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1 ÚVOD 

V dnešní moderní a často velmi uspěchané době je pro mnoho lidí sportovní 

vyžití základem zdravého způsobu života nebo také příjemná a užitečná náplň volného 

času. Tenis je jedním z nepopulárnějších, nejhranějších a nejsledovanějších sportů na 

světě, lze ho provozovat závodně i jako sport vhodný pro aktivní odpočinek a rekreaci. 

K tenisu také patří správné tenisové vybavení, které zahrnuje vhodné oblečení, 

tenisovou obuv, tenisový míč a tenisovou raketu, která je předmětem mého zkoumání 

na trhu sportovních potřeb. 

Každým rokem přibývá počet prodejen se sportovními potřebami, a tak na trhu 

vzniká ostrý konkurenční boj o zákazníka mezi organizacemi nabízejícími stejný 

sortiment a blízké substituty. Využití konkurenčních výhod a celková prosperita firmy 

v konkurenčním prostředí jsou podmíněny znalostmi základních zákonitostí prostředí 

trhu. Při konkurenčním boji nejde jen o snahu najít způsob jak eliminovat výhody 

ostatních konkurentů, ale také o snahu určit oblasti působnosti, ve kterých se od 

konkurentů lze odlišit, vstoupit do povědomí zákazníků a využít odlišnosti 

k vytvoření jedinečné hodnoty, která se stane pro zákazníka motivem ke koupi            

a za pomocí níž firma dosáhne požadovaných zisků. 

Pro organizace na trhu sportovních potřeb nabízející obdobný druh sortimentu 

se může stát hlavním zdrojem konkurenční výhody strategicky promyšlená nákupní 

atmosféra prodejny, doprovodné služby, šířka a hloubka nabízeného sortimentu. Na 

zákazníka působí mnoho faktorů, které rozhodují o jeho spokojenosti s nákupem         

a o tom, zda se z něho stane věrný zákazník, který se rád vrací a realizuje své budoucí 

nákupy u jednoho prodejce. Organizace by měly uvážlivě prezentovat nabízené zboží, 

efektivně využívat propagačních materiálů a poutačů, věnovat nepřetržitou pozornost 

designu prodejny a dispozičnímu řešení interiéru pro usnadnění orientace zákazníka 

v prodejně. Hlavním faktorem přispívajícím ke kvalitnímu a profesionálnímu prodeji 

produktů je odborný personál maloobchodní jednotky, který by měl být, co se týká 

prodeje, nadšený, vytrvalý, schopný empatie a obdařený perfektními komunikačními     

i prodejními schopnostmi.  

Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je situace maloobchodních prodejen na 

trhu sportovních potřeb ve městě Ostrava, které mají v sortimentu tenisové rakety,      

a také zhodnotit konkurenční pozici prodejny Gigasport Ostrava na daném trhu. 
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Dalším cílem je zjistit, jak zákazníci vnímají celkovou image prodejny Gigasport 

Ostrava. Z následné analýzy všech získaných dat vyústí návrhy a doporučení, na které 

by se management prodejny Gigasport měl do budoucna zaměřit, aby prodejna dosáhla 

konkurenceschopnosti na trhu sportovních potřeb. 
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2 CHARAKTERISTIKA TRHU 

2.1 Charakteristika zkoumaného produktu - tenisových raket 

Při výběru tenisové rakety je důležité znát typ hráče, úroveň hráčských 

dovedností a jakou hru preferuje.  

2.1.1 Základní parametry tenisové rakety 

Konstrukce tenisové rakety  

Základní materiál, ze kterého jsou vyrobeny levnější modely tenisových raket, 

je hliník. Mezi častěji používané materiály patří grafit, který je lehčí, ale méně odolný 

proti nárazu. Dále existují různé slitiny grafitu s titanem nebo s kevlerem. Tyto slitiny 

zlepšují vlastnosti tenisových raket ve všech směrech (stabilita, síla úderu, otřesy do 

ruky hráče). [30] 

Hmotnost tenisové rakety 

Váha rakety se pohybuje v rozmezí od 240 g do 320 g. Lehká raketa poskytuje 

výbornou manévrovatelnost a rychlejší švih, zato těžší raketa umožňuje větší stabilitu 

úderů a méně otřesů do ruky. Váha rakety se většinou uvádí bez výpletu, omotávek     

a vibrastopu.  

Tabulka 2-1 Hmotnost tenisové rakety dle váhových kategorií 

Název kategorie Váhové rozpětí Účel 

Ultra lehká méně než 240 g raketa vhodná pro rekreačního hráče, který 
hraje pouze příležitostně 

Lehká 241-280 g hodí se pro začátečníky a pokročilé hráče, 
při častém používání mohou vibrace 
zbytečně namáhat paži 

Středně těžká 281-300 g pro středně i více pokročilé hráče, kterým 
pohlcováním vibrací poskytne lepší ochranu 
před otřesy ruky 

Těžká více než 301 g Vhodná pro profesionální hráče 

Zdroj: [32, upraveno autorem] 
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Délka tenisové rakety 

Standardní délka tenisové rakety je 685 mm neboli 27 palců. Rakety delší 

dodají větší páku při podáních a delší dosah na míč - více síly do úderu. Delší rakety 

jsou v mnoha případech lehčí, kvůli zachování manévrovatelnosti. 

Běžně dosahují tenisové rakety délky 680 – 690 mm, prodloužené pak mohou 

mít maximální délku 736,6 mm. Doporučujeme používat delší než standardní rakety 

pouze příležitostným a rekreačním hráčům, kterým taková raketa umožní lepší zesílení 

úderu. [32] 

2.1.2 Velikost hlavy a velikost gripu tenisové rakety  

Velikost hlavy tenisové rakety 

 Na trhu jsou nabízeny rakety, které mají velikost hlavy v rozmezí cca od 613 – 

742 cm2. Platí, že větší hlava umožňuje vyvinout větší sílu při úderu, větší toleranci 

úderů mimo střed. Mínusem těchto raket je snížená ovladatelnost, kontrola při úderech 

a stabilita. Naopak menší hlava nabízí více kontroly při technické hře. [31]  

Tabulka 2-2 Druhy velikostí hlav tenisových raket 

 

Zdroj [32, upraveno autorem] 

Název Velikost Účel 

 menší než 600 cm2 velikost hlavy vhodná pro 
profesionální hráče 

Midplus 601-690 cm2 pro středně i více pokročilé hráče se 
zvládnutou technikou úderu 

Oversize 691-740 cm2 vhodná pro začátečníky a 
příležitostné rekreační hráče 
umožňuje trénink zesílení úderu 

Super oversize větší než 741 cm2 hodí se pro začátečníky a 
příležitostné rekreační hráče, kteří 
potřebují zlepšit sílu úderu. 
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Velikost gripu tenisové rakety 

Rukojeť, jinými slovy grip má osm hran a jeho velikost určuje obvod, který se 

pohybuje v rozmezí 12 až 14 cm. Pro Evropu je velikost rukojeti označována písmeny 

L v číselném rozmezí 0 - 5. Obecně lze tyto velikosti rozdělit takto [33]:  

• L0, L1 - dětské rakety; 

• L2 – juniorské rakety, případně pro ženy s menší rukou; 

• L3 – pro většinu žen a pro muže s menší rukou; 

• L4 -  pro většinu mužů, případně větší ženskou ruku; 

• L5 – vhodné pro větší mužskou ruku.  

Mezi postupy výběru vhodné velikosti gripu patří: 

• vyzkoušet velikost gripu přímo. Platí, že mezi sevřenými prsty a dlaní musí 

být mezera na šířku ukazováčku druhé ruky. Prsty ruky držící rukojeť by se 

neměly dotýkat. 

• změřit ruku pomocí pravítka, tedy vzdálenost mezi dlaní a koncem 

prsteníčku. Poté porovnat grip podle následující orientační tabulky 2-3. 

• šablona na změření velikosti gripu (viz příloha č. 1) 

Tabulka 2-3 Velikosti gripu tenisové rakety 

Naměřená hodnota Velikost gripu 

10,4 – 10,6 cm Grip 1 

10,7 – 10,9 cm Grip 2 

11,0 – 11,2 cm Grip 3 

11,3 – 11,5 cm Grip 4 

11,6 – 11,8 cm Grip 5 

Více Grip 6 nebo další omotávka na grip 5 

Zdroj: [30, upraveno autorem] 
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2.1.3 Výplet tenisové rakety 

Výplet rakety předává energii do tenisového míče. Úkolem je předat sílu,      

ale zachovat cit a kontrolu nad hrou. U výpletu lze sledovat jeho hustotu, napětí          

a materiál strun. Materiál strun výrazně ovlivňuje chování tenisového míče při úderu   

a přenos vibrací přes rám rakety do ruky.  

Existuje pět druhů materiálů tenisových výpletů: 

• syntetické struny, 

• multivlákna, 

• přírodní struny, 

• polodráty, 

• dráty. 

Tloušťka tenisové struny do výpletů raket je označována číselnou mírou 

v rozmezí 15 -17 a u speciální struny čísly 18 - 20. Tenčí struny nabízejí hráčům více 

citu a síly než silnější struny. Vyplétací vzorec tenisové rakety lze rozlišit podle 

hustoty strun. [31] 

Tabulka 2-4 Druhy výpletů tenisové rakety 

Druh výpletu Hustota strun účel 

Otevřený výplet malá hustota přenáší více energie do míče a jsou 
razantnější, zajišťuje větší odpružení a 
zároveň dodává lepší rotaci, vydrží kratší 
dobu 

Uzavřený výplet vysoká hustota dodává méně rotace a vydrží podstatně déle, 
vhodnější pro začínající hráče a hráče 
hledající více kontroly. 

Zdroj: [31, upraveno autorem] 

Jedná se o poměrně důležitý parametr, který ovlivňuje chování tenisové rakety     

a je často přehlížen, zvláště začínajícími a rekreačními hráči. Otevřený vyplétací 

vzorec se ohýbá více, než uzavřený. Uzavřený vyplétací vzorec (s hustým počtem 

strun) se tolik neohýbá. Je vhodný především pro hráče, kteří hrají tvrdé topspinové 

údery a pro hráče hledající více kontroly. 
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2.1.4 Vyvážení tenisové rakety 

Faktory jako síla, razance, ovladatelnost jsou velkou měrou ovlivňovány 

vyvážením tenisové rakety. Balance je podélné rozložení hmotnosti v raketě. Nachází 

se v těžišti rakety a měří se od konce držadla, udává se v milimetrech.  

Tabulka 2-5 Způsoby vyvážení tenisové rakety 

Název 
kategorie 

Způsob 
vyvážení 

Měření v mm Účel  

Head-heavy do hlavy více než 345 mm pro začínající a rekreační hráče s 
nepříliš vytrénovanými pažemi a 
profesionálové hrající nejčastěji od 
základní čáry 

Head-light do ruky méně než 340 mm pro zkušené tenisty rychle se 
přesouvající po kurtu, umožňuje 
snadné a rychlé manévry, vhodná i 
pro profesionály s oblibou hry na síti 

Even 
balance  

na střed 345-340 mm hodí se pro středně pokročilé hráče, 
kterým umožní zvládnout 
technickou stránku tenisu 

Zdroj: [32, upraveno autorem] 

2.2 Charakteristika prodejny Gigasport Ostrava 

2.2.1 Společnost Gigasport 

Prodejna Gigasport Ostrava je začleněna pod společnost Kastner a Öhler, která 

vlastní síť prodejen s módním sportovním zbožím  v Rakousku, České republice,       

na Slovensku a Slovinsku. Koncentruje se na strategii dvou značek. První značkou je 

Kastner a Öhler, která představuje módu pro dámy, pány a děti. Druhou značkou je 

Gigasport, který nabízí všechno potřebné ke sportu. Filosofie společnosti zní: špičkové 

produkty, přehledný sortiment, kompetentní zaměstnanci, dobrý poměr mezi výkonem 

a cenou a příjemná nákupní atmosféra. Mottem společnosti Gigasport je: „Feelin´ 

giga“, volně přeloženo, cítit se giga. Firemními barvami jsou hlavně oranžová a dále 

bílá a šedá. 

Obrázek 2-1Logo společnosti Gigasport 

 

 

Zdroj: [43] 
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Česká dceřiná společnost  Kastner a Öhler začala v ČR působit již v roce 1992. 

Na českém trhu v současné době provozuje 12 prodejen Gigasport. Prodejna 

Gigasport, která se stala předmětem mého výzkumu, byla otevřena v areálu OC 

Futurum Ostrava na podzim roku 2007. Sídlo prodejny: Varenská 3309/50, 702 00 

Ostrava. [43] 

2.2.2 Sortiment  

V sortimentu Gigasportu Futurum Ostrava je obsaženo okolo 250 000. položek 

sportovního zboží předních značek pro běh, in-line bruslení, cyklistiku, fitness, 

tenisové sporty, hokej, fotbal, zimní sporty apod. Společnost klade důraz na kvalitu      

a výhodné ceny. S nabídkou tenisových raket souvisí prodej doplňkového 

sortimentu, jako tenisové boty, bagy, tašky a boty na tenisové rakety, výplety, 

tenisové míče, textil na tenis, základní gripy, omotávky, vibrastopy, potítka a čelenky. 

V nabídce prodejny Gigasport se nacházejí tenisové rakety značek: Wilson, 

Head, Prince a Babolat. Cenové rozpětí nabízených tenisových raket v prodejně 

Gigasport je dostatečně široké v rozsahu od 1 200 Kč do 5 000 Kč. Ceny jsou 

ovlivněny především vlastnostmi tenisových raket, použitým materiálem a nemalou 

část podílu na ceně má i značka.  

Mezi doplňkové služby prodejny Gigasport Ostrava patří servis v prodejně 

v oblasti cyklistiky, fitness, in-line bruslení, lyží, snowboardů a speciální servis oprav 

horské obuvi, stanů, nafukovacích gumových lodí, hodinek a dalšího. K doplňkovým 

službám dále patří dárkové karty , u nichž si lze zvolit libovolnou částku od 250 Kč 

do 15 000 Kč. Gigasport má po celý rok připraveny speciální nabídky v oblasti 

sportovního vybavení pro sportovní kluby a školy. [43] 

2.2.3 Umístění a dostupnost prodejny  

Zkoumaná prodejna Gigasport je součástí OC Futurum Ostrava. Obchodní 

centrum Futurum Ostrava vybudovala developerská společnost EMCM a je to nejvíce 

navštěvované obchodní centrum v Moravskoslezském kraji. Obchodní centrum 

Futurum je otevřeno od 25. 5. 2000. 

OC Futurum Ostrava je jednopodlažní, tudíž všechny obchody lze nalézt          

v jednom patře. Celková plocha OC Futurum se odhaduje na 39 500 m2 a z toho        

27 100 m2 je plochou nájemní. Otevírací doba obchodní galerie je denně od 9:00       
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do 21:00 hod. Součástí OC Futurum je i Nákupní park , kde mimo jiné nabízí 

zajímavé možnosti nákupu prodejna sportovních potřeb Gigasport Ostrava. Otevírací 

doba Obchodní zóny - Retail Park je denně od 10:00 do 20:00 hod. V OC Futurum se 

nachází přes 100 obchodů, převážnou část tvoří obchody s módou a sportovními 

potřebami. Dále zde lze navštívit 9 restaurací, fitness centrum, hypermarket TESCO 

s velikostí nájemní plochy 10 000 m2, bezplatné venkovní i kryté parkování s 1 800 

parkovacími místy, dětský koutek a čerpací stanici s non-stop provozem. Další 

součástí OC Futurum je multikino Cinestar s rozlohou 4 000 m2. K OC Futurum 

Ostrava lze dojet městskou hromadnou dopravou autobusy č. 20, 39, 48, nebo 

trolejbusy č. 107, 108, 109, dále tramvajemi č. 4, 8, 9, 11, 12, 14, které mají zastávky 

poblíž obchodního centra.  

Gigasport Ostrava má strategicky významné umístění prodejny v retail parku, 

který je součástí OC Futurum a je snadno dostupný pro zákazníky. Důkazem je vysoká 

návštěvnost OC Futurum, která se pohybuje okolo 6 200 000 návštěvníků ročně          

a tento trend je stále rostoucí. [49] 

2.2.4 Vnitřní prostředí prodejny  

Celková plocha prodejny Gigasport Ostrava má odhadem okolo 750 m2. 

Podlahy v prodejně jsou z tmavého dřeva. Prostory, zařízení a celé dispoziční řešení 

prodejny je moderní a vzdušné. Prodejna Gigasport je prostorná, a proto rozložení 

zboží v prodejně je přehledně uspořádané. Sportovní oblečení, obuv a většina 

sportovních potřeb jsou rozmístěny na stojanech, ostatní zboží, například in-line 

brusle, jsou naskládány v krabicích nebo volně rozloženy po prodejně. Prodejní plocha 

z toho důvodu nepůsobí na zákazníka přeplněným dojmem a prostor pro jeho pohyb 

po prodejně je dostatečný. [43] 

2.2.5 Personál  

Personál Gigasportu se vyznačuje vysokou odborností, kterou získává 

důsledným školením zaměstnanců, kteří se učí a jsou motivováni k práci v týmu. 

Společnost Gigasport si zakládá na tom, aby její personál měl dobrý vztah 

k zákazníkům a jejich potřebám. Personál Gigasportu by měl mít kladný vztah           

ke sportu. Gigasport se snaží udržovat vysoké procento aktivních sportovců z řad 

svého personálu. Ve zkoumané prodejně Gigasportu se běžně pohybují tři 
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zaměstnanci. Jeden z personálu obsluhuje za pokladnou a dva zaměstnanci se pohybují 

po prostorách prodejny a snaží se zákazníkům poskytnout kvalitní rady a docílit 

prodeje zboží. [43] 

2.2.6 Marketingová komunikace 

Prodejna Gigasport Ostrava poskytuje ve své nabídce také věrnostní program. 

Po získání karty Plus-card dosáhne zákazník určité % slevy, garanci výměny zboží       

a vrácení peněz u nepoužitého zboží. Na internetových stránkách Gigasportu lze 

objednat newsletter Gigasportu, který informuje o všech akcích a nabídkách. Avšak 

společnost Gigasport neprovozuje na svých internetových stránkách e-shop se zbožím 

sportovních potřeb. V prodejně je volně k dispozici časopis vydávaný společností 

Gigasport s názvem Top news, dále nabídky pořádaných sportovních akcí a zájezdů, 

které Gigasport podporuje. Gigasport také pořádá nebo sponzoruje mnoho 

sportovních akcí, jako turistické pochody, cyklistické a lyžařské výlety a in-line 

bruslení, dále sponzoruje různé soutěže a organizuje mnoho zájezdů do nerůznějších 

částí světa. Jedním z hlavních hesel, které společnost Gigasport propaguje při vchodu 

do svých prodejen, je: „Gigant s nízkými cenami“. [43] 

2.3 Charakteristika trhu a jeho subjektů 

Do vnějšího prostředí, které přímo ovlivňuje možnosti firmy na trhu 

sportovních potřeb, patří dodavatelé, marketingoví zprostředkovatelé, zákazníci, 

konkurence a veřejnost. Trh prodejen se sportovními potřebami je rozsáhlý, proto      

se v diplomové práci zabývám prodejnami, které mají v sortimentu tenisové rakety, 

nacházejí se v Ostravě, části Poruba a nejbližším okolí a jsou součástí obchodního 

centra, nebo se nacházejí v jeho nejbližším okolí. 

2.3.1 Zákazníci 

Prodejna sportovních potřeb musí, jako každá společnost, analyzovat svůj 

cílový trh. Pro analýzu zákazníků musí společnost odpovědět na základní otázky: Kdo 

kupuje? Co kupuje? Kde kupuje? Kdy kupuje? 

Tenisové rakety jsou určeny především zákazníkům, kteří profesionálně nebo 

rekreačně sportují, hrají tenis a jiné raketové sporty, nebo se tomuto sportu chtějí 

věnovat. Co se týká věku zákazníků, v dnešní době jsou vyráběny různé typy 

tenisových raket pro muže a ženy. Dále tenisové rakety pro dospělé, juniorské         
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a dětské. Tenisové rakety si zákazníci mohou vybírat podle parametrů rakety, tj. 

