společnosti Kofola – Hoop S. A. na Kofola 

S. A. Dále byly rozšířeny výrobní a skladovací prostory v Rajecké Lesné na 

Slovensku. [57] 

3.2 Mise a vize společnosti 

Firma Kofola Holding, a.s. jako člen skupiny Kofola spadá pod strategické 

plánování této skupiny a budoucí vývoj je stanoven následovně:  

„MISÍ skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní značky nápojů, které 

budou nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, že se pro něj 

stanou významnou součástí životního stylu.“  

„VIZÍ skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, 

zaměstnance a akcionáře. Do roku 2012 chceme být celkově „dvojkou“ na nealko 
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trhu v České republice, na Slovensku a v Polsku. Našim cílem je mít v každé 

z těchto zemí v segmentu kolových nápojů a vod značky, které budou na 1. nebo 

2. místě v těchto segmentech. V ostatních kategoriích být do pomyslného 

3. místa.“3  

3.3 Organizační struktura 

Skupina Kofola působí na trhu nealkoholických nápojů v České republice, 

na Slovensku, v Polsku a Rusku. Skupinu Kofola tvoří [57]:  

 společnosti, závody a obchodní zastoupení: Kofola Holding a.s. (ČR: 

Ostrava), Kofola S.A. (Polsko: Varšava), Kofola a. s. (ČR: Krnov, 

Mnichovo Hradiště, Praha), Kofola a. s. (Slovensko: Rajecká Lesná, 

Senec, Malý Šariš, Zvolen), Hoop Sp. z o. o. (Polsko: Kutno, Bielsk 

Podlaski, Grodzisk Wielkopolski, Varšava), Kofola Zrt. (Maďarsko: 

Budapešť), OOO Megapack (Rusko: Moskva); 

 distribuční společnosti: v České republice Santa trans spol. s r. o., na 

Slovensku Santa trans spol. s r. o., v Posku  PCD Hoop Sp. z o. o., 

Maxpol Sp. z o. o., Bobmark Int. Sp. z o. o. a Transport Spedycja 

Handel Sulich Sp. z o. o., v Rusku OOO Trading House Megapack.  

 Zdroj: [57] 

 

                                            
3
 KOFOLA, a. s. [on-line]. [cit. 2010-03-23]. <Dostupný z WWW: <http://www.firma.kofola.cz/20-mise-

vize.html>.  

Obr. 3.1: Organizační struktura skupiny Kofola 
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3.3.1 Oddělení marketingového výzkumu a analýz 

Činnost oddělení marketingového výzkumu a analýzy je společná pro 

Českou a Slovenskou republiku a vychází z aktuální situace na trhu 

nealkoholických nápojů a dalších vnitropodnikových podnětů. K určení současné 

pozice firmy na trhu vyuţívá několika pravidelných výzkumů.  

Retail audit je zaměřen na prodej nealkoholických nápojů v ČR a SR 

a sleduje prodané mnoţství, prodejní ceny a několik ukazatelů distribuce (např. 

numerická, váţená distribuce). Dalším pravidelným nástrojem je Brand tracking, 

který odpovídá na otázky znalosti značky a reklamy, spontánní hodnocení značky 

nebo vnímání reklamy. [57] 

Dále jsou vyuţívány pravidelné výzkumy Leaflet Monitor a Media 

Spending Monitor. Leaflet Monitor přestavuje pravidelný monitoring letáků 

vydávaných maloobchodními řetězci. Monitorovány jsou veškeré letáky (měsíčně 

cca 350 letáků s asi 3500 poloţkami) všech významných potravinových 

i nepotravinových řetězců. Výstupem jsou analýzy na úrovni řetězců, dodavatelů, 

kategorií i jednotlivých produktů v časových horizontech. Media spending monitor 

umoţňuje firmě kontrolovat veškeré náklady vydané na reklamu. [57] 

Pokud vyplyne z aktuální situace nutnost získání dalších podkladů pro 

marketingová rozhodnutí o výrobcích, je na základě výběrového řízení uskutečněn 

další navazující marketingový výzkum. Ad hoc výzkumy se uskutečňují také 

v souvislosti s marketingovými aktivitami jako např. reklamní kampaní. 

V uplynulém roce byly realizovány například tyto ad hoc výzkumy [57]: 

 měření a řízení image značky kategorie dětských nápojů; 

 výzkum zaměřený na sledování vlivu dvou značek a jejich konzumenty; 

 nákupní a spotřebitelské chování konzumentů sirupů; 

 účinky reklamní kampaně na CSD nápoj na slovenském trhu.  
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3.4 Výrobkové portfolio 

Výrobkové portfolio firmy zahrnuje široké spektrum výrobků zastoupených 

zejména v segmentech sycených nápojů (CSD - Carbonated Soft Drink), 

nesycených nápojů (NCSD - Non-Carbonated Soft Drink), přírodních pramenitých 

a ochucených vod, 100% ovocných dţusů a nektarů a sirupů. [57] 

Do skupiny sycených nápojů patří výrobky značek Top Topic, Vinea, 

Citronela, Chito a kolové nápoje jako Kofola, RC Cola a Hoop Cola. Kategorii 

přírodních pramenitých vod zastupuje v Česku a na Slovensku značka Rajec 

(včetně ochucených vod Rajec Bylinka) a v Polsku výrobky pod značkou Arctic. 

[57] 

Do kategorie ovocných nápojů řadí firma výrobky Orangina, Sentino, Fruti 

a Mr. Max. K nesyceným nápojům (NCSD) patří Jupí Fruit Drink a Top Topic 

s extrakty (Ego, Mind, Freedom). V kategorii sirupů a koncentrátu má firma sirupy 

značky Jupí a Paola (pouze v Polsku) a Jupí Lemonku. Pro dětské spotřebitele 

jsou určeny výrobky Jupík, Jupík Aqua, Jupík Shake a v licenci vyráběné 

Capri-Sonne. [57] 

Firma distribuuje ledové kávy Nescafé Xpress v pěti příchutích a od roku 

2010 vyrábí ledové čaje Picwick Just Tea. [57] 

Počátkem března 2010 uvedla firma pod značkou přírodní pramenité vody 

Rajec na trh novou produktovou řadu Rajec Tajemství stromů s příchutěmi 

kaštan a lípa v 0,75 l a 1,5 l PET lahvích. Novinkou je i Rajec Kyslík se sportovním 

uzávěrem cílený na mladé aktivní spotřebitele. [57] 

Ve struktuře výrobkového portfolia na všech trzích (ČR, SR, Polsko) 

převládá dle trţních podílů kategorie sycených nápojů (v ČR 51 %, v SR 61 % 

a v Polsku 41 % produkce firmy), dále následují kategorie nesycených nápojů, 

sirupů, přírodních a ochucených vod vţdy s odlišnostmi dle zemí (viz obr. 3.2) 

vlivem konkurence, mentality obyvatelstva, nákupních a spotřebních zvyklostí atd. 

[57] 
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Zdroj: [57], upraveno autorem 

3.5 Analýza makroprostředí  

3.5.1 Demografické prostředí 

V České republice stejně jako v celé Evropě dochází jiţ několik let k úbytku 

obyvatel. Podle předběţné statistické bilance měla Česká republika k 31. prosinci 

2009 celkem 10 506 813 obyvatel. Přirozeným pohybem se populace ČR zvětšila 

o 10,9 tisíce, coţ byl díky niţšímu počtu narozených a naopak vyššímu počtu 

zemřelých nárůst o 3,7 tisíce niţší neţ v roce 2008. Slovenská republika měla 

k 31. prosinci 2009 5 424 925 obyvatel a celkový přírůstek obyvatelstva dosáhl 

12 671. [17] 

Růst populace znamená pro firmu Kofola také růst počtu potenciálních 

zákazníků. Vzhledem k tomu, ţe produktové řady Jupík, Jupík Aqua a nový Jupík 

Shake jsou určeny dětem, má pro firmu význam také pokles porodnosti v roce 

2009.  

Pokračujícím trendem je stárnutí populace. Na konci roku 2008 ţilo v ČR 

téměř 15 % obyvatel starších 65 let, coţ je o procento více neţ v roce 2000. 

Naopak se sníţil počet obyvatel do 14 let (14,1 %) oproti roku 2000, kdy v tomto 

věku bylo 16,2 % osob. Obyvatelstva ve věku 15-64 let tvořilo v roce 2008 71 % 

Obr. 3.2: Struktura produktů dle kategorií nápojů 
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populace ČR. Stejné tendence ve věkové struktuře obyvatel se projevují také na 

Slovensku. Výraznější pokles je ve skupině obyvatel do 14 let na Slovensku, tj. 

pokles z 19,2 % osob na 15,5 %. V roce 2008 ţilo v SR z celkové populace 

12,1 % obyvatel starších 65 let. Stejně jako v ČR tvoří více neţ 70 % obyvatelstva 

země lidé ve věku 15-64 let. [17] 

V souvislosti s poklesem porodnosti klesá také počet obyvatel ČR i SR ve 

věku do 14 let, coţ můţe negativně ovlivnit prodej nápojů pro děti. Celkový 

trend stárnutí obyvatelstva by neměl nějak výrazně ovlivnit postavení firmy na trhu, 

protoţe například tradiční nápoje jako Kofola, Top Topic nebo Vinea mohou oslovit 

i spotřebitele starší 65 let.  

3.5.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí odráţí zejména vlivy, které mají vliv na kupní 

a spotřební chování jednotlivců i domácností. 

Hlavním faktorem ovlivňujícím koupěschopnou poptávku je míra 

nezaměstnanosti, která se stále trvající hospodářskou krizí neustále roste. Do 

výrobních i strategických plánů firmy se promítají také ukazatele jako HDP, míra 

inflace nebo výdaje na konečnou spotřebu (viz tab. 3.1).  

V uplynulém roce 2009 se také dále prohloubila hospodářská recese, coţ je 

patrné i z vývoje HDP v ČR, které se propadlo o 4,2 %. Dále rostla 

nezaměstnanost a v únoru 2010 dosahovala 9,9 %. [22] 

Tab.  3.1: Vývoj vybraných makroukazatelů v ČR 

U k a z a t e l  2005 2006 2007 2008 2009 

HDP (%) 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,2 

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 

Míra inflace (%) 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 

Výdaje na konečnou spotřebu (%) 2,6 3,9 3,7 2,8 - 

z toho spotřeba domácností (%) 2,5 5,0 4,8 3,6 - 

Zdroj: [22], upraveno autorem  

Přestoţe všechny trhy, na kterých působí skupina Kofola, byly v roce 2009 

zasaţeny krizí, firma zvýšila svoje příjmy a výrazně zlepšila svoji ziskovost 

i obchodní činnosti. Ukazatel EBITDA se zlepšil o jeden procentní bod na 13,6 % 
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a čistá ziskovost stoupla na 4,7 %, a to díky lepší kontrole provozních nákladů 

a dalších opatření. Firma se také v roce 2009 soustředila na propagaci svých 

nejvýnosnějších značek (Kofola, Rajec, Vinea, Hoop Cola, Jupí, Jupík a Paola). 

[34]  

3.5.3 Legislativní prostředí 

Vstupem České republiky do Evropské unie vznikla řada nových poţadavků 

kladených na producenty potravinářských výrobků.   

Základní legislativní rámec označování obalů výrobků vymezuje směrnice 

ES č. 2000/13 o harmonizaci předpisů členských států týkajících se označování, 

prezentace a reklamy u potravin, která byla několikrát změněna (naposledy 

směrnicí 2006/142/ES). Při výrobě nealkoholických nápojů je také určující 

směrnice 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a kofein, nařízení 

1924/2006/ES o výţivových a zdravotních tvrzeních při označování potravin atd. 

[31] 

Aktuálně se odvětví potravinářské výroby týká nařízení EP a Rady 

1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách, podle 

něhoţ musí být od 20. července 2010 na obalech výrobků obsahujících barviva 

E 102, E 104, E 110, E 122, E 124 a E 129 výslovně uvedeno, ţe mohou 

nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. [26] 

Pro firmu Kofola Holding, a. s., znamená výše uvedené nařízení zejména 

tisk nových etiket u nápojů obsahujících uvedená barviva.  

Evropskou legislativu dále doplňuje v ČR zákon č. 110/1997 Sb. 

o potravinách a tabákových výrobcích a v SR zákon č. 152/1995 Sb. o potravinách 

v platných zněních a s nimi související vyhlášky a předpisy. 

Jiţ od roku 2007 připravuje Ministerstvo ţivotního prostředí ČR novelu 

zákona o obalech, která má zavést zálohování PET lahví a dalších obalů. Další 

postup v oblasti obalů by měla schválit aţ nová vláda po volbách v květnu 2010. 

[14] 

Jakékoliv legislativní změny přináší potřebu různě velkých investic do 

adaptace výrobních zařízení nebo výrobních programů.   
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3.5.4 Přírodní prostředí 

Na produkci nápojů má velmi významný vliv kvalita vody pouţívané 

k výrobě, proto je nejvhodnější vyuţívat stabilních zdrojů pitné vody z blízkého 

okolí výrobních závodů. Vyuţitý zdroj pitné vody pro výrobky má také stěţejní vliv 

na konečnou chuť nápoje, proto firma Kofola kvalitu vody neustále analyzují, 

a pokud je to moţné tak nemění zdroje pitné vody pouţívané ve výrobě.  Změna 

zdrojů pitné vody firmou Kofola je obvykle zapříčiněna přestěhování výrobního 

závodu. [57] 

Producenti nápojů obvykle spolupracují se širokým spektrem dodavatelů, 

od nichţ odebírají suroviny, přičemţ největší podíl tvoří ovocné koncentráty, cukry 

a aromata (přírodně identická, syntetická).  

Firma Kofola spolupracuje s dodavateli, kteří jsou ochotni vyjednávat 

o cenách a v roce 2009 z důvodu sniţování provozních nákladů firma 

centralizovala nákup strategických surovin. Na růst cen surovin v roce 2009 

mělo také významný vliv posilující euro. [34] 

3.5.5 Sociálně-kulturní prostředí 

Faktory jako vzdělání, kultura, náboţenství, tradice národa nebo rodiny 

bezesporu významně ovlivňují veškerou výrobu nápojů a související marketingové 

aktivity.    

Vliv kulturních zvyklostí je pro firmu rozhodující zejména při zavádění 

nových produktů na trh, a to novinek v rámci trhu ČR nebo jiţ zavedeného 

produktu na trh jiné země. Například zákazníci v Polsku mají v oblibě mnohem 

sladší nápoje neţ čeští a slovenští spotřebitelé. Specifické spotřební zvyklosti 

na různých trzích jsou také důvodem, proč je nápoj Kofola distribuován pouze na 

českém a slovenském trhu. [35]  

Trendem posledních let je také příklon k zdravému ţivotnímu stylu. 

Spotřebitelé kladou důraz na zdraví, krásu a lepší výkon, přiklání se k funkčním 

nápojům s přidanou hodnotou. Výrobci nealkoholických nápojů se proto orientují 

na výrobu funkčních nápojů pomáhající v péči o zdraví, při prevenci nemocí 

nové generace jako je např. stres nebo rostoucí obezita u dětí. [29] 
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Řadu funkčních nápojů zavedla firma v roce 2007 pod názvem Rajec 

Bylinka a v současné době je vyráběna v příchutích Mateřídouška, Meduňka, 

Pampeliška, Šalvěj a Šípek. Od března 2010 výrobkové portfolio rozšiřuje řada 

Rajec Tajemství stromů s příchutěmi Kaštan a Lípa a také Rajec Kyslík 

(pramenitá voda obohacená o přírodní kyslík). Pro spotřebitele vyhledávající 

nápoje s nízkým obsahem kalorií vyrábí firma od roku 2008 Kofolu bez cukru. [57] 

3.5.6  Technologické prostředí 

Pouţívané technologie se zaměřují zejména na optimalizaci zařízení 

i pouţívaných materiálů z hlediska energetické náročnosti nebo sekundární 

udrţitelnosti výroby. 

Výroba nealkoholických nápojů podléhá trendům zdravého ţivotního stylu 

(např. sycení minerálních vod kyslíkem místo CO2), a s tím samozřejmě souvisí 

změna výrobních postupů a adaptace výrobních zařízení. V souvislost se 

zavedením nové řady výrobků Rajec Tajemství stromů a Rajec Kyslík byla také ve 

firmě Kofola přizpůsobena výrobní zařízení pro obohacování vod přírodním 

kyslíkem. Celé adaptaci předcházeli také rozsáhlé laboratorní testy ve vlastní 

laboratoři firmy. [57] 

Technologie plnění nápojů do PET je neustále inovována s ohledem na 

vysokou míru ekologičnosti obalu a sníţení mnoţství pouţitého materiálu na 

výrobu PET lahví. V současné době se vyfukují standardní stabilní 0,5 l láhve 

váţící devět aţ deset gramů, coţ je váha standardního dopisu. Dalším trendem je 

recyklace „lahví na lahve“ (systémy bottle to bottle). Při výrobě nápojového plechu 

směřuje technologie výroby ke sniţování energetické náročnosti výroby.  [56] 

Firma Kofola plní své nápoje většinou do PET lahví (0,5 l, 0,75 l, 1,5 l), pro 

gastro trh jsou vyuţívány vratné skleněné lahve a vratné sudy Keg. Pro spotřební 

trh je vyráběn nápoj Kofola v plechovce o objemu 0,25 l. [57] 

Stále větší míra vyuţívání internetu obyvateli ČR i SR (viz Příloha č. 5) 

rozšiřuje moţnosti firem pro marketingovou komunikaci a další aktivity směrem 

k zákazníkům včetně nových moţností marketingového výzkumu.  
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3.6 Výzkumné agentury  

Na českém i slovenském trhu působí mnoţství výzkumných agentur, ale 

v současné době se jen některé zabývají marketingovým výzkumem v prostředí 

internetu. Tato podkapitola stručně představuje oslovené výzkumné agentury, 

které se následně zúčastnily prezentace ve firmě Kofola Holding, a. s.  

3.6.1 A 

Agentura působí v oblasti výzkumu, analýz a softwaru (PrimeTime CS, tj. 

měření televizní sledovanosti) v České i Slovenské republice. Hlavní zaměření 

agentury je na média, informační technologie, mediální obsah, finance 

a internetové měření a nástroje. K největším realizovaným projektům patří výzkum 

sledovanosti TV v ČR (TV metry), Výzkum návštěvnosti internetu v ČR a SR 

a monitoring reklamy v TV, tisku, on-line. [60] 

3.6.2 B 

Agentura Network Media Servis (B), s. r. o., působí na českém trhu od roku 

1999 a v roce 2003 zaloţila pobočku ve slovenském Trenčíně. Hlavním 

zaměřením agentury B jsou průzkumy v oblasti telekomunikací, internetu, 

bankovnictví a médií. Prostřednictvím svých zástupců je agentura členem českých 

a mezinárodních profesních organizací ESOMAR a SIMAR. [62] 

3.6.3 C  

V oblasti on-line průzkumu působí agentura na Slovensku jiţ 3 roky a má 

téměř 20 000 aktivních členů. Profil on-line panelu odpovídá profilu internetové 

populace SR a je pravidelně doplňován. Agentura jiţ realizovala více neţ 65 000 

rozhovorů on-line a výzkum prostřednictvím internetu vyuţilo jiţ 35 % klientů 

agentury. [58] 

3.6.4 D 

Byla zaloţena v roce 1990 jako první nezávislá výzkumná agentura 

v České republice. Od roku 1996 se agentura stala reprezentantem společnosti 

Burke pro ČR a SR, která se následně stala součástí NFO World Group. V roce 
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2003 díky sloučení NFO World Group a D vstoupila agentura do skupiny D, 

největšího celosvětového řetězce v oblasti marketingového výzkumu. Skupina D 

zaměstnává přibliţně 15 000 zaměstnanců ve více neţ osmdesáti zemích 

po celém světě. Výzkumy jsou pak prováděny ve více neţ 110 zemích světa. [63] 

3.6.5 E 

Společnost vznikla v roce 1992 a v roce 2006 se stala součástí jedné 

z největších světových výzkumných sítí (pobočky v 64 zemích světa) a získala 

moţnost vyuţití značkových výzkumných řešení a efektivnější spoluprácí 

v mezinárodních projektech. Společnost je členem profesních organizací  

ESOMAR, SIMAR, ČMS a AMSP ČR. [59] 

3.6.6 F 

Agentura vznikla v roce 1992 a zabývá se výzkumem trhu, médií 

a veřejného mínění. Provádí všechny typy kvalitativních i kvantitativních výzkumů 

trhu, sociologických výzkumů, výzkumů sledovanosti médií a výzkumů veřejného 

mínění. Od roku 1997 pravidelně realizuje rozsáhlý projekt MARKET & MEDIA & 

LIFESTYLE - TGI, MEDIA PROJEKT), který sleduje přes dvě stě druhů výrobků 

i sluţeb a tři tisíce značek, dále je zjišťováno mediální chování pomocí 

sledovanosti televize, poslechovosti rádií a čtenosti tisku, a projekt zahrnuje také 

data o ţivotním stylu. [61] 

3.6.7 G 

Agentura byla zaloţena v roce 2003 a zaměstnává téměř šest tisíc 

zaměstnanců v 62 zemích světa. Během prvních čtyř let existence uskutečnila 

agentura více neţ 22 000 celosvětových projektů, miliony rozhovorů a několik tisíc 

skupinových a individuálních rozhovorů.  Firemní hodnoty tvoří mezinárodnost, 

integrace a inovace.  Agentura nabízí specifický způsob marketingového výzkumu 

prostřednictvím Community Panelu. [64] 
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4 Metodika výzkumu 

První část výzkumu probíhala na základě nestrukturalizovaných 

individuálních rozhovorů, které byly zdrojem primárních dat. Rozhovory probíhaly 

na základě poptávky po sluţbách v oblasti kvantitativního on-line výzkumu 

a nabídky poskytovaných sluţeb výzkumnou agenturou. 

Druhá část práce se zabývá výzkumem v oblasti internetových stránek 

umoţňujících tvorbu on-line dotazníku vlastními silami firmy.  

4.1 Individuální nestrukturalizované rozhovory 

4.1.1 Přípravná fáze 

Určení problému 

V posledních letech se velmi dynamicky rozvíjela oblast internetových 

výzkumů. Ve firmě Kofola Holding, a. s. se doposud tato forma marketingového 

výzkumu nevyuţívala. Z tohoto důvodu byla za hlavní problém povaţována 

neznalost nabídek výzkumných agentur a s tím souvisejících moţností, které 

on-line výzkum nabízí.  

Cíl marketingového výzkumu 

Cílem výzkumu byla analýza současných moţností v on-line kvantitativních 

výzkumech na českém a slovenském trhu na základě nabídek oslovených 

výzkumných agentur.  

Účelem provedené charakteristiky nabídek výzkumných agentur bylo 

získání informací pro další rozhodnutí o vyuţití on-line metod dotazování při 

realizaci výzkumů firmy.  Hlavním účelem výzkumu bylo nalezení výzkumné 

agentury, která je schopna zajistit vysoce kvalitní on-line výzkum dle 

stanovených kritérií (viz Příloha č. 7) 

Výběrový vzorek 

Základní soubor tvořily výzkumné agentury zabývající se on-line výzkumy 

a působící na českém případně slovenském trhu. Výběrový vzorek byl sestaven 
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technikou vhodného úsudku, to znamená, ţe byly cíleně osloveny výzkumné 

agentury zabývající se sběrem dat v prostředí internetu.  

Typ shromaţďovaných dat a způsob jejich sběru 

V práci byla vyuţita primární a sekundární data. Primární údaje byly 

získány při individuálních prezentacích a individuálních nestrukturalizovaných 

rozhovorech se zástupci jednotlivých výzkumných agentur, které se zabývají on-

line výzkumy. Poskytnuté interní materiály a internetové stránky firmy Kofola 

Holding, a. s. a výzkumných agentur byly zdrojem sekundárních dat.   

Časový harmonogram 

Samotnému sběru dat předcházelo nastudování obsáhlé literatury týkající 

se on-line výzkumu. Časový harmonogram výzkumu je uveden v tab. 4.1. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram individuálních nestrukturalizovaných 
rozhovorů 

 Měsíc 

X/09 XI/09 XII/09 I/10 II/10 III/10 

Definice problému       
Teoretická příprava       
Oslovení agentur       
Sběr dat        
Popis nabídek agentur       

Analýza nabídek agentur        

Návrhy a doporučení        

Zdroj: vytvořeno autorem 

Metoda hodnocení kritérií 

Pro objektivní zhodnocení nabídek jednotlivých výzkumných agentur byla 

stanovena kritéria, která byla rozčleněna na podskupiny on-line panel, 

respondenti, on-line omnibusové šetření a průběh individuálních prezentací.  

Kritéria byla následně pomocí bodové metody ohodnocena u kaţdé agentury. 

U kaţdého z hodnocených kritérii byla definována nejlepší varianta, která byla 

obodována 2 body, přijatelná varianta (1 bod) a neţádoucí varianta za 0 bodů. 

Následně byla všechna kritéria sečtena. Výzkumná agentura s nejvyšším 

bodovým hodnocením byla vyhodnocena jako nejkvalitnější s ohledem na 
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strukturu a velikost on-line panelu, způsob rekrutace a kontroly, odměňování, 

nabídku on-line omnibusového šetření a celkový průběh prezentace.  

Struktura výběrového vzorku 

Individuálních prezentací a následných rozhovorů se zúčastnily agentury A, 

B, C, D, E a G. Výzkumná agentura F poskytla k dispozici svoji nabídku 

v elektronické formě.   

4.1.2 Realizační etapa 

Organizace sběru dat 

Prezentace všech agentur byly uskutečněny ve dnech 10.2.2010 

a 11.2.2010 v sídle společnosti Kofola Holding, a. s. v Ostravě.  Prezentací se 

zúčastnili také tři zaměstnanci firmy z oddělení výzkumu a analýz a dva brand 

manaţeři značek firmy Kofola Holding, a. s.  

Technické zpracování dat 

Průběh všech individuálních rozhovorů byl se souhlasem výzkumných 

agentur zaznamenán. Údaje získané prostřednictvím prezentací byly zpracovány 

v programu MS Excel.  

Rozpočet výzkumu 

Potenciálně největší nákladová poloţka, cestovné, byla eliminována tím, ţe 

agentury byly pozvány do sídla firmy Kofola Holding, a. s. Při sběru dat nevznikly 

ţádné další nákladové poloţky, protoţe veškeré občerstvení zástupců 

výzkumných agentur bylo zajištěno také firmou Kofola Holding, a. s.  

Harmonogram individuálních rozhovoru 

Ve spolupráci s oddělením výzkumů a analýz firmy Kofola Holding, a. s. 

jsem oslovila výzkumné agentury na českém a slovenském trhu, které nabízejí 

marketingové výzkumy v on-line prostředí. Prezentace probíhaly na základě 

rámcového zadání agenturám (viz Příloha č. 9). Všechny prezentující agentury se 

v rámci komplexnosti nabízených sluţeb věnovaly nejen kvantitativnímu ale také 

kvalitativnímu výzkumu v on-line prostředí.  
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Nabídce kvalitativního on-line výzkumu agentur se v práci více nevěnuji, 

protoţe cílem diplomové práce je analýza potenciálu internetu pro kvantitativní 

výzkumy.  

Základní průběh kaţdé individuální prezentace byl stejný. Na začátku 

zástupce agentury představil nabízené sluţby. Většina agentur se drţela 

základního zadání, které jim bylo ve spolupráci s firmou zasláno. Zástupce 

agentury G se v prezentaci věnoval zejména nabídce kvalitativního výzkumu. Dále 

následovaly doplňující otázky k prezentovaným bodům nebo otázkám ze zadání, 

které nebyly zástupcem agentury dostatečně objasněny.   

Časový harmonogram jednotlivých prezentací je uveden v tab. 4.2. Téměř 

všichni zástupci dodrţeli stanovený maximální časový limit pro svou prezentaci, 

a to hodinu a půl včetně doplňujících otázek.  

Tab. 4.2: Časový harmonogram individuálních prezentací výzkumných 
agentur 

Agentura Datum Doba prezentace 

  A 10.2.2010 13:00 – 14:30 

  B 10.2.2010 15:00 – 16:00 

  C 11.2.1010 9:00 – 10:45 

  D 11.2.2010 11:00- 12:30 

  E 11.2.2010 13:00 – 14:45 

  G 11.2.2010 15:00 – 16:50 

Zdroj: vytvořeno autorem 

4.2 Výběr www stránky pro tvorbu on-line dotazníku 

4.2.1 Přípravná etapa 

Určení problému  

Jelikoţ je realizace marketingového výzkumu prostřednictvím výzkumné 

agentury nákladná záleţitost, analyzovala jsem také moţnosti vyuţití 

internetových aplikací pro tvorbu on-line dotazníku. Za hlavní problém byla 

povaţována neznalost www stránek určených k tvorbě a správě on-line 

dotazníku.  
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Cíl marketingového výzkumu 

Cílem této části marketingového výzkumu bylo vyhledání vhodných 

internetových stránek pro tvorbu on-line dotazníku vlastními silami firmy. Účelem 

bylo vyhledat internetovou aplikaci, která poskytuje nejširší spektrum sluţeb 

zdarma. Dále byla vyhledána stránka, která nabízí nejlepší poměr kvality 

a ceny.  

Obsah výzkumu 

V této části jsem analyzovala internetové stránky pro tvorbu on-line 

dotazníku vlastními silami firmy. Na vyhledaných www stránkách jsem vyzkoušela 

funkce dostupné zdarma a dále jsem analyzovala moţnosti, které stránky nabízí 

za poplatek podle dostupných materiálů.   

Typ shromaţďovaných dat a způsob jejich sběru 

Při vyhledávání vhodných www stránek jsem pracovala pouze se 

sekundárními daty, tedy daty dostupnými na internetových stránkách pro tvorbu 

a správu on-line dotazníku.  

Nejprve jsem si pomocí internetového vyhledávače Google dle klíčových 

slov „on-line dotazník“ a „on-line survey“ vyhledala příslušné www stránky 

a následně jsem testovala funkčnost u prvních devíti nalezených (viz tab. 4.3). 

Testování nejlépe umístěných aplikací zaručuje, ţe obsah internetové stránky 

odpovídá hledanému klíčovému slovu a s tím související také vysoká návštěvnost 

stránek.  

Tab. 4.3: Testované aplikace pro tvorbu on-line dotazníku 

  

www.Dotazniky.cz www.Formsite.com www.likeex.eu 

www. easyresearch.cz www.iAnkety.sk www.questionform.com 

www.FreeOnlineSurveys.com www.kwiksurveys.com www.Vyplnto.cz 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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Metoda hodnocení kritérií 

Způsob bodování kritérií byl stanoven obdobně jako při hodnocení nabídek 

výzkumných agentur. Byla definována nejlepší varianta (2 body), přijatelná 

varianta za 1 bod a neţádoucí varianta za 0 bodů. Hodnocení internetových 

aplikací bylo rozděleno na tři části, a to obecná kritéria hodnotící internetové 

aplikace, hodnocení verzí zdarma a hodnocení zpoplatněných verzí. 

Při hodnocení verzí zdarma a za poplatek byly analyzovány také moţnosti 

vkládání různých typů otázek. Specifické typy otázek jako sémantický diferenciál, 

vloţení map, vloţení souboru atd. byly obodovány dvěma body, jedním bodem 

byly ohodnoceny standardní typy otázek jako otevřené, uzavřené, maticová, 

hodnotící škála. V případě, ţe nebylo moţné některý typ otázky vyuţít, bylo 

kritérium ohodnoceno 0 body.  Při sestavování hodnotících kritérií pro zpoplatněné 

verze aplikací byl brán ohled také na rozsah sluţeb, které daná aplikace nabízí jiţ 

v bezplatné verzi. Funkce byla bodově více ohodnocena, pokud je dostupná jiţ ve 

verzi zdarma. Kritéria jsou uvedena v Příloze č. 8.  

4.2.2 Realizační etapa 

Organizace sběru dat 

Sběr dat k analýze www stránek probíhal období od 28. února do 10. dubna 

2010. Na kaţdé z vybraných stránek jsem se nejprve zaregistrovala, a poté 

vyzkoušela dostupné funkce na fiktivním dotazníku, který obsahoval nejčastěji 

vyuţívané typy otázek jako je otázka s jednou nebo více moţnými odpovědi, 

baterie, otevřená otázka apod.  

Rozpočet výzkumu 

Vzhledem k tomu, ţe jsem pracovala s www stránkami, které poskytují své 

sluţby zdarma, tak ani tato část práce nepředstavovala ţádné finanční náklady. 

V případě, ţe bych chtěla ověřit veškeré funkce poskytované aplikacemi pro 

tvorbu on-line dotazníků, tak by se náklady pohybovaly v řádech stovek aţ tisíce 

Kč.  
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Harmonogram výběru www stránek 

V období sběru dat byly postupně vyzkoušeny aplikace uvedené v tab. 4.4.  

Tab. 4.4: Časový harmonogram výběr www stránek pro tvorbu on-line 
dotazníku 

 Měsíc 

X/09 XI/09 I/10 II/10 III/10 VI/10 

Definice problému       
Sběr dat       

Charakteristika aplikací       
Analýza www stránek        

Návrhy a doporučení        

Zdroj: vytvořeno autorem  

Problémy vzniklé při výzkumu 

Setkala jsem se s nefunkční aplikací na stránkách www.Likeex.eu, kde mi 

i přes opakovaný dotaz na funkčnost stránek, nebylo ze strany provozovatele 

odpovězeno. 

Dále jsem po vyzkoušení základních funkcí vyloučila aplikaci na stránkách 

www.Kwiksurveys.com, protoţe nebylo moţné změnit u typových otázek moţnost 

odpovědí, např. při pouţití otázky s odpovědí „ano-ne“ bylo předdefinováno 

anglicky „yes-no“ a nebylo moţné provést změny apod.  
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5 Analýza výsledků 

Kapitola je věnována moţnostem on-line výzkumů na českém 

a slovenském trhu. Analýza kompetencí agentur v oblasti on-line výzkumu je 

zaloţena na prezentacích zástupců agentur a individuálních rozhovorech 

a dostupných materiálů na internetových stránkách agentur. Další část analyzuje 

moţnosti vyuţití internetových stránek zabývajících se tvorbou a správou on-line 

dotazníku.  

5.1 Charakteristika nabídek výzkumných agentur 

Kvantitativní on-line výzkum realizují výzkumné agentury obvykle 

prostřednictvím vlastního on-line panelu respondentů. Další moţností je vyuţití 

on-line panelu jiné agentury nebo rozeslání dotazníku e-mailem osobám 

z databáze zadavatele výzkumu.  

5.1.1 On-line panel a jeho struktura  

Ve výzkumné agentuře A probíhá kvantitativní výzkum prostřednictvím 

vlastního on-line panelu, který je reprezentativní na internetovou populaci. Sloţení 

on-line panelu pro konkrétní výzkum je moţné volit dle základních 

socio-demografických charakteristik a dalších 44 proměnných (např. vlastnictví 

předmětů, odkud se připojujete k internetu). Typy výzkumů realizovaných 

prostřednictvím on-line panelu jsou uvedeny v Příloze č 10.  

Součástí nabídky agentury A je také moţnost zaslat dotazník 

respondentům on-line panelu na mobilní telefon (v rámci jeho technických 

moţností, zejména velikost displeje). Agentura nabízí také moţnost kombinace 

on-line a off-line metod dotazování pro oslovení co nejširšího spektra cílových 

osob.  

Agentura B provozuje od roku 2001 vlastní on-line panel v České republice 

a od roku 2007 také na Slovensku a ročně provádí prostřednictvím internetu cca 

50 projektů, z toho asi 20 představuje sběr dat pro zahraniční agentury (tzv. 

sample providing). Od roku 2009 začala v prostředí internetu agentura realizovat 

také kvalitativní výzkum (diskuse a komunity).  
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Agentura C provozuje svůj on-line panel v ČR a na Slovensku. Současná 

struktura on-line panelu pro Slovenskou republiku je uvedena v tab. 11.1 v Příloze 

č. 11. C nabízí moţnost vyuţít k dotazování vlastní on-line panel, kontakty 

z databáze zadavatele nebo také kombinovat obě moţnosti.  

Agentura D spravuje internetový panel v ČR jiţ od roku 2005 a cca 80 % 

projektů FMCG probíhá v on-line prostředí. Internetový panel je reprezentativní 

na internetovou populaci ČR. Stávající struktura on-line panelu je uvedena v tab. 

11.2 v Příloze č. 11. Zástupce agentury nedoporučuje kombinovat on-line výzkum 

s off-line technikami dotazování, protoţe mohou vznikat zcela odlišné reakce 

respondentů na otázky. 

V současné době probíhá ve výzkumné agentuře E asi 25-30 % sběru dat 

v prostředí internetu. Agentura udává, ţe její on-line panel je reprezentativní na 

českou populaci.   

Výzkumná agentura F poskytla k dispozici materiály o své nabídce v oblasti 

on-line výzkumů pouze v elektronické podobě. Nabídku této výzkumné agentury 

jsem do své práce přesto zařadila, protoţe lze předvídat do budoucna její další 

rozvoj v oblasti on-line výzkumů.  

5.1.2 Velikost on-line panelů agentur 

Agentura A disponuje on-line panelem pro ČR o velikosti 10 000 

respondentů a pro SR 6 000 panelistů. Jako jediná agentura nabízí také přímo 

dětský internetový panel pro věk 4 -14 let o velikosti 500 respondentů.  

On-line panel agentury B má v současné době cca 10 000 respondentů 

v ČR a 4 000 respondentů v SR a je agenturou prezentován jako reprezentativní 

na internetovou populaci. On-line panel je cca z 80 % rekrutován v on-line 

prostředí (pop-up, bannery, reklama na internetu) a z 20 % pomocí off-line metod 

(osobní a telefonické dotazování, letáky).  

On-line panel agentury C zahrnuje 16 000 panelistů v ČR a 20 000 

panelistů na Slovensku. Účastníci on-line panelů C reprezentují internetovou 

populaci dané země.  
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Agentura D sdruţuje v současnosti v on-line panelu v ČR 29 000 

respondentů a cílem agentury je mít do pěti let 100 000 panelistů. Zástupce 

agentury se ve své prezentaci věnoval pouze českému trhu, ale agentura má své 

zastoupení také na Slovensku.  

Agentura E disponuje on-line panelem o 10 000 respondentech. Dětské 

respondenty do 15 let je moţné dotazovat prostřednictvím rodičů. Na Slovensku je 

budování on-line panelu E v počátcích a má zatím cca 1 000 respondentů.  

On-line panel agentury F má v současnosti cca 13 000 respondentů z ČR, 

kteří mají internet doma a vyuţívají ho alespoň jednou týdně. Součástí databáze je 

také cca 3 000 méně aktivních uţivatelů internetu (často respondenti z obtíţně 

dostupných socio-demografických skupin).   

Agentura G sdruţuje v on-line panelu v ČR 28 000 členů, na Slovensku je 

zajišťován on-line výzkum na panelu externí agentury o velikosti 7 000 

respondentů. Výběr účastníků výzkumu můţe probíhat dle základních 

socio-demografických charakteristik a dalších proměnných jako např. kde se 

připojujete k internetu, odkud budete odpovídat na výzkum, znalost práce 

s počítačem, spolupráce s jinými agenturami atd. Srovnání velikosti on-line panelů 

jednotlivých agentur je uvedeno na obr. 5.1. 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

  

Obr. 5.1: Počet registrovaných respondentů on-line panelů agentur 
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5.1.3 Dětský on-line panel  

Jednou z cílových skupin firmy je také dětská populace pro kategorii 

dětských nápojů, a to zejména pro skupinu výrobků pod značkou Jupík a Jupík 

Aqua. Právě z tohoto důvodu jsem se u agentur zajímala o jejich moţnosti 

oslovení dětské populace prostřednictvím on-line výzkumu.  

Většina výzkumných agentur nabízí moţnost oslovit děti různého věku 

prostřednictvím jejich rodičů, kteří jsou registrováni jako respondenti on-line 

panelu.  Dotazník určený dětským respondentům je tak zaslán rodičům, kteří 

vyplní dotazník společně s dítětem. Přímo dětský on-line panel spravuje pouze 

agentura Mediaresearch. Panel tvoří 500 respondentů ve věku 4-14 let ţijících 

pouze na území České republiky.   

Zástupci agentury C firmě doporučují k oslovení dětské populace vyuţít 

spíše metodu off-line focus group neţ on-line dotazování.  

5.1.4 Rekrutace respondentů a jejich kontrola 

V praxi agentury vyuţívají kombinaci různých způsobů rekrutace 

respondentů do on-line panelů a pro dosaţení reprezentativnosti výzkumu 

respondenty dále kontroluje pomocí různých metod.  

Rekrutace do on-line panelu agentury A probíhá na partnerských stránkách, 

při off-line metodách dotazování a v nedávné době byl také vyuţit netradičních 

způsob rekrutace ve spolupráci se stránkami sociální sítě Facebook.  

Hlavním kontrolním mechanismem pouţívaným agenturou A je moţnost 

přihlášení jen jednoho člena domácnosti do on-line panelu. Takto je eliminován 

efekt vyplňování dotazníků jiným členem domácnosti, neţ kterému je dotazník 

určen. Dále jsou respondenti kontrolování dle fyzických adres, IP adres 

a e-mailových adres.  

Pozvání k dotazování probíhá maximálně jednou za tři měsíce 

prostřednictvím e-mailu, v němţ je uvedeno téma dotazníku, předpokládaná délka 

dotazování, náročnost, případně návod k vyplnění komplikovaných otázek. 

Panelisté jsou vyzvání jednou za půl roku k aktualizaci údajů.  
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Databáze panelistů je také pravidelně čištěna a jsou vyřazování 

nespolehliví a neaktivní respondenti. Kaţdý rok je obměňováno 20 % panelu.  

Postup zařazení do on-line panelu agentury A je následující: vyplnění 

prvotního dotazníku, telefonický kontakt prostřednictvím vlastního call centra 

a podepsání smlouvy s respondentem.  

Členy panelu B můţe být více členů domácnosti, kteří jsou kontrolování 

pomocí IP adres a cookies, zároveň jsou také kaţdého půl roku vyzváni 

k aktualizaci svých údajů. U kaţdého výzkumu jsou dále hodnoceny tyto 

parametry: rychlost vyplnění celého výzkumu i jednotlivých otázek, konzistence 

odpovědí, nevyplnění/vyplnění otevřených otázek a testovací otázky. Na základě 

uvedených parametrů je kaţdému respondentovi počítán index důvěryhodnosti 

a nejméně důvěryhodní členové jsou průběţně z panelu vyřazování.  

Rekrutace do on-line panelu C probíhá adresnou formou, to znamená, ţe 

panelisté jsou navštěvování doma na doporučení stávajících panelistů, nerekrutují 

se prostřednictvím reklamy nebo bannerů.  

Členy panelu C můţe být i více členů domácnosti, kontrola probíhá pomocí 

logického testování správnosti odpovědí a namátkové kontroly IP adres. Při 

kaţdém dotazování se aktualizují základní screeningové údaje o respondentovi.  

Rekrutace do on-line panelu agentury D probíhá prostřednictvím stávajících 

panelistů a následně je registrace ověřována dopisem a namátkovou kontrolou. 

Členem on-line panelu D můţe být i více členů domácnosti, přičemţ maximální 

kontroly je dosaţeno aktualizací údajů dvakrát ročně (základní údaje a  další 

otázky jako např. typ pouţívané banky), měřením průměrné délky vyplňování 

apod.   

Respondenti on-line panelu agentury E jsou rekrutováni na základě 

doporučení stávajících panelistů, při realizaci off-line metod dotazování a také 

cíleně v terénu (např. pokud je potřeba doplnit panel o matky s malými dětmi, 

oslovují je přímo terénu, zda se nechtějí stát členkami on-line panelu).  

Při přihlášení do on-line panelu respondent zodpoví v několika sekcích 

(základní socio-demografické údaje, domácnost, profese, finance, nákupy, 

konzumace, mobilní operátoři, internet, lifestyle, cestování, věrnostní postoje, 
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politika) cca 130 otázek, které pak slouţí k cílenému výběru respondentů pro 

konkrétní výzkum, a respondenti jsou jednou ročně vyzváni k aktualizaci údajů. 

Agentura F získává respondenty do on-line panelu při stávajících F2F 

a CATI výzkumech nebo na doporučení členů panelu, zatím není moţná volná 

registrace účastníků. 

Členem panelu agentury F se můţe stát pouze jeden člen domácnosti a je 

dále telefonicky ověřována jeho identita. Děti do 15 let jsou oslovovány 

prostřednictvím rodičů. Důvěryhodnost respondenta je kontrolována sérií 

individuálních otázek a podobně jako u ostatních výzkumů je cca 20 % 

respondentů náhodně ověřováno ještě telefonicky.  

Způsoby rekrutace do on-line panelů jednotlivých agentur jsou uvedeny 

v tab. 5.1. Všechny uvedené agentury vyuţívají off-line metod dotazování 

k získání nových respondentů. Velmi často jsou také lidé k účasti v on-line panelu 

pozváni na základě doporučení stávajících členů on-line panelu. Ojedinělý 

způsob náboru v nedávné době vyuţila agentura A, a to rekrutaci ve spolupráci se 

stránkami sociální sítě Facebook.  

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

  

Způsob rekrutace /agentura A B C D E F 

Bannery        

Doporučení stávajících panelistů        

V rámci off-line metod dotazování        

Pop-ups        

Reklama na internetu        

Nábor ve spolupráci s Facebookem        

Cílená rektrutace        

Tab. 5.1: Způsoby rekrutace respondentů on-line panelů 
výzkumných agentur 



 
47 

 

5.1.5 Odměňování respondentů a zpětná vazba 

Odměňování respondentů je nedílnou součástí jakékoliv formy dotazování. 

Forma odměny můţe být peněţitá nebo věcná a její výše se odvíjí od délky 

a časové náročnosti dotazníku.  

Kromě agentury B vyuţívají všechny prezentující výzkumné agentury 

finanční systém odměňování respondentů, přičemţ se výše odměny pohybuje 

ročně kolem 400,- Kč ve všech agenturách.  

Jako jediná z oslovených agentur B motivuje svoje respondenty věcnými 

odměnami pomocí sbírání tzv. oplatek, které respondenti proměňují za dárky. 

Zástupce agentury uvedl, ţe podle výzkumů jsou respondenti s touto formou 

odměňování spokojeni.  

Agentura B také dbá na zpětnou vazbu se členy on-line panelu 

prostřednictvím výzkumu spokojenosti. Podle těchto výzkumů respondenti obecně 

hodnotí on-line výzkumy jako zajímavější a zábavnější neţ výzkumy pomocí 

telefonického nebo osobního dotazování.  

Respondenti jsou agenturou D motivování bodovým a finančním systémem 

odměn. V rámci on-line panelu jsou zařazeni do lifestylových skupin a mohou si 

vyhledat určité informace o dalších respondentech ve skupině nebo s nimi být 

v kontaktu.  

5.1.6 Realizace on-line výzkumu  

Postup on-line výzkumu je v agenturách v podstatě totoţný. Nejprve je ve 

spolupráci s klientem nadefinován dotazník a naprogramován (umoţnění 

přerušení dotazování, moţnost/nemoţnost vracet se vyplněným otázkám, apod.), 

poté je schválen, zaslán cílovým skupinám, kaţdý respondent projde nejprve 

screeningovými otázkami, následně vyplní dotazník a odešle ho. Získaná data 

jsou exportována do statistického prostředí programu SPSS, vyhodnocena 

a klientovi je předána závěrečná zpráva.  

Výběr účastníků výzkumu z on-line panelu B probíhá na základě jejich 

socio-demografických charakteristik nebo dle devíti speciálních profilů (auta, 
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mobilní telefon, osobní finance, podnikání, cestování, nakupování, média, 

domácnost nebo internet).  