(hmotnosti, velikosti hlavy, vyvážení a délky rakety), podle pokročilosti hráčských 

schopností (začátečník, rekreační hráč, středně pokročilý hráč, pokročilý a závodní 

hráč) a také podle ceny tenisových raket. Každý zákazník má jiné požadavky a kritéria 

pro výběr tenisové rakety, proto musí být sortiment tenisových raket dostatečně 

široký. Při výběru vhodného typu rakety zákazníci navštěvují převážně 

specializované prodejny se sportovními potřebami a to především pro odborné 

znalosti a rady speciálně vyškoleného personálu. 

Typický zákazník Gigasportu Ostrava je člověk, který se věnuje sportovním 

aktivitám různého druhu. Pro typického zákazníka Gigasportu je důležitá kvalita 

sportovního zboží, zajímá se o různé techniky sportovních dovedností. Sport je 

zákazníky Gigasportu chápán jako zábava. Rádi nakupují ve snadno dostupných 

obchodních centrech.  

2.3.2 Konkurence 

Prodejny se sportovními potřebami jsou na domácím i zahraničním trhu 

zastoupeny ve velkém množství. Existuje mezi nimi silná konkurence. Každá 

společnost působící na trhu sportovních potřeb proto musí své aktivity zaměřit           

na kvalitní uspokojování cílových zákazníků a snažit se získat konkurenční výhody   

za účelem odlišení se od konkurenčních nabídek. Dále konkurující si společnosti musí 

usilovat o to, aby přilákaly co nejvíce nových zákazníků, ze kterých se snaží 

vybudovat věrné zákazníky. 

Ve městě Ostrava působí okolo 30 prodejen se sportovním zbožím (viz příloha 

č. 2). Pro výzkum mé práce byli vybráni 4 hlavní konkurenti prodejny Gigasport 

Ostrava, kteří jsou na trhu obdobně zaměřeni na prodej sportovních potřeb, a proto 

byli vybráni dle tří předem nadefinovaných kritérií:  

• prodejna musí mít v sortimentu tenisové rakety, 

• nachází se ve městě Ostrava, v části Poruba a jejím nejbližším okolí, 

• prodejna je součástí obchodního centra, nebo se nachází v jeho nejbližším 

okolí. 

Tato kritéria splnily prodejny Hervis sport, Sportisimo, Totalsport a Intersport. 
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Charakteristika konkuren čních prodejen 

Hervis sport  

Sídlo prodejny: Opavská 6201, 708 00 Ostrava-Poruba, OC Intersport. 

Hervis sport a móda s. r. o. je součástí skupiny Hervis International GmbH se sídlem 

v rakouském Salzburgu. Společnost Hervis sport působí na českém trhu od roku 2002, 

kdy otevřela svou první českou pobočku v OC Europark v Praze. Pobočka v OC 

Ostrava-Poruba, která je předmětem mé analýzy konkurence, je otevřena od roku 

2007. V dnešní době společnost Hervis sport zaměstnává v České republice přibližně 

200 zaměstnanců z celkového počtu asi 1900 zaměstnanců po celé Evropě. Společnost 

působí v oblasti sportu a módy, na všech pobočkách zajišťuje kvalifikovaný servis     

a odborné poradenství. Motto společnosti zní: „Get movin“. Mezi firemní barvy patří 

červená, modrá a bílá.  

Obrázek 2-2 Logo společnosti Hervis sport 

 

 

Zdroj: [44] 

Sortiment prodejen Hervis je orientován na masově rozšířené sporty, a proto je 

v prodejně uspořádán podle sportovních odvětví. Nabídka sportovního vybavení 

v Hervis sport obsahuje obuv, oblečení, tašky, batohy nebo sportovní výzbroj pro běh, 

turistiku, outdoorové aktivity, cyklistiku, fitness, fotbal, volejbal, in-line, skateboard, 

squash, tenis, stolní tenis, ostatní sálové sporty, běžky, lyžování, snowboarding, hokej 

a bruslení, plavání, potápění a další. Hervis nabízí pouze kvalitní sportovní značky, 

přesto ceny a cenově agresivní nabídky jsou konkurenceschopné v poměru kvality       

a ceny.  

Hervis ve spolupráci s PIM organizuje a sponzoruje dva pražské maratony. 

Společnost poskytuje zákaznický program Hervis Sportklub, kde zákazník získá 

klubovou kartu a mnoho výhod. Mezi výhody patří: procentuální sleva při ročním 

nákupu nad určitý stanovený limit, VIP nabídky a akce, šestitýdenní záruku vrácení 

peněz na zboží bez pokladní účtenky. Přes internetovou stránku Hervis sportu lze 

objednat e-mailem zdarma sportovní informující zákazníky noviny o novinkách          

v Hervisu. Společnost Hervis sport na svých internetových stránkách neprovozuje      
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e-shop se sportovními potřebami. Společnost dále nabízí pro své zákazníky dárkové 

poukazy v hodnotě 200 Kč a 500 Kč. [44] 

Sportisimo  

Sídlo prodejny: Sjízdná 5554, 722 00  Ostrava Třebovice, OC Galerie 

Tesco. Sportisimo s. r. o. je přední maloobchodní prodejce zaměřený na sportovní 

vybavení, oblečení a obuv se sídlem centrály: Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5.         

Na českém trhu působí od roku 1999. Prodejní řetězec tvoří celkově 55 prodejen ve  

45 městech ČR a 4 prodejny na Slovensku. Filosofií Sportisima je poskytování 

vysokého standardu služeb a výrobků nejvyšší kvality za velmi příznivé ceny. Motto 

společnosti Sportisima je: „Život v pohybu“. Mezi firemní barvy patří hlavně modrá, 

dále bílá a červená.  

Obrázek 2-3 Logo společnosti Sportisimo 

 

 

Zdroj: [45] 

Sportisimo je největším prodejcem sportovních potřeb v ČR. V široké nabídce 

více než 20 000 sportovních produktů lze najít zejména sportovní oblečení, sportovní 

obuv, kopačky, kolečkové brusle, tenisové rakety, squashové rakety, potřeby pro 

camping, outdoor a mnoho dalších sportů. V zimě nechybí v nabídce lyže, lyžařské 

boty, lyžařské helmy a brýle, běžky i sportovní zboží pro další zimní radovánky. 

Sportisimo má širokou nabídku sportovních potřeb, jak v celé síti kamenných 

prodejen, tak i ve svém e-shopu s garancí těch nejlepších služeb a zajímavých 

akčních cen. 

Mezi doplňkové služby Sportisima patří dárkové certifikáty  Sportisimo 

v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč. Na stránkách Sportisima je možné v sekci 

poradna získat cenné informace o vybavení a správném výběru jednotlivých 

sportovních potřeb. Dále poskytují slevy pro majitele karet ISIC (studentský 

identifikační průkaz), ITIC (identifikační průkaz učitelské profese) a ALIVE 

(mládežnická karta do 26 let) V celé síti prodejen Sportisimo je možnost platby 

hotově, kartou, dárkovými certifikáty Sportisimo a poukazy obchodních center. 

Sportisimo se stal partnerem fotbalového klubu AC Sparta Praha a partnerem 

Citibank. [45] 
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Totalsport 

Sídlo prodejny: Mongolská 6223, 708 00 Ostrava – Poruba, u křižovatky    

u obchodního domu Tesco v Třebovicích. Firma Totalsport je česká firma, která 

provozuje prodejnu Totalsport, která dříve sídlila celých 16 let na Hlavní třídě 

v Ostravě Poruba. V říjnu roku 2009 se specializovaná sportovní prodejna 

přestěhovala do nových prostor. Filosofií firmy je zaměření na nejvyšší kvalitu  

nabízeného sortimentu a maximálně odborný prodej. Mezi firemní barvy patří černá, 

bílá a červená.  

Obrázek 2-4 Logo společnosti Totalsport 

 

 

Zdroj: [46] 

Odborný personál Totalsportu pravidelně absolvuje tzv. „sportovní akademii“, 

kde se učí jak teoretickým, tak praktickým informacím o nových produktech, které se 

v Totalsportu nabízejí. Prodejna Totalsport má v sortimentu sportovní zboží, které je 

rozděleno do dvou pater podle období zima, nebo léto. V prvním podlaží Totalsport 

nabízí sortiment kategorie zima, který obsahuje zboží jako jsou lyže, snowboardy, 

lyžařské helmy, vázání, sjezdové boty, lyžařské oblečení a další doplňkový sortiment 

k zimním sportům. Ve druhém podlaží zaměřeném na letní sporty zákazník může 

nalézt sportovní potřeby pro tenis, in-line bruslení, atletiku, běhání a indoor. Firma 

Totalsport neprovozuje na svých internetových stránkách e-shop, protože klade důraz 

při výběru sportovního zboží na osobní přístup. Pro každou sekci prodávaného 

sortimentu má specialisty, které lze kontaktovat přes telefon nebo mail a požádat        

o radu. V rámci prodejního servisu je společnost schopna vybrané modely tenisových 

raket zákazníkovi zapůjčit  k testování. Výběr obuvi v Total sportu probíhá trochu 

netradičně. Pomocí počítačové diagnostiky dokáže personál určit nášlap zákazníka                 

a přesně doporučit typ obuvi zajišťující maximální ochranu pohybového aparátu          

a komfort. Dále umožňuje zákazníkům vyzkoušet běžeckou obuv pod zatížením při 

běhu na běžeckém trenažéru. Total sport celý proces výběru obuvi doplňuje o 3D 

sportovní vložky, které vyrábí na míru podle otisku chodidla zákazníka. [46] 
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Intersport 

Sídlo prodejny: Novinářská 3178/6a, 702 00 Ostrava, OC Futurum. 

Intersport je prodejcem sportovního oblečení a vybavení se zastoupením ve více než 

35 zemích světa se sídlem v Rakousku. Prodejní řetězec tvoří více než 5 050 obchodů. 

Na trhu Intersport působí více než 45 let. V České republice společnost Intersport 

působí od roku 2001 a v dnešní době má 33 obchodů s celkovou prodejní plochou 

36 400 m2 a obchoduje přibližně se 400 značkami. Intersport ČR s. r. o. je dceřinou 

organizací společnosti Intersport Österreich reg. Gen.m.bH, která je zároveň 

poskytovatelem licence v České republice a Slovenské republice. Intersport 

zaměstnává téměř 5 500 lidí na celém světě. Cílem společnosti je poskytnout 

zákazníkům profesionální radu, odborné znalosti, nabídnout jim ty nejlepší hodnoty     

a kvalifikovanost prostřednictvím profesionálních služeb a prvotřídních výrobků. Mezi 

firemní barvy Intersportu patří modrá, červená a bílá. 

Obrázek 2-5 Logo společnosti Intersport 

 

 

Zdroj: [47] 

Sortiment prodejny Intersport je velmi rozsáhlý, v nabídce je velmi široký 

výběr sportovního textilu a obuvi, nabízí sportovní vybavení pro gymnastiku, fitness, 

silový trénink, boxování, raketové sporty, zimní sporty, indoor a outdoor. V nabídce 

Intersportu jsou potraviny a nápoje pro zdravou výživu a doplnění energie. Mezi 

zákaznické služby poskytované Intersportem patří komplexní servis kol, in-line bruslí, 

snowboardů, lyží, tenisových a squashových raket. Nabízí 3D analýzu chodidel, 

nášlapnou analýzu chodidel a analýzu posedu na kole pro optimální nastavení kola. 

Intersport poskytuje mnoho záruk, např. mezinárodní záruku spokojenosti zákazníka, 

záruku výměny (během 4 týdnů), záruku nejlepších cen, záruku odborného 

poradenství a záruku nabídky TOP značek. Intersport poskytuje zákaznickou kartu 

s exkluzivními nabídkami a slevami na vybrané produkty. Intersport v 70 

nejatraktivnějších regionech a více jak 150 prodejnách umožňuje zapůjčení různého 

sportovního vybavení. Na internetových stránkách Intersportu se nachází tzv. coach 

zóna, kde známé osobnosti českého sportu jako Kateřina Neumannová, Petr 

Záhrobský a Tomáš Dvořák propůjčili své tváře a dávají coach sportovní tipy pro 
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zákazníky. Společnost Intersport na svých internetových stránkách nenabízí sortiment 

sportovních potřeb přes e-shop. [47] 

2.3.3 Obchodní partneři 

Řetězce sportovních prodejen Intersport, Gigasport, Hervis sport, Sportisimo   

a Totalsport jsou hlavními obchodními partnery firmy Sprint . Společnost Sprint je 

hlavním velkoobchodním distributorem většiny sportovního zboží pro český             

i slovenský trh a i pro společnost Gigasport se stává hlavním dodavatelem sportovního 

artiklu. Portfolio nabídky firmy Sprint zahrnuje produkty letní a zimní kolekce 

sportovních potřeb, které výše zmíněné prodejny prodávají svým konečným 

zákazníkům.  

2.4 Charakteristika makroprost ředí 

Činnosti všech společností působících na trhu sportovních potřeb jsou 

ovlivňovány faktory makroprostředí. Mezi prvky makroprostředí patří demografické, 

ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a sociálně-kulturní síly. Faktory 

makro prostředí mohou firmě poskytnout nové příležitosti, a také přinést ohrožení. 

2.4.1 Demografické prostředí 

Moravskoslezský kraj je vymezen okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Opava a Ostrava město a je rozdělen na 22 správních obvodů obcí             

s rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 299 obcí, z toho je 41 měst.      

K 31. 12. 2008 svou rozlohou 5 426 km2 Moravskoslezský kraj zaujímá 6,9 % území 

celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Ostrava město je                 

z rozlohou 331 km2 třetím největším městem v ČR, a také třetím největším městem co 

do počtu obyvatel (k 31. 12. 2008 se rovnal počet obyvatel 336 735, tj. o 462 obyv. 

méně než v roce 2006), z toho 173 555 žen. Hustota obyvatelstva 

v Moravskoslezském kraji činí 230,4 osoby/km2. Průměrný věk obyvatel Ostravy 

k 31. 12. 2008 byl 40,5 let, z toho u mužů 38,8 let, u žen 42,1 let. [48]  
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2.4.2 Ekonomické prostředí 

Průměrná míra nezaměstnanosti k 28. 2. 2010 v Ostravě byla 12,89 %, v celé 

České republice činila průměrná míra nezaměstnanosti 9,9 %. Nezaměstnanost 

obyvatelstva v Moravskoslezském kraji patří k nejvyšším v ČR. Finanční krize mimo 

jiné ovlivnila rostoucí nezaměstnanost. Z toho důvodu dochází ke snížení kupní síly 

obyvatelstva. Ta je v Moravskoslezském kraji nízká, jelikož průměrná hrubá mzda 

zde v roce 2009 činila pouhých 21 524 Kč (meziroční přírůstek 2,9 %) oproti průměru 

ČR, který je 25 752 Kč (průměrná mzda vzrostla o 5,2 % proti období roku 2008). 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu za rok 2009 dosáhla    

1 % na rozdíl od roku 2008, kdy míra inflace dosáhla 6,3 %. 1. 1. 2010 došlo ke 

změně daně z přidané hodnoty u snížené sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby 

daně z 19 % na 20 %. Tato změna má dopad na zvýšení cen. [48, 39] 

2.4.3 Přírodní prostředí 

Moravskoslezský kraj je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí 

s nerostným bohatstvím, zejména kvalitním koksovatelným černým uhlím. Jádrem je 

ostravsko-karvinská průmyslová a těžební pánev. Vedle těchto tradičních odvětví se   

v kraji dále prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních 

prostředků a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken. Přes 

Moravskoslezský kraj procházejí tranzitní evropské tahy pomocí silniční, železniční    

i letecké dopravy. V regionu se postupně dokončují dálnice a rychlostní silnice             

i železniční koridory pro vlaky nejvyšší kvality. Ostrava má strategickou pozici, 

nachází se 10 km jižně od státní hranice s Polskem a 50 km od hranice se Slovenskem. 

Od hlavního města Prahy je Ostrava vzdálena 360 km, 170 km od Brna a 310 km od 

Vídně. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. Nejcennějšími 

pohořími Moravskoslezského kraje jsou Hrubý Jeseník a Moravskoslezské Beskydy    

s nejvyššími vrcholy Pradědem a Lysou horou. Moravskoslezský kraj nabízí řadu 

možností pro nakupování. Nejkomplexnější nabídku sortimentu poskytují velká 

nákupní centra v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku, hypermarkety, kterých je více než 

20 a také centra velkých měst. Ostrava poskytuje široké rekreační a sportovní zázemí  

v podobě stovek hřišť a tělocvičen, několika otevřených i krytých stadionů, bazénů      

i koupališť. [40, 42] 
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2.4.4 Technologické prostředí 

Technické a technologické novinky, vynálezy a objevy přinášejí firmám velké 

možnosti a příležitosti prosadit se na trhu. Technologie mají stále rychleji se vyvíjející 

trend a firmy jsou neustále ohroženy vstupem nových konkurentů na trh. Stále se 

vyvíjejí nové materiály, které jsou kvalitn ější, odolnější, lehčí a prodlužující 

životnost výrobku. Výzkum v oblasti sportovních potřeb se zabývá vývojem nových 

vláken, která přinášejí tenisovým raketám lepší vlastnosti, zvýšenou kontrolu a větší 

cit pro míč. Nové odlehčené materiály lépe tlumí vibrace v rukojeti, napomáhají lepší 

manévrovatelnosti, stabilitě a síle úderu hráče. [41] 

2.4.5 Politicko-právní prostředí 

Všechny subjekty působící na území České republiky musí dodržovat platné 

legislativní normy. Do politického prostředí patří zákony, vládní úřady a zájmové 

skupiny, které ovlivňují a omezují subjekty ve společnosti. Mezi předpisy seřazené 

podle účinnosti patří Ústava ČR, ústavní zákony, zákony a zákonná opatření, vládní 

nařízení, vyhlášky ministerstev a obecně závazné vyhlášky nižších orgánů, hlavně 

krajů a obcí. Vztahy mezi jednotlivými organizacemi upravuje Obchodní zákoník. 

Sportovní potřeby jsou vyráběny všude na světě, proto vzniká zahraniční obchod. 

S tím souvisí Celní zákon, Zákon o celní správě, Zákon o technických požadavcích na 

výrobky apod. Prodej hotových výrobků podléhá Občanskému zákoníku. Zájmy 

zákazníků chrání Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o cenách a řada dalších zákonů. 

Česká republika jako člen Evropské unie musí podléhat mimo jiné Evropskému právu. 

Na regionální úrovni má vliv na rozhodování subjektů na trhu vláda a samospráva 

obcí. Městská samospráva Ostravy zasahuje svými regulacemi do podnikání, obchodu 

a jiných ekonomických činností osob formou administrativních nebo finančních 

opatření. [40] 

2.4.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Sociální a kulturní úroveň společnosti se promítá do nákupního chování 

spotřebitelů. Chování lidí tedy ovlivňuje kultura, ve které žijí, náboženství, tradice, 

rodina a jejich všeobecné zvyklosti. Trh sportovních potřeb se stává stále 

oblíbenějším. Lidé čím dál více uznávají zdravý životní styl a využívají volný čas ke 

sportovním aktivitám. Sport se v poslední době stává sociálně-kulturním fenoménem. 
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Ostrava kandiduje na titul Evropské město kultury 2015, může se pyšnit jedinečnou 

moderní architekturou. Má rozsáhlou nabídku sportovišť, tělocvičen, hřišť, krytých 

stadiónů, bazénů a koupališť. Jednou z dominant Ostravy je víceúčelová hala ČEZ 

aréna a fotbalový stadion Bazaly. Výborné podmínky pro tenis i jiné sporty v Ostravě 

nabízejí antuková hřiště, tenisové kurty, kryté tenisové haly. V Ostravě je k dispozici 

mnoho možností sportovního vyžití. [42] 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ANALÝZY 

KONKURENCE 

3.1 Konkurence 

Konkurenci  lze chápat jako soupeření, soutěžení nebo hospodářskou soutěž. 

Jedná se o vztah dvou a více subjektů, které musí splňovat alespoň dvě podmínky. 