Agentura C navíc zjišťuje na základě briefu od zadavatele do 24 hodin 

proveditelnost výzkumu (zajištění účastníků z panelů v cca 90 zemích) 

a orientační cenu, po odsouhlasení je naprogramován dotazník a posléze probíhá 

standardní vyhodnocení. V případě nutnosti cizojazyčného dotazníku probíhá 

překlad zprostředkovaně v rámci celosvětové platformy C nebo v ČR (dle 

poţadavku zadavatele). Dále má kaţdý klient přístup k softwaru C, kde je moţné 

sledovat průběţné výsledky, jsou uloţeny konečné výsledky výzkumu, probíhá 

zde také jejich prezentace klientovi. 

Respondenti z CASI panelu E jsou pro výzkum vybírání cíleně dle 

poţadavků zadavatele, v případě určité chybějící cílové skupiny je moţné ji 

dorekrutovat. Základní výběr probíhá dle regionu bydliště, pohlaví, velikosti 

bydliště, vzdělání, věková kategorie (u cílové skupiny nad 60 let doporučují 

kombinaci s off-line metodami) a dalších informací známých z předchozích účastí 

respondenta na výzkumu nebo zjištěných specifickým ad hoc dotazníkem (např. 

pijí pivo – dále se ptají na značku).   

5.1.7 Rychlost a náklady on-line výzkumu 

Jednou z hlavních výhod dotazování v prostředí internetu je jeho rychlost. 

Agentura A uvádí, ţe je schopna oslovit 500 respondentů během 1-2 dnů a 1 000 

respondentů můţe být dotázáno v průběhů tří aţ čtyř dnů.  

Výzkum prostřednictvím on-line panelu je agentura E schopna standardně 

provést do 7 dnů od finálního znění otázek a v případě zájmu také do 4 dnů od 

finálního znění otázek.   

Další významnou výhodou on-line dotazování je sníţení nákladů aţ 

o polovinu. Přesná kalkulace ceny on-line výzkumu stejně jako u jiných metod 

marketingového výzkumu závisí na délce a sloţitosti dotazníku, počtu oslovených 

respondentů, typu analýz a zájmu o vyhotovení závěrečné zprávy.  

 Agentura A udává orientační cenu při oslovení 1 000 respondentů cca 

3 717 EUR za přípravu, terénní výzkum, zpracování dat a závěrečnou zprávu. Při 
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pravidelné dlouhodobé spoluprácí je klientům dávána k dispozici softwarová 

aplikace pro sledování průběhu dotazování. 

Agentura B poskytla k dispozici pouze orientační ceník samostatného sběru 

dat bez vyhodnocení a závěrečné zprávy. Agentura udává cenu 60 000,- Kč při 

oslovení 1 000 respondentů, přičemţ počítá s dotazníkem o třiceti otázkách 

s průměrnou dobou vyplňování 20 minut. V ceně je zahrnut sběr dat a výsledky 

průzkumu v Excelu s tříděním prvního stupně. Výše ceny včetně analytické zprávy 

(zahrnující třídění druhého stupně, vícerozměrné statistické analýzy apod.) je 

závislá na konkrétní povaze výzkumného projektu a náročnosti, proto je agentura 

ochotna tuto cenu sdělit aţ po namodelování a ocenění konkrétního výzkumu.   

5.1.8 On-line omnibusové šetření  

K získání odpovědí na malé mnoţství otázek nebo základního rámce pro 

další marketingový výzkum je výhodné z ekonomického i časového hlediska 

vyuţití on-line omnibusových šetření. Tento typ multiklientských šetření všechny 

agentury zabývající se oblastí on-line výzkumů realizují v pravidelných 

intervalech na velikostně stálém vzorku respondentů. Omnibusové šetření můţe 

při opakovaném vyuţívání slouţit k sledování trendů (např. změna nákupních 

a spotřebních zvyklostí, image a vnímání značky nebo znalost reklamy apod.). 

Omnibusové šetření realizuje agentura A jednou za čtvrt roku v ČR na 

panelu 1 000 respondentů a na Slovensku na 700 respondentech. Ceník viz tab. 

12.2 v Příloze č. 12.   

V agentuře B probíhá on-line omnibusové šetření pravidelně kaţdý měsíc 

na vzorku přibliţně 800 respondentů a v rámci šetření můţe klient poloţit aţ pět 

otázek, cena za 1 otázku je 6 000,- Kč, s počtem otázek se cena za otázku sniţuje 

(viz tab. 12.3 v Příloze č. 12).  

Agentura E zajišťuje on-line omnibusové šetření na vzorku 500 nebo 1 000 

respondentů. Cílovou skupinu on-line omnibusu tvoří reprezentativní vzorek 

respondentů (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání) ve 

věku 16-60 let. Frekvence šetření je jednou za 14 dnů, cena se pohybuje od 

1 400,- Kč do 13 500,- Kč dle velikosti vzorku respondentů a typu otázky (ceník je 

uveden v tab. 12.4 v Příloze č. 12).  
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Agentura C vyuţívá ocenění otázek zařazených do on-line omnibusového 

šetření na základě typu otázky a počtu moţných odpovědí (viz tab. 12.1 v Příloze 

č. 12).  

AgenturaD realizuje on-line omnibusové šetření kaţdé dva týdny na vzorku 

500 respondentů ve věku 18-60 let. Vzorek je reprezentativním výběrovým 

vzorkem z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště 

a dále je moţné objednat další třídění (např. osobní příjem, příjem domácnosti) 

nebo analýzy. Agentura D vyuţívá oproti ostatním agenturám specifický způsob 

stanovení ceny výzkumu. Cena je účtována za 1 minutu (17 000,- Kč) další 

příplatky jsou např. za otevřenou otázku nebo otázku s výpisem odpovědí 

respondenta (kompletní ceník je uveden v tab. 12.5 v Příloze č. 12).   

5.1.9 Výzkum sekundárních dat v prostředí internetu 

Sekundární výzkum na internetu nabízí agentura C zatím jen v České 

republice. K nabízením sluţbám patří např. sledování pohybu na sociálních 

médiích (instalované na vlastním panelu), sledování dopadu on-line kampaní, 

sledování kladného slova z úst atd. 

Pomocí internetu nabízí agentura D identifikaci tzv. „trend setters“, tj. lidí 

kteří přispívají na internetová fóra a mohou mít vliv na ostatní jedince v tom, co je 

právě „in“. Tento sběr dat probíhá pomocí ručního zadání a následného vyhledání 

témat na různých dostupných serverech a diskusních fórech.   

5.1.10 Nové trendy on-line výzkumu  

Součástí prezentací agentur bylo také představení nových trendů v on-line 

dotazování. Pro testování konceptů nových sloganů, obalů apod. je moţné 

v on-line prostředí vyuţít tzv. „zvýrazňovač“, kdy respondent výzkumu označuje 

v textu či na obrázku části, které se mu líbí zeleným zvýrazňovačem a ty které se 

mu nelíbí červeně. Výsledkem můţe být také např. „heatmapa“, kdy jsou na 

obrázku viditelná místa, která respondenti označovali nejčastěji, která se jim nelíbí 

atd.  
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Dalším trendem je označování míst (např. restaurací, hospod) v prostředí 

Google Maps, kam respondent nejraději chodí a moţnost dopsání komentářů 

a nahrání fotografií z označeného  místa. 

V rámci kvalitativního on-line výzkumu je moţné vyuţít spotřebitelské 

deníky. Respondenti vyplňují příleţitost konzumace výrobku kaţdý den, jinak 

mohou být z výzkumu vyřazeni.  

 Podle zástupců agentury G bude v budoucnu marketing více o naslouchání 

přání zákazníků a k tomu by měl firmě pomoci Community panel. 

 Community panel je propojená skupina lidí v kontinuálním čase přičemţ 

se mohou účastnit stávající i potenciální zákazníci firmy. Motivem pro účast 

v panelu je zejména to, ţe jsou bráni jako poradci pro firmu. Nejčastěji se panel 

vytváří pro danou značku nebo kategorii, sponzoruje a vlastní ho firma. Stejně jako 

jiné on-line metody pouţívané k marketingovému výzkumu, je moţné v rámci 

panelu umisťovat multimédia (fotky, videa apod.) 

 Hlavní vyuţití nachází Community panel při testování konceptů, identifikaci 

trendů, testování komerční hodnoty trendů nebo zjišťování zkušeností zákazníků 

pomoci digitálních deníků. Není příliš vhodné vyuţití této formy výzkumu pro 

zjišťování znalosti/povědomí o značce, zdlouhavé marketingové výzkumy, 

testování trhu a segmentační studie celého trhu. Rovněţ nenajde uplatnění při 

marketingových výzkumech zaměřených na neuţivatele produktu (např. zjištění 

důvodů, proč konkrétní výrobek lidé nekupují).  

 Oblibu u zákazníků si Community panel získal zejména proto, ţe se cítí 

součástí firmy a mají tak vliv na rozhodování, mohou vidět důsledky svých 

názorů, mohou být v kontaktu s ostatními účastníky a mají exklusivní zpětnou 

vazbu (např. ví dřív neţ ostatní o novém produktu). Navíc mají členové panelu 

moţnost komunikovat mezi sebou navzájem a neustále mají v rámci platformy 

panelu kdykoliv zpětnou vazbu. 

 Firmám přináší Community panel následující výhody: rychlost a flexibilitu, 

vědí, co si zákazníci myslí v reálném čase (např. při akci na výrobek) a zapojují je 

do rozhodování, sbírají nápady a návrhy, zahajují rozhovory a vstupují do jejich 

průběhu, mohou vyvěšovat různé dotazníky. Díky uvedeným výhodám realizují 

firmy více marketingových výzkumů za méně peněz.  
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5.2 Analýza nabídek výzkumných agentur 

 Analýza nabídek výzkumných agentur je zaloţena na bodovém hodnocení 

předem stanovených kritérií, která jsou uvedena v Příloze č. 7. Analýza nabídek 

výzkumných agentur zahrnuje agentury A, B, C, D a E. Nebyla analyzována 

nabídka agentury F, která poskytla pouze omezené mnoţství informací 

prostřednictvím e-mailu. Zástupce agentury G se věnoval pouze nabídce on-line 

kvalitativnímu výzkumu, proto tato agentura nebyla do analýzy nabídek on-line 

kvantitativních výzkumů zahrnuta.  

5.2.1 On-line panel 

Struktura on-line panelu 

 Struktura on-line panelu byla hodnocena na základě jeho reprezentativnosti 

na populaci ČR nebo SR. Reprezentativnost byla pro on-line panely agenturami 

uváděna srovnatelně pro obě země.  

 Nejlepší variantou byla struktura reprezentativní na populaci ČR nebo SR 

hodnocená dvěma body, přijatelná varianta je on-line panel reprezentativní na 

internetovou populaci dané země (1 bod). On-line panel nereprezentativní na 

internetovou populaci nebo populaci ČR/SR se při hodnocení nevyskytla. Nejvyšší 

reprezentativnost je schopna zajistit agentura E (viz tab. 5.2).  

Velikost on-line panelu pro ČR, SR 

 Velikost on-line panelu byla vyhodnocována na základě předpokladu, ţe 

čím je větší on-line panel, tím má agentura větší moţnost výběru respondentů 

odpovídajících zadání výzkumu. Výzkumné agentury spravují oddělené on-line 

panely pro Česko a Slovensko, proto byly hodnoceny zvlášť.  

 V České republice mají nejrozsáhlejší on-line panel agentury D a C 

(2 body). Velikost on-line panelů agentur A, B a E lze povaţovat za dostačující, 

tedy přijatelnou variantu (1 bod). Ţádný z on-line panelů v ČR nemá méně neţ 

10 000 registrovaných členů.  

 Na Slovensku disponuje největším on-line panelem agentura C SK, ostatní 

on-line panely mají méně neţ 10 000 respondentů a byly hodnoceny nula body 

(viz tab. 5.2).  
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Dětský on-line panel 

 Firma Kofola má zájem jako výrobce nápojů pro děti oslovit marketingovým 

výzkumem i dětskou populaci. Nejvíce ţádaná varianta je on-line dětský panel 

(věk 4-14 let), který agentura přímo spravuje. Nejvyššího hodnocení dosáhla 

agentura A, která disponuje panelem o velikosti 500 respondentů ve věku 4-14 let. 

Ostatní agentury nabízí dotazování dětí prostřednictvím rodičů registrovaných 

v on-line panelu, coţ je také přijatelná varianta, proto byly agentury ohodnoceny 

jedním bodem. 

Hlavní způsob rekrutace 

 Způsob rekrutace respondentů byl hodnocen z důvodu důvěryhodnosti 

nových respondentů. Všechny agentury rekrutují nové respondenty více způsoby 

(viz kapitola 5.1.4), proto byl do bodového hodnocení zahrnut hlavní způsob 

rekrutace. Nejvýše (2 body) byla hodnocena rekrutace na doporučení stávajících 

panelistů, za přijatelnou variantu (1 bod) byla označena rekrutace při off-line 

dotazování. Rekrutace respondentů cíleně dle zadání a prostřednictvím internetu 

(zejména prostřednictvím reklamních bannerů) jsou jako hlavní varianty rekrutace 

povaţovány za neţádoucí (0 bodů). Dvěma body byly hodnoceny agentury C, D 

a E. Při off-line metodách hlavně získává respondenty do on-line panelu agentura 

A, proto získala jeden bod.  

Aktualizace údajů 

 Aktuální údaje o respondentech jsou nezbytné pro výběr vhodné cílové 

skupiny dotazování, proto je nejlepší variantou povinnost aktualizovat údaje při 

kaţdém dotazování, coţ probíhá pouze v on-line panelu agentury C. Dvakrát 

ročně jsou aktualizovány údaje v on-line panelech A, B a D. Za nejméně vhodnou 

variantu je povaţována aktualizace jednou ročně, coţ je případ agentury E. 

Souhrn bodového hodnocení viz tab. 5.2. 

Celkové bodové hodnocení on-line panelu 

 Při hodnocení kritérií týkajících se on-line panelu získala nejvíce bodů 

agentura C, naopak nejhůře se umístila agentura B (viz obr. 5.2).  
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Zdroj: vytvořeno autorem  

5.2.2 Respondenti 

 Kontrolní mechanismy byly hodnoceny z pohledu moţného počtu členů 

on-line panelu z jedné domácnosti a dle následné kontroly odpovědí respondenta. 

Pouze agentura A umoţňuje registraci jen jednoho člena domácnosti, a proto 

obdrţela dva body. Ostatní agentury vyuţívají kontrolu odpovědí. Nejvíce ţádoucí 

variantu (2 body) logickou kontrolu nebo výpočet indexu důvěryhodnosti (C, 

B, D), za přijatelnou variantu byla povaţována kontrola IP adres agenturou A a E.  

Odměňování respondentů 

 Motivace respondentů systémem odměňování je stěţejní i při jiných typech 

dotazování. Za nejvhodnější metodu odměňování byla zvolena peněţitá odměna, 

kterou vyuţívají agentury A, C, D a E. Za méně vhodnou, avšak přijatelnou 

variantu, byla označena forma věcné odměny vyuţívána agenturou B.  

Zpětná vazba 

 Součástí motivace respondentů je také zpětná vazba. K nejvíce 

preferované variantě patřilo informování respondentů o výsledcích výzkumu, 

coţ formou zařazení respondentů do lifestylových skupin zajišťuje pouze agentura 

D. Agentura B poskytuje respondentům zpětnou vazbu ve formě průzkumů 

spokojenosti, coţ bylo ohodnoceno jako přijatelná varianta (1 bod). Agentury A, C 

a E neposkytují respondentům ţádnou zpětnou vazbu (viz tab. 5.2).  

  

Obr. 5.2: Bodové hodnocení on-line panelu 
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Celkové bodové hodnocení respondentů 

Při dílčím hodnocení kritérií týkajících se respondentů získala nejvíce bodů 

agentura D (viz obr. 5.3).  

 Obr. 5.3: Bodové hodnocení respondentů  

 

 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  

5.2.3 On-line omnibusové šetření 

 V rámci on-line omnibusového šetření byla hodnocena velikost panelu pro 

on-line omnibusové šetření v ČR a SR, moţnost zvolit různou velikost 

omnibusového panelu, frekvence dotazování a způsob stanovení ceny za jednu 

otázku. V obou zemích byla preferována velikost panelu 701-1000 respondentů 

(2 body), coţ v ČR splňují agentury A, B a E. Agentury C a D za on-line 

omnibusové panely s velikostí v intervalu 401-700 respondentů z ČR získaly 

1 bod. Na Slovensku mají agentury A, B a C on-line omnibusové panely s velikostí 

v intervalu 701-1000 respondentů a dostaly dva body (viz tab. 5.2). 

 Agentury C a E nabízí moţnost výběru mezi dvěma různými velikostmi on-

line omnibusového panelu, za coţ získaly navíc jeden bod. Frekvence on-line 

omnibusového šetření byla preferována jednou za 14 dní (2body), coţ splnily 

agentury C, D a E. Jedním bodem byla ohodnocena měsíční frekvence dotazování 

agentury B. Nejméně preferovanou variantou bylo dotazování jednou za čtvrt roku 

(0 bodů), které realizuje agentura A. Za nejvhodnější způsob stanovení ceny za 

jednu otázku bylo ocenění na základě typu otázky a počtu moţných odpovědí. 

Nejlépe byly tedy hodnoceny agentury A, C a E. Agentura D vyuţívá stanovení 

ceny za 1 minutu, proto nezískala ţádný bod. Taktéţ agentura B nezískala ţádný 

bod za pevně daný ceník (viz tab. 5.2).  
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 Agentury A, D a E umoţňují vloţit do on-line omnibusového šetření více 

neţ 10 otázek, coţ bylo vyhodnoceno jako nejvíce preferovaná varianta za 2 body. 

Počet vloţených otázek u agentury A a C je v intervalu 5-10 otázek, proto dostaly 

jeden bod. Při hodnocení nabídek on-line omnibusového šetření nebyly 

hodnoceny konkrétní ceny z důvodu různých způsobů stanovení cen agenturami, 

poskytnuté ceníky agentur jsou uvedeny v Příloze č. 12. 

 V rámci dílčího hodnocení (viz obr. 5.4) on-line omnibusového šetření 

získaly nejvíce bodů agentury E a C (9 bodů), následovala agentura A se osmi 

body. Nejhůře se umístily agentury B a D (viz obr. 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  

5.2.4 Průběh individuálních prezentací 

 Do celkového hodnocení jsem zahrnula i způsob prezentace zástupcem 

agentury. Bylo hodnoceno dodrţení stanoveného času, ochota odpovídat na 

dotazy přítomných studentů a poskytnutí podkladů k prezentaci. Stanovený čas 

nedodrţeli pouze zástupci agentury C a E, proto byli ohodnoceni 0 body. Na 

dotazy bez problémů ochotně odpovídali zástupci agentur D i E, proto obdrţeli dva 

body. Naopak velmi neochotně odpovídali zástupci agentur A, B a C, proto 

neobdrţeli ţádný bod. Další kritérium poskytnutí podkladů nejlépe splnily agentury 

C, D a E. Agentury A a B zaslaly podklady a doplňující informace e-mailem aţ po 

zaslání dotazu. Bodové hodnocení je uvedeno v tab. 5.2. 

  

Obr. 5.4: Bodové hodnocení on-line omnibusového šetření 
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Celkové bodové hodnocení průběhu individuálních prezentací 

Kritéria stanovená pro průběh individuálních prezentací nejlépe splnila 

agentura D a získala tak maximální počet bodů (viz obr. 5.5). 

 

 

 

 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  

 

 

Kritérium 
Agentura 

A B C D E 

On-line panel 

1. Struktura on-line panelu 1 1 1 1 2 

2.  Velikost on-line panelu pro ČR 1 1 2 2 1 

3.  Velikost on-line panelu pro SR 0 0 2 0 0 

4. Dětský on-line panel (věk 4 - 14 let) 2 1 1 1 1 

5. Hlavní způsob rekrutace respondentů 1 0 2 2 2 

6. Aktualizace údajů 1 1 2 1 0 

Dosaţené body   6 4 10 7 6 

Maximálně dosaţitelný počet bodů  12 12 12 12 12 

Dosaţené body v % 50% 33% 83% 58% 50% 

Respondenti  

7.1. Počet členů z 1 domácnosti v panelu 2 0 0 0 0 

7. 2. Kontrola odpovědí 1 2 2 2 1 

8.  Odměňování respondentů 2 1 2 2 2 

9.  Zpětná vazba 0 1 0 2 0 

Dosaţené body 5 4 4 6 3 

Maximálně dosaţitelný počet bodů  8 8 8 8 8 

Obr. 5.5: Bodové hodnocení průběhu individuálních prezentací 

Tab. 5.2: Bodové hodnocení výzkumných agentur (v bodech) 
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Zdroj: vytvořeno autorem  

Celkové hodnocení výzkumných agentur  

 Při bodovém hodnocení bylo moţné získat nejvíce 36 bodů. Z hodnocených 

agentur získala nejvíce bodů za všechna hodnocená kritéria agentura C, a to 

27 bodů (75 % bodů). Agentura tak splňuje nejlépe definovaná kritéria. Druhého 

nejlepšího hodnocení dosáhla agentura D (23 bodů, tj. 64 %).  

  

Dosaţené body v % 63% 50% 50% 75% 38% 

On-line omnibusové šetření  

10.1.  Velikost panelu pro ČR 2 2 1 1 2 

10.2.  Velikost panelu pro SR 2 2 2 0 0 

10.3. Variabilita počtu respondentů 0 0 1 0 1 

10.4.  Frekvence šetření 0 1 2 2 2 

10.5. Způsob stanovení ceny za 1 otázku 2 0 2 0 2 

10.6. Maximální počet zadaných otázek 2 1 1 2 2 

Dosaţené body 8 6 9 5 9 

Maximálně dosaţitelný počet bodů  11 11 11 11 11 

Dosaţené body v % 73% 55% 82% 45% 82% 

Průběh individuálních prezentací  

11.1. Dodržení času prezentace 1 1 0 1 0 

11.2.  Ochota odpovídat 0 0 2 2 2 

11.3.  Poskytnutí podkladů prezentace 1 1 2 2 2 

Dosaţené body 2 2 4 5 4 

Maximálně dosaţitelný počet bodů  5 5 5 5 5 

Dosaţené body v % 40% 40% 80% 100% 80% 

Celkový počet bodů  21 16 27 23 22 

Maximálně dosaţitelný počet bodů celkem 36 36 36 36 36 

Dosaţené body v % 58% 44% 75% 64% 61% 
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5.3 Analýza internetových aplikací 

 Popis analyzovaných stránek je uveden v Příloze č. 13, součástí popisu 

jsou také ukázky prostřední jednotlivých internetových aplikací. Stejně jako 

u analýzy nabídek výzkumných agentur byla při analýze internetových aplikací pro 

správu dotazníku stanovena hodnotící kritéria. Hodnocení internetových aplikací 

bylo rozděleno na společné sluţby internetových aplikací, hodnocení verzí zdarma 

a hodnocení verzí za poplatek. 

5.3.1 Sluţby internetových aplikací 

 Správa a ovládání všech hodnocených aplikací je přehledná a snadná. 

Pouze aplikace Formsite má mírně sloţitý systém ovládání, který je po vytvoření 

několika otázek lehce osvojitelný. Kromě aplikace Dotazníky.cz jsou všechny www 

stránky určeny k přímé správě a editaci on-line dotazníku. Bodové hodnocení 

viz tab. 5.3. 

 Pouze stránky Easyresearch nabízí za poplatek k dispozici vlastní 

databázi respondentů (1 bod), coţ je výhodné pokud firma nedisponuje 

dostatečně velkou vlastní databází e-mailů k rozesílání dotazníku. 

 Ve všech aplikacích je k dispozici link, který je moţné rozeslat 

prostřednictvím e-mailu, coţ bylo ohodnoceno jedním bodem. Placená verze 

aplikace Formsite nabízí automatické rozeslání dotazníku na adresy 

z e-mailového adresáře (2 body). V aplikaci Dotazniky je on-line dotazník umístěn 

na doménu III. řádu (např. www.nazevfirmy.dotazniky.cz). 

 Nabídka knihovny předdefinovaných dotazníků s moţností úpravy byla 

ohodnocena dvěma body u aplikací Easyresearch a Formsite. Aplikace Formsite 

navíc nabízí předdefinované formuláře vyuţitelné např. pro interní komunikaci 

ve firmě.  

 On-line dotazník sestavený pomocí všech hodnocených aplikací je moţné 

spravovat přímo z internetového rozhraní, není vyţadována instalace dalšího 

softwaru. Uvedení referencí povaţuji také za jedno z kritérií pro rozhodování. Na 

svých stránkách uvádí firmy, které vyuţily sluţeb, aplikace FreeOnlineSurveys 

a Formsite (bodové hodnocení viz tab. 5.3). 
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 Prohlíţení výzkumů realizovaných jinými zadavateli umoţňuje pouze 

aplikace Vyplnto. Tuto moţnost jsem ocenila jedním bodem, protoţe můţe 

slouţit jako dobrý zdroj sekundárních dat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky 5.3 je patrné, ţe nejvíce bodů získala při hodnocení sluţeb 

aplikace Formsite (12 bodů), dále získaly nejvíce bodů aplikace Easyresearch 

a iAnkety (11 bodů). Jelikoţ bylo moţné získat maximálně 18 bodů, je patrné, ţe 

ţádná z aplikací v rámci hodnocení poskytovaných společných sluţeb nepostihuje 

celé spektrum ţádoucích sluţeb. Nejlépe hodnocená aplikace Formsite dosáhla 

67 % moţných bodů.  

5.3.2 Hodnocení verzí zdarma  

Do hodnocení bezplatných verzí nebyla zahrnuta aplikace Dotazniky, 

protoţe nenabízí verzi zdarma. 

Neomezeně dlouhou dobu je verze zdarma k dispozici v aplikacích 

Formsite, Questionform a Vyplnto. Aplikace Easyresearch umoţňuje vyzkoušení 

zdarma po dobu jednoho měsíce, aplikace iAnkety je k dispozice tři měsíce. 

Kromě aplikace Questionform umoţňují všechny ostatní respondentům zobrazovat 

samostatně kaţdou otázku z on-line dotazníku. Bodové hodnocení viz tab. 5.4. 

Formsite i Questionform poskytují bezplatně celou datovou matici v 

Excelu, to znamená, včetně záhlaví s variantami odpovědí. Aplikace Easyresearch 

poskytuje export dat do Excelu bez záhlaví v datové matici. Jelikoţ je moţnost 

Tab. 5.3: Bodové hodnocení společných sluţeb aplikací (v bodech) 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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exportu sesbíraných dat do Excelu velmi důleţitá, byly aplikace 

FreeOnlineSurveys a iAnkety neumoţňující export výsledků ohodnoceny nula 

body. 

Generování výsledkých grafů různých typů volitelných zadavatelem bylo 

obodováno dvěma body v aplikacích Easyresearch a Formsite. Ostatní aplikace 

nabízí pouze základní typy grafů bez moţností variabilty, proto byly ohodnoceny 

jedním bodem (viz tab. 5.4).  

Všechny aplikace kromě Formsite umoţňují vloţení vlastního úvodu 

i závěru dotazníku, coţ bylo ohodnoceno dvěma body. V aplikaci Formsite je 

v bezplatné verzi vkládán automaticky generovaný úvod a závěr on-line dotazníku 

sestavený provozovatel, proto aplikace nezíslala v rámci tohoto kritéria ţádný bod.  

Tab. 5.4: Bodové hodnocení bezplatných verzí aplikací (v bodech) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny hodnocené aplikace umoţňují v bezplatné verzi vloţení 

uzavřených otázek s jednou moţnou odpovědí, uzavřených otázek s více 

moţnými odpověďmi, otevřených otázek a hodnotících škál s jedním typem škály. 

Dvěma body byly ohodnoceny nadstandardní typy otázek jako seznam s moţností 

seřazení odpovědí, hodnotící škála s výběrem z více typů škál, maticová otázka 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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a otázka s moţností vloţení souboru (hodnocení viz tab. 5.4). Při hodnocení byly 

nejvíce body ohodnoceny sloţitější typy otázek. Pokud aplikace ve verzi zdarma 

typ otázky nenabízí, byla poloţka ohodnocena nula body.  

Hodnocení bezplatných verzí bylo velmi vyrovnané. Nejvíce bodů získaly 

aplikace Formsite a Questionform, shodně 19 bodů z 24 moţných (tj. 71 %). 

Dále se velmi dobře umístila aplikace Vyplno (18 bodů), ale její významnou 

nevýhodou je export dat pouze ve formátu CSV. Kompletní bodové hodnocení je 

uvedeno v tab. 5.4.  

5.3.3 Hodnocení verzí za poplatek 

Při hodnocení zpoplatněných verzí aplikací nebyly rozlišovány verze dle 

úrovně poplatku (viz tab. 5.5), protoţe se poskytované sluţby liší jen minimálně. 

Podrobný popis jednotlivých verzí je uveden v Příloze č. 13.  

Při sestavování hodnotících kritérií byl brán ohled na rozsah sluţeb, které 

daná aplikace nabízí jiţ v bezplatné verzi, a které jsou přidané za poplatek. 

Kritéria dostupná jiţ ve verzi zdarma byla ohodnocena nejvyšším počtem bodů Za 

přijatelnou variantu byla povaţována moţnost vyuţití funkce za poplatek (za 1 bod 

u kritérií 1.-4. a 6.). V případě, ţe funkce nebyla dostupná ani za poplatek, je dané 

kritérium ohodnoceno nula body.   

Do bodového hodnocení zpoplatněných verzí nebyly opětovně zahrnuty 

moţnosti vkládání typů otázek 6.4 aţ 6.10, které jsou u všech aplikací k dispozici 

jiţ ve verzi zdarma.   

Hodnocení aplikace Dotazniky vychází z předpokladu, ţe při programováni 

on-line dotazníku provozovatelem aplikace je moţné poţadovat funkce 

srovnatelné s jinými aplikacemi. Funkčnost této aplikace nebyla odzkoušena, 

jelikoţ, jak jiţ bylo uvedeno, není provozována v bezplatné verzi.  

Nejniţší měsíční poplatek v první i druhé úrovni zpoplatněných verzí jsou 

v aplikacích Formsite a Questionform. Naopak nejvyšší poplatky jsou 

v aplikacích Dotazniky a Easyresearch. Cenové srovnání všech aplikací viz tab. 

5.5. 

Z tab. 5.5 je patrné, ţe aplikace Easyreseach, FreeOnlineSurveys a Vyplnto 

nerozlišují více verzí zpoplatnění. Z důvodů srovnatelnosti byly všechny ceny 
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převedeny dle aktuálních kurzů na české koruny. Převodový kurz je uveden také 

v tab. 5.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny hodnocené aplikace umoţňují stránkování dotazníku, automaticky 

generované grafy různých typů, vloţení vlastního úvodu i závěru do dotazníku.  

Vloţení otázek typu sémantický diferenciál bylo ohodnoceno dvěma body 

u aplikací Dotazniky a Easyresearch, protoţe vzhledem k poměrně vysoké ceně 

lze předpokládat širší spektrum poskytovaných sluţeb neţ u ostatních aplikací. 

Všechny zpoplatněné verze aplikací také umoţňují vloţit různě velké soubory dle 

výše poplatku (viz Příloha č. 13). Ojedinělá je moţnost vloţení otázky týkající se 

mapy v aplikaci Questionform, ţádná jiná aplikace takový typ otázky nenabízí.  

Všechny aplikace zahrnují typy otázek jako ve verzích zdarma, doplňkové 

funkce při editaci otázek a větší variabilitu odpovědí. 

Aplikace Formsite umoţňuje filtrování odpovědí přímo z webového rozhraní 

(také ve verzi zdarma), nadefinované filtrování je moţné také vyuţít pro vytisknutí 

výsledků výzkumu.  

Při celkovém hodnocení získala nejvíce bodů aplikace Questionform 

(15 bodů), z důvodu nejširšího spektra moţných otázek vkládaných do on-line 

Tab. 5.5: Cenové srovnání verzí za poplatek (v Kč) 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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dotazníku. Aplikace Formsite získala také velmi dobré hodnocení (14 bodů). 

Velkou výhodou této aplikace je funkce filtrací odpovědí pro třídění druhého 

stupně.   

Maximálně bylo moţné dosáhnout 25 bodů, hodnocení většiny stránek 

sníţila nemoţnost vloţení otázky typu sémantický diferenciál, otázka s dotazem 

na mapu (kromě Questionform), u aplikací Dotazniky, Easyresearch a Vyplnto 

výše minimálního poplatku (poplatek 1. úrovně). Celkové bodové hodnocení je 

uvedeno v tab. 5.6. 

Tab. 5.6: Bodové hodnocení zpoplatněných verzí aplikací (v bodech) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vytvořeno autorem 
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5.4 Závěry a doporučení k on-line výzkumu 

Na základě bodového vyhodnocení nabídek výzkumných agentur analýzy 

a internetových stránek pro tvorbu on-line dotazníků jsem dospěla k následujícím 

návrhům pro oddělení výzkumů a analýz firmy Kofola Holding, a. s.  

5.4.1 Doporučení k nabídkám výzkumných agentur 

Na základě bodového hodnocení byly z hlediska velikosti nejlépe 

hodnoceny panely agentur D a C pro Českou republiku, na Slovensku provozuje 

největší on-line panel agentura C. Rozsáhlý on-line panel je předpokladem většího 

výběru vhodných respondentů.  

Všechny hodnocené agentury deklarují reprezentativnost svých on-line 

panelů na internetovou populaci, agentura E je schopna zaručit reprezentativnost 

i na celou populaci ČR. Struktura on-line panelů také úzce souvisí s celkovou 

počítačovou gramotností a vyuţíváním internetu lidmi starších věkových skupin. 

Dosaţitelnost respondentů starších padesáti let on-line výzkumem je velmi nízká, 

a proto není on-line výzkum vhodný pro dotazování starších cílových skupin.  

Agentura F dále poukazuje na odlišnosti, které je třeba brát v úvahu při 

rozhodování o on-line metodě sběru dat, mezi pravidelnými uţivateli internetu 

a neuţivateli internetu z hlediska lifestylu. Uţivatelé internetu jsou významně 

častěji [61]: 

 orientovaní na kvalitu a jsou ochotni si připlatit za značku; 

 kladou důraz na vzdělání a osobní rozvoj a chtějí být informováni; 

 ctiţádostiví, často se označují za názorové vůdce; 

 orientovaní na zdraví a zdravé produkty; 

 mají kladný postoj k technice a nakloněni novým technologiím 

a změnám.  

On-line dotazování je agenturami všeobecně doporučováno k výzkumu na 

specifických cílových skupinách, cenovým testům, testům obalů, reklam nebo 

vizuálů a panelovým výzkumům (dlouhodobé sledování spotřeby nebo útraty).  
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Internetový panel dětí ve věku 4-14 let spravuje pouze agentura A, ostatní 

hodnocené agentury dotazují děti prostřednictvím rodičů registrovaných v on-line 

panelu. K oslovení dětské populace ve věku 4 – 14 let bych dle informací 

obdrţených od výzkumných agentur doporučovala vyuţit spíše off-line metod 

dotazování neţ on-line výzkumu.  

Jednou z problematických stránek on-line dotazování je zajištění kontroly 

respondentů, resp. zajištění vyplnění dotazníku skutečně vybraným 

respondentem. Agentury ke kontrole svých panelistů vyuţívají několik metod 

a většinou kombinují více kontrolních mechanismů dohromady. 

Pouze agentury A a F vyuţívají jako jeden z prostředků kontroly moţnost 

registrace pouze jednoho člena domácnosti do on-line panelu. Zamezí se tak 

vyplnění dotazníku jiným rodinným příslušníkem, ale nelze potom sledovat 

rozdílnost názorů členů domácnosti. Dále je často vyuţíváno kontroly IP adres, 

coţ ale zabrání vícečlenné domácnosti s jedním počítačem účastnit se 

dotazování.  

Během individuálních rozhovorů byl také potvrzen předpoklad, ţe on-line 

výzkum můţe ušetřit aţ polovinu nákladů. Výrazně se také zkrátí doba potřebná 

pro výzkum, jelikoţ sběr dat na vzorku cca 400 – 500 respondentů je moţné 

realizovat i během jednoho dne.  

 K zjištění odpovědí na několik málo otázek nebo ověření základního rámce 

pro další marketingový výzkum doporučuji firmě vyuţít on-line omnibusového 

šetření. Tento druh šetření představuje významnou úsporu nákladů při získání 

kvalitních informací. Na základě analýzy pomocí bodového hodnocení byla jako 

nejvhodnější agentura pro on-line omnibusové šetření vyhodnocena agentura E.  

 V rámci celkového bodového hodnocení dosáhla nejvyššího výsledku 

agentura C a doporučuji ji jako všestrannou agenturu, která splnila nejlépe 

definovaná kritéria (kritéria viz Příloha č. 8).  
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5.4.2 Doporučení k internetovým stránkám pro tvorbu dotazníků 

Vlastní tvorba a správa dotazníku lze s určitostí povaţovat za méně 

nákladnou variantu on-line dotazování.  

Ve všech případech je však nutné počítat ve firmě Kofola Holding 

s pracovníkem, který se musí poměrně časově náročnou správou dotazování 

zabývat.  

V případě, ţe se firma nechce zabývat sestavováním on-line dotazníku, 

doporučuji vyuţít aplikace Dotazniky, která zaslaný dotazník naprogramuje 

a „vyvěsí“ na internetu.  

Při bodovém hodnocení internetových aplikací pro správu on-line dotazníku 

získala nejvíce bodů při hodnocení poskytovaných sluţeb i hodnocení verzí 

zdarma aplikace Formsite, proto ji doporučuji vyuţít. Tato aplikace navíc od verze 

„Pro 2“ umoţňuje, aby pod jedním účtem pracovalo více uţivatelů.  

Stejně tak aplikace Questionform nabízí široké spektrum sluţeb a ve 

zpoplatněné verzi i specifické typy otázek (např. otázka s dotazem na mapu).  

Aplikace Formsite i Questionform jsou z testovaných aplikací nabízeny za 

nejniţší ceny, ale přitom poskytují široké spektrum sluţeb. 

Hlavní nevýhodou vyuţití všech internetových stránek pro vlastní tvorbu 

dotazníku je nemoţnost rozeslání dotazníku pouze cílovým skupinám dotazování. 

Po sesbírání dat je tak nezbytné data dále filtrovat. Funkci filtrování otázek přímo 

z webové aplikace nabízí stránky Easyresearch.cz a aplikace Formsite. 

Pro vlastní správu dotazníkového šetření je bezpodmínečně nutná 

dostatečně velká vlastní databáze kontaktů zahrnující všechny cílové skupiny 

firmy Kofola Holding, a. s. 

Podle dostupných interních informací firma disponuje databází e-mailových 

adres získaných prostřednictvím několika tematických kampaní na svých 

internetových stránkách (např. vánoční věštba), které by mohla vyuţít k rozeslání 

dotazníků.  

V případě neexistence dostatečně velké databáze e-mailových adres je 

z nalezených a vyzkoušených aplikací jediná vyuţitelná www stránka firmy 
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Easyresearch, která je schopná poskytnout databázi respondentů podle 

poţadavků firmy.  

 Při analýze internetových stránek jsem se setkala také s moţností 

prohlíţení jiţ provedených výzkumů na českých stránkách www.vyplnto.cz. Právě 

sekundární data získaná z jiţ provedených výzkumů mohou firmě Kofola Holding, 

a. s. poskytnout základní přehled o názorech v populaci a určit například směr 

dalších výzkumů. Stránky jsou nejčastěji vyuţívány ke sběru dat studenty pro 

seminární či závěrečné práce, proto jsou výzkumy provedeny na vzorcích 

v řádech stovek respondentů, přesto však mohou potřebám firmy dobře poslouţit.  
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6 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabývala analýzou potenciálních moţností 

vyuţití internetu pro marketingový výzkum.  

Cílem práce bylo získání informací o současné nabídce výzkumných 

agentur na českém a slovenském trhu. Účelem charakteristiky nabídek 

výzkumných agentur bylo získání informací pro další rozhodování o vyuţití on-line 

výzkumu firmou Kofola Holding, a. s.  

Hlavním účelem analýzy nabídek výzkumných agentur pomocí bodového 

hodnocení byl výběr výzkumné agentury, která je schopna zajistit kvalitní on-line 

výzkum dle stanovených kritérií (viz Příloha č. 7).  

Dílčím cílem práce bylo vyhledání vhodných internetových stránek pro 

tvorbu on-line dotazníku vlastními silami firmy. Účelem bylo vyhledat internetovou 

aplikaci, která poskytuje nejširší spektrum sluţeb zdarma. Dále byla vyhledána 

stránka, která nabízí nejlepší poměr kvality a ceny.  

Kapitola teoretická východiska vymezila teoretické předpoklady při realizaci 

on-line kvantitativního výzkumu. Další kapitola stručně představila firmu Kofola 

Holding, a. s, oslovené výzkumné agentury a prostředí, v němţ firma podniká. 

Kapitola analýza výsledků charakterizovala nabídku oslovených výzkumných 

agentur. Primární data byla získána při individuálních prezentacích a rozhovorech 

se zástupci agentur. Nabídky byly následně pomocí bodové metody vyhodnoceny.  

Bodová metoda byla vyuţita také při analýze aplikací pro tvorbu on-line 

dotazníku. Při analýze internetových stránek pro tvorbu on-line dotazníku jsem 

pracovala s dostupnými sekundárními daty na příslušných www stránkách.  

On-line dotazování lze doporučit na mladších specifických cílových 

skupinách. Zcela nevhodné je pro dotazování osob starších padesáti let, protoţe 

lidé v této věkové skupině pouţívající internet nejsou jejími typickými 

reprezentanty.  

Nejvyšší vyuţitelnost nachází on-line prostředí u cenových testů, testování 

obalů, reklam a vizuálu a panelových výzkumů jako je např. dlouhodobé sledování 

spotřeby nebo útraty.  
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Realizace marketingového výzkumu prostřednictvím internetu přináší stejně 

jako jiné metody výzkumu určité výhody a nevýhody. K největším přínosům on-line 

dotazováním jednoznačně patří rychlost a sníţení nákladů aţ o polovinu, coţ je 

v současné době „utahování opasků“ jednoznačným pozitivem.  

Hlavním omezením dotazování v prostředí internetu je obecně nemoţnost 

dosaţení výběrového vzorku reprezentativního na celou populaci. Většina 

uţivatelů internetu má také specifické spotřebitelské návyky a ţivotní styl.  
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Podmínky členství v OnlinePanelu společnosti B4  

Členem OnlinePanelu se můţe stát pouze státní příslušník České republiky. 

Kaţdý můţe mít v OnlinePanelu pouze jednu registraci. 

Člen OnlinePanelu v rámci registrace i vyplňování výzkumů uvádí pravdivé 

informace. 

Člen OnlinePanelu poskytuje všechny údaje o své osobě dobrovolně a souhlasí 

s tím, aby byly tyto údake pouţity k výběru pro zařazení do výzkumů. 

Minimální poţadovaný věk pro členství v OnlinePanelu je 13 let.  

Pravidla uţívání OnlinePanelu: 

Následující text je dohodou mezi uţivatelem a provozovatelem, jehoţ 

odsouhlasením se uţivatel zavazuje dodrţovat pravidla v něm stanovená. 

V případě jejich porušení můţe provozovatel uplatnit opatření v něm obsaţená. 

Sluţba OnlinePanel (dále jen "Sluţba") je sluţbou, kterou v síti internet provozuje 

výzkumná agentura Network Media Service, s.r.o. (dále jen "provozovatel") 

a pouţívají ji uţivatelé Sluţby. 

Pravidla uţívání Sluţby:  

1. Sluţba umoţňuje zaregistrovaným uţivatelům přístup k výzkumům, které 

organizuje provozovatel. 

2. Uţivateli sluţby jsou uţivatelé sítě internet, kteří si v rámci Sluţby vytvoří 

uţivatelský účet. Vytvoření účtu spočívá ve vyplnění registračního formuláře, 

přečtení pravidel OnlinePanelu a stisknutí tlačítka "Souhlasím a chci se 

registrovat" na této stránce. 

3. Členem OnlinePanelu se můţe stát pouze státní příslušník České republiky. 

4. Členství v OnlinePanelu je dobrovolné a kaţdý jeho člen má moţnost kdykoliv 

svoje členství ukončit. 

                                            
4
 ONLINEPANEL. Podmínky členství. [online]. [cit. 2010-02-01] Dostupný z WWW: 

<http://www.onlinepanel.cz/default/index/membership-conditions/>. 
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Uţivatel souhlasí s následujícími podmínkami uţití Sluţby:  

a. Potvrzuji, ţe při registraci do OnlinePanelu jsem veškeré své osobní údaje 

uvedl/a dobrovolně, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně 

osobních údajů. Souhlasím s tím, aby tyto údaje slouţily k výběru pro zařazení 

do výzkumů. V případě ukončení spolupráce s výzkumnou agenturou Network 

Media Service budou tyto údaje vymazány. 

b. Potvrzuji, ţe v OnlinePanelu mám pouze jednu registraci. 

c. Sluţba je poskytována zdarma. Uţivateli přísluší odměna v podobě "oplatek" - 

bodů, které je moţné směnit za zboţí z katalogu či hotovost. 

d. Provozovatel si vyhrazuje, ţe odměny či hotovost bude zasílat pouze na území 

České republiky a Slovenské republiky. 

e. Uţivatel nemá nárok na náhradu případné škody, způsobené: 

- nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností Sluţby  

- jakýmkoliv jiným následkem pouţívání Sluţby  

f. Pouţíváním sluţby se rozumí přihlášení se do systému Sluţby, účast na 

výzkumech, vyplňování on-line dotazníků, účast na skupinových diskusích 

a jiné aktivity provozovatele související s výzkumem. 

g. Provozovatel si vyhrazuje právo nabízet členům OnlinePanelu účast na 

výzkumech partnerských subjektů v rámci České republiky i zahraničí. 

h. Provozovatel se zavazuje, ţe informace, které o sobě uţivatel při registraci 

uvedl, neposkytne třetí osobě. 

i. Provozovatel se zavazuje, ţe obsah výzkumů neposkytne neoprávněným 

osobám. 

j. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat uţivateli Sluţby e-mailové zprávy, 

obsahující informace o novinkách, které Sluţba nabízí. 

k. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek uţití Sluţby, a to 

i bez předchozího upozornění. 

l. Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Sluţby vymazat uţivatelský účet:  

- který byl vytvořen, ale nebyl pouţíván déle neţ 1 rok  
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- jehoţ uţivatel se pokusil přihlásit jako jiný uţivatel bez vědomí tohoto jiného 

uţivatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Sluţby.  

m. Uţivatel se zavazuje, ţe se nebude třetím osobám zmiňovat o tématu 

a obsahu výzkumů Sluţby OnlinePanelu, pokud o to bude v průběhu uţívání 

Sluţby poţádán.  

  

 



Příloha č. 2 

Stránka 1 z 1 

 

Dělení panelů pro účely marketingového výzkumu 

 

Panel spotřebitelů 

Panel domácností můţe být všeobecný nebo specializovaný. Všeobecný 

panel domácností je vzorkem průměrných domácností, které mají společná určitá 

klasifikační kritéria (např. průměrný příjem, průměrná struktura domácnosti). 

Specializovaný panel domácností je tvořen domácnostmi, které jsou něčím 

specifické (např. domácnosti staré, domácnosti ţijící na venkově, domácnosti ţijící 

na sídlišti). Panely domácností reprezentují názory na současný a budoucí vývoj 

hospodářské situace, na ţivotní úroveň domácností, na vývoj cen nebo nákupní 

úmysly v budoucnu. [8] 

Panel jednotlivců je pouţíván pro různé výzkumy, důleţitá je jeho stabilita 

a také přesnost určení identifikačního znaku. [8] 

Spotřebitelské panely jsou vyuţívány nejen výzkumnými agenturami, ale 

také statistickými úřady a dalšími veřejnými institucemi jako dobrý zdroj informací, 

i přesto ţe vypovídací schopnost je do jisté míry ovlivněna panelovým efektem. [8] 

Panel organizací 

Panel obchodních organizací je vyuţíván zejména v maloobchodě. Pomocí 

panelu jsou zpracovávány informace o sledovaném zboţí, podávány pravidelné 

informace o velikosti trhu, trţních podílech, distribuci a spotřebitelských cenách. 