Prvním z předpokladů pro vstup do konkurenčního vztahu je existence 

konkurenceschopnosti a dále musí subjekt disponovat specifickým potenciálem, 

podnikavostí. [19] 

Konkurenti  jsou dle L. Čichovského definováni jako prvky množiny 

konkurence, které se vyznačují určitou konkurenční silou, jež působí na konkurenci 

tak, aby efektivním, cíleným a rychlým rozhodnutím získala rozhodující vliv                

a vysokou konkurenceschopnost v konkurenčním prostředí oproti ostatním členům 

konkurence. [6] 

Konkurenceschopnost lze chápat jako pozitivní vlastnost konkurenta a jeho 

celkový projev vzájemného působení s celou řadou subjektů v konkurenčním 

prostředí. [6] 

3.2 Konkurenční výhoda 

K tomu, aby firma získala a udržela své zákazníky, je nutné porozumět jejich 

potřebám, nákupním metodám, zvyklostem a za pomocí toho všeho vytvořit vyšší 

hodnotu pro zákazníka ve srovnání s konkurencí. „Konkurenční výhodu získávají 

firmy, které nabízejí spotřebitelům více výhod, tj. vyšší hodnotu. Jde buď o nižší ceny, 

nebo o vyšší užitek, který odůvodňuje vyšší cenu.“ 1 

Zdroje konkuren ční výhody 

Existují tří základní konkurenční výhody, které jsou pro zákazníka 

v rozhodovacím procesu motivem ke koupi konkrétního produktu z celého 

konkurenčního spektra výrobků. Mezi již zmíněné konkurenční výhody patří 

                                                 

1 KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-

0513-3, str. 360. 
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nákladová výhoda, diferenciační výhoda a marketingová výhoda, které jsou 

znázorněny na obrázku 3-1. 

Obrázek 3-1 Identifikace zdrojů konkurenční výhody 

 

 

 

 

 

Variabilní náklady   Výrobková diferenciace    Distribuce 

Marketingové výdaje   Kvalita služeb      Prodejní síly 

Provozní výdaje   Pověst značky      Image značky 

Zdroj: [25, upraveno autorem] 

Nákladová výhoda 

Nákladové výhody vyplývají ze snížení variabilních nákladů, marketingových 

výdajů a nákladů na provoz. Klíčovým faktorem pro nízké variabilní náklady je 

objem, tedy tržní podíl . Větší objem výroby vyvolává efekt úspor v rozsahu, pomocí 

kterého mohou společnosti obecně dosahovat nižších jednotkových nákladů. Při 

rozšiřování výrobního sortimentu dochází také k efektu úspory, protože mnoho 

vyrobených komponentů je možné použít ve více výrobkových řadách. Nákladové 

výhody lze dále dosáhnout snížením marketingových výdajů, které plynou z rozšíření 

výrobkových řad a ze strategie rozšíření aplikace značky. Prodejci tak mají 

k dispozici více výrobků ve své nabídce. Pro snížení provozních výdajů se využívá 

standardizace např. formou unifikovaného designu interiéru prodejny. [25] 

Diferenciační výhoda 

Odlišení od konkurence je možné dosáhnout prostřednictvím parametrů 

výrobku dané značky, které zákazníci poptávají, a dokážu je ocenit. U tenisových raket 

se jedná o vysokou kvalitu, použitý materiál, odolnost a design. Výrobky přibližně 

stejné technické úrovně lze odlišit doprovodnými službami a vybudováním dobrého 

jména společnosti. [25] 

Konkurenční výhoda 

Marketingová 

výhoda 

Diferenciační 

výhoda 

Nákladová výhoda 
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Marketingová výhoda  

Konkurenční výhoda může vzniknout dominantním marketingovým úsilím 

společnosti. Mezi marketingové výhody patří výhody plynoucí z distribu čního 

kanálu, kde výrobce nebo distributor produktu může získat lepší přístup k zákazníkům 

oproti konkurenci. Marketingová výhoda je dále závislá na dobře zvoleném počtu 

prodejního personálu a jejich produktivitě. Vybudování pozitivní image značky        

a image společnosti také tvoří výhody plynoucí z dobře zvolených marketingových 

aktivit společnosti. [25] 

3.3 Analýza konkurence 

Pro efektivní naplánování konkurenční strategie firmy je potřeba zjistit o své 

konkurenci co nejvíce informací. Prvním krokem je analýza konkurence. Jedná se       

o proces identifikace klíčových konkurentů pomocí následujících kroků. 

Obrázek 3-2 Kroky při analýze konkurence 

 

 

 

 

 

Zdroj: [16, upraveno autorem] 

3.3.1 Identifikace konkurenční firmy 

Konkurenci lze identifikovat více způsoby. Firma může identifikovat svou 

konkurenci podle produktové kategorie. Konkurence dle této kategorie nabízí 

podobné produkty a služby stejným zákazníkům za obdobné ceny. Dalším způsobem 

vymezení konkurence je podle odvětví, kde skupina firem má ve své nabídce produkty 

nebo produktovou třídu, která představuje blízké substituty. Posledním způsobem je 

vymezení funkční konkurence. V tomto případě se jedná o konkurenci, která se snaží 

uspokojit stejné potřeby zákazníků nebo obsloužit stejnou skupinu zákazníků. [16] 

Identifikace 

konkurenční firmy 

Zjištění cílů 

konkurence 

Identifikace strategií 

konkurence 

Volba konkurence, 

kterou lze ohrozit a které 

je třeba se vyhnout 

Odhad typických 

reakcí konkurence 

Zhodnocení silných 

a slabých stránek 

konkurence 
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3.3.2 Určení cílů konkurence 

Při zjišťování cílů konkurence se management musí zamyslet nad tím, co 

každý konkurent od trhu očekává a co je podnětem jeho chování. Lze předpokládat, že 

všichni konkurenti mají za cíl maximalizovat své zisky a podle toho se také odvíjí 

jejich chování na trhu. Mimo ziskové cíle má každý konkurent vlastní celý soubor cílů 

s odlišnou důležitostí. Firma chce znát vzájemnou důležitost současného zisku, růstu 

podílu na trhu, cash flow, špičkových technologií, služeb a dalších cílů konkurence. 

Na základě těchto zjištěných informací může firma reagovat na kroky konkurence. 

[16] 

3.3.3 Identifikace konkurenčních strategií 

Čím více jsou strategie různých firem podobné, tím většími jsou konkurenty. 

Konkurence jednotlivých odvětví se člení do strategických skupin, které sledují 

stejnou nebo podobnou strategii. Aby firma dokázala identifikovat strategickou 

skupinu v odvětví, musí znát kvalitu produktů, jejich vlastnosti, služby zákazníkům, 

cenovou politiku, distribuční pokrytí, prodejní strategii a komunikační programy 

reklamy a prodeje všech svých konkurentů. Mimo to musí firma prostudovat vývoj 

konkurentů, jejich výrobní, nákupní, finanční strategie. [16] 

3.3.4 Hodnocení silných a slabých stránek konkurence 

Pro zjištění informací o cílech, strategiích a výkonech konkurence musí 

marketéři přesně definovat silné a slabé stránky konkurence, které vždy nejsou snadno 

dostupné. Silné a slabé stránky konkurentů firmy lze zjistit díky sekundárním údajům, 

z osobních zkušeností nebo také z doslechu. Další informace lze získat provedením 

primárního výzkumu mezi zákazníky, dodavateli a dealery. Za stále více používanou 

metodu pro srovnání produktů a procesů firmy s konkurencí lze považovat 

benchmarking, který má za cíl zlepšit kvalitu, výkon a celkovou 

konkurenceschopnost firmy. [16] 

3.3.5 Odhad reakce konkurenta 

Všechny výše rozepsané prvky naznačují pravděpodobné kroky a reakce 

konkurence na změny v rámci konkurenčního boje firem. Každá konkurenční 

společnost má svou individuální podnikatelskou filosofii a vnitřní kulturu. Proto musí 
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manažeři firmy dobře rozumět mentalitě každého svého konkurenta, aby bylo možno 

předvídat jeho odlišné reakce. Některé firmy nereagují na krok konkurence výrazně 

rychle nebo reagují pouze na určité druhy konkurenčního boje. Pokud firma zjistí        

a porozumí, jak jejich klíčoví konkurenti reagují, získá tím návod na způsob, jak 

nejlépe zaútočit nebo bránit své současné pozice na trhu. [16] 

3.3.6 Volba přístupu ke konkurentům 

Z hlediska úspory zdrojů a času je pro většinu firem snazší rozpoutat 

konkurenční boj se slabšími konkurenty. Firma může získat víc, pokud se pokusí 

zaútočit na silnou konkurenci, protože i silná konkurence má v určité oblasti své 

slabiny. Používaným nástrojem pro odhad silných a slabých stránek konkurence je 

analýza hodnoty pro zákazníka. Pomocí analýzy lze určit, jaké užitky cíloví zákazníci 

oceňují a jak posuzují firmu ve srovnání s jejími konkurenty z různých hledisek. [16] 

3.4 Maloobchod 

Definice maloobchodu dle Kotlera a Armstronga: „Maloobchod se zabývá 

činnostmi, které se týkají prodeje zboží přímo konečným spotřebitelům pro jejich 

osobní, neobchodní spotřebu.“2 

Dle L. Pražské lze maloobchodní síť chápat jako: „uspořádaný soubor 

provozních jednotek maloobchodu, s jejich vzájemnými vazbami, vytvářenými 

rozdílností i příbuzností sortimentního a provozního zaměření, konkurencí i určitou 

kooperací a koordinací činnosti.“3 

Maloobchodní mix 

Maloobchodní mix je tvořen šesti prvky: sortiment, cena, místo, komunikace, 

personál a prezentace. Nadefinované prvky maloobchodního mixu se velmi prolínají 

s nákupní atmosférou prodejny, která je podrobně rozepsána v kapitole č. 3.6. 

                                                 

2 KOTLER, P.: Moderní marketing, Grada publishing, Praha, 4. evropské vydání, 1048 s. ISBN 978-80-

247-1545-2, str. 1004. 

3 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání: Retail management. 1. vydání Praha: 

Management press, 1997. 880 s. ISBN 80-85943-48-4, str. 749. 
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Typy maloobchodních jednotek 

Existuje řada kritérií, jako je druh a množství nabízeného sortimentu, velikost 

prodejní plochy, formy prodeje, umístění a stavební řešení prodejny, která vytváří 

různé typy maloobchodních jednotek. Za hlavní druhy jednotek maloobchodní sítě se 

všeobecně považují [3, 24]: 

• Specializované a úzce specializované prodejny – sortiment těchto typů 

prodejen je úzký a hluboký za určitou sortimentní skupinu nebo několik 

podskupin většinou nepotravinářského zboží, jako např. sportovní potřeby. 

Nabízený sortiment je úzce spojen se škálou doplňkových služeb pro 

zákazníka. Cenové rozpětí bývá vyšší, protože musí pokrýt náklady na prodej 

zboží s nižší frekvencí poptávky a nabízené doprovodné služby. Ve 

specializovaných prodejnách se klade velký důraz na odbornost personálu      

a řešení interiéru. Typickým umístěním prodejních jednotek je městské 

centrum a regionální nákupní středisko; 

• Smíšené prodejny – jsou relativně malé, umisťovány především na okrajích 

měst a na venkově. Jejich sortiment je široký, ale mělký. Zahrnuje jak 

potravinářské, tak i nepotravinářské zboží běžné potřeby. Pro smíšené 

prodejny jsou charakteristické vysoké ceny z důvodu malé frekvence 

poptávky, která je dána nízkou hustotou osídlení; 

• Samoobslužné prodejny potravin (superety) – jsou předchůdcem 

supermarketů. Jedná se o samoobsluhu širokého sortimentu potravinářského 

a základního nepotravinářského zboží denní potřeby, které nabízí na poměrně 

malé prodejní ploše 200 – 400 m2. Působí jako samostatná prodejna nebo 

jako oddělení menších obchodních domů. V dnešní době se prodejna tohoto 

typu uplatňuje např. na nádražích, letištích a jako součást čerpacích stanic 

apod.; 

• Supermarkety – jsou velkoprodejny s plným sortimentem potravin              

a základních druhů nepotravinářského zboží. Využívá formu samoobsluhy 

doplněné o obslužné pulty s čerstvým zbožím. Supermarket má v sortimentní 

nabídce okolo 5 000 – 12 000 položek. Velikost prodejní plochy má rozmezí 

od 400 – 2 500 m2. Umístění supermarketu je široké, nachází se 

v regionálních nákupních centrech a u hlavních dopravních uzlů; 
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• Hypermarkety  – lze chápat jako samoobslužné, velkoplošné prodejny, které 

mají v nabídce široký rozsah potravinářského i nepotravinářského zboží, a to 

krátké, střednědobé i dlouhodobé spotřeby. Za hranici velikosti prodejní 

plochy hypermarketu se považuje 2 500 – 5 000 m2. U větších typů 

hypermarketů převažuje v sortimentu nepotravinářské zboží (55 % až 60 %). 

Mezi hlavní odlišnosti hypermarketů patří velikost prodejní plochy, šíře        

a složení sortimentu, rozsah sortimentu (do 60 000 položek) apod. 

Hypermarkety jsou převážně umisťovány na okrajích měst či v necentrálních 

lokalitách měst; 

• Diskontní prodejny potravin  jsou samoobsluhy, které svým zákazníkům 

nabízejí omezený rozsah zboží a nižší úroveň obslužného standartu, kvůli 

němuž si mohou dovolit nižší cenovou úroveň své nabídky. Počet 

nabízených druhů v potravinářském diskontu se pohybuje do 1 500 položek  

a sortiment nejde příliš do hloubky. Charakteristickými rysy diskontu jsou 

nižší ceny zboží, snížená kvalita nákupního prostředí a prodej z obchodních 

balení;  

• Odborné velkoprodejny – jedná se o typ samoobslužné širokosortimentní 

prodejny zaměřené na omezený rozsah nepotravinářského zboží. Mají 

relativně omezené služby oproti specializovaným prodejnám. 

Charakteristická velikost prodejní plochy se pohybuje okolo 2 000 – 6 000 

m2. Odborné velkoprodejny nabízejí velký výběr zboží, jako např. nábytek, 

elektro a zahradnické potřeby při relativně nižších cenách; 

• Obchodní domy (plnosortimentní) – jsou obchodní jednotky, které jako 

první soustředily nákup pod jednu střechu. V nabídce obchodních domů se 

nachází široký i hluboký sortiment především nepotravinářského zboží, jehož 

součástí je dnes obvykle i supermarket a občerstvení; 

• Specializované obchodní domy – se orientují na část nepotravinářského 

zboží se zaměřením především na oděvní sortiment a s tím spojené služby ve 

středních a vyšších cenách. Minimální velikost obchodních domů se 

pohybuje okolo 1 500 m2. Specializované obchodní domy se nacházejí 

v centrech měst i v regionálních nákupních centrech. 
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3.5 Image maloobchodní prodejny 

„ Image je určitá představa o zboží, firmě, člověku. Je to představa, která 

vyjadřuje hodnotu zboží, hodnotu v očích vnímajícího. Každá firma má svůj image, což 

ovlivňuje úspěšnost prodeje.“4  

Firemní image je výsledkem působení jednotlivých prvků firemní identity, tj. 

firemního designu, firemní komunikace, firemního chování a produktu. Existuje 

názorný model, který rozpracovává systém firemní identity a image na základě vazeb 

mezi jednotlivými prvky (viz obrázek 3-3.) V systému jsou uvedeny základní prvky    

a mezi nimi naznačeny vzájemné vazby. Mezi základními prvky, celkovou identitou      

a firemní image působí přímé vazby, a také nepřímé vazby ukazující jejich vzájemnou 

ovlivnitelnost uvnitř systému. [28] 

Obrázek 3-3 Dynamický model firemní identity a image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [28] 

                                                 

4 MIKULAŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 2. vydání Praha: Grada Publishing, 2007. 384 s. ISBN 

978-80-247-1349-6, str. 360.  
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3.6 Nákupní atmosféra 

Nákupní atmosféra je výsledkem působení prostředí maloobchodní jednotky    

a jeho kvantitativních (počet, velikost, objem) i kvalitativních (uspořádání, organizace, 

vzhled) vlivů na smysly samotných zákazníků. Do souboru faktorů nákupního 

prostředí patří [24]: 

• design prodejny (store design), 

• dispoziční řešení prodejny (store layout), 

• prezentace zboží,  

• personál, 

• zákazníci. 

Dle mého názoru je vhodné do prvků nákupní atmosféry zařadit také sortiment, 

pomocí kterého lze také charakterizovat a odlišit maloobchodní jednotku. 

3.6.1 Design prodejny 

Design prodejny zahrnuje vnější i vnitřní prvky. Cílem souboru všech vnějších 

stimulů prodejny je snaha přilákat co nejvíc zákazníků ke vstupu do prodejní jednotky. 

Mezi stimuly exteriéru prodejny podle L. Pražské patří architektura jednotky, vstupní 

prostory, výkladní skříně, nápisy a parkovací místa. Vnitřní design, tedy interiér 

prodejny zahrnuje podle L. Pražské především použitý stavební materiál, obchodní 

zařízení, osvětlení, barevné řešení, zvukovou kulisu, vůně a mikroklimatické 

podmínky. [24] 

Exteriér prodejny: 

Architektura jednotky 

Zajímavé architektonické řešení působí na zákazníky již z relativně velké 

vzdálenosti. Dokáže přilákat zákazníka blíže a umožňuje tím působení ostatních 

vnějších stimulů prodejny. Architektura provozní jednotky může zdůrazňovat 

sortiment nebo původ sortimentu, dále velikost prodejní plochy, kvalitu a cenovou 

úroveň nabízeného sortimentu. Architektonický styl prodejny musí mít vztah k okolní 

zástavbě. [24] 
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Vstupní prostory 

Pod tímto pojmem si lze představit průčelí a vchod do prodejní jednotky. 

Hlavním úkolem vstupních prostor je umožnit zákazníkovi co nejpříjemnější přístup 

do prodejny bez zbytečných bariér, schodů nebo výškových rozdílů. Vstup by měl být 

dostatečně široký. Důležité je zvážit frekvenci zákazníků a charakter prodávaného 

zboží. Existují dva způsoby průčelí. Otevřená průčelí jsou charakteristická pro větší 

prodejní jednotky. Otevřená průčelí se vyznačují širokým vstupním prostorem, který 

umožňuje rychlý pohyb zákazníků a přehlednost v prvotní orientaci po prodejní ploše. 

U menších prodejních jednotek a butiků se spíše využívá uzavřeného průčelí, kde se 

může plně využít výkladní prostor pro prezentaci nabízeného sortimentu. Nevýhodou 

uzavřených průčelí mohou být úzké vstupní prostory a případné kapacitní 

problémy.[24] 

Výkladní skříně 

Výkladní skříně patří k nejúčinnějším stimulům exteriéru prodejní jednotky, 

protože na zákazníka mohou působit po celých 24 hodin. Výkladní skříně mají dva 

hlavní cíle: 

• identifikace prodejny a jejich sortimentu, 

• přilákat zákazníka do prodejní jednotky.  

Řešení výkladní skříně co do počtu, velikosti a tvaru je součástí architektury 

prodejní jednotky. Barevné řešení by mělo odpovídat zvolenému tématu nebo 

firemním barvám. Námět výkladní skříně se vytváří především na základě sezónních 

akcí nebo ročních období. Hlavním prvkem vždy musí zůstat zboží. Uspořádání by 

mělo být přehledné, čisté, upravené, dostatečně a vhodně osvětlené a nemělo by 

působit přeplněným dojmem. Výkladní skříň poskytuje prodejcům široké možnosti 

informování zákazníka: 

• vystavováním reprezentativního vzorku zboží lze vytvořit ucelený obraz       

o celkovém sortimentu, 

• vystavováním módního a sezónního zboží lze upozornit na aktuální změny 

v nabídce zboží, 

• označením vystavovaného zboží cenovkami lze zákazníka podléhajícího 

cenovým relacím do prodejny přilákat, 
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• použitím aranžérských prvků a vhodných propagačních materiálů lze upoutat 

pozornost kolemjdoucích a získat tím nové zákazníky. [13, 24] 

Nápisy na prodejně 

Nápisy na prodejní jednotce identifikují, kdo prodává (název firmy a logo). 

Dále sdělují, co se prodává a jakou formou prodeje. Nápisy také mohou informovat      

o otevírací době, adrese apod. Za hlavní cíl nápisů na prodejně lze považovat 

identifikaci  a poskytnutí doplňkových informací. Předpokladem správné účinnosti 

nápisů je jejich viditelnost, pravdivost a úplnost. [3] 

Parkovací místa 

U stimulu parkovací plochy prodejny se zkoumá přístupnost, dostatečná 

kapacita, bezplatný přístup, vzdálenost od prodejní jednotky a vybavenost 

orientačními tabulemi a nákupními košíky. [3] 

Interiér prodejny: 

Použitý stavební materiál 

Jedná se o stropní, podlahový materiál a obvodové zdi prodejny, které musí být 

v souladu s prodávaným sortimentem a image prodejní jednotky. Mimo to musí 

splňovat hygienické a bezpečnostní předpisy.  

Obchodní zařízení 

Obchodní zařízení je myšleno ve smyslu souboru zařízení a prostředků, které 

jsou určeny především pro prezentaci zboží (pulty, stojany) a realizaci nákupu (vozíky, 

pokladny, váhy, automaty).  

Osvětlení a barevné řešení prodejny 

Osvětlení na prodejně lze členit na celkové osvětlení, osvětlení regálů a pultů, 

osvětlení určitých druhů zboží i nápisů. Barva osvětlení souvisí s řešením interiéru 

prodejny, závisí na prodávaném sortimentu. Barva osvětlení dále ovlivňuje vzhled 

zboží, proto se vždy hodnotí na základě kritérií: intenzita osvětlení, rovnoměrnost, 

stínivost, oslnění. Barevné řešení interiéru dokáže ovlivnit asociace a rozhodování 

zákazníka. Barvy by měly korespondovat s firemními barvami nebo s prodávaným 

sortimentem. Barvy a osvětlení prodejny přispívají k její atraktivitě, musí tedy upoutat 

pozornost a vyvolat dobré pocity zákazníků. [2, 24]  
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Zvuková, hudební kulisa, vůně a mikroklimatické podmínky 

Zvukové kulisy a intenzita hluku v prostředí prodejny vznikají velkou 

koncentrací lidí a manipulací se zbožím. Pro minimalizaci rušivého účinku hluku se na 

prodejně využívají hudební kulisy. Existuje vliv tempa hudební kulisy v prodejní 

jednotce na rychlost pohybu zákazníků po prodejně. Pro maloobchodní prodejnu 

musí být rozhodujícím faktorem pro volbu vůně nabízený sortiment a intenzita vůně. 

Součástí vnitřního prostředí jsou mikroklimatické podmínky. Za hlavní prvky 

v prodejních jednotkách se považuje teplota, vlhkost, prašnost a větrání . Nevhodné 

nastavení těchto podmínek může způsobovat únavu, menší soustředění zákazníků        

a také může působit na zkrácení doby nákupu. [3] 

3.6.2 Dispoziční řešení prodejny 

Layout prodejny lze definovat jako prostorové uspořádání hmotných prvků 

obchodního provozu v prodejně. V zásadě existují čtyři základní modely dispozičního 

řešení [38] (viz příloha č. 3):  

• přímý layout prodejny – lze využít téměř u všech druhů obchodu, výstavní 

zařízení je uspořádáno rovnoběžně se stěnami prodejny, výhodou je 

maximální využití ploch prodejny a možnost nasměrovat zákazníka určitým 

směrem a tomu přizpůsobit prezentaci zboží, 

• diagonální layout prodejny – je určen pro samoobslužné prodejny, kde 

zákazník nepotřebuje velmi poradit, umožňuje výbornou viditelnost, jak pro 

zákazníka, tak pro prodavače, vybízí k dalšímu pohybu po prodejně, 

• ostrůvkový layout prodejny – je vhodný především pro prodejny s dražším 

a speciálním zbožím, model je zaměřený na barevné řešení a náročnější 

design, který pomocí oblých tvarů a jemných křivek vyvolává u zákazníků 

specifickou nákupní atmosféru, 

• smíšený layout prodejny – využívá přímých, úhlopříčný i ostrůvkový 

design a slučuje ho do funkčního celku, účelem je navést zákazníka podél zdí 

kolem regálů zpět do centra prodejny.  
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3.6.3 Prezentace zboží 

Prezentace zboží má za cíl účinně představit zboží zákazníkovi, upoutat jeho 

pozornost, vzbudit zájem o výrobek a podnítit ho ke koupi. Z výzkumu o chování 

zákazníka vyplývá, že se drží, dívají a sahají spíše po pravé straně a převážně chodí 

proti směru hodinových ručiček. Rytmus pohybu zákazníka je v první části rychlý, pak 

zpomalí, aby v závěru tempo opět zvýšil. Z tohoto chování vznikají na prodejně silně  

a slabě frekventované zóny, které musí prodejce umět co nejefektivněji využít. Mezi 

nejčastěji využívané prezentační techniky na prodejně patří [3]: 

• vertikální prezentace – zboží stejného druhu je co do hloubky vystavováno 

v úrovních pod sebou, naopak šíře sortimentu je zdůrazněna v horizontálním 

směru, 

• horizontální prezentace – je opakem vertikální prezentace, využití je 

vhodné pro menší prodejní jednotky, 

• otevřená prezentace – umožňuje zákazníkům si zboží vyzkoušet, porovnat 

s jiným zbožím, zvyšuje sklon k nákupu, 

• tematická prezentace – zboží různého druhu je prezentováno společně pod 

jedním tématem, nebo podle shodného životního stylu zákazníků, 

• prezentace příbuzného zboží – zákazník je při nákupu určitého druhu zboží 

veden společnou prezentací k zboží komplementárnímu. Tento způsob 

prezentace souvisí s impulzivními nákupy, 

• prezentace v blocích – vhodná u vystavování nového, unikátního zboží za 

speciální cenu, prezentace je náročná na prodejní prostor.  

3.6.4 Personál  

Pracovníci jsou jedním z nejdůležitějších prvků maloobchodního provozu. 

Dobrý prodejní personál musí mít řadu schopností a odborných znalostí. Mezi 

základní schopnosti dobrého prodejního personálu patří [18]: 

• schopnost koncentrace, 

• komunikační dovednosti, 

• schopnost pracovat s informacemi, 
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• takt a empatie, 

• schopnost organizovat si vlastní práci, 

• vhodné vystupování. 

Chce-li se personál stále vyvíjet a zlepšovat své osobní prodejní dovednosti, je 

potřeba znát šest fází průběhu každého osobního prodeje: zahájení, zjištění potřeb, 

prezentace a předvedení, vyřízení stížností, vyjednávání, uzavření obchodu, 

poprodejní sledování. [14] 

První dojem 

Počáteční dojmy zákazníka snadno vznikají, ale obtížně se mění, mohou 

zastínit jeho pozdější vnímání. Proto je důležité pro prodejce zvážit způsoby, jak 

dosáhnout příznivé počáteční odezvy. Zákazníci od prodejců očekávají seriózní 

chování. Při prvním dojmu zákazníci hodnotí prodejcovo oblečení, účes, celkový 

vzhled, způsob, jakým se prodejce představí, navázání očního kontaktu, hlas              

a intonaci řeči, používanou gestikulaci a postoj prodejce. Prodejci by měli zahájit 

setkání s úsměvem na tváři, používat uvolněná gesta, dívat se přímo, ale ne upřeně na 

zákazníka. Prodejce by si měl dávat pozor na neverbální signály, které používá. 

Firemní oděvy jsou vyjádřením podnikové identity a personál, pohybující se po 

prodejně by měl mít jednotný vizuální styl. Oblečení má být čisté, musí korespondovat 

s firemními barvami a každý prodejce musí mít visačku se jménem, popřípadě              

i s uvedením zastupované pracovní pozice. [8, 14, 27] 

Komunikační schopnosti 

Pod komunikační dovednosti lze zařadit především vyjadřovací schopnosti, 

umění naslouchat a přesvědčivost projevu. Prodejce musí mluvit stručně, konkrétně     

a jasně vyjadřovat své myšlenky, a také být schopen přizpůsobit projev znalostem       

a možnostem zákazníka. Hlas projevu nesmí být monotónní nebo příliš pomalý. 

Umění naslouchat zákazníkovi pomáhá prodejci získat plnou informovanost a lepší 

porozumění. Pokud prodejce dá zákazníkovi najevo svou pozornost, vytvoří tím 

pozitivní atmosféru rozhovoru. [18] 

Cílem prodejce je zjistit potřeby zákazníka, proto je nezbytné na počátku 

prodeje klást otázky a naslouchat. Každá otázka musí být položena s určitým cílem. 

Existuje velké množství otázek. Mezi čtyři nejdůležitější patří [4]: 
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• otevřené otázky – nechávají prostor k odpovědím, poskytují mnoho 

informací, otvírají širší prostor pro komunikaci, 

• uzavřené otázky – odpovídá se ano, ne, případně nevím. Odpovědi jsou 

stručné a jasné, využívají se v případě kontroly informací během 

komunikace, 

• alternativní otázky – nepřímo nutí odpovídajícího k výběru z omezeného 

počtu nabídnutých odpovědí, slouží k upřesňování informací, 

• řídící otázky – vedou zákazníka odpovědět tak, jak chce prodávající. Osoba, 

která se ptá, uvádí hypotézu v otázce. 

Prodejní schopnosti 

Dobrý prodejce musí mít znalosti týkající se produktu, služeb zákazníkům, 

trhu, konkurence, a umění prodávat. Prodejce musí především perfektně znát technické 

a užitné vlastnosti nabízených produktů, jejich ceny a hlavní přednosti. Vlastnosti 

produktu samy o sobě neprodávají, jsou pouze bodem pro srovnání s ostatními 

produkty, konkurenčními produkty a pro srovnání s potřebami zákazníků. Existuje 

posloupnost argumentů, které vedou k prodeji produktu. (viz obrázek 3-4)  

Obrázek 3-4 Posloupnost argumentace vedoucí k prodeji produktu 

 

Zdroj: [5, upraveno autorem] 

Vlastnosti informují. Prospěšnost prodává produkt. Prospěšnost lze považovat 

za vlastnost produktu, kterou zákazník dokáže ocenit a uspokojí jeho specifické 

potřeby.  
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3.6.5 Zákazníci 

Zákazník má při prodeji rozhodující úlohu, je klíčovou postavou a téměř vše by 

mu mělo být podřízeno. Proto je velmi důležité získat o něm co nejvíce informací. 

Prodejce v maloobchodní jednotce musí při zjišťování informací o svých zákaznících 

spoléhat na své pozorovací schopnosti, komunikační dovednosti a na schopnost 

empatie. Zákazníci přicházejí do prodejny z důvodu uspokojit své potřeby, které lze 

členit na hmotné a nehmotné. [8] 

Dle autorů K. F. Gretz a S. R. Drozdeck existují čtyři základní osobnostní 

typy zákazníků (viz obrázek 3-5), které disponují určitým souborem 

charakteristických rysů. Primární osobnostní rysy lze rozčlenit na vůdčí typ, podřízený 

typ, přátelský či nepřátelský typ. Pro prodejce z toho vyplývá, že pro každý osobnostní 

typ zákazníka platí jiné prodejní techniky vedoucí k přesvědčení a následné akci 

zákazníka v podobě nákupu. [12] 

Obrázek 3-5 Čtyři základní osobnostní typy zákazníků 

 Vůdčí typ  

DIKTÁTOR  VÝKONNÝ TYP 

N
ep
řá

te
ls

ký
 ty

p 

BYROKRAT  SOCIABILNÍ TYP  

P
řátelský typ 

 Podřízený typ  
Zdroj: [12, upraveno autorem] 

3.6.6 Sortiment 

Sortiment lze chápat jako: „cílevědomě soustředěný a utříděný soubor výrobků, 

ale i výkonů a služeb.“5 Předmětem činnosti maloobchodu je část obchodního 

sortimentu, tj. spotřební zboží, které je převážně určeno ke konečné spotřebě. Časem 

vznikají v sortimentu spotřebního zboží vývojové a sezónní změny. Specializace 

maloobchodu se odvíjí od nabízeného rozsahu sortimentu. Dělí se na určité 

sortimentní skupiny, podskupiny nebo druhy zboží. Šířka sortimentu prodejny je 

dána počtem skupin zboží, které vzniklo účelovým seskupením výrobků. Hloubka 

                                                 

5 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. Praha: Management press, 2007. 307 

str. ISBN 978-80-7261-167-6. str. 95. 
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sortimentu je dána možností výběru v dané skupině výrobků a to v závislosti na 

užitných vlastnostech, ceně, značce apod. [3] 

Doplňkové služby využívají firmy, které hledají konkurenční výhodu a snaží 

se od ostatních konkurentů něčím odlišit. Doplňkové služby spoluvytvářejí image 

firmy a jsou také nástrojem pro zvyšování konkurenceschopnosti. Jsou důležité pro 

získání a podpoření věrnosti zákazníků. Mezi nejčastěji využívané služby 

v maloobchodě patří: služby související s placením, speciální ceny pro pravidelné 

zákazníky, dárkové poukazy, garance, věrnostní programy, úprava zboží, doprava 

zboží, bezplatné parkování, občerstvení, dětský koutek, WC, speciální bezplatné 

telefonní linky, internetové stránky. [11, 13, 24]  

3.7 Merchandising 

Merchandising je proces, který má za cíl najít optimální vystavení sortimentu 

vedoucí ke zvýšení prodeje. Využívají se při tom poznatky o chování spotřebitele 

s cílem ovlivnit  zákazníka a přímět ho k nákupu určité značky produktu. 

Předmětem zájmu merchandisingu jsou kategorie jako sortiment, velikost prodejní 

plochy, rozmístění výrobků v prodejně, obal, cena a materiály na podporu v místě 

prodeje. [1] 

Jedním z nástrojů používaných při merchandisingu je POP komunikace. POP 

(point of purchase) představuje soubor reklamních materiálů a produktů, které se 

používají v místě prodeje pro propagaci výrobků, či celého výrobkového sortimentu. 

POP materiály lze členit podle místa (venkovní a vnitřní) nebo doby používání 

(krátkodobé, dlouhodobé). Za nejpřehlednější hledisko rozdělení POP materiálu lze 

považovat členění podle způsobu použití [2]: 

• podlahové – stojany, displeje, poutače, paletové ostrovy a dekorace, modely 

výrobků, podesty, podlahová grafika, 

• regálové – děliče, infolišty, vymezovače, držáky vzorků, podavače, 

wobblery, stopery, 

• k pokladnám – displeje, mincovníky, držáky letáků, poutače, 

• nástěnné – poster rámy, světelné reklamy a poutače, vlajky, 

• ostatní – promo stánky, ohraničení ploch, nafukovadla, okenní grafika, 

dekorativní a akční obaly, elektronická a interaktivní média, terminály.  



 

37 

3.8 Mystery shopping 

Mystery shopping je výzkumná technika, kde za pomoci simulovaných nákupů 

lze změřit celkovou kvalitu zákaznického servisu, odborné znalosti, komunikační        

a prodejní dovednosti, profesionalitu chování prodejce a řadu dalších faktorů 

ovlivňující prodej, jako jsou exteriér a interiér prodejního místa, čekací doba                

a organizace prodeje. 

 Vyškolený pozorovatel, tzv. mystery shopper se vydává za stávajícího nebo 

potencionálního zákazníka, který má zájem o služby či konkrétní nabídku firmy, a při 

tom za pomoci předem daných kritérií posuzuje parametry jednání zaměstnanců               

i parametry celé nákupní atmosféry prodejny. Po ukončení skrytého pozorování, na 

základě stanoveného scénáře, provede podrobný záznam do předem připraveného 

záznamového archu. [34, 35] 

Fáze mystery shoppingu 

Průběh realizace projektu, pomocí metody mystery shopping, lze rozdělit do 

pěti po sobě jdoucích fází [37]: 

Obrázek 3-6 Fáze mystery shoppingu 

 

Zdroj: [37] 
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Metody mystery shoppingu 

Pro vybudování spokojenosti a loajality zákazníků vůči společnosti je potřeba 

zajistit pozitivní zkušenosti zákazníků po dobu celého prodejního procesu i post-

prodejního servisu. Mezi metody mystery shoppingu lze zařadit [36]: 

• mystery visit – jedná se o osobní návštěvu prodejny a hodnocení prodejny 

z pohledu nákupní atmosféry, vzhledu, chování a plnění procesů personálu; 

• mystery call a mystery e-mail – hodnocení komunikačních a zákaznických 

center společnosti z hlediska doby odpovědi na telefonát, e-mail, poradenské 

dovednosti a zvládání vznesených stížností zákazníků; 

• mystery nákupy – hodnocení nabídky doplňkových služeb či produktů, slev, 

plnění předepsaného prodejního postupu, budování vztahu se zákazníkem; 

• mystery delivery – určuje včasnost doručení zásilek a smluv, kontrolu 

identity zákazníka, neporušenost zásilky a vstřícnost personálu; 

• mystery reklamace a vrácení zboží – hodnotí rychlost a způsob vyřízení 

reklamací, přístup u neoprávněných reklamací, vstřícnost komunikace           

a případné vrácení peněz.  

Mystery shopper 

Pečlivý výběr hodnotitelů a jejich důkladné proškolení je považován za jeden 

z nejdůležitějších kroků mystery shoppingu. Hodnocení zaměstnanci nesmí při 

zinscenovaném prodejním rozhovoru odhalit fiktivního zákazníka. Pokud by 

zkoumaný zaměstnanec odhalil skutečnou identitu mystery shoppera, nastává riziko 

změny v obvyklém chování zaměstnance a celý projekt může ztratit správnou 

vypovídací hodnotu. Z důvodu utajení jsou vybíráni nezávislí externí hodnotitelé, kteří 

musí splňovat strukturu zákaznické populace dle věku, pohlaví atd. Mezi hlavní 

požadavky pro výběr vhodných mystery shopperů patří dobré komunikační 

schopnosti, herecký a pozorovací talent, nezávislost, objektivnost, kritičnost                

a anonymita fiktivního zákazníka. [37] 
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V praxi existuje rozdělení mystery shopperů do tří skupin [37]: 

• checkers – pracovníci, kteří skrytě hodnotí své kolegy, nebo osoby 

vykonávající stejnou profesi, 

• experti – externí hodnotitelé, kteří daný obor dobře znají a mají potřebné 

odborné znalosti, 

• zákazníci – hodnotí dobře proškolení skuteční zákazníci, kteří jsou požádáni 

o spolupráci. 

Přínosy mystery shoppingu 

Je-li mystery shopping prováděn podle předepsaných pravidel a pokud je 

doprovázen efektivním školením mystery shopperů, pak je možné docílit efektivního 

zlepšení zákaznického servisu, zlepšení pozice na trhu a odlišení se od konkurence. 

Mystery shopping dále umožňuje podrobně popsat kvalitu poskytovaných služeb, 

stanovit řešení, jak přiblížit služby zákazníkům a jak docílit zvýšení spokojenosti        

a loajality vůči firmě. Mystery shopping usnadňuje stanovit silné a slabé stránky 

prodeje a chování personálu. Po vyhodnocení výkonů jednotlivých prodejen lze 

výsledky porovnat s konkurencí a to umožňuje vytvoření návrhů na zvýšení a zlepšení 

výkonu a image prodejny. Pomocí metody fiktivního nákupu jde možno sledovat        

a objektivně hodnotit zaměstnance, exteriér a interiér konečného místa prodeje            

a zlepšovat celkový vzhled podle ideálních představ zákazníka. [37] 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

4.1 Přípravná fáze marketingového výzkumu 

4.1.1 Určení problému  

Maloobchod obecně prošel v minulých letech na českém trhu dynamickým 

vývojem. Prodejní proces na trhu sportovních potřeb je náročný. Každá firma působící 

na zmíněném trhu bojuje s konkurencí o to, aby u nich zákazník nakoupil, byl 

spokojený a stal se jejich věrným zákazníkem. V práci jsem se zaměřila na konkrétní 

ostravskou prodejnu Gigasportu, která se specializuje na prodej sportovních potřeb. 