Dále jsou zpracovávány studie maloobchodu zahrnující mapování velikosti 

a struktury prodejní sítě, analýzu image nebo spokojenost zákazníků. Panel 

obchodních organizací tak lze označit za nástroj stále analýzy maloobchodního 

trhu. [8] 
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Doporučený kvalitativní standard internetového výzkumu 
pro SIMAR5 

Tento standard má rozšiřující charakter k platným standardům SIMAR, kterými se 

realizují zásady ESOMARu. Úkolem standardu je určit specifická doporučení pro 

výzkumy prováděné prostřednictvím internetu. Tento standard má doporučující 

charakter.  

 

Výzkumy prováděné prostřednictvím internetu (v rámci tohoto standardu) rozšiřují 

nebo jsou přímo ovlivněny některými z následujících dokumentů. Související 

dokumenty a zákony: 

 Mezinárodní standardy Internetového výzkumu ESOMARu  

http://www.esomar.nl/esomar/show/id=104178 

 Zákon o některých sluţbách informační společnosti („antispamový“ 

zákon)  

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=579 

 Často kladené otázky k zákonu č. 480/2004 Sb., o některých sluţbách 

informační společnosti  

http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1769 

 Novela zákona o ochraně osobních údajů  

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=508 

 Sběr a kontrola pořizovaných dat  

http://www.simar.cz/standardy-kvality/kvalitativni-standardy/sber-a-kontrola-

porizovanych-dat.php 

 Prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu  

http://www.simar.cz/standardy-kvality/kvalitativni-standardy/prezentace-

vysledku-marketingoveho-vyzkumu-trhu.php 

                                            
5
 SIMAR. Doporučený kvalitativní standard internetový výzkum pro SIMAR. [online]. [cit. 2010-01-

27]. Dostupný z WWW: <http://www.simar.cz/standardy-kvality/kvalitativni-standardy/internetovy-
vyzkum.php>. 

http://www.esomar.nl/esomar/show/id=104178
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=579
http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1769
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&T=508
http://www.simar.cz/standardy-kvality/kvalitativni-standardy/sber-a-kontrola-porizovanych-dat.php
http://www.simar.cz/standardy-kvality/kvalitativni-standardy/sber-a-kontrola-porizovanych-dat.php
http://www.simar.cz/standardy-kvality/kvalitativni-standardy/prezentace-vysledku-marketingoveho-vyzkumu-trhu.php
http://www.simar.cz/standardy-kvality/kvalitativni-standardy/prezentace-vysledku-marketingoveho-vyzkumu-trhu.php


Příloha č. 3 

Stránka 2 z 8 

 

1. DEFINICE INTERNETOVÉHO VÝZKUMU 

Internetový výzkum je typ marketingového výzkumu, při kterém je sběr dat 

realizován prostřednictvím internetu, kdy respondent: 

 vyplní dotazník online prostřednictvím internetu/intranetu nebo 

 „stáhne“ dotazník ze serveru (internetový či intranetový server) a odešle jej 

zpět prostřednictvím elektronické pošty nebo 

 obdrţí odkaz (URL link) na dotazník/dotazník prostřednictvím elektronické 

pošty a vyplní jej (v online) prostředí nebo 

 se účastní hloubkového rozhovoru nebo skupinové diskuse, a to 

prostřednictvím internetu nebo 

 se účastní v měřícím systému, který monitoruje jeho internetovou aktivitu 

prostřednictvím „cookies“ nebo aplikace instalované přímo na jeho počítači 

Uvedené způsoby účasti přitom nerozlišují, zda je respondent členem panelu nebo 

se účastní jednorázově. 

 2. PODMÍNKY 

2.1. Dobrovolnost  

 Účast respondenta na výzkumu je vţdy dobrovolná. Realizátor výzkumu 

nesmí rekrutovat respondenty a sbírat o nich osobní informace tajným, 

nekalým či nevyţádaným způsobem, tedy shromaţďováním e-mailových 

adres a informací o respondentech bez jejich vědomí a bez uvedení 

způsobu dalšího zacházení s těmito informacemi. 

 Výzkum nesmí za ţádných okolností narušovat soukromí účastníků 

internetového výzkumu. V případě pop-up internetového výzkumu nesmí 

být návštěvníci internetové stránky, kteří si nepřejí účastnit se výzkumu, 

obtěţováni např. četným zobrazováním pop-up okna. 

 Realizátor výzkumu musí vyuţít dostupných technologií pro zajištění 

neobtěţování respondenta a na ţádost musí podat informaci o pouţité 

technologii. 
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 Respondent má moţnost odmítnout účast na jakémkoli výzkumu – ihned po 

nabídce účasti na takovém výzkumu, stejně jako odmítnout jakýkoli další 

kontakt s realizátorem výzkumu. 

 Osobní informace o internetových respondentech jsou chráněny a nesmí 

být s nimi nakládáno bez jejich vědomí. 

2.2. Anonymita 

 Pro zveřejnění osobních údajů respondenta je vţdy zapotřebí mít souhlas 

respondenta učiněný předem. V opačném případě je vţdy zachována jeho 

anonymita.  

 Osobně identifikované údaje o respondentech nesmi byt pouţity pro jiné 

neţ výzkumné účely (např. pro přímý marketing, ani pro ţádné jiné prodejní 

techniky). 

2.3. Informovanost respondenta a kontakt na technickou podporu 

 Respondent je předem pravdivě informován o povaze výzkumu. Účel 

výzkumu můţe být utajen tak, aby nevedl k ovlivnění respondenta 

a respektoval výzkumné potřeby. 

 Respondent je informován o anonymitě a pouţití sebraných dat v úvodu či 

popisu výzkumu. Dále by měl být respondent před zahájením vyplňování 

dotazníku informován o moţnosti opakovaně vstoupit či nevstoupit do 

dotazníku, době trvání výzkumu (časové omezení, do kdy je moţné 

dotazník vyplnit) a délce dotazování. Během vyplňování by mělo být 

zobrazeno měřící zařízení sledující zbývající délku dotazníku. 

 Respondent musí mít moţnost zjistit více informací o realizátorovi výzkumu, 

např. pomocí hyperlinku na webovou stránku realizátora.  

 Informace o výzkumu obsahuje minimálně následující informace:  

o Identitu realizátora 

o Oblast výzkumu (v případě multiklientských výzkumů vyjmenovat 

oblasti výzkumu) 

o Odměnu (benefity) za účast ve výzkumu – pokud existují 

o Důvod oslovení konkrétního respondenta 
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o Link k informacím o ochraně dat (pokud se nejedná o respondenta z 

panelu) 

 Respondenti musí být informováni o zapojení tzv. cookies, nebo dalšího 

podobného zařízení a musí mít moţnost toto zařízení vypnout, či odstranit, 

v případě, ţe to není moţné i odvolat svůj souhlas s účastí. 

 Informace musí být doplněna kontaktem na technickou podporu libovolnou 

formou (email, telefon apod.). 

2.4. Bezpečnost osobních dat 

 Osobní data o respondentech musí být zabezpečena tak, aby bylo 

zabráněno manipulaci s daty neoprávněnou osobou. 

 Osobni data nesmí být dosaţitelná bez nutnosti znalosti bezpečnostních 

údajů, např. uţivatelského jména a hesla, nebo bez vlastnictví digitálního 

klíče. 

 Osobními daty se pro účely internetového výzkumu rozumí odpovědi 

respondenta spojené s identifikačními údaji o daném respondentovi. 

 Dotazování dětí a mladistvých se řídí zvláštními zásadami, stanovenými 

ESOMARem. Pokud si nemůţe realizátor obstarat ověřený souhlas rodičů 

s dotazováním mladistvého (i přes internet), nemůţe dotazovat osoby 

mladší 15ti let. 

2.5. Opora výběru respondentů 

 Vyuţití soukromé i firemní adresy pro rekrutaci respondentů k účasti na 

výzkumu je moţné pouze v případě, kdy tyto adresy byly poskytnuty se 

souhlasem jejich uţivatele k zaslání informací tohoto typu. Pokud je vyuţita 

databáze klienta, pak musí email obsahovat informace o zdroji této 

databáze. 

 Emailové adresy nebudou vyuţity k opakovanému kontaktu nad rámec 

výzkumného šetření. Adresy nebudou zpracovávány spolu s ostatními daty 

a bude zajištěno jejich bezpečné uloţení zabraňující jejich zneuţití. 

 Emailové zprávy zasílané respondentům a potenciálním respondentům 

v souvislosti s výzkumy respektují soukromí uţivatele a limity internetové 
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technologie. Nesmí být datově náročné, neobsahují rozsáhlé grafické prvky, 

nebudou odesílány opakovaně a častěji, neţ je nezbytně nutné. 

 Výzvy k participaci na výzkumu nebudou maskovány zavádějícími 

informacemi, zejména tzv. trikovými emaily předstírajícími jiné důvody 

oslovení potenciálního respondenta, neţ je marketingový výzkum. 

 Emailová výzva k participaci na výzkumu musí obsahovat: informace 

a kontakt na agenturu provádějící výzkum, důvod oslovení respondenta, 

zdroj emailové adresy, časový nárok na interview/sběr dat, téma výzkumu, 

odkaz na automatické vymazání ze seznamu odběratelů. 

2.6. Ochrana soukromí 

 Všechny osobní údaje a další informace, které respondent sdělí o své 

osobě, musí být uchovány v tajnosti a nesmí být vyuţívány k jiným účelům 

(nabídka zboţí, sluţeb a další marketingové aktivity, apod.). 

 Pokud respondent v rámci výzkumu odpoví na otázku, která umoţňuje 

osobní identifikaci, musí realizátor zajistit, aby tato osobní data nemohla být 

propojena s jeho osobou, tj. klient nesmí mít moţnost zjistit identifikaci 

respondenta spojenou přímo s jeho odpověďmi. 

 Na vyţádání respondenta musí realizátor vymazat jeho kontaktní údaje, 

pokud jiţ respondent nechce být osloven v rámci dalších výzkumných 

projektů. 

 Kontakt v rámci dalších výzkumných projektů je povolen pouze tehdy, dal-li 

respondent s tímto jednáním předem souhlas. 

 3. KONTROLA DAT 

3.1. Kontrola duplicit či opakovaného vyplnění 

 Kontrola duplicit a opakovaného vyplnění je dána současnými 

technologickými moţnostmi. Realizátor musí vţdy vyuţít dostupné 

technologie pro zajištění kontroly duplicit a na vyţádání musí podat 

informaci, které technologie vyuţil. 
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 Při sběru dat prostřednictvím internetu bude členská agentura dodrţovat 

následující postup kontroly dat, rozdílný pro uvedené typy výzkumu, podle 

následujícího schématu: 

 respondent aplikace externí kontrola 

O: není poţadováno 
X: je poţadováno 

do míry dané 
technickými 
moţnostmi 
U: dle zváţení 

realizátora 

jednoznačný 
identifikátor 
 
(adresa, telefon, 
email, id/heslo, etc.) 

technologické 
omezení 
duplicitního 
vyplnění  
respondent nebude 
opakovaně vyzván 
k výzkumu, po 
ukončení interview 
nebude moţné 
vyplnit/odeslat 
znovu a aplikace 
nepřijme duplicitní 
záznam 

telefonicky, 
korespondenčně 
x % souboru  

Web survey 
Pop-up survey 
intercept survey 

O X U 

Panel X X U 

další typy výzkumu 
definované ve 
standardech 

U U U 

 

4. SPECIFIKA PANELOVÉHO INTERNETOVÉHO ŠETŘENÍ 

4.1. Rekrutace panelu 

 Rekrutace probíhá online nebo offline. Informace o způsobu rekrutace je 

veřejná, neboť ovlivňuje vypovídací hodnotu výsledků.  

o Offline rekrutovaný panel má větší šanci být reprezentativní pro 

uţivatele internetu, neboť neomezuje záběr rekrutace jen na vybrané 

servery. U offline rekrutace je také podstatná volba mezi F2F a CATI 

- vzhledem k omezené penetraci pevných telefonních linek i mezi 

uţivateli internetu, je výběr čistě CATI rekrutace panelu zkreslující. 

 Pro vytváření panelu by měl být k dispozici aktualizovaný „Zaváděcí 

výzkum“, tedy data, podle kterých bude panel strukturován a váţen.  
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o Spoléhání jen na samovýběr panelistů je zkreslující. Zaváděcí 

výzkumy jsou také podkladem pro váhy - internetové panely trpí 

např. standardně podhodnocením skupiny méně častých uţivatelů. 

4.2. Údrţba a obnova panelu 

 Součástí údrţby panelu je alespoň roční aktualizace statistik o jeho 

členech, kontrola spolupráce jednotlivých členů, vyřazování „mrtvých duší“, 

komunikace s panelem (např. prostřednictvím online buletinu). 

 Obnova panelu je zaloţená na náhradě vyřazených členů náhradníky se 

stejnými sociodemografickými charakteristikami. Vyřazení můţe být 

důsledkem nespolupráce panelisty, vyhodnocení panelisty jako 

nespolehlivého nebo na tzv.nucené rotaci (tj. předem dohodnuté obnově 

části panelu, zajišťující stálou kvalitu sbíraných dat). Procento obnovy 

závisí na povaze projektu, který se panelem řeší a tato hodnota by měla být 

na ţádost výzkumnou agenturou sdělena. 

 Realizátor výzkumu poskytuje klientovi informaci o aktuální struktuře panelu 

a také o způsobech dovaţování dat. 

 Online panelisté jsou informováni, ţe veškerá jejich osobní data (adresa, 

údaje slouţící jako kriteria výběru) jsou pouţity pouze pro výzkumné účely. 

Dále jsou srozuměni s moţností, ţe mohou kdykoli ukončit svou účast 

v online panelu a veškeré jejich osobní data budou trvale odstraněna. 

4.3. Pools – databáze pro výběr panelu 

 Při vyuţívání veřejných a komerčních online databází musí být zajištěny 

srovnatelné standardy jako u online panelů vytvořených, udrţovaných 

a vlastněných přímo realizátorem výzkumu. 

 5. PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

Tato část má jednoznačně rozšiřující charakter existujícího standardu SIMAR, 

konkrétně „Prezentace výsledků marketingového výzkumu trhu“  

 Při prezentaci internetového výzkumu uvede členská agentura následující 

údaje: typ sběru dat, výběrový mechanismus. 
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 V případě, ţe budou při prezentaci výzkumu zobecňovány výstupy na 

cílovou populaci, uvede členská agentura, nad rámec v bodě 

1 specifikovaných údajů, informace o základní populaci a cílové populaci. 

 V případě, ţe interpretované závěry výzkumu budou zaloţeny na anketním 

šetření (respondent nebude vyzván k participaci na výzkumu unikátně, 

prostřednictvím speciální aplikace), bude tento fakt prezentován. 
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Návratnost dotazníků 

Tab. 4.1: Návratnost dotazníků dle počtu zaslaných e-mailových připomínek  

 Bez 
připomínky 

1 připomínka 2 připomínky 4 připomínky 

Návratnost (%) 27,5 52,5 56,5 53,6 

Zdroj: [12], upraveno autorem 

 

 

Tab. 4.2: Návratnost dotazníků při použití alternativní metody připomínky 

k účasti 

Prvotní forma 
průzkumu 

Návratnost Způsob připomínky Návratnost 
Celkový 
nárůst 
návratnosti 

Písemné dotazování 75% 
Telefonické 
dotazování 

83% 8% 

Telefonické 
dotazování 

43% 
Písemné 
dotazování 

80% 37% 

Automatický tel. 
dotazník 

28% 
Telefonické 
dotazování 

50% 22% 

Internetové 
dotazování 

13% 
Telefonické 
dotazování 

48% 35% 

Zdroj: [2], upraveno autorem 
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Kvalita dat na internetu 

Internet můţe slouţit jako vhodné místo pro uchování a následné vyhledání 

primárních dat, která byla sesbírána pro konkrétní výzkumný účel. Takto uchovaná 

sekundární data jsou rychle a snadno dostupná nejen pro iniciující organizaci ale 

také pro další výzkumníky nebo studenty.  Odpadá tak zdlouhavé vyhledávání 

v tradičních archivech dat, které nebývají systematicky uspořádané. [2, 12] 

Vliv na kvalitu dat sbíraných na internetu má také pokrytí populace 

internetem a celková počítačová gramotnost. [2, 12] 

Vybavení domácností PC a počítačová gramotnost 

Ve vybavení domácností osobním počítačem dle typu domácnosti nejsou 

mezi Českou republikou a Slovenskem výrazné rozdíly. Domácnosti s dětmi a 

3 dospělými jsou nejvíce vybaveny osobními počítači (92 % v ČR a 88 % v SR).   

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19] 

Český statistický úřad zahrnuje mezi základní počítačové dovednosti 

následující oblasti: kopírování/přesouvání souborů/sloţek, kopírování/vkládání dat 

v rámci dokumentu, základní výpočty v tabulkových procesorech, 

komprese/zipování souborů, připojování/instalování nových zařízení (tiskárna, 

modem, …), pouţívání programovacího jazyka k tvorbě programů, propojování 

počítačů do lokální sítě (LAN) a zjištění/řešení problémů s chodem počítače. [19] 

V ČR je 83,9 % uţivatelů počítačů schopno kopírovat/přesouvat 

souborů/sloţek, coţ je více neţ je průměr EU27 (80,2 %). Uţivatelé PC Slovenské 

Obr. 5.1: Domácnosti ČR a SR vybavené PC dle počtu dětí a dospělých 
v domácnosti v r. 2009 (v %) 



Příloha č. 5 

Stránka 2 z 8 

 

Obr. 5.2: Zjištění a řešení problémů s počítačem uţivateli PC v EU27, ČR a SR 

republiky dokonce v 85,1 % umí pracovat se sloţkami a soubory. Slovenští 

uţivatelé PC vynikají nad průměrem EU27 (56,2 %) i ČR (56,6 %) v základních 

výpočtech v tabulkových procesorech téměř o 10 %. [19] 

Naopak kompresi a zipování souborů zvládá v SR pouze 37 % uţivatelů 

počítačů, coţ je téměř o 10 % méně neţ v České republice a také měně neţ je 

průměr Evropské unie. [19] 

Podprůměrných hodnot dosahuje ČR i SR v dovednostech pouţívání 

programovacího jazyka k tvorbě programů a propojování do lokálních sítí (LAN). 

Nejvýraznější rozdíly jsou oproti EU v jedné ze základních dovedností zjištění 

a řešení problémů s chodem počítače (viz obr. 5.2). [19] 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19] 

Připojení k internetu 

Pokrytí populace internetem je předpokladem zobecnění výsledků výzkumu 

v on-line prostředí na celou populaci. Od roku 2003 se zdvojnásobil v ČR počet 

lidí, kteří pouţívají internet. Také podle studie D si jiţ 60 % Čechů nedokáţe 

představit ţivot bez internetu a 64 % respondentů povaţuje internet za zásadní 

pro práci či studium. Také více neţ polovina uţivatelů pouţívá internet jinde neţ 

v práci. Typy webů, které lidé navštěvují během pracovních dnů a dní volna, jsou 

uvedeny na obr. 5.3. [65] 

  



Příloha č. 5 

Stránka 3 z 8 

 

Obr. 5.3: Typy webů navštěvovaných v průběhu pracovního a volného dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [65] 

Uţivatelé internetu 

Uţivatele internetu definuje Český statistický úřad jako jedince, který pouţil 

internet alespoň jednou za poslední tři měsíce.  V roce 2009 více neţ polovina 

obyvatel České republiky (55,9 %) pouţívalo internet (viz obr. 5.4), přičemţ od 

roku 2003 se počet uţivatelé internetu v ČR více neţ zdvojnásobil. V roce 2003 

pouţívalo internet více neţ 30 % muţů a jen 25 % ţen. U muţů počet uţivatel do 
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Obr. 5.4: Vývoj počtu uţivatelů internetu v ČR v letech 2003 - 2009 

roku 2009 stoupl na 59,2 %, zatímco mezi ţenami je 52,9 % uţivatelek internetu. 

Počet uţivatelů internetu se také liší dle vzdělanostních skupin, nejvíce 

s internetem pracují vysokoškolsky vzdělání občané (v r. 2009 87 %), naopak 

nejméně vyuţívají internet lidé s nejvyšším dosaţeným základním vzděláním 

(v r. 2009 9,3 %). [19] 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19] 

Nejvýznamnější rozdíly v uţívání internetu vznikají v různých věkových 

skupinách. Jiţ v roce 2003 uţívalo internet 59,5 % občanů ČR ve věku 16 – 24 let 

a v roce 2009 v této věkové kategorii pouţívá internet alespoň jednou za tři 

měsíce více neţ 90 % občanů. Naopak nárůst uţivatelů internetu ve věku 65+ je 

minimální, a to z 1,5 % v roce 2003 na 8,2 % v roce 2009. U obyvatel ČR ve věku 

25 – 44 let bylo v roce 2003 35 % uţivatelů internetu a v roce 2009 bylo v těchto 

věkových kategoriích více neţ 70 % uţivatelů, to znamená, ţe počet uţivatelů 

internetu v tomto věku se zdvojnásobil (viz obr. 5.5) 
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Obr. 5.5: Uţivatelé internetu ČR dle věkových skupin v letech 2003-2009 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19] 

V rámci skupin dle ekonomické aktivity byl v roce 2009 internet nejvíce 

vyuţíván studenty (97 %), méně pak pracujícími (70 %) a nezaměstnanými 

(52 %). Nejméně uţivatelů internetu je mezi důchodci (11 %). Vývoj v letech 2003 

– 2009 ve vyuţívání internetu jednotlivými ekonomickými skupinami obyvatel je 

znázorněn na obr. 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [19] 

Podle průměrných údajů z let 2007-2009 bylo nejvíce uţivatelů internetu 

v Praze (65 %), naopak nejméně v Ústeckém a Libereckém kraji (42 %).  

Při mezinárodním srovnání se Česká republika ve vyuţívání internetu lidmi 

ve věku 16 aţ 74 let umístila pod průměrem EU27, který činil 61 % občanů EU27. 

Obr. 5.6: Uţivatelé internetu dle ekonomických skupin v letech 2003-2009 
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Obr. 5.7: Populace ČR a silní uţivatelé internetu dle věku 

Nejvíce lidí pracovalo s internetem v Norsku (89 %), Švédsku (88 %) 

a v Nizozemsku (87 %), kde je také dle údajů C téměř 99 % marketingových 

výzkumu prováděno v on-line prostředí. Nejméně uţivatelů internetu v EU je 

v Rumunsku (29 %).  

Uţivatelé internetu lze dělit také podle míry uţívání internetu na silné 

uţivatele, méně aktivní uţivatele internetu a neuţivatelé/příleţitostní 

uţivatelé. Silní uţivatelé internetu vyuţívají internet alespoň 1x týdně a jsou 

dosaţitelní on-line výzkumem. Občasní uţivatelé internetu pracují s internetem 

alespoň 1x za 3 měsíce a jsou tak dosaţitelní pro výzkum pouze omezeně. 