4.1.2 Definování cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo analyzovat situaci maloobchodních prodejen na trhu 

sportovních potřeb ve městě Ostrava, které mají v sortimentu tenisové rakety. Hlavním 

zaměřením analýzy bylo zjistit konkurenční pozici a případné konkurenční výhody 

prodejny Gigasport. Obsah analýzy vybraných maloobchodních jednotek byl dle 

dílčích nadefinovaných kritérií zaměřen na vyhodnocení úrovně nákupní atmosféry, 

odborných, prodejních a komunikačních schopností personálu a na úroveň nabízeného 

sortimentu a doplňkových služeb. Následně bylo provedeno srovnání úrovně naplnění 

jednotlivých zkoumaných oblastí s konkurencí. Dalším cílem bylo zjistit, jak zákazníci 

vnímají celkovou image zkoumané maloobchodní prodejny. 

4.1.3  Typy a zdroje dat 

Při zjišťování informací pro potřeby diplomové práce jsem využila jak 

sekundárních, tak primárních dat. Sekundární data jsem čerpala především 

z internetových stránek, odborné literatury, propagačních letáků a interních materiálů 

jednotlivých zkoumaných prodejen sportovních potřeb. Primární data jsem získala ve 

zkoumaných prodejnách a od zákazníků prodejny Gigasport. 

4.1.4 Metody získání informací 

K získání všech primárních informací bylo použito více metod. Využila jsem 

moderní výzkumné techniky založené na fiktivním nákupu tenisových raket tzv. 

mystery shopping. Dalšími využitými metodami byly pozorování a osobní dotazování. 
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Pozorování 

Pro potřeby uskutečnění výzkumu bylo potřeba provést předvýzkum, pomocí 

kterého jsem zjistila, jak velká přímá konkurence na trhu sportovních potřeb v Ostravě 

existuje. Dále jsem vypozorovala, jaké prvky nákupní atmosféry a celé image prodejen 

zkoumat. 

Mystery shopping 

Při využití této specifické metody výzkumu je velmi důležité vytvořit scénář 

mystery shoppingu a následně záznamový arch, který je určený pro zápis dojmů 

mystery shoppera. Data byla sesbírána pomocí záznamového archu, a to formou mé 

návštěvy prodejen nabízejících sportovní potřeby v roli mystery shoppera. Oblasti 

zkoumání byly definovány následovně: 

• design prodejny – exteriér a interiér prodejny, 

• dispoziční řešení prodejny a orientace v prodejně, 

• prezentace zboží a propagační materiály, 

• sortiment tenisových raket, 

• doplňkové služby, 

• personál – první dojem, oblečení, komunikační a prodejní schopnosti. 

Základní soubor tvořily všechny maloobchodní jednotky se sportovními 

potřebami v Ostravě. Výběrovým souborem pro uskutečnění mystery shoppingu byly 

vybrané prodejny v Ostravě podle předem nadefinovaných kritérií. Mezi kritéria 

výběru patří: 

• prodejna se nachází v Ostravě,  

• umístění prodejny je v části Ostrava - Poruba a nejbližším okolí, 

• prodejna nabízí ve svém sortimentu tenisové rakety 

• prodejna je součástí obchodního centra nebo se nachází v jeho nejbližším 

okolí. 

Seznam všech prodejen se sportovními potřebami obchodujících v Ostravě je 

uveden v příloze č. 2. Pro realizaci výzkumu jsem podle nadefinovaných kritérií 

vybrala 5 prodejen.  
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Tabulka 4-1 Seznam vybraných prodejen 

Název prodejny Sídlo 

Gigasport Varenská 3309/50, 702 00 Ostrava 

Hervis sport Opavská 6201, 708 00 Ostrava Poruba 

Sportisimo Sjízdná 5554, 722 00  Ostrava Třebovice 

Total sport Mongolská 6223, 708 00 Ostrava Poruba 

Intersport Novinářská 3178/6a, 702 00 Ostrava 

Zdroj: zpracováno autorem 

Osobní dotazování 

Pro zjištění image prodejny Gigasport jsem vytvořila krátký dotazník 

zahrnující polaritní profil. Základním souborem pro dotazníkové šetření byli všichni 

lidé, kteří nakupují v dané prodejně. Výběrový soubor tvoří 100 zákazníků, kteří 

nakupují a právě se nacházejí v prodejně Gigasport. Výběr respondentů proběhl 

technikou vhodné příležitosti u zákazníků nacházejících se přímo v prodejně, kteří byli 

ochotni vyplnit dotazník. 

4.1.5 Tvorba a struktura záznamových archů 

Scénář mystery shoppingu  

Mystery shopper navštíví předem určené maloobchodní jednotky se 

sportovním zbožím v roli fiktivního zákazníka, který se bude zajímat o nákup tenisové 

rakety.  

Fiktivní zákazník je člověk, který rekreačně hraje tenis (na začátečnické 

úrovni) doposud pouze s vypůjčenými tenisovými raketami a má zájem koupit si svou 

vlastní. Fiktivní zákazník nemá žádné hlubší znalosti o vlastnostech a pro něho 

vhodných druzích tenisových raket. Od obsluhujícího personálu očekává, že mu 

všechny potřebné parametry, vlastnosti, cenové relace a kvalitu tenisových raket 

objasní a nabídne mu ty modely, které pro něj budou nejvíce vhodné.  

Mystery shopper již před vstupem pozoruje okolí prodejny, parkoviště, 

architekturu budovy, nápisy, výkladní skříň a případné bariéry vstupu do prodejny. Po 

vstupu si postupně prohlíží interiér, dispoziční řešení prodejny, prezentaci zboží, 

rozmístění POP materiálů. Dále vnímá první dojmy z chování personálu (pozdrav, 

výraz tváře, oblečení). Snaží se sám najít umístění tenisových raket na prodejně           
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a prohlíží si vystavené zboží, dokud ho obsluhující personál neosloví. Musí sledovat 

dobu, po kterou čekal na příchod obsluhujícího personálu. Dobu čekání stačí pouze 

odhadnout. Fiktivní zákazník započne rozhovor vždy stejnou větou: „Měl/a bych 

zájem koupit si pro sebe tenisovou raketu, můžete mi nějaké doporučit?“ Protože 

fiktivní zákazník nakupuje tenisovou raketu poprvé, neví, jakým způsobem a pomocí 

jakých parametrů tenisovou raketu vybírat. Z tohoto důvodu se snaží získat 

od personálu co nejvíc informací. Při tom sleduje komunikační a prodejní schopnosti 

personálu, aby korespondovaly se záznamovým archem. 

Mystery shopper je vyškolen a předem seznámen s technickými vlastnostmi 

tenisových raket, se správným výběrem a průběhem prodejního procesu, aby se snížilo 

riziko subjektivního zkreslení hodnocení.  

Personál by měl nejprve zjistit, na jaké úrovni zákazník tenis hraje a podle toho 

přizpůsobit nabídku vhodných tenisových raket. Správně by měl změřit grip, neboli 

velikost rukojeti. Existují dva způsoby. Personál změří zákazníkovi grip pomocí 

speciální šablony pro přiložení ruky (viz příloha č. 1) nebo nechá zákazníka chytit 

tenisovou raketu do ruky a při správné velikosti gripu by měla vzniknout mezera mezi 

palcem a ukazovákem o velikosti ukazováčku druhé ruky. Personál na základě 

zjištěných poznatků by měl zákazníkovi nabídnout nejvhodnější modely tenisových 

raket. Konkrétně pro rekreační hráče na začátečnické úrovni je nevhodnější tenisová 

raketa lehká (tj. 241 – 280 g), s velikostí hlavy „oversize“ (středně velká, 291 – 740 

cm2) s vyvážením do hlavy. 

Po dobu celého rozhovoru musí vystupovat mystery shopper zcela přirozeně. 

Nesmí na sobě dát zdát, že není skutečný zákazník a že se nejedná o opravdový nákup. 

Pokud by prodejní personál odhalil falešného zákazníka, celý výzkum by ztratil 

vypovídací hodnotu. Po zodpovězení všech otázek zákazník poděkuje personálu za 

ochotu a řekne, že si to ještě musí rozmyslet. Neprodleně po opuštění prodejny 

provede mystery shopper podrobný zápis všech informací, dojmů a poznatků do 

předem připraveného záznamového archu.  
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Záznamový arch mystery shoppingu 

Záznamový arch je stěžejním dokumentem pro vykonání mystery shoppingu 

v jednotlivých maloobchodních prodejnách, které nabízejí tenisové rakety ve svém 

sortimentu. Vytvořený arch obsahuje 6 hlavních částí, které podrobně zkoumají 

prodejní proces z pohledu designu, dispozičního řešení a orientace v prodejně, 

prezentace zboží a propagační materiály, sortimentu tenisových raket, doplňkových 

služeb a na závěr schopnosti personálu. Záznamový arch byl vytvořen na základě 

teoretických východisek a předvýzkumu.  

Záznamový arch obsahuje 119 otázek typu ano/ne s možností bodového 

hodnocení na škále 1-0, kde 1 znamená bodové ohodnocení odpovědi „ano“. Pokud 

prodejna dané kritérium nesplňuje, dostane hodnocení 0. Bodové hodnocení 

jednotlivých kritérií je naznačeno v záznamovém archu mystery shoppingu v příloze   

č. 4. 

Dotazník 

Pro potřeby zjištění celkové úrovně image prodejny Gigasport byl vytvořen 

strukturovaný dotazník zahrnující polaritní profil (viz příloha č. 5) Dotazník obsahuje 

otázky týkající se návštěvnosti, image prodejny, důležitosti a spokojenosti zákazníků 

s nadefinovanými faktory. Poslední otázka je otevřená, v níž může respondent vyjádřit 

své vlastní pocity a postřehy. Další 2 otázky jsou identifikačního rázu – pohlaví a věk 

respondenta. 

Ke zjištění image prodejny byl využit polaritní profil. Ve vztahu k prvkům 

image maloobchodní jednotky byla sestavena, na základně pozorování a nastudování 

odborné literatury, řada 15 protikladných charakteristik. Protikladné dvojice pojmů 

jsou uspořádány na sedmistupňové škále, kde bod 0 představuje neutrální hodnocení. 

Zkoumané parametry polaritního profilu jsou uspořádány tak, že na levé straně jsou 

uvedena všechna pozitivní hodnocení, na straně pravé zase negativní hodnocení. 

Získaná data se sečtou, vypočítají se průměrné hodnoty na škále a zanesou se do grafu. 

Zakreslením výsledků do grafu vzniká polaritní profil image prodejny. 
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4.1.6 Časový harmonogram výzkumu 

Nadefinované činnosti výzkumu byly naplánovány v termínech uvedených 

v tabulce 4-2. 

Tabulka 4-2 Harmonogram prací v rámci marketingového výzkumu 

Termín realizace 

Činnost 28.1 1.-4.2 8.-22.2 23.-26.2 1.-15.3 16.-21.3 22.-28.3 1.-7.4 

Problém, cíl ●               

Pozorování, 
předvýzkum   ●             

Tvorba 
záznamového 
archu a dotazníku     ●           

Proškolení mystery 
shopperů       ●         

Sběr dat         ●       

Zpracování údajů           ●     

Analýza dat             ●   

Závěry a 
doporučení               ● 

Zdroj: zpracováno autorem 

4.2 Realizační etapa 

Realizace výzkumu proběhla v měsíci březnu 2010 a to za pomoci metody 

pozorování, mystery shoppingu a dotazníku. 

4.2.1  Sběr a zpracování dat 

První fází sběru dat byl osobní předvýzkum realizovaný ve dvou vybraných 

prodejnách se sportovními potřebami v Ostravě. Na základě zjištěných dat 

pozorováním byl sestaven záznamový arch a dotazník, který obsahuje polaritní profil 

pro zjištění image prodejny Gigasport Ostrava.  

Druhá fáze představovala samotný sběr dat mystery shopperem po 

důkladném proškolení. Bezprostředně po navštívení jednotlivých prodejen mystery 

shopper vyplnil záznamové archy formou zaškrtávání odpovědí na otázky ano/ne, 

popřípadě přidal své vlastní postřehy, nápady a doporučení.  

Třetí fáze realizace výzkumu obsahovala sběr dat prostřednictvím dotazníku 

pro účely vyhodnocení image prodejny Gigasport Ostrava. Vyplňování dotazníků 
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proběhlo za mé osobní asistence, aby byla zajištěna kontrola úplnosti dat. Celkem bylo 

osloveno a požádáno o vyplnění dotazníků 240 zákazníků prodejny Gigasport Ostrava. 

Podařilo se sesbírat dle plánu 100 vyplněných dotazníků. Návratnost činila 72 %. 

Kontrola správnosti a úplnosti dat z dotazníků probíhala již při jejich 

vyplňování respondenty. Všechna získaná data byla přepsána do předem připravené 

datové matice, kde jsem vygenerovala potřebné výpočty a grafy určené pro samotnou 

analýzu konkurence prodejen se sportovními potřebami. K vyhodnocení a interpretaci 

údajů byl použit software: MS Word, MS Excel a SPSS pro vytvoření kontingenčních 

tabulek a chi2 test. 

4.2.2 Problémy při shromažďování dat 

Při realizaci výzkumu metodou mystery shopping nevznikly žádné větší 

zásadní problémy, které by mohly narušit průběh výzkumu a tím znehodnotit jeho 

vypovídací schopnost. Hlavním problémem bylo opravdu dlouhé čekání na obsluhující 

personál ve zkoumaných prodejnách. Při dotazování nevznikly žádné problémy. 

Většina zákazníků prodejny Gigasport ochotně spolupracovala a všech 100 dotazníků 

se podařilo podle plánu shromáždit. 
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5 ANALÝZA KONKURENCE  

Cílem kapitoly je analýza výsledků výzkumu získaných prostřednictvím 

metody mystery shopping a pomocí krátkého dotazníku (viz příloha č. 5). Prvních šest 

subkapitol zahrnuje analýzu jednotlivých parametrů nákupní atmosféry prodejen, tj. 

design prodejny, dispoziční řešení a orientace v prodejně, prezentace zboží                  

a propagační materiály, sortiment, doplňkové služby a personál. Analýza nákupní 

atmosféry prodejen je zaměřena na bodové hodnocení zkoumaných parametrů             

a porovnání s maximálním a průměrným bodovým hodnocením. Maximální bodové 

hodnocení je v  grafech jednotlivých parametrů nákupní atmosféry zvýrazněné 

červenou čarou a průměrné bodové hodnocení zelenou čarou. Sedmá část kapitoly 

obsahuje shrnutí celkových výsledků a srovnání jednotlivých zkoumaných prodejen 

sportovních potřeb. Další subkapitola obsahuje analýzu vnímání image prodejny 

Gigasport jejími zákazníky. V poslední části jsou rozepsané silné a slabé stránky 

prodejny Gigasport. 

5.1 Analýza designu prodejny 

Parametr design prodejny obsahuje dvě zkoumané části, tj. exteriér a interiér 

prodejny. 

Exteriér prodejny 

Maximální  možný počet získaných bodů byl 12 bodů. Obrázek 5-1 znázorňuje 

odchylky dosaženého počtu bodů jednotlivých prodejen od maxima 12 bodů.  

Nejlépe dopadla prodejna Totalsport, která dosáhla maxima 12 možných 

bodů. Hlavním důvodem je fakt, že prodejna Totalsport sídlí v nově postavené 

budově, která je správně označena názvem i logem, splňuje všechny nadefinované 

prvky, jako jsou lehká dostupnost, vlastní bezplatné parkoviště, pečlivé řešení 

výkladních skříní, bezbariérový vstup apod.  

Prodejny Sportisimo a Intersport  se umístily na druhém místě s hodnocením 

10 bodů. Hlavním nedostatkem prodejen je ne příliš poutavá architektura. U prodejny 

Intersport se nenacházely informace o otevírací době na zřetelném místě a prodejna 

Sportisimo nevystavovala ve své výkladní skříni žádné sezónní či akční zboží pro 

upoutání zájmu zákazníka.  
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Prodejna Gigasport dosáhla 9 z 12 bodů. Jediným nedostatkem, kvůli kterému 

ztratila prodejna 3 body, je fakt, že architektura prodejny nedovoluje vytvořit výkladní 

skříně, které splňují funkci nalákat zákazníka k návštěvě prodejny.  

Nejhorší hodnocení získala prodejna Hervis sport (7 bodů). Prodejna je 

součástí OC Interspar, a proto není architektura prodejny příliš poutavá. I přesto, že 

má prodejna prostor pro vystavování zboží ve výkladních skříních, nevyužívá toho. 

Informace o otevírací době nejsou před vstupem do prodejny zřetelně viditelné.  

Obrázek 5-1 Srovnání parametru exteriér prodejny s maximem 

 

Při srovnání bodového hodnocení parametru exteriér prodejny s průměrným 

hodnocením 9,6 dosáhla nadprůměrného počtu bodů pouze prodejna sportovních 

potřeba Totalsport. Na hranici průměrného hodnocení se pohybují prodejny 

Sportisimo a Intersport. Mírně pod průměrem se nachází prodejna Gigasport                

a podprůměrného hodnocení dosáhla prodejna Hervis sport (viz obrázek 5-1). 

Interiér prodejny 

U parametru interiér prodejny je maximální počet bodů 9. Na obrázku 5-2 lze 

vyčíst odchylky dosaženého počtu bodů prodejen se sportovními potřebami od 

maxima 9 bodů. 

V interiérech prodejen existují určité rozdíly. U interiéru prodejny byly 

zkoumány prvky jako stav a čistota podlahy, zařízení prodejny a jejich barevné řešení, 

zvuková kulisa, osvětlení, teplota a celkový design prodejny. Ve všech zkoumaných 

prodejnách hrála hudba a byla udržována přijatelná teplota.  
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Obrázek 5-2 Srovnání parametru interiér prodejny s maximem 

 

Skvěle dopadla prodejna Totalsport, která získala 8 bodů z 9 možných bodů. 

Jediné, co se jí dá vytknout, je absence příjemných vůní, které však stejně také nebyly 

zaznamenány v žádné ze zkoumaných prodejen.  

Prodejna Hervis sport se 7 body je moderně zařízena a interiér barevně 

koresponduje s firemními barvami. Vše zboží na prodejně bylo dostatečně osvětlené. 

Na prodejně hrála příjemná hudba. Hlavním nedostatkem, co se týká interiéru 

v prodejně Hervis sport, je nepříliš čistá podlaha.  

Zařízení prodejny Intersport  se 6 body nepůsobí moderním dojmem a ani 

celkový design prodejny není řešen způsobem, který je v souladu s typem 

prodávaného zboží. Tento fakt se týká i prodejny Sportisimo.  

Prodejna Gigasport dosáhla 5 bodů, design prodejny je zajímavý a v souladu 

s nabízeným zbožím, avšak barevně nekorespondoval s firemními barvami. Osvětlení 

na prodejně bylo dostačující. Přestože hudba hrála, nepůsobila příjemným dojmem, 

jelikož nehrála dostatečně nahlas a zákazník ji tedy nevnímal.  

S velkým rozdílem propadla při zkoumání parametru interiér prodejna 

Sportisimo (2 body). Podlaha byla špinavá a místy poničená. Hudba na prodejně hrála 

velmi potichu a osvětlení na prodejně nebylo vždy dostačující. Vnikala tam určitá 

místa, která nebyla dostatečně osvětlena (hlavně rohové části prodejny) a také vznikala 

místa stínivosti.  

Průměr  všech hodnot získaných u parametru interiér prodejny činí 5,6 bodů. 

Nadprůměrně hodnocenými prodejnami u zkoumaného parametru interiér prodejny se 
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stávaly prodejny Totalsport a Hervis sport. Na hranici průměrných hodnost se dostaly 

prodejny Intersport a Gigasport. Velkým podprůměrem skončila prodejna Sportisimo, 

která má opravdu závažné nedostatky v interiéru. (viz obrázek 5-2) 

5.2 Analýza dispozičního řešení a orientace v prodejně 

Při splnění všech nadefinovaných kritérií parametru dispoziční řešení               

a orientace v prodejně, mohly jednotlivé prodejny získat maximálně 12 bodů. 

Následující obrázek 5-3 ukazuje odchylky dosaženého počtu bodů jednotlivých 

prodejen od maximálního počtu bodů pro zkoumaný parametr.  

Obrázek 5-3 Srovnání parametru dispoziční řešení a orientace v prodejně s maximem 

 

Nejlepší výsledky týkající se dispozičního řešení a orientace v prodejně získaly 

dvě prodejny, a to Intersport  a Hervis sport s počtem 9 bodů. V žádné ze 

zkoumaných prodejen se na podlaze nenacházela navigace ke zboží. Pokladna se (až 

na prodejnu Totalsport) vždy nacházela na levé straně při vchodu. V prodejně 

Intersport je snadná orientace, informační tabule jsou na viditelném místě. Nabízený 

sortiment je uspořádán podle zaměření, ale i přesto je uspořádání prvků v prodejně 

chaotické. Prodejní plocha je velká a nebyla přeplněna zbožím. Některé prostory 

v prodejně se nezdály být maximálně využity.  

Prodejna Hervis sport je středně velká, ale snadno se v ní lze zorientovat.           

I zkoumané zboží bylo možno najít bez většího problému. Jediným nedostatkem 

prodejny bylo nevhodné umístění informačních tabulí, které se nacházely příliš 

vysoko, a to zhoršilo jejich viditelnost.  
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Zvláštností Totalsportu (8 bodů) je neobvyklé umístění pokladny u schodiště, 

protože jako jediná je na dvě patra. Dále v prodejně úplně chyběly informační tabule.  

Prodejna Gigasport  (5 bodů) je středně velká, prostor pro pohyb mezi regály 

je dostatečný a prodejna nepůsobí přeplněným dojmem. I přes to, že informační tabule 

byly na viditelném místě, prostorové uspořádání bylo chaotické, orientace v prostorách 

prodejny není snadná a ani zkoumaný sortiment nebylo snadné nalézt. Jinak prodej 

v Gigasportu je uspořádán do prodejních úseků podle sortimentního zaměření. 

Sportisimo (4 body) má nejvíce nedostatků v dispozičním řešení a orientaci 

v prodejně ze všech. Prodejna je středně velká, uspořádána podle sortimentního 

zaměření. Prodejní plocha je maximálně využita, až místy působí přeplněným                 

a chaotickým dojem. Informační tabule nejsou na viditelném místě, a také proto 

nebyla orientace v prostorách prodejny snadná.  

Ve srovnání bodového hodnocení jednotlivých prodejen s průměrnou 

hodnotou 7 bodů dosáhly lehce nadprůměrného počtu bodů prodejny Hervis sport, 

Intersport a Totalsport. Prodejny Gigasport a Sportisimo jsou podle bodového 

hodnocení podprůměrné. (viz obrázek 5-3) 

5.3 Analýza prezentace zboží a propagačních materiálů 

Při splnění všech kritérií parametru prezentace zboží a propagačních materiálů 

bylo možno získat maximálně 10 bodů. Všechny prodejny v oblasti prezentace          

a propagace sortimentu (především tenisových raket) dopadly nepříliš dobře. (viz 

obrázek 5-4) Z maximálního počtu 10 bodů získaly 4 body prodejny Totalsport, 

Sportisimo, Intersport a Hervis sport. Gigasport pouze 3 body.  

V žádné prodejně se nenacházely propagační materiály k tenisovým raketám 

ani akční stojan s novinkami nebo zlevněnými tenisovými raketami. V prodejně 

Totalsport, Intersport, Hervis sport byly tenisové rakety umístěny na viditelném místě.  

Při vstupu do prodejny Totalsport nebyl umístěn stojan s propagačními 

materiály prodejny, nebyly k nalezení ani materiály o vlastnostech a propagaci 

tenisových raket v místě jejich prodeje. Všechny tenisové rakety byly čitelně               

a viditelně označeny cenou. V prodejně se nacházely pouze propagační plakáty, avšak 

ne na téma tenisových raket.  
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Obrázek 5-4 Srovnání parametru prezentace zboží a propagační materiály s maximem 

 

Mezi hlavní nedostatky Sportisima patří špatné umístění tenisových raket na 

špatně viditelném místě. Chyběly materiály o vlastnostech tenisových raket, a nebyla 

zvýrazněna nová kolekce. Tenisové rakety byly špatně označeny cenou. U vstupu do 

prodejny byl umístěn stojan s katalogem prodejny a žádný ze stojanů nebyl prázdný. 

Na prodejně se nacházely propagační plakáty.  

Intersport  má největší nedostatky s nedoplňováním propagačních materiálů do 

stojanů, dále se v prodejně nenachází žádné propagační plakáty. V prodejně Hervis 

sport chybí informace o vlastnostech a propagaci tenisových raket, viditelné označení 

cen a také odlišení nových modelů od starších.  

Gigasport má nedostatků nejvíce ze všech prodejen. Při vstupu nebyl nikde 

umístěn stojan s katalogem, nacházel se až u pokladny. Na prodejně se nenacházejí 

žádné plakáty se sportovní tématikou. Cenové označení tenisových raket nebylo vždy 

viditelné a čitelné, ani nové modely nebyly odlišeny od ostatních. Mezi jediné plusy 

prodejny patří to, že se přímo u sortimentu tenisových raket nacházely propagační 

materiály i informace o vlastnostech tenisových raket. 

Ve srovnání bodů prodejen s průměrným hodnocením 3,8 bodů dosáhly 

hranice průměrného hodnocení prodejny Totalsport, Sportisimo, Intersport a Hervis 

sport. Podprůměrného hodnocení dosáhla z výše uvedených důvodů prodejna 

Gigasport. (viz obrázek 5-4) 
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5.4 Analýza sortimentu tenisových raket 

Při splnění všech nadefinovaných prvků u parametru sortiment tenisových 

raket mohla prodejna dosáhnout maximálně 11 bodů. Výsledky  hodnocení prodejen 

u parametru sortiment tenisových raket lze porovnat na obrázku 5-5. 

Obrázek 5-5 Srovnání parametru sortiment tenisových raket s maximem 

  

Prodejny Gigasport, Intersport a Hervis sport dosáhly shodně nejlepšího 

výsledku 8 bodů z 11 bodů. Sortiment tenisových raket prodejny Gigasport nebyl 

dostatečně široký, ale byl hluboký, takže v nabídce bylo více značek. Sortiment 

tenisových raket neobsahoval novinky, zato zlevněné modely ano. Tenisové rakety 

v Gigasportu byly seskupeny na jednom místě, seřazeny podle ceny od nejdražších 

k levnějším, ale uspořádání bylo chaotické, protože tenisové rakety jedné značky byly 

rozděleny konkurenční značkou. Cenové rozpětí nabídky bylo dostačující a mystery 

shopper by si ze sortimentu dokázal vybrat.  

V prodejně Intersport  byl naopak sortiment dostatečně široký, ale za to nebyl 

dostatečně hluboký, tedy v sortimentu se nacházelo málo značek tenisových raket. 

V nabídce se objevovaly nové i zlevněné modely v dostatečném cenovém rozpětí. 

Přesto nebyly tenisové rakety přehledně seřazené podle ceny, ale jen podle značek. 

Mystery shopper by si z nabízeného sortimentu vybral.  

Nabídka tenisových raket v Hervis sportu byla široká i hluboká, ale 

neobsahovala novinky. V nabídce byly pouze klasické a zlevněné modely. Mezi jediné 

nedostatky patří nepřehledné seřazení sortimentu tenisových raket, který nebyl seřazen 

podle cen, a také značky byly mezi sebou přeházeny.  
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Prodejna Sportisimo získala 7 bodů z 11 možných bodů. Sortiment byl 

široký, ale nedostatečně hluboký. Nabídka tenisových raket neobsahovala novinky, jen 

zlevněné modely. Cenové rozpětí bylo přijatelné, ale značky tenisových raket byly 

pomíchány a nebyly seřazeny dle cen.  

Nejhorší hodnocení dosáhla prodejna Totalsport 5 body. Sortiment nebyl 

široký ani hluboký, obsahoval novinky, ale žádné slevové zboží. V prodejně se 

zaměřují na luxusnější, dražší a kvalitnější zboží, proto cenové rozpětí bylo 

nedostačující. V sortimentu chyběly tenisové rakety pro začátečníky a rekreační hráče. 

Sortiment obsahoval jen rakety pro profesionály a pokročilé hráče, kteří jsou ochotni 

si při nákupu vhodné tenisové rakety připlatit. Zkoumané zboží v prodejně bylo 

uspořádáno dle ceny, ale značky byly mezi sebou pomíchané.  

Obrázek 5-5 zobrazuje srovnání výsledků prodejen při hodnocení parametru 

sortiment tenisových raket se získaným průměrem 7,2 bodů. Prodejny Gigasport, 

Sportisimo, Intersport a Hervis sport se umístily na hranici průměrné hodnoty. Jen 

Prodejna Totalsport se stala velkým bodovým rozdílem podprůměrná. 

5.5 Analýza doplňkových služeb 

Parametr doplňkové služby se skládá z prvků otevírací doba, zda prodejna 

poskytuje zákaznickou kartu, dárkové poukazy, množstevní a další slevy při nákupu 

zboží, nákup na splátky, půjčovnu sportovních potřeb a servis. U doplňkového 

sortimentu se také přihlíželo, k tomu zda má prodejna k dispozici vizitky, provozuje-li 

internetové stránky, e-shop a bezplatnou telefonní informační a poradenskou linku. 

Prodejny mohly dosáhnout maximálního počtu 12 bodů. (viz obrázek 5-6) 

Podle bodového hodnocení nejlépe dopadla s 9 body prodejna Hervis sport. 

Nabízí zákaznickou kartu, dárkové poukazy, slevy, nákup na splátky, půjčovnu 

sportovních potřeb a servis. Otevírací doba provozovny je Po - Ne od 9 do 20 hodin.  

Prodejna Intersport  získala 8 bodů z 12 možných bodů. Otevírací doba 

prodejny je Po – Ne od 9 do 21 hodin. Součástí nabízených doplňkových služeb 

Intersportu je zákaznická karta, dárkové poukazy, půjčovna sportovních potřeb, 

vizitky u pokladny, servis a internetové stránky. V prodejně Intersport nelze zboží 

nakupovat přes internet a na splátky. Intersport neposkytuje množstevní slevy a nemají 

bezplatnou telefonní linku. 
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Prodejna Sportisimo získala 7 bodů, protože nabízí doprovodné služby: 

zákaznickou kartu, dárkové poukazy a servis. Sportisimo má své internetové stránky    

a vlastní e-shop. Otevírací doba prodejny je Po – Ne od 9 do 20 hodin. V prodejně 

Sportisimo neposkytují slevy, nákup na splátky ani bezplatnou telefonní linku. 

V prodejně nepůjčují sportovní potřeby.  

Prodejna Gigasport se umístila na předposledním místě s 6 body z 12 bodů. 

Otevírací doba provozovny je Po – Ne od 10 do 20 hodin. Mezi doplňkové služby 

Gigasportu lze zařadit zákaznickou kartu, dárkové poukazy, servis, provozování 

internetových stránek a navíc je v prodejně možnost úschovy věcí do zamykatelných 

boxů. V prodejně Gigasport nelze nakupovat přes internet a nepůjčují sportovní 

potřeby. Gigasport nenabízí slevy, bezplatnou telefonní linku a není zde možnost 

nákupu sportovních potřeb na splátky. 

Obrázek 5-6 Srovnání parametru doplňkové služby s maximem 

 

S bodovým hodnocením 4 body u parametru doplňkové služby se umístila 

prodejna Totalsport na posledním místě. Otevírací doba prodejny je Po – Pá od          

10 do 19 hodin a So od 9 do 13 hodin. Totalsport umísťuje informace především na 

své internetové stránky a na prodejně poskytuje servisní služby. Prodejna Totalsport 

nenabízí zákaznickou kartu, dárkové poukazy, slevy ani nákup na splátky. V prodejně 

nepůjčují sportovní potřeby, nemají bezplatnou telefonní linku. Prodejna nemá e-shop 

se sportovními potřebami. Prodejna Totalsport nabízí velmi specifické doprovodné 

služby, které jsou popsány již v kapitole 1.3.2. Jedná se o zkušební běžecký pás, který 

je možno využít při výběru a nákupu vhodné běžecké obuvi. Dále je prodejna 
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Totalsport majitelem přístroje pro diagnostiku nášlapu chodidel a vytváření 3D 

modelů sportovních vložek do bot. Co se týká sortimentu tenisových raket, zákazník si 

může vybrané zboží zapůjčit k otestování jeho vhodnosti.  

Ve srovnání bodového hodnocení jednotlivých prodejen sportovních potřeb 

s průměrným hodnocením 6,8 bodů dosáhla nadprůměrného počtu bodů prodejna 

Hervis sport a Intersport. (viz obrázek 5-6) Prodejny Sportisimo a Gigasport se 

pohybují na hranici průměru. Za podprůměrnou prodejnu podle počtu získaných bodů 

lze považovat Totalsport.  

5.6 Analýza personálu 

Parametr personál zahrnuje čtyři zkoumané prvky tj. první dojem, oblečení 

personálu, komunikační a prodejní schopnosti.  

První dojem  

Při hodnocení parametru první dojem z personálu mohly prodejny dosáhnout 

maximálního hodnocení 8 bodů. (viz obrázek 5-7)  

Obrázek 5-7 Srovnání parametru první dojem s maximem 

 

Personál prodejny Totalsport zapůsobil na první dojem nejlépe ze všech 

zkoumaných prodejen (7 bodů). Personál mystery shoppera při vstupu do prodejny 

pozdravil s úsměvem na tváři a nezačal se ihned po vstupu zákazníka ptát, zda může 

nějak pomoci. Na prodejně se v době průzkumu pohybovali 3 prodejci. Na obsloužení 

se nemuselo dlouho čekat. Personál působil sympatickým a přátelským dojmem          

a dokázal vyvolat pocit důvěry.  
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U dalších prodejen byl první dojem horší, protože v žádné z nich personál 

zákazníka při vstupu do jejich prodejny nepozdravil.  

Prodejna Gigasport dosáhla ještě poměrně dobrého hodnocení, tedy 5 bodů. 

Personál v Gigasportu sice nepozdravil, ale poté přivítal zákazníka s úsměvem na 

tváři. Otázku, zda může nějak pomoci, nepoložil ihned po vstupu do prodejny. Po 

prodejně se pohybovali 3 prodejci, ale na obsloužení se muselo dlouho čekat, i když 

personál v tu chvíli nikoho neobsluhoval. Při samotném prodejním rozhovoru působil 

prodejce sympatickým a přátelským dojmem a vyvolal u mystery shoppera pocit 

důvěry.  

Prodejny Intersport  a Hervis sport získaly shodně pouze 3 body                  

z 8 možných bodů. Při vchodu nikdo z personálu nepozdravil, nepřivítal s úsměvem 

na tváři. Na obsloužení se muselo velmi dlouho čekat, i když se po prodejnách 

pohybovalo 5 prodávajících osob a neobsluhovali v té době jiného zákazníka. Personál 

působil sympatickým a přátelským dojmem, ale v prodejně Intersport nevyvolal 

prodejce pocit důvěry. V prodejně Hervis sport si personál po dobu, co si mystery 

shopper prohlížel zboží, hrál s basketbalovým míčem a házel na koš.  

Prodejna Sportisimo dopadla při hodnocení parametru první dojem personálu 

úplně nejhůř se 2 body. V prodejně byli 3 prodejci, kteří nepozdravili, nechali 

zákazníka velmi dlouho čekat na obsloužení i přesto, že v té chvíli neobsluhovali 

jiného zákazníka. Personál nepůsobil sympatickým a přátelským dojmem a nevyvolal 

pocit důvěry. 

Pří porovnání hodnocení prodejen u parametru první dojem personálu 

s průměrem 4 body se nad průměr vyšplhaly prodejny Totalsport a Gigasport. Za 

podprůměrné prodejny u parametru první dojem lze považovat prodejny Hervis sport, 

Intersport a hlavně Sportisimo. (viz obrázek 5-7) 

Oblečení personálu 

Při hodnocení prvků parametru oblečení personálu mohly prodejny získat 

maximálně 8 bodů. (viz obrázek 5-8)  
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Obrázek 5-8 Srovnání parametru oblečení personálu s maximem 

 

Výsledku 7 bodů dosáhly prodejny Sportisimo a Intersport . Jediným 

nedostatkem oblečení v prodejně Sportisimo bylo, to že na první pohled nelze poznat, 

kdo je prodejce a kdo zákazník. Jinak personál měl stejnou firemní uniformu ve 

firemních barvách, čistou a upravenou. Prodejci měli visačku se jménem a pracovní 

pozicí tak, že bylo možno přečíst jméno obsluhujícího personálu. U prodejny 

Intersport bylo možno vytknout u parametru oblečení personálu pouze to, že neměl 

uvedenu pracovní pozici na visačce.  

Prodejny Gigasport a Hervis sport získaly shodně 6 bodů z 8 možných 

bodů. V prodejně Gigasport nebylo na první pohled možno poznat, kdo je prodejce     

a kdo zákazník, protože personál neměl stejnou barvu oblečení, i když všichni měli 

pracovní uniformu Gigasportu. U prodejny Hervis sport byly hlavním nedostatkem     

u parametru oblečení špatně umístěné visačky se jmény a pracovními pozicemi 

prodejců, proto nebylo snadné přečíst, kdo zákazníka obsluhuje. Visačky personálu 

visely na šňůrce kolem krku.  

Nejhorší hodnocení parametru oblečení získala prodejna Totalsport pouze     

s 1 bodem, který získala za čistotu a upravenost oblečení personálu. Jinak nebylo na 

první pohled poznat, kdo je prodejce a kdo zákazník. Personál na sobě neměl firemní 

uniformu ani oblečení s firemními barvami. Prodejci Totalsportu nenosí visačky,          

a proto nebylo možno zjistit, kdo zákazníka obsluhoval.  
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Průměrná hodnota u parametru oblečení personálu je 5,4 bodů. Při 

hodnocení výsledků jednotlivých prodejen s průměrem dopadly prodejny Sportisimo  

a Intersport, nadprůměrně. Na hranici průměru se nachází prodejny Gigasport a Hervis 

sport. Za podprůměrnou prodejnu při hodnocení parametru oblečení personálu lze 

považovat Totalsport. (viz obrázek 5-8) 

Komunikační schopnosti personálu 

Při zjišťování komunikačních schopností personálu bylo možno získat 

maximálně 9 bodů. Prvky parametru komunikační schopnosti personálu obsahují 

hodnocení zdvořilosti prodejce, srozumitelnost řeči, intenzitu hlasu, udržování očního 

kontaktu se zákazníkem, také to, zda personál vedl dlouhý monolog, zda přerušoval 

zákazníka, udržoval-li zpětnou vazbu se zákazníkem. Dále to, jestli se zákazník cítil 

při prodejním rozhovoru uvolněně a zda udržel po celou dobu rozhovoru plnou 

pozornost. (viz obrázek 5-9) 

Obrázek 5-9 Srovnání parametru komunikační schopnosti s maximem 

 

Maximálního počtu 9 bodů dosáhla u parametru komunikačních schopností 

personálu pouze prodejna Totalsport. Prodejce v Totalsportu byl zdvořilý a příjemný, 

mluvil jasně, výstižně, srozumitelně a dostatečně hlasitě. Po dobu prodejního 

rozhovoru udržoval oční kontakt a zpětnou vazbu se zákazníkem. Personál zákazníka 

nepřerušoval a také nevedl dlouhý monolog. Při rozhovoru se zákazník cítil uvolněně 

a udržel plnou pozornost.  
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Jediným nedostatkem u komunikačních schopností personálu v prodejně 

Gigasport (8 bodů z 9 bodů) bylo nedostatečné udržování očního kontaktu se 

zákazníkem po dobu prodejního rozhovoru. Jinak byl personál zdvořilý, příjemný, 

mluvil jasně, hlasitě, nepřerušoval zákazníka ani nevedl dlouhý monolog.  