Skupina neuţivatelů internetu, to znamená, skupina nedosaţitelná on-line 

výzkumem, tvořila v roce 2009 48 % běţné populace ve věku 12 – 79 let. [61]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [61] 

On-line výzkumem jsou nejlépe dle výzkumných agentur dosaţitelní silní 

uţivatelé internetu (pouţívají internet alespoň 1x týdně). Ve věkových kategoriích 

56 a více let je stále převaha neuţivatelů (80 %), proto není vhodné tuto kategorii 

oslovit v on-line prostředí, protoţe nejsou typickými reprezentanty této věkové 

kategorie a mohli by zkreslit výsledky výzkumu. [61] 

Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2008 uţívala internet kaţdý 

den nebo téměř kaţdý den více neţ polovina uţivatelů internetu. Celkem 35 % 

uţivatelů internetu v ČR pracovalo s internetem 1-4 dny v týdnu a 12 % uţivatelů 

jej vyuţívalo alespoň 1x za měsíc, ale ne kaţdý týden (viz obr. 5. 8). Studie 
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agentury D Češi v síti z roku 2009 uvádí, ţe 60 % respondentů si nedokáţe 

představit ţivot bez internetu a 64 % dotázaných povaţuje internet za zásadní pro 

práci či studium. [19] 

Obr. 5.8: Frekvence pouţití internetu jednotlivci 16+ v ČR v r. 2008 
(% z uţivatelů internetu) 

 

Zdroj: [19] 

V roce 2009 vyuţívalo pravidelně (minimálně jednou týdně) 50 % populace 

ČR, 96 % studentů a 90 % uţivatelů internetu. Studie Češi v síti uvádí, ţe 

průměrný Čech tráví na internetu 23 hodin týdně, z toho 11,2 hodin věnuje 

odpočinku a zábavě, 5,6 hodin vyřizuje praktické osobní záleţitosti a 5,9 hodin 

stráví na internetu kvůli práci (viz obr. 5.9). 

Obr. 5.9: Doba strávená na internetu týdně průměrným Čechem 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [65], upraveno autorem 

Prostřednictvím internetu lze také zkoumat a analyzovat současné chování 

jedinců na internetu pomoci tzv. „elektronické stopy“, např. analýza cookies, počet 

vstupů na www stránku, počet zobrazení apod. [2] 
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 Uţitečné informace lze získat i analyzování diskusních skupin a blogů, ale 

v ČR je zatím všeobecně tento způsob komunikace méně vyuţíván (viz tab. 5.3) 

[2] 

V rámci šetření Českého statistického úřadu vykazovala v roce 2008 Česká 

republika spíše podprůměrné hodnoty vyuţívání různých forem internetové 

komunikace. (viz tab. 5.1) [17] 

Tab. 5.1: Využití internetu ke komunikaci obyvatelstvem  EU27, ČR v roce 
2008 

 EU27 ČR 

Vyuţívání alespoň jedné formy internetové 
komunikace 

55 % 53 % 

Příjem/odesílání e-mailů 52 % 53% 

Telefonování přes internet 22 % 16 % 

Chatování, komunikátory  16 % 22 % 

Čtení blogů 8 % 15 % 

Telefonování pomocí webkamery 6 % 10 % 

Vkládání příspěvků na diskusní fóra 6 % 16 % 

Tvorba a správa vlastního blogu 2,5 % 4 % 

Zdroj: [18, 19], upraveno autorem 

Komunikaci prostřednictvím internetu nejvíce vyuţívají mladí ve věku 16-24 

let, převaţují muţi a lidé s dokončeným vysokoškolským vzděláním. V rámci 

ekonomických skupin jednoznačně dominují studenti. [18] 
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Design internetového dotazníku   

Internetový dotazník by měl být motivující, snadno pochopitelný, lákavý 

a nezastrašující, jasně a snadno vyplnitelný a přístupný pro kaţdého z cílové 

populace. [2, 12] 

Stejně jako u klasického písemného dotazníku by první otázka měla být 

jednoduchá a odpověď na ni by měla respondentovi zabrat jen několik sekund, 

další otázky by měly mít logickou návaznost, otázky k určité oblasti nebo tématu 

by měly být uváděny pohromadě.  Webový dotazník můţe obsahovat různé 

obrázky, video nebo audio soubory a grafy, ale stále platí pravidlo, ţe dotazník by 

měl být pro respondenta jednoduchý. [2, 12] 

Principy designu dotazníku na www stránkách 

Webový dotazník má specifické poţadavky na moţnosti odpovědí, na 

kompatibilitu s různými druhy prohlíţeči, operačními systémy a monitory. [2, 12] 

Uvítací okno 

Představuje webový dotazník, motivuje, zdůrazňuje jednoduchost 

vyplňování a často obsahuje instrukce pro vyplnění. Uvítací okno můţe také 

obsahovat informace o tom, jak byl respondent vybrán ke spolupráci, informace 

o anonymitě respondenta a bezpečnosti dat, postup vyplňování, moţnost vrátit se 

zpět k otázce atd.  V případě krátkého dotazníku (1-2 okna) můţe uvítání být 

uvedeno na začátku prvního okna. [2, 12] 

Kontrola přístupu 

Pro dodrţení limitu počtu respondentů je moţno vyuţít přístupový kód. 

V případě dotazování uzavřené populace (např. zaměstnanci firmy) zajistí tento 

přístupový kód vstup jen členům této populace, a tím se zamezí neoprávněnému 

přístupu cizích osob, které mohou způsobit zkreslení výsledků výzkumu. 

Přístupový kód by měl být jednoduchý a krátký. [2, 12] 
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První otázka 

Čím je respondent dále v procesu vyplnění dotazníku, tím je menší 

pravděpodobnost, ţe ukončí dotazování. Z tohoto důvodu by první otázka měla 

být krátká, jednoduchá a pokud moţno pro respondenta zábavná. První otázka 

také udává tón dotazníku a rozhoduje tak o účasti na dotazování či jeho odmítnutí. 

Vhodné je tedy pouţít jako první uzavřenou otázku s moţnostmi odpovědí 

kliknutím na příslušnou odpověď (typ radio buttons nebo check boxes). [2, 12] 

Formát 

Hlavní poţadavky na formát dotazníku se příliš neliší od tradičních 

papírových dotazníků. Konvenční formátování zahrnuje číslování otázek, text 

zarovnaný od levé svislice a moţnost prezentace odpovědi respondenta vpravo od 

otázky nebo pod ní. [2, 12] 

Kombinace barev 

Přidání barev do on-line dotazníku obvykle nezvyšuje náklady, můţe zlepšit 

vzhled průzkumu, pomoci s navigací, motivovat respondenty k vyplňování, ale 

jejich pouţití musí být uváţlivé. [2, 12] 

Pouţití barev by mělo dále zajistit dobrou čitelnost textu na pozadí, usnadnit 

orientaci a zachovat měřitelné vlastnosti otázek. Nejlepší čitelnost je dosaţena při 

tmavém textu na světlém pozadí, světlé písmo na tmavém pozadí lze pouţít při 

krátkém textu, u dlouhých souvislých textů je kombinace světlého písma na 

tmavém podkladě velmi namáhavá pro oči. [2, 12] 

Obecná doporučení pro použití barev [12]: 

- jasné barvy jsou lépe viditelné neţ pastelové; 

- pouţití mnoha barev můţe být matoucí a působit tak neuspořádaně; 

- barvy jsou pro názornost vyuţívány v grafech, tabulkách, mapách atd.; 

- lidé jsou různě citliví a vnímaví k barvám. 

Všeobecně se doporučuje vyuţití barevné škály s 256 barvami, která je 

podporována většinou monitorů. [12] 
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V mezinárodním kontextu mohou mít barvy různý význam, např. smrt 

symbolizuje v asijských zemích bílá, na Filipínách ţlutá a v USA černá barva.  

Zelená barva je v USA spojována s bezpečností, ve Francii naopak 

s kriminalitou a v Japonsku symbolizuje mládí a budoucnost. [12, 19] 

Bílá barva je symbolem neutrality, proto je nejčastěji vyuţívána jako pozadí 

na webových stránkách a jako „podkladová“ barva textu.  Asociace, které vyvolává 

červená barva, jsou vyuţity pro zvýraznění textů nebo objektů. [12, 28] 

Při sestavování on-line dotazníků je doporučené pouţít ţlutou a modrou 

barvu. Naopak červená, zelená, fialová a oranţová barva není pro on-line 

dotazníky vhodná. Kontrast mezi textem a pozadím by měl být co největší. [19] 

Tab. 6.1: Obecné asociace barev  

Barva Obecná asociace 

Červená aktivní, veselá, vládnoucí, podněcující energii 

Oranţová srdečná, ţivá, přátelská, jasná, veselá 

Ţlutá otevřená, světlá, jasná, dynamická, uvolňujíc 

Zelená uklidňující, osvěţující, klidná, barva naděje, 
bezpečí, přírody 

Modrá pasivní, zdrţenlivá, jistá, klidná, představa oblohy 
a vzduchu 

Fialová váţná, nešťastná, ponurá, znepokojivá, neklidná 

Bílá čistota, pravda, mír, nevinnost 

Černá barva smrti, protestu, síly, tajemství 

Zdroj: [13, 51, 54], upraveno autorem 

Uspořádání barev 

Kombinace barev můţe vyvolat rozdílnou náladu a pocity. Základní teorie 

barev vychází z dvanácti dílného barevného kola (viz obr. 6.1) Harmonickou 

kombinaci barev přestavují 2 barvy naproti sobě. 
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Obr. 6.1: Dvanácti dílné barevné kolo  

 

Zdroj: [33] 

Technologie a vzhled  

Při tvorbě dotazníků je třeba také brát v úvahu různé vyuţívané internetové 

prohlíţeče, rozdílné operační systémy, nastavení monitoru, dílčí obrazovky 

a ohraničení textu. 

Instrukce 

Instrukce by měly odpovídat na tyto otázky [12]: 

- Musí respondent odpovědět na všechny otázky?  

- Můţe vybrat jednu nebo i více odpovědí? 

- Jak se dostane k další otázce? 

- Je určen časový limit pro vyplňování dotazníku? 

- Můţe se vracet zpět na otázky? 

- Můţe respondent přerušit vyplňování celého dotazníků a vrátit se k němu 

později? 

- Jak lze změnit odpověď? 

- Pro označení odpovědi se klikne jednou nebo dvakrát? 
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Formát výběru moţností odpovědí 

Při tvorbě dotazníků je moţné vybrat některé z forem označování odpovědí [2, 

12]: 

- tlačítka Radio buttons,  

- Check Boxes, 

- rolovací menu (Drop-Down Menus), 

- Rank-Order Matrices, 

- konstantní suma (Constant Sum), 

- textové pole (Open-Ended Text) 

Tlačítka Radio Buttons 

Tlačítka jsou zobrazena jako malá kolečka s textem vedle, kliknutím na 

kolečko respondent označí odpověď (viz obr. 6.2). Nejčastěji se vyuţívají u otázek 

s jedinou moţnou odpovědí, dále se pouţívají pro otázky s více odpověďmi, 

Likertovu škálu (pětibodová škála: „zcela nesouhlasím“ aţ „zcela souhlasím“) nebo 

i jiné škály. [2, 12] 

Obr. 6.2: Tlačítka Radion Button v on-line dotazníku 

 

 

Zdroj: [12] 

Check Boxes 

Malé obdelníčky s textem vedle fungují na stejném principu jako tlačítka 

Radio Buttons (viz obr. 6.3). Nejvíce se vyuţívají u otázek, kde má respondent 

označit všechny moţnosti, které vyuţívá nebo zná. Check boxes lze také 

naprogramovat jen pro jednu moţnou odpověď. [2, 12] 
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Obr. 6.3: Check Boxes v on-line dotazníku 

 

Zdroj: [12] 

Rolovací menu 

Po „kliknutí“ na šipku u menu se respondentovi zobrazí moţnosti, z kterých 

je moţné vybírat (viz obr. 6.4). Pomocí myši lze odpověď označit. Neměla by být 

přednastavena jedna z nabízených moţností, protoţe by si respondent mohl 

myslet, ţe uţ na otázku odpověděl a přeskočil by ji. Z tohoto důvodu je nejlepší 

první viditelná odpověď „vyberte“, „vyberte jednu odpověď“ nebo „klikněte zde“. 

Rolovací menu je efektivní v případě velkého mnoţství nabízených odpovědí. 

[2, 12] 

Obr. 6.4: Rolovací menu v on-line dotazníku 

 

Zdroj: [12] 

Rank-Order Matrices  

Rank-Order Matrices dovoluje respondentovi seřadit (očíslovat) odpovědi 

podle důleţitosti nebo jeho preferencí.  Naprogramování webového dotazníku 
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umoţňuje kontrolovat, zda jsou očíslovány všechny odpovědi, a teprve po úplném 

vyplnění můţe respondent přejít na další otázku. Tímto je zamezeno problémům 

se špatným vyplněním a následným vyřazením dotazníku. [12] 

Konstantní suma 

Konstantní suma umoţňuje respondentovi přiřadit procentní hodnoty 

k jednotlivým odpovědím, přičemţ celek musí dávat 100 %. Tento typ formátu lze 

vyuţít také pro rozvrţení denních aktivit (celek tvoří 24 hodin) nebo pracovní doby 

(celek tvoří 8 hodin).  Respondent je také kontrolován, pokud suma u odpovědí 

neodpovídá předdefinovanému celku, objeví se chybové hlášení a nelze přejít na 

další otázku. [12] 

Textové pole 

Textové pole umoţňuje respondentovi vepsat libovolný text. Je moţné 

pouţít pole pro jednoslovnou odpověď, pole pro krátkou frázi nebo větu nebo 

dlouhé pole pro detailní odpovědi a komentáře. [2, 12] 

Vyţádání odpovědi 

Webový dotazník je moţné naprogramovat tak, aby přechod na další 

otázku byl umoţněn aţ po vyplnění otázky předchozí. V takovém případě je nutné 

u kaţdé otázky zařadit odpověď „nevím“, „nevyuţívám“ apod. [12] 

Jednostránkový vs. vícestranný dotazník 

Umístění celého dotazníku na jednu stránku je vhodné u dotazníku s třemi 

aţ čtyřmi otázkami. V dotazníku se respondent pohybuje pomocí „rolování“ myší 

a po vyplnění jej odešle pomocí tlačítka „odeslat“. [12] 

Vícestranný dotazník umoţňuje respondentovi soustředit se na danou 

otázku, nesrovnává otázky navzájem a vyplňuje je v určeném pořadí. 

U vícestranného dotazníku je však vhodné umoţnit respondentovi vrátit se na 

předchozí otázky pomocí tlačítka „zpět“. [12] 
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Počty sloupců odpovědí 

Uspořádání odpovědí do dvou nebo tří sloupců je vhodné v případě, kdy se 

všechny odpovědi pod sebou nevejdou na jednu obrazovku.  Pokud se ani takto 

uspořádané odpovědi nevejdou na obrazovku, je lepší pouţít rolovací menu. [12] 

Navigační průvodce 

Průvodce dotazníkem pomáhá respondentovi v orientaci a také zabraňuje 

ukončení vyplňování. Respondent tak přesně ví, v jaké fázi vyplňování se nachází 

a jak dlouho mu odpovídání bude asi trvat (viz obr. 6.5).  

Navigační průvodce můţe být např. následující [12]: 

- stránka 3 z 15 (při více otázkách na jedné straně), 

- otázka 7 ze 45 (pokud je kaţdá otázka na zvláštní straně), 

- grafické zobrazení procentního vyplnění (25 % vyplněno). 

Navigace můţe obsahovat tlačítka „zpět“, „další“, „vymazat“ apod. 

Obr. 6.5: Navigace v on-line dotazníku 

 

Zdroj: [12] 

Velikost a font písma 

V praxi se rozlišují dva základní typy písma – patkové a bezpatkové a další 

méně vyuţívané (viz tab. 6.2). Nejvíce je diskutována otázka snadné a rychlé 

čitelnosti a efektivní velikost písma. [12] 

Studie Bernadda a Millse (2000) testovala čitelnost, dobu čtení, vnímání 

čitelnosti a ostrosti a obecnou preferenci dvou nejčastěji vyuţívaných fontů – 

Times New Roman (patkové písmo) a Arial (bezpatkové písmo). Výsledky studie 

jsou následující [12]:  

 nebyly zjištěny významné rozdíly v odhalování chyb při čtení; 
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 nejrychleji byl čten font Times New Roman psaný velikostí 12 pixelů 

a o něco pomaleji pak font Arial psaný velikostí 10 pixelů; 

 Respondenti ohodnotili jako nejlépe čitelný a ostrý font Arial velikostí 12 

pixelů a font Times New Roman velikostí 12 pixelů;  

 33 % dotázaných preferuje 12 pixelový font Arial a 27 % respondentů 

preferuje 12 bodový font Times New Roman; 

 u dětí ve věku 9 – 11 let je nejvíce preferovaný 14 pixelový font Comic Sans 

MS. 

Další studie prováděná u respondentů ve věku 62 aţ 83 let uvádí u této 

věkové kategorii nejvíce preferovaný 14 pixelový font Arial a Georgia.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe všeobecně nejvíce čitelné a preferované 

jsou fonty Arial a Times New Roman, a u starších osob a dětí je pak více 

preferována velikost 14 pixelů.  

Tab.: 6.2: Obecné rodiny písem 

 

Zdroj: [25] 

Obrázky, grafy, tabulky a diagramy 

Přiměřené pouţití obrázků, grafů a tabulek umoţní vhodně doplnit otázky, 

napomoci názornosti, zvýšit správnost odpovědí a uvést otázku do širšího 

kontextu (např. při dotazování na konzumaci jídel ve „fast foodu“ nebo v restauraci 

jsou u textu zobrazeny typické pokrmy daného typu stravovacího zařízení) Na 

druhé straně můţou prodlouţit čas ke spuštění a respondenti si je mohou špatně 

vysvětlit. [2, 12] 

Video, zvuk, link 
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Pro zvýšení atraktivnosti, přitaţlivosti a zábavnosti pro respondenty je 

moţné do webových dotazníků přidat videa, zvuky, linky nebo grafiku.  Veškeré 

přídavky ale mohou prodlouţit dobu spouštění dotazníku. Při zadání velikosti 

souboru, rychlosti a typu připojení k internetu je moţné přibliţnou rychlost spuštění 

dotazníku ověřit např. na www stránce http://download. stormloader.com/.  [12] 

Dotazník dostupný pro kaţdého  

U internetových dotazníků je častá chyba pokrytí, kdy nejsou osloveni 

respondenti z cílové populace. K eliminování této chyby je vhodné vyuţít 

jazykových mutací dotazníků a přizpůsobení osobám handicapovaným.  

Moţnost volby jazyka dotazníků je ţádoucí u mezinárodních výzkumů 

a některé softwary pro tvorbu on-line dotazníku (např. Zoomerang) umí přeloţit 

dotazník psaný v angličtině do několika jiných jazyků. [12] 

Softwarové nástroje pro internetové dotazování  

Dobře fungující software můţe podstatně zrychlit provedení průzkum a také 

můţe pomoci předcházet typickým chybám výzkumu. [2] 

Nabídka různých druhů softwarů je široká, ale obecně ji lze rozdělit na 

nízkonákladová řešení a profesionální produkty. [2] 

K základním rysům softwaru pro on-line dotazování patří [2]: moţnosti 

techniky náboru pro on-line dotazování, podpora programování, moţnosti designu 

dotazníků, kontrola průběhu dotazování, bezpečnost, stabilita, ochrana dat 

a dodatečné funkce. [2] 

Mezi hlavní rozhodnutí o softwaru pro on-line výzkum patří: administrativní 

rozhraní, rozhraní pro respondenty, umístění serveru (hostované nebo lokální 

umístění), platforma a systémová stavba, jazyková podpora (důleţitá zejména 

u mezinárodních marketingových výzkumů), lokace a odpovědnost (identifikace 

firmy, která vyvinula software), licence, výpočet ceny, demoverze, tutoriály 

a příklady. [2] 

Program pro tvorbu on-line dotazníku můţe být nainstalovaný na klientském 

počítači nebo lze vyuţít aplikaci umístěnou na serveru a tvorba on-line dotazníku 

probíhá jednoduše prostřednictvím internetových stránek. Hlavní výhodu 
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klientského rozhraní je rychlá interakce, nevýhodu je nutnost aktualizace 

programu.  Práce prostřednictvím internetového rozhraní je vyuţívána častěji, 

protoţe nevyţaduje aktualizace a všechna data jsou centrálně uchovávána. [2] 

Přístup respondentů k dotazníkům je nejčastěji vyuţívaný přímo 

prostřednictvím internetových stránek nebo lze vyuţít program, který si respondent 

musí nainstalovat do svého počítače. [2] 

Systém výstavby on-line dotazníku zahrnuje rozhodnutí o programovacím 

jazyky, moţnostech jazykových mutací, databázi dostupných moţností odpovědí 

a architektuře serveru, na kterém je dotazník umístěn. [2] 

Licence k pouţití můţe být dvojího typu, buď firma má vlastnická práva, 

nebo lze poţít free software, který můţe být i zdarma. [2] 

Všechny uvedené faktory se promítají do celkové ceny na software, coţ se 

promítne do celkových nákladů on-line dotazování. K rozhodnutí o softwaru 

mohou pomoci otázky uvedené v tab. 6.3. [2] 

Tab. 6.3: Rámec pro plánování a rozhodnutí o softwaru 

Počet otázek … 

Počet rozeslaných pozvánek … 

Cílový počet respondentů … 

Celková doba výzkumu (v týdnech) … 

Doba, po kterou bude dotazník přístupný online (v týdnech) … 

Čas pro tvorbu dotazníku (v hodinách) … 

Metoda kontaktu … 

Otevřený x uzavřený dotazník … 

Typ otázek … 

Typ designu odpovědí (RB, boxes atd.) … 

Personalizovaný x anonymní dotazník … 

Pretest … 

Zpracování analýz, grafů atd.  … 

Zdroj: [2], upraveno autorem
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Kritéria pro hodnocení výzkumných agentur 

 

Tab. 7.1: Kritéria pro hodnocení výzkumných agentur 

Kritérium 
Bodové 

hodnocení  

On-line panel 

1.       Struktura on-line panelu 

1.1.    Struktura on-line panelu je reprezentativní na populaci ČR/SR 2 b. 

1.2.    Struktura on-line panelu je reprezentativní na internetovou                                                             
1 b. 

           populaci ČR/SR   

1.3.    Struktura on-line panelu není reprezentativní pro populaci ani  
0 b.  

          pro  internetovou populaci  

2.       Velikost on-line panelu ČR 

2.1.    On-line panel má více neţ 20 000 respondentů  2 b. 

2.2.    On-line panel má 10000 – 19999 respondentů  1 b. 

2.3.    On-line panel má méně neţ 10000 respondentů  0 b.  

3.       Velikost on-line panelu SR 

3.1.    On-line panel má více neţ 20000 respondentů  2 b. 

3.2.    On-line panel má 10 000 – 19999 respondentů  1 b. 

3.3.    On-line panel má méně neţ 10000 respondentů  0 b.  

4.       Dětský on-line panel (věk 4 -14 let) 

4.1.    Výzkumná agentura spravuje dětský internetový panel  
2 b. 

           registrovaných v on-line panelu  

4.2.    Výzkumná agentura dotazuje dětí prostřednictvím rodičů  1 b. 

4.3.    Výzkumná agentura nenabízí moţnost dotázat dětskou  
0 b.  

          populaci on-line  

Respondenti 

5.       Hlavní způsob rekrutace respondentů do on-line panelu 

5.1.    Respondenti jsou osloveni na doporučení stávajících panelistů  2 b. 

5.2.    Agentura získává on-line panelisty při off-line dotazování  1 b. 

5.3.    Respondenti jsou cíleně rekrutováni na základě zadání 
výzkumu  

0 b.  

5.4.    Respondenti jsou získávání prostřednictvím internetu 
(bannery,  0. b. 

          reklama, pop-up vyskakovací okna apod.)  

6.       Aktualizace údajů 

6.1.    Panelisté jsou vyzváni k aktualizaci při kaţdém dotazování  2 b. 

6.2.    Panelisté aktualizují údaje o sobě dvakrát ročně  1 b. 

6.3.    Panelisté aktualizují údaje jednou ročně  0 b.  
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7.       Kontrola respondentů 

7.1.     Počet členů z 1 domácnosti registrovaných v on-line panelu 

7.1.1.  Pouze 1 člen domácnosti 2 b. 

7.1.2.   Neomezený počet členů domácnosti  0 b.  

7.2.     Kontrola odpovědí při vyplňování dotazníku 

7.2.1. Logická kontrola odpovědí dle profilu  2 b. 

7.2.2. Výpočet indexu důvěryhodnosti (∑ více ukazatelů) 2 b. 

7.2.3. Kontrola IP adres 1 b. 

7.2.4. Ţádné mechanismy kontroly 0 b.  

8.       Odměňování respondentů 

8.1.    Peněţitá odměna  2 b.  

8.2.    Věcná odměna  1 b.  

8. 3.    Respondenti nejsou odměňováni 0 b.  

9.       Zpětná vazba 

9.1.    Respondentům je poskytnuta zpětná vazba, tzn. jsou 
2 b. 

          informováni o výsledcích výzkumu, kterého se zúčastnili  

9.2.    Zpětná vazba s respondenty je realizována pomocí výzkumu  
1 b.  

           spokojenosti  

9.3.    Není poskytována ţádná zpětná vazba respondentům  0 b.  

Online omnibusové šetření  

10.   On-line omnibus 

10.1.Velikost panelu pro on-line omnibus v ČR 

10.1.1.   701 – 1000 respondentů  2 b. 

10.1.2.   401 – 700 respondentů  1 b. 

10.1.3.   0 - 400 respondentů  0 b.  

10.2.  Velikost panelu pro on-line omnibus v SR 

10.2.1.   701 - 1000 respondentů 2 b. 

10.2.2.   401 - 1000 respondentů 1 b. 

10.2.3.    0 - 400 respondetnů  0 b.  

10.3.   Variabilita v počtu respondentů 

10.3.1.   Agentura umoţňuje zvolit si mezi dvěma velikostmi  
1 b. 

on-line omnibusového panelu (1 b.) 

10.3.2.  Omnibusové šetření probíhá na jedné velikosti panelu  0 b.  

10.4.   Frekvence on-line omnibusového šetření 

10.4.1.   Dotazování probíhá jednou za 14 dní  2 b. 

10.4.2.   Dotazování probíhá 1 krát měsíčně  1 b. 

10.4.3.   Dotazování probíhá jednou za čtvrt roku  0 b.  

10.5.   Způsob stanovení ceny za 1 otázku 

10.5.1.   Cena variabilní dle typu otázky a moţných odpovědí  2 b. 

10.5.2.   Cena variabilní dle typu otázky  1 b. 

10.5.3.   Pevně stanovená cena za otázku bez variability  0 b.  



Příloha č. 7 

Stránka 3 z 3 

 

10.6.   Maximální počet otázek, které je moţné zadat do 
            omnibusového šetření 

  

10.6.1.   Více neţ 10  2 b. 

10.6.2.   5 aţ 10  1 b. 

10.6.3.   méně neţ 5  0 b.  

11.   Průběh individuálních prezentací 

11.1.     Dodrţení předem stanoveného času (90 minut) 

11.1.1.   Zástupce agentury dodrţel stanovený čas  1 b. 

11.1.2.   Zástupce nedodrţel stanovený čas  0 b.  

11.2.    Ochota odpovídat na dotazy přítomných studentů 

11.2.1.   Zástupce agentury odpovídal ochotně na dotazy  2 b. 

11.2.2.   Zástupce odpovídal velmi neochotně na dotazy  0 b.  

11.3.    Poskytnutí podkladů prezentací   

11.3.1.   Byly poskytnuty podklady (na místě nebo bez upomínky  
2 b. 

                e-mailem)  

11.3.2.   Podklady byly zaslány na základě upomínky  1 b. 

11.3.3.   Podklady ani po opakovaném dotazu nebyly poskytnuty  0 b.  

Maximálně moţný počet bodů 36 b.  
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Kritéria pro hodnocení internetových aplikací 

 

Tab. 8.1: Kritéria pro hodnocení společných sluţeb internetových aplikací  

Kritéria hodnocení společných sluţeb internetových aplikací 
Bodové 

hodnocení 

1. Přehlednost a snadnost ovládání 

1.1. Stránky jsou přehledně uspořádány, snadné ovládání 2 b. 

1.2. Stránky jsou přehledné, ovládání je mírně obtíţné 1 b. 

1.3. Stránky jsou nepřehledné, ovládání je obtíţné 0 b. 

2. Přímá správa dotazníku, editaci otázek 

2.1. Stránky umoţňují správu dotazníku, editaci otázek 2 b. 

2.2. Otázky edituje provozovatel na základě zadání 0 b. 

3. Ochrana dotazníku heslem 

3.1. Vstup do dotazníku je chráněn heslem zdarma 2 b. 

3.2. Dotazník je chráněn heslem za poplatek 1 b. 

3.3. Dotazník nelze chránit heslem 0 b. 

4. Automatické generování výsledků 

4.1. Výsledky jsou generovány vţdy automaticky 2 b. 

4.2. Výsledky jsou generovány za poplatek  1 b. 

5. Databáze respondentů 

5.1. Provozovatel poskytuje zdarma databázi respondentů 2 b. 

5.2. Provozovatel poskytuje databázi respondentů za poplatek 1 b. 

5.3. Provozovatel neposkytuje databázi respondentů  0 b. 

6. Odkaz na dotazník 

6.1. Odkaz na dotazník je rozeslán na e-maily z adresáře 2 b. 

6.2. Umístění dotazníku na doménu III. řádu 2 b. 

6.3. Odkaz na dotazník je dostupný, rozeslání je nutné ručně 1 b. 

6.4. Odkaz na dotazník je dostupný za poplatek 0 b. 

7.  Knihovna dotazníků 

7.1. Knihovna dotazníků je dostupná ve verzi zdarma 2 b. 

7.2. Knihovna dotazníků je dostupná za poplatek 1 b. 

7.3. Knihovna dotazníků není součástí aplikace 0 b. 

8. Způsob správy dotazníku 

8.1. Dotazník je spravován z www aplikaci 1 b. 

8.2. Ke správě je nutná instalace sofwaru 0 b. 

9.  Reference 

9.1. Provozovatel uvádí reference 1 b. 

9.2. Provozovatel neuvádí reference 0 b. 

10. Moţnost prohlíţení výzkumů realizovaných na stránkách  
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10.1. 
Aplikace umoţňuje prohlédnutí a staţení výsledků jiných 
výzkumů 

2 b. 

10.2. Aplikace umoţňuje prohlédnutí výsledků jiných výzkumů 1 b. 

10.3. Na stránkách není moţné prohlíţen jiné výzkumy 0 b. 

Maximální moţný počet bodů 18 bodů 

Zdroj: vytvořeno autorem 

 

Tab. 8.2: Kritéria pro hodnocení verzí zdarma 

Kritéria hodnocení verzí zdarma 
Bodové 

hodnocení 

1. Doba, po kterou je účet zdarma k dispozici 

1.1. Doba je neomezená 2 b. 

1.2. Účet je zdarma po dobu 1-3 měsíců 1 b.  

1.3. Účet zdarma je k dispozici 30 dní 1 b. 

1.4. Účet zdarma je k dispozici méně neţ 30 dní 0 b.  

2. Stránkování dotazníku 

2.1. Je moţné zobrazit kaţdou otázku zvlášť 2 b. 

2.2. Stránkování otázek je zpoplatněno 0 b.  

3. Export výsledků 

3.1. Export kompletní datové matice do Excelu 2 b. 

3.2. Export výsledků do Excelu bez záhlaví dotazníku 1 b. 

3.3. Export dat ve formátu CSV 0 b.  

3.4. Není moţný export dat 0 b.  

4. Automaticky generované grafy 

4.1. Výběr z několika typů generovaných grafů 2 b. 

4.2. Grafy jsou generovány pouze v jednom typu nebo za poplatek 1 b. 

4.3. Nelze generovat grafy 0 b.  

5. Úvod dotazníku 

5.1. Je moţné vloţit vlastní úvod dotazníku 1 b. 

5.2. Jen předdefinovaný úvod, vlastní za poplatek 0 b.  

6. Typy otázek ve verzi zdarma 

6.1. Sémantický diferenciál 2 b. 

6.2. Otázky týkající se map 2 b. 

6.3. Otázky s vloţením souboru 2 b. 

6.4. Maticová otázka 2 b. 

6.5. Hodnotící škála s výběrem typu škály  2 b. 

6.6. Seznam - seřazení moţností 2 b. 

6.7. Hodnotící škála s jedním typem škály 1 b.  

6.8. Otevřená otázka 1 b.  

6.9. Uzavřená otázka s jednou moţnou odpovědí 1 b.  
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Zdroj: vytvořeno autorem 

 

Tab. 8.3: Kritéria pro hodnocení zpoplatněných verzí 

6.10. Uzavřená otázka s více moţnými odpověďmi 1 b.  

7.  Závěr dotazníku 

7.1. Je moţné vloţit vlastní závěr dotazníku 1 b. 

7.2.  Je vloţen předdefinovaný závěr, vlastní za poplatek 0 b. 

Maximální moţný počet bodů 24 bodů 

Kritéria hodnocení verzí za poplatek 
Bodové 

hodnocení 

1.  Měsíční poplatek 1. úroveň  

1.1. méně neţ 500,- Kč 2 b. 

1.2. od 500,- do 999,-  Kč 1 b. 

1.3. více neţ 1000,- Kč 0 b.  

2.  Měsíční poplatek 2. úroveň  

2.1. méně neţ 500,- Kč 2 b. 

2.2. od 500,- do 999,-  Kč 1 b. 

2.3. více neţ 1000,- Kč 0 b.  

2. Stránkování dotazníku 

2.1. Stránkování je dostupné jiţ ve verzi zdarma 2 b. 

2.2. Stránkování je moţné aţ ve zpoplatněné verzi 1 b. 

3. Export výsledků 

3.1. Export dat do Excelu je moţný jiţ ve verzi zdarma 2 b. 

3.2. Export dat do Excelu je moţný aţ v placené verzi 1 b. 

3.3. Export dat ve formátu CSV 0 b. 

3.4. Není moţný export dat 0 b.  

4. Automaticky generované grafy 

4.1. Výběr z několika typů generovaných grafů jiţ ve verzi zdarma 2 b. 

4.2. Výběr z typů grafů je aţ ve zpoplatněné verzi 1 b. 

4.3. Grafy jsou generovány pouze v jednom typu 0 b.  

5. Úvod dotazníku 

5.1. Vloţení úvodu je moţné i ve verzi zdarma 2 b. 

5.2. Vloţení dotazníku aţ ve zpoplatněné verzi 1 b.  

6. Typy otázek  

6.1. Sémantický diferenciál 2 b. 

6.2. Otázky týkající se map 2 b. 

6.3. Otázky s vloţením souboru 

6.3.1. Soubory je moţné vkládai i ve verzi zdarma 2 b. 

6.3.2 Soubory je moţné vkládat aţ ve zpoplatněné verzi 1 b. 
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  Zdroj: vytvořeno autorem 

7 Závěr dotazníku 

7.1. Je moţné vloţit vlastní závěr dotazníku 1 b. 

7.2. Je vloţen předdefinovaný závěr, vlastní za poplatek 0 b. 

8. Třídění druhého stupně 

8.1. V ceně je třídění druhého stupně 2 b. 

8.2.  V ceně není třídění druhého stupně 1 b. 

Maximální moţný počet bodů 25 bodů  
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Rámcové zadání pro prezentaci výzkumných agentur 

Výzkumných agenturám bylo zasláno ve spolupráci s firmou Kofola Holding, 

a. s. následující zadání:  

 kompetence a zkušenosti výzkumné agentury v oblasti on-line 

průzkumu; 

 metodologie sběru dat, zabezpečení jejich úplnosti a pravdivosti; 

 motivování respondentů; 

 on-line panel – velikost, sloţení; 

 moţnosti vyuţití on-line omnibusového šetření, periodicita sběru dat, 

náklady; 

 výzkum sekundárních dat na internetu; 

 případová studie řešení výzkumu v on-line prostředí.  
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Typy výzkumů v on-line panelu A 

K výzkumným produktům realizovaným prostřednictvím on-line panelu A patří: 

  ad hoc - jednorázové exkluzivní výzkumy na reprezentativním vzorku. 

 express - jednorázové výzkumy s výsledky do druhého dne (express+ 

výsledky do 8 hodin), 

 effect - rozdílová studie efektivity reklamní kampaně na základě 

pretestu a posttestu, 

 package test - pretest i posttest vizuálů obalů, 

 createst - test kreativní (např. audiovizuální) sloţky reklamy, 

 omnibus - měsíční výzkumy na reprezentativním vzorku s moţností 

zadání vlastních exkluzivních otázek, 

 tracking - opakované studie na různých vzorcích respondentů, 

 media - hodnocení mediálního obsahu. 

 

 

http://www.mediaresearch.cz/produkty-sluzby/vyzkum/kvantitativni-on-line-vyzkum/netpanel-omnibus/
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Struktura on-line panelu agentur C a D 

 

Tab. 11.1: Struktura on-line panelu C SK 

C on-line panel Slovensko  

Věková skupina do 19 let 10 % 

 20 - 39 let 38 % 

 40 - 49 let 26 % 

 50 a více let 10 % 

Pohlaví muţi 46 % 

 ţeny 54 % 

Nákup domácnosti 57 % hlavních nákupčích domácnosti 

Příjem domácnosti 36 % resp. s hlavním příjmem v domácnosti 

Typ připojení k internetu cca 80 % členů připojeno vysokorychlostně 

Zdroj: [28], upraveno autorem 
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Zdroj: [46] 

 

 

 

Obr. 11.1: Struktura on-line panelu D v porovnání s populací ČR 
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Ceníky on-line omnibusového šetření 

Tab. 12.1: Ceník on-line omnibusu C Slovakia 

Typ otázky Cena v EUR 

Uzavřená otázka  

2 – 5 moţných odpovědí 249 EUR 

6 – 10 moţných odpovědí 329 EUR 

Do 10  429 EUR 

Dalších 10 322 EUR 

Otevřená otázka   

Jen čísla 249 EUR 

Jednoduché 429 EUR 

Sloţitější 550 EUR 

Stupnice 4-10 bodů 79 EUR/poloţka 

Výroky do 15 79 EUR/poloţka 

Zdroj: [58], upraveno autorem  

 

 

Tab. 12.2: Ceník on-line omnibusového šetření agentury A 

Typ otázky Cena v EUR 

Uzavřená otázka  

4 - 10 moţných odpovědí 110 EUR 

5 – 8 moţných odpovědí 130 EUR 

Otevřená otázka  

Jednoduchá 230 EUR 

Sloţitější 250 EUR 

Baterie  

2x2 aţ 5x5 170 EUR 

5x5 aţ 6x7 190 EUR 

Zdroj: [60], upraveno autorem  
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Tab. 12.3: Ceník on-line omnibusového šetření B 

Počet otázek 800 respondentů 

1 6 000,- Kč 

2 11 000,- Kč 

3 15 000,- Kč 

4 18 000,- Kč 

5 20 000,- Kč 

Zdroj: [62], upraveno autorem  

 

 

Tab. 12.4: Ceník on-line omnibusu E 

Cena za otázku  500 resp. 1000 resp. 

Uzavřená – jednoduchá (1 moţná odpověď)  1 400,- Kč 2 400,- Kč 

Uzavřená – sloţitá (moţnost více odpovědí)  3 500,- Kč 5 900,- Kč 

Uzavřená - baterie  (výroky + škály: př. 5 
výroků x 7 bodová škála)  4 800,- Kč 8 100,- Kč 

Otevřená – jednoduchá (1 moţná odpověď)  3 900,- Kč 6 300,- Kč 

Otevřená – sloţitá (moţnost více odpovědí)  8 100,- Kč 13 500,- Kč 

Zdroj: [59], upraveno autorem 
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Tab. 12.5: Ceník on-line omnibusového šetření D 

 500 respondentů 

Základní cena: kaţdá započatá minuta dotazování 17 000,- Kč 

Příplatek za 1 otevřenou otázku 3 000,- Kč 

Příplatek za 1 uzavřenou otázku „jiné – vypište“ 600,- Kč 

Doplnění výstupu v tabulkách o třídění za další volitelné demografie 

     Osobní příjem 4 000,- Kč 

     Příjem domácnosti  4 000,- Kč 

     Socio-ekonomická pozice domácnosti (ABC) 8 000,- Kč 

Sleva za opakování dle počtu vln ročně 5 – 25 % 

Sleva za menší cílovou skupinu méně neţ 50 % 
souboru 10 % 

Sleva za menší cílovou skupinu 50 – 70 % souboru 20 % 

Zdroj: [46], upraveno autorem 
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Charakteristika internetových aplikací  
 

Kromě stránek www.Dotazníky.cz disponují všechny aplikace moţností vlastního 

sestavení a spravování on-line dotazníku. Hlavní rozdíly mezi stránkami jsou ve 

spektru sluţeb nabízených zdarma a za poplatek.  

 Při analýze internetových stránek pro tvorbu dotazníku jsem všechny 

dostupné funkce (ve verzích k dispozici zdarma) vyzkoušela na několika fiktivních 

otázkách.  

www.Dotazniky.cz 

Aplikaci Dotazniky.cz je moţné vyuţít k samostatnému sběru dat nebo 

realizaci celého průzkumu (např. průzkum mínění, spokojenost zákazníků, 

hodnocení pozice značky). 

Provozovatelem stránek www.Dotazniky.cz je společnost BENETA.cz, s.r.o. 

specializující se na poskytování komplexních sluţeb v oboru internetových 

a intranetových aplikací a prezentací. 

Stránky nenabízí moţnost přímé editace otázek, ale na základě zadání je 

dotazník nadefinován provozovatelem.  Vytvořený dotazník je umístěn na adrese 

zvolené zadavatelem. V nabídce je moţnost přizpůsobení grafiky dotazníku (např. 

ve firemních barvách), anonymního vyplňování dotazníku nebo vstupu uţivatele 

aţ po zadání hesla. K dalším sluţbám patří sledování jiţ sesbíraných dat (i několik 

let zpět) a sledování aktuálního počtu vyplněných a rozpracovaných dotazníku, 

jednotlivé odpovědi dotazníků apod. Získáná data je moţné prohlíţet přímo na 

internetu nebo je exportovat pro další zpracování do jiných aplikací (MS Excel, 

Acces, Statistica, S-Plus 2000 aj.). 

Cena sběru dat v aplikaci Dotazniky.cz zahrnuje vytvoření elektronického 

dotazníku (podle dodaného dotazníku od zadavatele), zveřejnění na internetu po 

dobu potřebnou ke sběru dat a zobrazení výsledků on-line. Dále je standardně 

v ceně umístění dotazníku na doménu III. řádu (např. nazevfirmy.dotazniky.cz) 

a moţnost porovnávání výsledků za více období např. k vysledování trendů.  Další 

nabízené sluţby se liší dle objednané sluţby a jejich výpis je uveden v tab. 13.1. 
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Tab. 13.1: Ceník aplikace Dotazniky 

Zdroj: [23], upraveno autorem 

  

10 otázek: 3 000,- Kč 

Dotazník s deseti otázkami v ceně 

Moţnost umístění dotazníku na webu, aţ po dobu 6ti měsíců 

Maximální počet respondentů 500 

Kaţdá další otázka 300,- Kč 

20 otázek: 6 000,- Kč 

Dotazník s dvaceti otázkami v ceně 

Moţnost umístění dotazníku na webu aţ po dobu jednoho roku 

Maximální počet respondentů 1500 

Kaţdá další otázka 100,- Kč 

Exporty dotazníků do zvoleného formátu (např. XML, CSV, XLS) pro další 
zpracování 

Grafické přizpůsobení (změny barev, vloţení loga apod.): 850,- Kč/hod. 

Další případné grafické práce: 850,- Kč/hod. 

Individuální řešení: individuální cena 

Přizpůsobení funkčnosti aplikace dle poţadavků zadavatele 

Implementace dotazníku do systému zadavatele 

Navázání na další aplikace zadavatele 

Definice uţivatelských rolí v dotazníku 

Export dat z dotazníku do zvoleného formátu pro další zpracování 

Zabezpečení dat 

Poskytnutí uţivatelské a kontextové nápovědy respondentům 

Grafické přizpůsobení dotazníku dle poţadavků zadavatele 

Automatické ověření IČ společnosti oproti databázi ARES Ministerstva financí 
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Ve spolupráci se společností Business Excellence CONSULTING, s.r.o. 

nabízí stránky Dotazniky.cz komplexní návrh, tvorbu a vyhodnocení dotazníků 

včetně prezentace výsledků. Do komplexního řešení průzkumu mohou být 

zahrnuty následující sluţby: 

 osobní konzultace s vedením podniku či zadavatelem; 

 výběr typu dotazníku a způsobu dotazování dle vhodnosti pro 

organizaci a dle vhodnosti pro dotazovanou problematiku (ne všude 

musí být elektronický dotazník vhodnou či jedinou formou); 

 navrţení struktury a obsahu dotazníku; 

 výběr zaměstnanců pro průzkum – návrh kritérií pro segmentaci 

zaměstnanců dle struktury organizace; 

 vlastní průzkum - organizační zajištění všech forem průzkumu včetně 

vytvoření elektronického dotazníku a jeho zpřístupnění na internetu 

po dobu průzkumu; 

 on-line výsledky  - sledování průběţně sesbíraných dat; 

 export výsledků do Excelu pro další zpracování; 

 zpracování a vyhodnocení odpovědí (do 3-8 týdnů dle náročnosti); 

 vypracování závěrečné zprávy s komentářem k zjištěným výsledkům; 

 osobní prezentace výsledků s doporučeními pro další postup 

v organizaci.  

Na poţádání je firmám zasílána cenovou kalkulaci dle poţadovaných 

sluţeb a poskytnout také ukázky realizovaných dotazníků. 

www.Easyresearch.cz  

 Stránky www.easyresearch.cz nabízí snadné vytvoření on-line dotazníku 

a jeho distribuci e-mailem nebo umístění na webu. Sluţba zahrnuje také okamţitě 

dostupné automaticky generované výsledky (i v průběhu dotazování). Stránky 

nabízí tyto sluţby: „Udělám si sám.“, „Udělejte mi dotazník na míru“, „Seţeňte mi 

respondenty“ a „Připravte mi analýzu výsledků“.  
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 Podstatou sluţby „Udělám si sám.“ je vytvoření dotazníku vlastními silami 

(samostatné sestavení nebo z předdefinované knihovny dotazníků), vlastní 

rozeslání respondentům e-mailem a získání automaticky generovaných výsledků. 

Easyresearch nabízí tuto aplikaci v ceně od 9 900,- Kč. Firmám je k dispozici 

moţnost vyzkoušet tuto sluţbu zdarma na 100 dotaznících.  

 Pokud firma nechce sama sestavovat a spravovat dotazník můţe vyuţít 

sluţby „Udělejte mi dotazník na míru“ v ceně také od 9 900,- Kč, kdy sociologové 

společnosti navrhnou dotazník na téma zadané firmou.  

 V případě, ţe firma nedisponuje dostatečnou databází vlastních 

respondentů, nabízí provozovatel v rámci sluţby „Seţeňte mi respondenty.“ 

navrţení a zajištění distribuce dotazníku na internetu (do českých free-mailových 

schránek, umístnění na relevantních webových stránkách) včetně motivace 

respondentů v ceně od 20 000, Kč.  

 Poslední nabízenou sluţbou je balíček „Připravte mi analýzu výsledků“, 

který zahrnuje přípravu prezentace v PowerPointu, přípravu tabulky v MS Excel, 

dodání i nestandardních výstupů a vyhodnocení personální nebo zákaznické 

politiky s cenou začínající na 9 900,- Kč.  

 Přesné ceníky jednotlivých sluţeb závisí na konkrétním zadání, rozsahu 

a vyţadovaných sluţbách a provozovatel stránek je poskytuje pouze firmám na 

vyţádání. Provozovatel deklaruje následující výhody svých sluţeb [24]: 

 100 % webová sluţba, není potřeba softwarová aplikace;  

 dostupná knihovna předdefinovaných dotazníků  - např. soubor 

dotazníků pro dotazování zaměstnanců nebo pro výzkum trhu (test 

reklamního konceptu, test návrhů logotypů, test názvu nové 

sluţby/výrobku, marketingový výzkum hodnoty značky, test návrhu 

obalu, hodnocení webové stránky); 

 vkládání obrázků a dokumentů do dotazníků; 

 kvótní výběr vzorku respondentů; 

 moţnost přeskakování otázek v dotaznících, 

  filtrace nevhodných respondentů, 
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 mnoho atraktivních stylů dotazníků; 

 atraktivní vizualizace výsledků (viz obr. 13.1). 