Prodejna Hervis sport získala 7 bodů a mezi hlavní chyby personálu při 

komunikaci se zákazníkem patřilo nedodržování očního kontaktu a také personál 

nedokázal udržet zákazníkovu plnou pozornost po celou dobu prodejního rozhovoru.  

Prodejna Intersport  získala při hodnocení komunikačních schopností 

personálu 6 bodů z 9 možných bodů. Personál se nechoval příliš příjemně a zdvořile, 

také nemluvil jasně, výstižně a srozumitelně. Zákazník nedokázal udržet plnou 

pozornost po celou dobu rozhovoru. Avšak personál mluvil hlasitě, udržoval oční 

kontakt se zákazníkem a nevedl dlouhý monolog.  

Personál prodejny Sportisimo dopadl při hodnocení komunikačních schopností 

nejhůře ze všech zkoumaných prodejen se (3 body). Byl sice zdvořilý a příjemný, 

nepřerušil zákazníka a nevedl dlouhý monolog, ale nemluvil příliš jasně                       

a srozumitelně. Personál mluvil tiše a nedokázal udržovat se zákazníkem oční kontakt. 

Zákazník po celou dobu rozhovoru neudržel plnou pozornost. 

Při hodnocení parametru komunikační schopnosti personálu jednotlivých 

prodejen s průměrnou hodnotou 6,6 bodů se staly prodejny Totalsport a Gigasport 

nadprůměrně hodnocené. Prodejna Hervis sport je na hranici průměrného bodového 

hodnocení a mírně podprůměrnou se stala prodejna Intersport. Podprůměrně 

hodnocenou prodejnou se stala zkoumaná provozovna Sportisima. (viz obrázek 5-9) 

Prodejní schopnosti personálu 

Nejrozsáhlejším zkoumaným parametrem se staly prodejní schopnosti 

personálu, protože ty převážnou měrou rozhodují o úspěchu uskutečňovaného prodeje. 

Hodnocené prodejny mohly dosáhnout maximálního počtu 26 bodů. (viz obrázek    

5-10) 

Personál ve všech zkoumaných prodejnách se snažil zákazníkovi naslouchat, 

klást otázky a zjišťovat potřeby zákazníka. Při hodnocení prodejních schopností 

personálu dopadla nejlépe prodejna Totalsport s 20 body z 26 možných bodů. 

Prodejce Totalsportu se ptal na hráčské schopnosti zákazníka, předvedl nabízené 

modely tenisových raket a spojoval vlastnosti raket a výhody, které koupě může 
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zákazníkovi přinést. Personál nabídl vhodný druh tenisové rakety, co se týká velikosti 

hlavy rakety, hmotnosti a způsobu vyvážení tenisové rakety. Přesto se však nesnažil 

zjistit velikost gripu zákazníka. Zákazníkovi dostatečně vysvětlil materiály, kvalitu     

a vlastnosti zkoumaného produktu. Pro usnadnění vysvětlování, personál Totalsportu 

nepoužil žádné materiály, nenabídl zlevněné modely tenisových raket ani doplňkový 

sortiment jako tenisové míčky apod. Dále prodejce neposkytl zákazníkovi žádné 

informační a reklamní materiály. Přesto personál působil na zákazníka tak, že má 

dokonalé znalosti o produktu. Argumenty personálu byly přesvědčivé, nepomlouval 

konkurenci, neopustil zákazníka v průběhu předvedení tenisových raket. Zákazník 

získal z prodejního rozhovoru pocit, že by mu personál prodejny Totalsport pomohl 

s výběrem správného modelu tenisové rakety.  

Prodejny Gigasport a Hervis sport získaly shodně 17 bodů z 26 bodů. 

V prodejně Gigasport se personál snažil zjistit, na jaké úrovni zákazník hraje, při 

výkladu nepoužil žádná nesrozumitelná odborná či slangová slova, všechny modely se 

snažil předvést a také spojoval vlastnosti tenisových raket s výhodami koupě.  

Personál Gigasport dostatečně vysvětlil vlastnosti tenisových raket, vybral 

vhodnou hmotnost, vyvážení, ale nezmínil vlastnosti, jako je velikost hlavy tenisové 

rakety, používané materiály, velikost gripu zákazníka. I když se v prodejně nacházely 

materiály pro usnadnění vysvětlování vlastností tenisových raket, personál jejich 

nevyužil. Prodejce dále upozornil na zlevněné modely tenisových raket i jeho 

doplňkový sortiment, ale neposkytl zákazníkovi žádné informační a reklamní 

materiály. Personál přesto působil na zákazníka tak, že má dobré znalosti                     

o zkoumaných výrobcích, protože argumenty prodejce zněly přesvědčivě. Personál 

Gigasportu nepomlouval konkurenci ani v průběhu prodeje neopustil zákazníka. 

Personál nepoužil mnoho otevřených otázek pro zjištění všech zákazníkových přání    

a neshrnul na konci rozhovoru základní body a nákupní výhody poskytované 

zákazníkovi.  

Personál v Hervis sportu na začátku prodejního rozhovoru zjišťoval, na jaké 

úrovni zákazník tenis hraje, nepoužil při výkladu žádná slangová a odborná slova, 

kterým by nebylo rozumět. Prodejce předvedl zákazníkovi nabízené modely 

tenisových raket a spojoval vlastnosti produktu s výhodami, které přináší zákazníkovi 

jeho koupě. Prodejce nabídl vhodné vyvážení rakety do hlavy. Personál Hervis sportu 

dostatečně vysvětlil použité materiály tenisových raket i jejich vlastnosti a kvalitu. Při 
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vysvětlování nepoužil žádné tištěné brožury, nenabídl žádné informační a reklamní 

materiály ani neupozornil na zlevněné modely a doplňky tenisových raket. Personál na 

zákazníka nepůsobil tak, že má dokonalé znalosti o tenisových raketách, i když 

zmíněné argumenty byly přesvědčivé. Nekladl zákazníkovi otevřené otázky ani 

neshrnul základní body a nákupní výhody na konci prodejního rozhovoru. I přestože 

nepomlouval konkurenci ani neopustil zákazníka v průběhu komunikace, personál 

Hervis sportu nepomohl zákazníkovi s výběrem vhodné tenisové rakety.  

Prodejny Sportisimo a Intersport  získaly stejný počet 11 bodů z 26 celkově 

možných bodů. V prodejně Sportisimo se personál ptal na zákazníkovu hráčskou 

úroveň, ale měl velké nedostatky v komunikačních schopnostech. Prodejce používal 

slangová a odborná slova, kterým zákazník nerozuměl, a také nespojoval vlastnosti 

tenisových raket a výhody koupě. Prodejce nabízel zákazníkovi modely, ale 

neupozornil na zlevněné modely ani doplňkový sortiment tenisových raket. Při 

navrhování vhodných vlastností raket doporučil personál raketu lehkou, se správnou 

velikostí rukojeti a informoval o používaných materiálech a jejich kvalitě. Přesto 

nezmínil vhodnou velikost hlavy rakety ani správné vyvážení. Personál dostatečně 

nevysvětlil zákazníkovi vlastnosti produktu, nepoužil žádné pomocné, informační ani 

reklamní materiály. Prodejce Sportisima nepomlouval konkurenci, ale opustil 

zákazníka v průběhu předvádění tenisových raket. Jeho argumenty nebyly přesvědčivé                

a nepůsobil tak, že má dokonalé znalosti o zkoumaných výrobcích. Prodejce neshrnul 

všechny body a nákupní výhody na konci rozhovoru ani nekladl dostatečné množství 

otevřených otázek. Personál Sportisima by zákazníkovi nedokázal pomoci 

s rozhodnutím a výběrem vhodné tenisové rakety.  

Personál v prodejně Intersport se ptal na zákazníkovu úroveň tenisových 

schopností a předvedl nabízené modely v prodejně. Jediné, co z vlastností raket 

prodejce zákazníkovi vysvětlil, byla velikost gripu. Jinak vůbec nezmínil velikost 

hlavy rakety, hmotnost a správné vyvážení. Prodejce nespojoval vlastnosti raket 

s výhodami jejich koupě. Vlastnosti raket zákazníkovi nevysvětlil dostatečně, 

nespojoval materiály a kvalitu raket. Nepoužil žádné tištěné informační a reklamní 

materiály. Nenabídl zákazníkovi zlevněné tenisové rakety ani doplňkový sortiment. 

Personál Intersportu nepůsobil na zákazníka dokonalými znalostmi o výrobcích, 

nepoužíval slangová a odborná slova, avšak zmíněné argumenty byly přesvědčivé. Na 

konci rozhovoru personál neshrnul základní zmíněné body ani výhody nákupu. 
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Prodejce neopustil zákazníka v průběhu prodejního rozhovoru, nepomlouval 

konkurenci, ale nepoužíval mnoho otevřených otázek a zákazníkovi by s rozhodnutím 

a výběrem tenisových raket nepomohl. 

Obrázek 5-10 Srovnání parametru prodejní schopnosti s maximem 

 

Při hodnocení parametru prodejní schopnosti personálu s průměrem 15,2 

bodů se stala nadprůměrnou prodejnou Totalsport. Mírně nad průměrnou hodnotu se 

vyšplhaly prodejny Gigasport a Hervis sport. Za podprůměrné prodejny při hodnocení 

parametru prodejní schopnosti personálu lze považovat Sportisimo a Intersport. (viz 

obrázek 5-10) 

5.7 Srovnání prodejen na základě zkoumaných parametrů 

Následující obrázek. 5-11 srovnává celkové výsledky získané v rámci mystery 

shoppingu u jednotlivých prodejen sportovních potřeb. Graf znázorňuje celkové 

součty bodového hodnocení všech zkoumaných parametrů každé zkoumané prodejny  

a jejich vzdálenost od maximálního možného počtu 117 bodů. (viz obr. č. 5-11) 

Nejlepšího výsledku v rámci výzkumu dosáhla prodejna sportovních potřeb 

Totalsport. Z maximálního počtu 117 bodů získala 78 bodů, což v procentuálním 

vyjádření je zaokrouhleně 67 %. Druhé místo obsadila prodejna Hervis sport se       

77 body, což zaokrouhleně činí 66 %. Poměrně vysoký celkový výsledek ještě měla 

prodejna Intersport , která získala 72 bodů, to je zaokrouhleně 62 %.  

Na čtvrtém, tedy předposledním místě se umístila zkoumaná prodejna 

Gigasport se 64 body, což činí zaokrouhleně 55 %. Z grafu je zřejmé, že k dosažení 
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maximálního počtu 117 bodů prodejně Gigasport chybělo 53 bodů a k překonání 

nejlépe bodově hodnocené prodejny Totalsport jí chybělo 14 bodů. Dosažený nepříliš 

uspokojivý výsledek by se měl stát především motivací ke zlepšení úrovně ve všech 

porovnávaných parametrech, aby se prodejna Gigasport stala silnější v porovnání        

s konkurencí, která jí obklopuje.  

Z obrázku 5-11 rovněž vyplývá, že prodejna Sportisimo skončila podle 

výzkumu nejhůře a to na posledním místě s 57 body, což představuje zaokrouhleně  

49 %. Prodejna Sportisimo ztrácí od nejsilnější konkurenční prodejny Totalsport 

celých 21 bodů a k dosažení maximálního počtu bodů prodejně Sportisimo chybí      

60 bodů. 

Při srovnání celkových výsledků jednotlivých prodejen s průměrným 

hodnocením 69,6 bodů se staly prodejny Totalsport a Hervis sport nadprůměrnými. 

Prodejna Intersport je na hranici průměrného hodnocení. Za podprůměrné prodejny při 

srovnání celkových výsledků lze považovat prodejny Gigasport a Sportisimo. (viz 

obrázek 5-11) 

Obrázek 5-11 Srovnání celkových výsledků jednotlivých prodejen 

 

Prodejna Gigasport získala 64 bodů ze 117 a umístila se na předposledním 

místě z pěti zkoumaných prodejen. K hlavním příčinám špatného umístění prodejny     

v průzkumu Gigasportu patří především podprůměrné bodové hodnocení u parametru 

exteriér a interiér prodejny, dispoziční řešení a orientace v prodejně, prezentace zboží              

a propagační materiály i doplňkové služby. 
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5.8 Analýza vnímání image prodejny Gigasport 

Pomocí krátkého dotazníku (viz příloha č. 5), který obsahuje polaritní profil     

a analýzu významnosti a spokojenosti, jsem získala následující data zkoumající prvky 

image prodejny Gigasport tak, jak ji vnímají její zákazníci. 

5.8.1 Struktura výběrového souboru 

Z celkového počtu 100 dotázaných respondentů bylo 48 mužů (48 %) a 52 žen 

(52 %). Poměr výběrového souboru dle kritéria pohlaví je vyrovnaný, protože nákupy 

v prodejnách se sportovním zbožím uskutečňují obě pohlaví bez rozdílu. (viz obrázek 

5-12) 

Nejvíce respondentů z výběrového souboru tj. 56 % bylo zastoupeno ve věkové 

kategorii 18-30 let. 33 % dotazovaných osob patřilo do věkové kategorie 31-50 let. 

Nejméně respondentů 11 % z výběrového souboru náleželo do věkové kategorie       

51 a více let. (viz obrázek 5-13) 

Obrázek 5-12 Identifikace podle věku respondentů 

 

Obrázek 5-13 Identifikace podle věku respondentů 
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Návštěvnost prodejny Gigasport Ostrava 

Nejvíce respondentů, tedy 52 %, navštěvuje prodejny Gigasport tak, že si sem 

občas zajde. 28 % dotazovaných do prodejny Gigasport chodí pravidelně a 20 % 

respondentů navštívilo prodejnu poprvé. (viz obrázek 5-14) 

Obrázek 5-14 Návštěvnost prodejny Gigasport Ostrava 

  

5.8.2 Image prodejny Gigasport  

Ideální stav image prodejny nastává, pokud se hodnocení prvků přibližuje, co 

nejvíc ke kladnému hodnocení na škále v polaritním profilu (body 1 až 3).  

Celkový image prodejny Gigasport je pomocí křivky v polaritním profilu 

graficky znázorněn na obrázku 5-15. Nejvíc se celkový image prodejny z pohledu 

zákazníků přibližuje pozitivnímu hodnocení u zkoumaných prvků jako je modernost 

prodejny, čistota v prodejně, vhodnost osvětlení, příjemná hudba a přijatelná teplota. 

Naopak nejvíce negativně jsou vnímány prvky jako chaotické uspořádání zboží, ne 

moc poutavá výkladní skříň, vysoké ceny zboží, nízká odbornost a schopnost 

personálu dobře poradit zákazníkovi.  

Výsledky hodnocení polaritního profilu vypovídají o celkovém image prodejny 

Gigasportu. Na zákazníka působí prodejna moderním a čistým dojmem. Při pohybu po 

prodejně zákazník vnímá příjemnou hudbu. Osvětlení a teplota navozená v prodejně je 

pro zákazníky přijatelná. Personál se k zákazníkům chová příjemně, je usměvavý a má 

reprezentativní vzhled, a proto jsou zákazníci ochotni šířit doporučení mezi rodinu, 

přátelé a známé. Přesto si zákazníci myslí, že v prodejně není příliš velký výběr 

sortimentu, ceny zákazníkům taktéž připadají mírně vyšší. Využití výkladních skříní 
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Gigasportu zákazníky neupoutalo a vnitřní uspořádání připadá dotázaným 

respondentům trochu chaotické. Personál mírně pokulhává v oblasti odborného 

poradenství zákazníkovi.  

Obrázek 5-15 Celkové hodnocení image prodejny Gigasport Ostrava 

Image prodejny byl zkoumán i podle hlediska pohlaví zákazníků, z kterého 

vyplývají poznatky, jak vnímají image prodejny Gigasport ženy a jak muži. 

Z polaritního profilu (viz obrázek 5-16) jsou patrné zajímavé rozdíly při vnímání 

image prodejny Gigasport u mužů a u žen. Muži  se přiklánějí k negativním 

hodnocením více než ženy, ale jen co se týká odborných a technických náležitostí, 

které souvisí s prodejem sportovních potřeb, jako je kvalita zboží, ceny, odbornost 

personálu a uspořádání interiéru a zboží v prodejně. Ženy byly kritičtější než muži 

spíše u designových prvků nákupní atmosféry, jako jsou poutavost výkladní skříně 

prodejny, čistota, příjemný a reprezentativní vzhled personálu.  
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Obrázek 5-16 Hodnocení image prodejny Gigasport podle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi důvody získání těchto výsledků může patřit fakt, že muži více inklinují 

ke sportu a také častěji nakupují sportovní potřeby než ženy. Dále muži víc přehlížejí 

různé detaily a estetické prvky prodejny nejsou pro ně tak důležité jako samotné 

charakteristiky nakupovaného sportovního zboží a odbornost personálu. Ženy jsou 

více citlivé a vnímají prostředí a celkový vzhled prodejny. Pro mnoho žen je 

nakupování formou relaxu a zábavy. Proto je pro ženy příjemné prostředí prodejny 

důležitější než pro muže, kteří chtějí mít nakupování rychle za sebou.  

Vnímání image prodejny Gigasport zákazníky, kteří jsou roztříděni dle pohlaví, 

je tedy následující. Pro obě pohlaví je zkoumaná prodejna Gigasport moderně 

zařízená. Největší rozdíly ve vnímání image prodejny vznikly při hodnocení 

odbornosti personálu a schopnosti poradit zákazníkům, kde muži jsou markantně 

více nespokojeni a vyžadují lepší připravenost personálu, co se týká znalostí 

nabízených produktů v prodejně, protože muži jsou více prakticky a technicky 
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založeni než ženy. Naopak ženy se přiklánějí k tvrzení, že personál Gigasportu jim 

dokáže při výběru vhodného sportovního zboží dobře poradit. Pro muže je orientace 

po prodejně náročnější a to z důvodu, že uspořádání interiéru a zboží je muži 

vnímáno jako chaotické. Pro ženy orientace v prodejně Gigasport je méně problémová 

a uspořádání jim připadá poměrně přehledné. U tvrzení, zda je personál usměvavý, 

příjemný, má reprezentativní vzhled a zda výkladní skříň dotázaného zákazníka 

upoutala, jsou ženy kritičtější než dotázaní muži. Co se týká sortimentu a jejich cen, 

lze z grafu vypozorovat mužskou náročnost a nespokojenost se šířkou a hloubkou 

sortimentu, s jeho kvalitou a cenami, které se mužům zdají mnohem vyšší než ženám. 

Toto tvrzení neznamená, že ženy nejsou náročné při vnímání parametru rozsahu 

sortimentu. Obecně platí, že ženy mají lepší přehled o nabídce zboží a jejich cenách,   

a proto vědí, co v prodejně Gigasport mohou očekávat.  

Při analýze vnímání image prodejny Gigasport pomocí polaritního profilu jsem 

sledovala také odlišnosti mezi skupinami zákazníků dle věku. (viz obrázek 5-17) 

V dotazníku jsem rozdělila zákazníky do tří věkových skupin, a to na zákazníky ve 

věku 18-30 let, 31-50 let, 51 a více let. Z grafu je zřejmé, že se nejvíce v hodnocení 

vychylovala skupina zákazníků ve věku 51 a více let, která nejvíce inklinuje 

k negativnímu hodnocení oproti ostatním zkoumaným věkovým skupinám. Ostatní 

dvě věkové skupiny respondentů ve věku 18-30 let, 31-50 let se v hodnocení prvků 

nijak zvlášť od sebe neodlišují. Nejstarší skupina zákazníků prodejny Gigasport, tedy 

ve věku 51 a více let, se nejvíce odlišovala při negativním vnímání cen zboží prodejny 

Gigasport, poutavosti výkladní skříně a uspořádání prodejny. Další odchylkou          

u nejstarší skupiny zákazníků, avšak v pozitivním smyslu, je hodnocení sortimentu 

jako dostatečně širokého, což respondenti ve skupinách 18-30 let a 31-50 let vnímají 

opačně, tedy, že výběr v sortimentu je spíše malý. Tento fakt může být příčinou toho, 

že starší lidé nejsou z dřívějších dob zvyklí na maloobchody plné zboží, a proto je pro 

ně množství sortimentu v prodejně Gigasportu dostačující. Také ceny jim mohou 

připadat vysoké v poměru k jejich měsíčním důchodům oproti lidem v produktivním 

věku s vyššími příjmy.  
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Obrázek 5-17 Hodnocení image prodejny Gigasport podle věku 

 

5.8.3 Analýza spokojenosti s vybranými faktory prodejny Gigasport 

V této části výzkumu jsem zjišťovala, jak jsou pro zákazníky prodejny 

Gigasport důležité jednotlivé prvky v prodejně a jak jsou s nimi spokojeni.  