Výsledky výzkumu je moţné si prohlíţet v průběhu dotazování, třídit 

i filtrovat, tisknout nebo exportovat do MS Excelu nebo PDF. Grafy vytvářené 

automaticky je moţné vkládat do prezentací a jiných dokumentů jako obrázky.  

Na hlavní stránce je k dispozici i demoverze a je tak moţné si prohlédnout 

sluţby, které aplikace nabízí.  

Obr. 13.1: Ukázka automaticky generovaných výsledků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [24] 

Výhodou programu je snadné intuitivní ovládání a rychle dostupné 

výsledky. Další výhodou stránek Easyresearch je moţnost vyuţití některého 

dotazníku z knihovny, kde stačí jen upravit otázky dle individuálních potřeb firmy.  

Významným omezením je nemoţnost editovat grafy přímo z aplikace (jen 

výběr z předdefinovaných grafů – koláčový 2D nebo 3D, sloupcový vertikální nebo 

horizontální), data se musí exportovat do Excelu a pak je moţné z dat vytvořit 

libovolné grafické výstupy. Další nevýhodou je pouze 30 denní lhůta na 

vyzkoušení 100 responsí zdarma.  
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Zdroj: [24] 

www.FreeOnlineSurveys.com 

Sluţby poskytuje anglická společnosti Problem Free Ltd. zabývající se také 

on-line testování a standardy kvality. V referencích provozovatel uvádí, ţe sluţeb 

FreeOnlineSurveys vyuţily firmy jako Unilever, Nestlé, Vodafone, Panasonic atd.  

Po zaregistrování je k dispozici 10 dnů účet „FREE“. Sluţba „FREE“ je 

určena spíše k vyzkoušení dostupných funkcí, protoţe je navíc omezena moţností 

dotázání maximálně 50 respondentů v jednom výzkumu a také dvaceti otázkami 

v dotazníku.  Zároveň můţe probíhat několik průzkumů. Ve zkušební verzi jsou 

dostupné jen automaticky generované výsledky a není moţné exportovat data do 

Excelu nebo jiných programů. Sluţba „Survey Extra“ za 29,95 EUR měsíčně 

nabízí tyto sluţby:  

 oslovení aţ 1000 respondentů; 

 neomezená doba pouţívání po dobu předplacení sluţby; 

 neomezený počet otázek v jednom dotazníku; 

 moţnost zobrazení loga společnosti v dotazníku; 

 export dat do Excelu, Accessu, SPSS a jiných programů; 

 ochrana vstupu do dotazníku heslem; 

Obr. 13.2: Funkce přechodu na vybranou otázku 
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 individuální znění poděkování za účast respondentům; 

 moţnost omezení vyplnění z jedné IP adresy nebo jednoho e-mailu.  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [27] 

Při tvorbě dotazníků je moţné si z mnoha nabízených jazyků vybrat také 

češtinu nebo slovenštinu. Dále je moţné zvolit barevný vzhled, který můţe 

korespondovat s firemními barvami nebo výrobkem.   

 Při editaci dotazníku jsou hlavní funkce označeny česky (slovensky) a bez 

problémů je moţné vkládat český text včetně diakritiky. Po vytvoření a otestování 

dotazníku je moţné získat link na dotazník, který tvůrce dotazníku rozesílá sám 

respondentům nebo je moţné umístit link na vlastních webových stránkách. 

Placená verze „Survey Extra“ nabízí rozeslání odkazu na dotazník z adresáře 

zadaného e-mailu tvůrce dotazníku.   

Při zobrazení výsledků on-line jsou ve verzi „FREE“ dostupné absolutní 

a relativní četnosti (v %), filtrace odpovědí je dostupná pouze ve verzi „Survey 

Extra“. Výsledky je také moţné zobrazit v grafech, jejichţ nabídka je velmi široká 

(koláčové, sloupcové, pruhové, různé barevné varianty, animace).  

www.Formsite.com 

Aplikaci provozuje americká firma Vroman Systems a jejich sluţeb vyuţívají 

jak malé firmy, tak firmy jako UPS, Xerox, IBM nebo Motorola. Stránky fungují jiţ 

více neţ 10 let a neustále jsou přidávány nové funkce. 

Veškerá správa dotazníku probíhá prostřednictvím internetových stránek 

(pomocí jakéhokoliv prohlíţeče). Informace o účtu, dotaznících a výsledcích jsou 

chráněny několika bezpečnostními metodami. 

Obr. 13.3: Editace otázek v aplikace FreeOnlineSurveys 
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Editování otázek probíhá „přetahováním“ poţadovaných typů otázek 

z výběru do pole dotazníku (viz obr. 13.4), v průběhu tvorby je tak moţné 

přesunovat otázky do libovolného pořadí.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [26] 

V současné době je moţné v rámci účtu zdarma (účet „Free“) vkládat 

otázky s jednou nebo více moţnými odpověďmi, otevřené otázky, otázky 

s moţností výběru pomocí „rolovacího menu“, vkládat soubory, rozdělit 

zobrazovaný dotazník respondentům na více stránek. Ze sekce speciálních 

poloţek je moţné přidat otázku týkající se kalendáře, vloţit heslo i uţivatelské 

jméno pro vstup do dotazníku. Sekce maticové otázky obsahuje několik různých 

typů zobrazení těchto otázek včetně škálových.  

Ve verzi „Free“ je také bezproblémový export dat do Excelu. Při exportu je 

moţné zvolit export sumárních dat nebo detailních, kdy jeden z řádků v Excelu 

zobrazuje i přesné znění odpovědí, coţ usnadní přehlednost a další zpracování 

datové matice. Firma totiţ zastává filozofii, ţe sesbíraná data patří tomu, kdo si je 

sesbíral. Kdykoliv v průběhu dotazování nebo po jeho skončení a vyhodnocení lze 

dotazník se všemi daty z internetových stránek smazat.  

Účet „Free“ má však omezené funkce a je vhodný spíše pro vyzkoušení 

aplikace nebo velmi krátké dotazování, případně předvýzkum. Tento účet je 

omezen pěti souběţně probíhajícími dotazníky, maximálně padesáti prvky 

pouţitými v dotazníku (zahrnuje veškeré prvky jako otázky, nadpisy, obrázky 

Obr. 13.4: Tvorba dotazníku v aplikaci Formsite 
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apod.) a moţností vloţit soubor o maximální velikosti 50 MB. Dalším omezením je 

moţnost nadefinovat maximálně 10 vzhledů výsledků, které mohou být pouţity pro 

rozeslání e-mailem, tisk, souhrnnou tabulku, report nebo ke staţení.  

S vyšší verzí aplikace se vţdy navyšují počty souběţných dotazníků, 

pouţitými prvky (ve verzi „Pro 3“ aţ 1000 prvků), počty definovaných vzhledů 

výsledků (verze „Pro 1“ ukládá aţ 1000 vzhledů, verze „Pro 3“ aţ 5000 vzhledů). 

Verze „Pro 2“ nabízí také moţnost pouţívání jednoho účtu pěti uţivateli a verze 

„Pro 3“ aţ dvaceti uţivateli. 

Ceník jednotlivých verzí včetně dostupných sluţeb je uveden v tab. 13.2. 

Při placené verzi firma garantuje 30denní záruku vrácení peněz bez udání důvodu. 

Tab. 13.2: Ceník aplikace Formsite 

Zdroj: [26] 

  

 Free Deluxe Pro 1 Pro 2 Pro 3 

Cena za měsíc zdarma $ 9,95 $ 19,95 $ 49,95 $ 99,95 

Roční cena  $ 99,95 $ 199,95 $ 499,95 $ 999,95 

Počet souběţných 

dotazníků 
5 5 10 25 50 

Počet pouţitých 

prvků/1 dotazník 
50 100 200 300 1000 

Vzhled výsledků 10 500 1000 2500 5000 

Uloţené 

formuláře/měsíc 
100 500 1000 2500 5000 

Velikost přiloţených 

souborů 
50 MB 250 MB 500 MB 1 GB 2 GB 

Rozeslání e-mailů 

z databáze 
  1000 2500 5000 

Automatický export 

výzkumů 
  1 25 50 

Přidání více uţivatelů    5 20 
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Profesionální placené verze („Pro 1“, „Pro 2“ nebo „Pro 3“) nabízí filtrování 

odpovědí respondentů přímo z webové stránky aplikace, filtr můţe být nastaven 

i několikanásobně (např. respondent odpověděl na první otázku kladně, v druhé 

otázce označil první odpověď) a aplikace vytřídí respondenty s definovanými 

odpověďmi a opět je moţný přenos filtrované datové matice do Excelu.  

Výsledky se zobrazují jiţ od prvního vyplněného dotazníků, je moţné si 

vybrat z několika typů grafů, tisknout výstupy (definované zadáním filtrů, typů 

grafů nebo typem zobrazených dat, přímo z internetu).   

Díky velkému mnoţství moţností vkládání otázek a funkcí je zpočátku 

tvorba dotazníku nepřehledná a nejednoznačná, ale po několika sestavených 

otázkách jsem se jiţ bez větších problémů v menu orientovala. Výhodou je také 

obsáhlá nápověda popisující všechny funkce a moţnosti aplikace.  

Aplikace Formsite je moţné vyuţít nejen pro marketingový výzkum, ale také 

pro formuláře k interní komunikaci ve firmě (např. formulář pro přihlášení ke 

školení nebo firemní akci). 

www.iAnkety.sk 

Aplikace nabízí tři různé druhy účtů – „Bezplatné dotazníky“, „Standardní 

dotazníky“ a „Profesionální dotazníky“. Sluţba „Bezplatné dotazníky“ je 

poskytována zdarma po dobu 3 měsíců, ale je omezena deseti otázkami 

v dotazníku a maximálně třemi souběţnými dotazníky s padesáti respondenty 

v jednom dotazování.  

Placené verze („Standardní dotazníky“, „Profesionální dotazníky“) nabízí 

neomezený počet dotazníků a neomezený počet otázek v dotazníku, staţení 

odpovědí kaţdého respondenta v Excelu, ochranu dotazníku heslem, změnu 

vzhledu dotazníku a vloţení loga, filtrování výsledků a moţnost změnit typ grafu 

při zobrazování výsledků (u sluţby „Bezplatné dotazníky“ za poplatek 3 EUR). 

Verze „Profesionální dotazníky“ umoţňuje umístit dotazník na webové stránky 

firmy.  

Sluţba „Standardní dotazníky“ za cenu 10 EUR funguje po dobu 3 měsíců 

a je omezena počtem 200 respondentů v jednom dotazování, zatímco 
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„Profesionální dotazníky“ (cena 55 EUR) jsou předplaceny na 12 měsíců a je 

moţné dotazovat v jednom průzkumu neomezený počet respondentů.  

Menu po přihlášení obsahuje funkce vytvoření nového dotazníku, pouţití 

dotazníkové šablony a kopírování jiţ vytvořeného vlastního dotazníku.  

U kaţdého vytvořeného dotazníku je moţné nastavit vyplnění dotazníku 

jednou nebo vícekrát z jednoho počítače, zobrazování otázek dotazníku po jedné 

nebo najednou, vzhled dotazníku (v placené verzi), jazyk dotazníku (slovenština, 

angličtina) a moţnost nastavení hesla pro přístup respondentů do dotazníku.  

Při tvorbě otázek mohou být vyuţity tyto typy otázek: otázka s výběrem 

odpovědi (pouze jedna moţná odpověď, více moţných odpovědí), otázka 

s otevřenou odpovědí, hodnotící stupnice, matice odpovědí, otázka s uspořádáním 

odpovědí, otázka týkající se obrázku, otázka s moţností odpovědi ve formě 

obrázku, otázka na datum a informační pole. U otázky obsahující hodnotící 

stupnici je moţné zvolit rozsah hodnotící škály (od 1 do 15) a definovat krajní body 

(mám rád – nemá rád, zajímavé – nezajímavé apod.) Při definování otázek lze 

nastavit přechod na otázku dle předchozí odpovědi.  

Výsledky jsou dostupné od okamţiku, kdy první respondent vyplní dotazník. 

Ve všech verzích jsou dostupné souhrnné výsledky v Excelu, ve verzích 

„Standardní“ a „Profesionální dotazníky“ jsou navíc k dispozici úplné odpovědi 

všech respondentů ke staţení v Excelu.  

www.questionform.com 

Aplikaci Questionform provozuje portugalská firma FWS Software, Lda, 

a veškeré funkce jsou dostupné v angličtině nebo portugalštině.  

K fungování základní verze stačí jednoduchá registrace. Stránky při 

registraci přidělují i link na dotazníky, pomocí něhoţ se pak respondenti účastní 

dotazování.  Menu pro tvorbu a správu dotazníku je velmi intuitivní a přehledné 

pro práci.  

Základní verze „Free“ nabízí dva souběţně otevřené dotazníky s pěti 

otázkami v kaţdém, není nijak omezen počet respondentů. V této verzi je moţné 

vkládat otázky s jednou nebo více moţnými odpověďmi, hodnotící škály 

(hodnocení pomocí hvězdiček) a otevřené otázky. Dále je moţné vloţit maticové 
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otázky s jednou nebo více moţnými odpověďmi a maticové otázky obsahující 

textová pole.  

Stránky nedisponují moţností vkládat otázky pro tvorbu sémantického 

diferenciálu a ve verzi „Free“ není k dispozici vloţení textového pole pro vypsání 

odpovědi „jiné“.  

Po vytvoření celého dotazníku je moţné si vyzkoušet jeho funkčnost 

a provést celkovou kontrolu ještě před rozesláním respondentům. Výsledky se 

zobrazují jiţ po vyplnění dotazníku prvním respondentem. K dispozici jsou 

absolutní a relativní četnosti a jednoduché grafy.  

Stránky pokrývají nejčastěji vyuţívané typy otázek a ve verzi „free“ jsou 

dobře vyuţitelné pro krátké (omezení max. 5 otázek) ankety na libovolném 

mnoţství respondentů.  

Od verze „Basic“ a vyšší je moţné vkládat videa (např. pro post test 

reklamní kampaně), soubory (verze „Basic“ max. 100 MB, verze „Plus“ aţ 500 MB 

a verze „Premium“ neomezená velikost). Dále je od verze „Basic“ a vyšší 

poskytována sluţba správy e-mailových pozvánek a sledování, kdo z pozvaných 

jiţ dotazník vyplnil.  Ceník sluţeb je uveden v tab. 13.3. 

Variabilita vzhledu dotazníku (kromě verze „Free“) zahrnuje změnu barvy, 

fontu, velikosti písma a umístění loga firmy. Aplikace ve verzi „Premium“ nabízí 

nadstandardní ochranu dat díky zabezpečené komunikaci šifrováním pomocí 

protokolu SSL.  

Tab. 13.3: Ceník aplikace Questionform 

 Free Basic Plus Premium 

Cena za měsíc 0,- EUR 8,- EUR 16, - EUR 38,- EUR 

Počet souběţných dotazníků  2 4 8 neomezeno 

Respondenti v 1 dotazování neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno 

Počet otázek v dotazníku 5 15 neomezeno neomezeno 

Generování pozvánek     

Vícestránkový dotazník      

Vícejazyčný dotazník      

Variabilní vzhled dotazníku     

Velikost souborů    100 MB 500 MB neomezeno 



Příloha č. 13 

Stránka 13 z 16 

 

SSL šifrování      

Technická podpora   e-mail e-mail tel./e-mail 

Zdroj: [40] 

Veškeré výsledky je moţné (včetně verze „Free“) exportovat do Excelu, a to 

za jednotlivé respondenty. Export obsahuje pořadové číslo respondenta, IP adresu 

(je moţné ruční kontrola unikátnosti vyplnění) a odpovědi na jednotlivé otázky. 

Exportem je tedy moţné získat kompletní datovou matici k dalšímu zpracování 

včetně třídění druhé stupně.  

Po skončení dotazování nebo kdykoliv je potřeba je moţné celý účet na 

stránkách zrušit.  

Ve verzi „Free“ je aplikace vhodná k zjištění malého mnoţství informací 

(max. 5 otázek) od velkého mnoţství respondentů, získaná data mohou být ve 

firmě dále zpracována nebo mohou být podkladem pro rozhodnutí o dalších 

navazujících výzkumech.  

www.Vyplnto.cz 

Na stránkách je moţné vybrat si z několika různých typů dotazníků. Autor 

dotazníku můţe vytvořit neveřejný dotazník, a výsledky tak nebude moţné 

zobrazit široké veřejnost, zároveň ale nebude na stránkách uveřejněn odkaz a je 

nutné si sám zajistit respondenty. Při vytvoření veřejného průzkumu se zobrazí 

odkaz na průzkum v sekci Dotazníky a po schválení administrátorem také na 

partnerských webech. 

Dotazník můţe být respondentovi zobrazen celý najednou nebo po jedné 

otázce, přičemţ způsob vyplňování je u obou variant podobný, výhodou zobrazení 

po jedné otázce je větší přehlednost a rychlejší zobrazení.  

Sluţba nabízí také dva kontrolní mechanismy pro zamezení 

několikanásobného vyplnění jedním respondentem. Prvním z nich je kontrola IP 

adres, kdy v případě opakovaného vyplnění z jednoho počítače jsou druhé a další 

dotazníky ignorovány. Sluţbu kontroly IP adres je moţné deaktivovat pro případ, 

kdy má více respondentů sdílenou IP adresu (pouţívají jeden proxy server).  

Dalším kontrolním mechanismem je kontrola e-mailem. Na začátku dotazování je 

respondent poţádán o vyplnění e-mailu, na který je mu zaslán odkaz, s jehoţ 
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pomocí musí své odpovědi potvrdit. Pokud odpovědi nepotvrdí, nebudou 

započítány. Po skončení průzkumu je tento e-mail smazán a provozovatel 

garantuje, ţe nebude předán autorovi výzkumu.  

Dotazník vytvořený na stránkách www.vyplnto.cz obsahuje v úvodní části 

informace o konci vyplňování, počtu otázek, ne/veřejnosti výsledků, přibliţné délce 

vyplňování a úvodní text, který si autor průzkumu napíše.  Neţ respondent odešle 

dotazník a je uloţen do databáze, vţdy probíhá kontrola, zda jsou vyplněny 

všechny povinné otázky, pokud nejsou, tak je respondent automaticky upozorněn.  

Dotazník můţe obsahovat neomezené mnoţství otázek a je moţné je 

seřadit aţ po editaci všech otázek. V průběhu průzkumu je moţné sledovat 

průběţně přijaté odpovědi po přihlášení v sekci „Zobrazit seznam probíhajících 

průzkumů“. V případě rozsáhlých změn v dotazníku během dotazování je moţné 

vymazat všechny jiţ došlé odpovědi a začít dotazování znovu. U dotazníků 

s veřejnými výsledky je tato volba při dosaţení odpovědí od 100 respondentů 

zablokována. V aplikaci je také moţnost přímého tisku výsledků průzkumu. 

Tab. 13.4: Ceník aplikace Vyplnto 

Zdroj: [48] 

Ceník sluţeb Vyplňto.cz  

Vyplňto FREE Zdarma 

Vyplňto PREMIUM – 1 měsíc (30 dní) 1 000,- Kč 

Vyplňto PREMIUM – 4 měsíce (120 dní) 3 200,- Kč 

Vyplňto PREMIUM – 1 rok (365 dní) 6 000,- Kč 

Vyplňto PREMIUM – víceuţivatelská licence (včetně 
administrace účtů spadajících pod jednu licenci) 

Na dotaz 

Umístění dotazníku na vlastní doménu Na dotaz 

Zvýšení limitu respondentů o 1 000 měsíčně 100,- Kč 

Odstranění veřejných výsledků do 100 respondentů 100,- Kč 

Odstranění veřejných výsledků nad 100 respondentů 1,- Kč/1 r. 

Přednostní propagace dotazníku – týdně 1 000,-  

Garantovaná propagace dotazníku Na dotaz 

Vícejazyčné dotazníky (dle sloţitosti a počtu mutací) Na dotaz 

Hodinová sazba pro programování a konzultace 800,- Kč 

http://www.vyplnto.cz/
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Stránky umoţňují respondentům také zpětnou vazbu, pokud vyplní 

kontaktní e-mail, tak je jim zasláno upozornění na výsledek výzkumu, kterého se 

zúčastnili.  

Sluţby stránek www.vyplnto.cz jsou nabízeny ve verzi „FREE“ zdarma nebo 

za poplatek jako sluţba „PREMIUM“ (ceník viz tab. 13.4). Obě verze zahrnují 

následující sluţby: 

 vytvoření dotazníku pomocí průvodce, 

 veřejné i neveřejné dotazníky, 

 neomezený počet dotazníků a otázek, 

 moţnost vloţení multimédií (obrázky, videa) – „FREE“ aţ 10 MB, 

„PREMIUM“ aţ 200 MB, 

 moţnost omezení vyplnění z 1 IP adresy/z 1 e-mailu, 

 statistická analýza odpovědí, 

 generování grafů, 

 automatická analýza závislostí a vazeb mezi jednotlivými odpověďmi, 

 ruční analyzování závislostí odpovědí, 

 staţení surových dat ve formátu CSV a následný export do Excelu. 

Placená verze „PREMIUM“ navíc zahrnuje nadstandardní podporu 

(e-mailem, telefonicky), výběr z různých připravených vzhledů nebo moţnost 

tvorby vlastního vzhledu, moţnost schování reklamy, nezobrazování diskusí 

(pokud by se tím respondenti navzájem ovlivňovali), slučování přijatých odpovědí 

pro snadnější vyhodnocování otevřených otázek, grafy s bílým pozadím pro tisk, 

změnu designu dotazníku, moţnost zobrazení dotazníku bez prvků Vyplnto  pro 

větší profesionalitu, moţnost obnovit nebo prodlouţit dotazování pokud je potřeba 

více respondentů  neţ bylo nasbíráno, klonování dotazníku pro další výzkumy 

a moţnost umístit dotazník na vlastní stránky.   

K hlavním výhodám jednoznačně patří široké spektrum poskytovaných 

bezplatně a moţnost se sluţbou „PREMIUM“ dosáhnout profesionálních výsledků. 

Stránky poskytují komplexní sluţbu od návrhu dotazníku aţ po jeho vyhodnocení, 

přičemţ je moţné oslovit velký počet respondentů (verze „FREE“ aţ 5 000 

http://www.vyplnto.cz/
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respondentů, verze „PREMIUM“ aţ 20 000 respondentů dotazníkem 

o neomezeném počtu otázek.  

 Stránky umoţňují prohlédnutí výsledků jiţ realizovaných a vyhodnocených 

výzkumů. Vyhledání výzkumu je moţné podle hledané fráze, autora průzkumu, 

minimálního počtu respondentů nebo stačí vybrat kategorii pro hledání (např. jídlo 

a pití, obchod a marketing, zdraví a ţivotní styl atd.). Dále se zobrazí výzkumu dle 

názvu a po jejich výběru se jiţ zobrazí jejich základní statistika (počet 

respondentů, návratnost, doba průzkumu, období šetření). Je moţné si také 

stáhnout surová data ve formátu CSV a všechny grafy (formát PNG).  

Obvykle stránky vyuţívají studenti pro své práce, proto jsou počty 

respondentů realizovaných výzkumů v řádu stovek, ale i přesto mohou poskytnout 

firmě základní přehled o současných názorech.  

Omezením sluţby je, stejně jako předchozích aplikací, neexistence 

vlastního panelu respondentů a tím nutnost mít vlastní databázi e-mailových 

adres, na které bude zaslán odkaz s dotazníkem. Stránky neprovozuje ţádná 

firma, ale samostatná fyzická osoba. Z hlediska moţností výzkumu stránky pouze 

omezeně podporují otázky typu sémantický diferenciál a maticové otázky.  