Důležitost jednotlivých prvků prodejny 

Nejdůležitějším prvkem prodejny Gigasport je pro zákazníky nabízený 

sortiment. K dalším důležitým prvkům, podle vnímání zákazníků, patří ceny 

nabízených produktů, odbornost a ochota personálu. Nejméně důležitým prvkem je 

pro zákazníky provozní doba prodejny Gigasport, dále přehlednost prodejny a akční 

nabídky. 



 

71 

Spokojenost s prodejnou Gigasport 

V následující části analýzy se zaměřuji na hodnocení spokojenosti zákazníků 

prodejny Gigasport Ostrava s předem nadefinovanými prvky: sortiment, ceny, akční 

nabídky, odbornost personálu, ochota personálu, přehlednost prodejny a provozní 

doba.  

Obrázek 5-18 Spokojenost zákazníků s jednotlivými parametry prodejny Gigasport 

 

Tabulka 5-1 Spokojenost zákazníků s jednotlivými parametry prodejny Gigasport 

  Sortiment Ceny Akce Odbornost Ochota Přehlednost Doba 
Zcela nespokojen 3% 9% 0% 4% 0% 8% 0% 
Nespokojen 8% 16% 9% 13% 0% 21% 0% 
Průměrně 
spokojen 25% 38% 44% 35% 22% 36% 1% 
Spokojen 37% 34% 42% 36% 58% 26% 54% 
Velmi spokojen 27% 3% 5% 12% 20% 9% 45% 
Průměrná hodnota  2,23 2,94 2,57 2,61 2,02 2,93 1,56 
Průměrná 
spokojenost v % 56% 43% 49% 48% 62% 43% 80% 

 

Respondenti jsou nejvíce spokojeni s provozní dobou prodejny Gigasport.    

45 % respondentů je velmi spokojeno a 54 % je spokojeno. Druhý nejlépe hodnocený 

faktor z pohledu spokojenosti zákazníků Gigasportu je ochota personálu.                 

20 % zákazníků označilo odpověď „velmi spokojen“, více jak polovina respondentů 

(58 %) je s ochotou personálu spokojeno průměrně. Mezi další faktory, se kterými 

jsou zákazníci již méně spokojeni, patří akční nabídky a sortiment prodejny 

Gigasport. S akčními nabídkami je pouze 5 % velmi spokojených zákazníků, 42 % 

spokojených, skoro polovina respondentů (44 %) je průměrně spokojeno s akční 
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nabídkou a 9 % je nespokojeno. Sortiment je parametr prodejny Gigasport, který velmi 

uspokojil 27 % dotázaných zákazníků, nejvíce zákazníků je spokojených (37 %), 28 % 

je průměrně spokojených a v součtu 11 % respondentů je nespokojeno. Ještě horšího 

výsledku z pohledu spokojenosti dosáhl faktor odbornost personálu prodejny 

Gigasport, kde 13 % dotázaných je nespokojeno a 4 % zcela nespokojeno. 83 % 

zbylých zákazníků je v určité míře s odborností personálu spokojeno, ale jen 12 % je 

zcela spokojeno. Mezi nejhůře hodnocené parametry z pohledu spokojenosti 

zákazníků patří ceny zboží a přehlednost prodejny. Ceny jsou pro jednu čtvrtinu      

(25 %) zákazníků neuspokojivé, pro 38 % jsou ceny průměrně uspokojivé, 34 % 

zákazníků je spokojeno s cenami v prodejně Gigasport, a jen pouze 3 % zákazníků 

jsou s nastavením cen v prodejně Gigasport zcela spokojena. Na posledním místě je 

parametr přehlednost, kde 29 % je nespokojeno. 36 % zákazníků je průměrně 

spokojeno s přehledností a orientací v prodejně, 26 % zákazníků je spokojeno a jen      

9 % je velmi spokojeno a v prodejně se skvěle orientuje. (viz obrázek 5-18 a tabulka  

5-1) 

Při zkoumání spokojenosti za pomocí nadefinovaných faktorů prodejny jsem 

dále zjišťovala pomocí kontingenčních tabulek a chi2 testů rozdíly v odpovědích 

podle pohlaví a věku respondentů a zda existuje mezi znaky závislost. 

Sortiment 

Hodnoty v kontingenční tabulce Adjusted Residual nejsou všechny v intervalu 

– 2 do 2. To znamená, že respondenti neodpovídali tak, jak jsem očekávala, a existují 

rozdíly v odpovědích. Hodnota χ2 testu je menší, než 0,05, z čehož vyplývá, že mezi 

znaky sortiment a pohlaví respondentů existuje závislost. Mezi sortimentem a věkem 

respondentů neexistuje závislost. (viz příloha č. 8, tabulky 1, 2)  

 Muži  jsou méně spokojeni se sortimentem, který nabízí prodejna Gigasport, 

než ženy navštěvující zkoumanou prodejnu.  

Ceny 

Hodnoty v kontingenční tabulce Adjusted Residual nejsou všechny v intervalu 

– 2 do 2. To znamená, že respondenti neodpovídali tak, jak jsem očekávala, a existují 

rozdíly v odpovědích podle pohlaví i podle věku. Hodnota χ2 testu je menší, než 0,05 

z toho vyplývá, že mezi znakem ceny a pohlaví respondentů existuje závislost, ale pro 

kritérium věk závislost neexistuje (viz příloha č. 8, tabulky 3, 4, 5, 6)  
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U parametru ceny za zboží prodejny Gigasport lze podle kontingenčních 

tabulek zjistit, že existují rozdíly ve spokojenosti podle pohlaví i věku zákazníků. 

Ženy jsou s cenami více spokojeny než muži. A také zákazníci ve věku 31-50 let 

jsou více spokojeni s cenami zboží než ostatní zákazníci ve zbylých dvou věkových 

kategoriích.  

Akční nabídka 

Hodnoty v kontingenční tabulce Adjusted Residual nejsou všechny v intervalu 

– 2 do 2. To znamená, že respondenti neodpovídali tak, jak jsem očekávala, a proto 

existují rozdíly v odpovědích na spokojenost s akčními nabídkami podle pohlaví. 

Hodnota χ2 testu je menší, než 0,05 z toho vyplývá, že mezi akční nabídkou                 

a pohlavím respondentů existuje závislost. Z pohledu věku respondentů nevznikly 

žádné důležité rozdíly ani neexistuje mezi parametrem akční nabídka a věk žádná 

závislost. (viz příloha č. 8, tabulky 7, 8)  

Z následujících dvou tabulek vyplývá, že ženy navštěvující prodejnu Gigasport 

jsou více spokojeny s akčními nabídkami Gigasportu než dotázaní muži. 

Odbornost personálu 

Hodnoty v kontingenční tabulce Adjusted Residual nejsou všechny v intervalu 

– 2 do 2. To znamená, že respondenti neodpovídali tak, jak jsem očekávala, a existují 

rozdíly v odpovědích na spokojenost s odborností personálu podle pohlaví i věku. 

Hodnota χ2 testu je menší, než 0,05 z toho vyplývá, že mezi odborností personálu        

a pohlavím respondentů existuje závislost, ale u hodnocení parametru dle věku 

závislost neexistuje (viz příloha č. 8, tabulky 9, 10, 11, 12)  

Při hodnocení parametru odbornost personálu se ukázalo, že muži jsou 

nespokojenější než ženy, které odbornost personálu hodnotí kladně. Dle věku lze 

podle tabulky 4-11 konstatovat, že zákazníci Gigasportu ve věkové kategorii 18-30 

let jsou více spokojeni s odborností personálu v prodejně než ostatní dvě skupiny 

zákazníků ve věku 31-50 let, 51 a více let. 

Ochota personálu 

Hodnoty v kontingenčních tabulkách Adjusted Residual nejsou všechny 

v intervalu – 2 do 2. To znamená, že respondenti neodpovídali tak, jak jsem očekávala, 

a existují rozdíly v odpovědích na spokojenost s ochotou personálu podle pohlaví        
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i věku. Hodnota χ2 testu je větší, než 0,05 z toho vyplývá, že mezi znaky ochota 

personálu, pohlaví a věk respondentů neexistuje závislost (viz příloha č. 8, tabulky 13, 

14, 15, 16)  

Při zkoumání spokojenosti s ochotou personálu v prodejně Gigasport jsem 

vypozorovala, že muži vícekrát odpovídali, že jsou velmi spokojeni. Naopak ženy 

více odpovídaly, že jsou více průměrně spokojeny s ochotou personálu než muži. Dle 

věku jsou zákazníci ve věkové kategorii 18-30 let velmi spokojeni s ochotou 

personálu v prodejně, a to mnohem více, než zákazníci v ostatních věkových 

kategoriích.  

Přehlednost prodejny 

Hodnoty v kontingenčních tabulkách Adjusted Residual nejsou všechny 

v intervalu – 2 do 2. To znamená, že respondenti neodpovídali tak, jak jsem očekávala, 

a existují rozdíly v odpovědích na přehlednost prodejny podle pohlaví i věku. Hodnota 

χ2 testu je větší, než 0,05 z toho vyplývá, že mezi znaky přehlednost prodejny, pohlaví 

a věk respondentů neexistuje závislost (viz příloha č. 8, tabulky 17, 18, 19, 20)  

Přehlednost prodejny Gigasport je zkoumaný parametr, se kterým jsou více 

spokojeny ženy než dotázaní muži navštěvující prodejnu. Dle věku jsou zákazníci 

s přehledností prodejny ve věkové kategorii 18-30 let méně nespokojeni než 

zákazníci v ostatních věkových kategoriích.  

Provozní doba 

Hodnoty v kontingenční tabulce Adjusted Residual nejsou všechny v intervalu 

– 2 do 2. To znamená, že respondenti neodpovídali tak, jak jsem očekávala, a existují 

rozdíly v odpovědích na provozní dobu podle věku. Hodnota χ2 testu je menší, než 

0,05 z toho vyplývá, že mezi znaky provozní doba prodejny a věk respondentů 

existuje závislost, ale u hodnocení parametru dle pohlaví odlišnosti v odpovědích ani 

závislost neexistuje (viz příloha č. 8, tabulky 21, 22)  

Z následujících dvou tabulek vyplývá, že zákazníci prodejny Gigasport ve 

věku 51 a více let jsou více průměrně spokojeni s provozní dobou prodejny, než 

zákazníci v ostatních věkových kategoriích. Mezi prvky provozní doba a věk 

zákazníků existuje závislost. Čím starší jsou zákazníci prodejny Gigasport, tím jsou 

s provozní dobou prodejny spokojenější.  
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Poziční mapa dle důležitosti a spokojenosti 

V levém horním kvadrantu se nacházejí faktory, které jsou pro dotazované 

zákazníky Gigasportu důležité a jsou s nimi spokojeni. Nejdůležitějším kritériem je 

nabízený sortiment a následně ochota personálu prodejny, se kterými jsou zákazníci 

také velmi spokojeni.  

V pravém horním kvadrantu lze nalézt pouze faktor provozní doba prodejny, 

která je již méně důležitá, a zákazníci Gigasportu jsou s tímto parametrem spokojeni. 

Do levého dolního kvadrantu patří velmi důležité prvky pro zákazníky, ale 

nejsou dostatečně uspokojovány. V této konkrétní analýze image prodejny Gigasport 

se jedná o faktory ceny a odbornost personálu. Čím níž se faktor nachází, tím méně 

jsou respondenti s faktorem spokojeni. V tomto případě se jedná především o ceny 

nabízeného zboží, které jsou pro většinu dotázaných zákazníků poměrně vysoké.  

V pravém dolním kvadrantu se nacházejí položky pro zákazníka méně důležité, 

přesto nejsou dostatečně uspokojovány. Jedná se o kritéria akční nabídky (slevové     

a jiné akce prodejny Gigasport) a nejvíce nespokojeni jsou ve zkoumaném kvadrantu 

s prvkem přehlednost prodejny. (viz obrázek 5-19) 

Obrázek 5-19 Poziční mapa dle důležitosti a spokojenosti 
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5.9 Silné a slabé stránky prodejny Gigasport 

Na základě výzkumu metodou mystery shopping vyplývají silné a slabé 

stránky prodejny Gigasport Ostrava. Silné stránky prodejny vyplynuly                        

z nadprůměrného bodového ohodnocení u zkoumaného parametru. Naopak při 

podprůměrném výsledku bodového hodnocení parametru se ukázaly slabé stránky 

prodejny Gigasport. Cílem prodejny Gigasport by mělo být udržování silných stránek 

a omezení slabých stránek. 

Mezi silné stránky prodejny Gigasport patří parametry: 

• Sortiment tenisových raket; 

• První dojem personálu; 

• Oblečení personálu; 

• Komunikační schopnosti personálu; 

• Prodejní schopnosti personálu. 

Mezi slabé stránky prodejny Gigasport patří parametry: 

• Exteriér prodejny; 

• Interiér prodejny; 

• Dispoziční řešení a orientace v prodejně; 

• Prezentace zboží a propagační materiály; 

• Doplňkové služby. 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Ze získaných výsledků marketingového výzkumu a z dostupných sekundárních 

dat jsem sestavila konkrétní návrhy a závěrečná doporučení ke zvýšení 

konkurenceschopnosti prodejny Gigasport na trhu sportovních potřeb v Ostravě, které 

může prodejna využít v konkurenčním boji.   

6.1 Doporučení k image prodejny Gigasport 

Prodejna Gigasport Ostrava se jeví jako moderní, s velkou nabídkou kvalitního 

sortimentu. Prodejna je čistá a vhodně osvětlená. Teplota i hudba v prodejně je 

zákazníkům příjemná. Personál prodejny Gigasport má příjemné vystupování, 

reprezentativní vzhled a většina zákazníků by prodejnu Gigasport doporučila svým 

známým. Naopak ceny zboží zákazníkům připadají vysoké. Výkladní skříň prodejny 

Gigasport není poutavá a uspořádání prodejny je chaotické. Zákazníci mají dojem, že 

personál prodejny Gigasport Ostrava nemá dostatečně odborné znalosti a nedokáže 

dobře poradit. 

6.2 Doporučení k parametru design prodejny 

Design prodejny je tvořen exteriérem a interiérem. Na základě marketingového 

výzkumu bylo zjištěno, že prodejna Gigasport se zdá všem zákazníkům bez rozdílu 

pohlaví i věku moderní. Architektura prodejny Gigasport jako jediné ze zkoumaných 

prodejen se sportovním zbožím nedovoluje vybudovat a vystavovat sortiment ve 

výkladní skříni, což shledávám jako hlavní nevýhodu exteriéru prodejny Gigasport. 

Prodejně Gigasport doporučuji  využít prostorného průčelí budovy a velkého 

proskleného vchodu do prodejny k nalákání zákazníků prostřednictvím tzv. okenní 

grafiky, aktuálních, tematických informačních cedulí, poutačů, plakátů, 

firemních hesel (např. gigant s nízkými cenami), a nápisů jako sleva, sezónní 

výprodej nebo nová kolekce apod.  

Celkový design prodejny Gigasport je pro zákazníky v souladu s prodávaným 

sportovním zbožím, což je dobré znamení pro prodejnu. Ale i přesto je vždy co 

zlepšovat. Doporučuji  stále sledovat nové trendy a technologie v oblasti využívání 

designu POP aktivit. Design by měl mít v sobě prvky atraktivnosti, unikátnosti, ale 

hlavně také funkčnosti a účelnosti. Navrhuji proto společnosti Gigasport sledovat 

nové trendy ve sféře in-store designu prostřednictvím přehlídek a POP soutěží. 
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Konkrétně se v Evropě koná každoroční POP soutěž s názvem POPAI EUROPEAN 

AWARDS.  

Prodejna Gigasport je dostatečně osvětlena. Vnímání čistoty v prodejně 

Gigasport se rozchází u odpovědí mužů a žen. Ženy jsou na čistotu citlivější, a také 

jsou s ní v prodejně Gigasport méně spokojeny. Mystery shopper při procházení 

prodejnou narazil na spadený papírový kapesníček a mírné nečistovy na podlaze 

prodejny. Proto prodejně Gigasport doporučuji , aby personál věnoval větší 

pozornost čistotě prodejny po celou provozní dobu. Intenzita vnášených nečistot do 

prodejny je závislá mimo jiné na ročním období nebo aktuálním počasí. Pokud je 

venku napadaný sníh, obleva nebo padá déšť, do prodejny je vnášeno mnohem více 

nečistot, které by měly být personálem průběžně odstraňovány.  

Hudba v prodejně Gigasport hraje, ale nepůsobí na zákazníky příjemným 

dojmem, protože nehraje dostatečně nahlas a zákazník ji nevnímá. Prodejně Gigasport 

v Ostravě navrhuji  o trochu zvýšit hlasitost hudby, která je reprodukovaná 

v prodejním místě, protože ovlivňuje pocity zákazníků a také může zvýšit produktivitu 

zaměstnanců. Prodejní místa bez hudby mohou na zákazníky i zaměstnance působit 

smutně, prázdně, bez života a nepříjemně. Je důležité rozpoznat vkus zákazníků, 

protože pokud se to zdaří, dle senzorických analýz je dokázáno, že zákazníci realizují 

více impulzivních nákupů. Doporučuji vybrat moderní a dynamickou hudbu, 

protože taková se skvěle hodí k životnímu stylu sportovně založených lidí, kteří 

prodejny sportovních potřeb navštěvují nejčastěji.  

V žádné ze zkoumaných prodejen se sportovními potřebami v Ostravě nebyly 

zaznamenány žádné příjemné ani nepříjemné vůně. Pokud by v prodejně začali 

využívat elektrických osvěžovačů, u kterých lze upravit intenzitu vůně, dodají místu 

příjemnou a stálou dlouhotrvající vůni, která může vytvořit v Gigasportu 

specifickou atmosféru, která není v žádné z konkurenčních prodejen. Tímto krokem 

může prodejna docílit odlišení od konkurence a u zákazníků se může vytvořit asociace 

příjemné vůně a příjemného pocitu při pomyšlení na návštěvu prodejny Gigasport. 



 

79 

6.3 Doporučení k parametru dispoziční řešení a orientace 

v prodejně 

Prodejna Gigasport má poměrně velký prodejní prostor, který je pro pohyb 

zákazníků po prodejně dostatečný, ale není maximálně využit. Hlavně mužům             

a zákazníkům ve věku 51 a více let nepřipadá orientace v prostorách prodejny 

Gigasport snadná a také celkové uspořádání prvků v prodejně se zákazníkům zdá 

chaotické. Z  poziční mapy srovnávající důležitost jednotlivých prvků prodejny           

a spokojenost s nimi je zřejmé, že parametr přehlednost prodejny je pro zákazníka 

méně důležitý, než ceny zboží a šířka sortimentu, ale také není dostatečně uspokojen. 

Při hledání zkoumaného produktu měl fiktivní zákazník problém s orientací 

v prodejním prostoru a s nalezením tenisových raket. Prodejně Gigasport z tohoto 

důvodu doporučuji  vybavit prodejnu podlahovou grafikou, která bude navigovat 

zákazníky k žádanému sortimentu. Dále doporučuji zvážit změnu v uspořádání 

sortimentu prodejny Gigasport Ostrava, aby nepůsobilo na zákazníky chaoticky.  

6.4 Doporučení k parametru prezentace zboží a propagační 

materiály 

S prezentací zboží a propagačními materiály mají velké nedostatky všechny 

zkoumané prodejny sportovních potřeb. V prodejně Gigasport úplně chyběly materiály 

propagující tenisové rakety a akční stojan se zkoumaným produktem. Katalog a ostatní 

informační materiály byly nevhodně umístěny až na konci prodejny u pokladny 

Gigasportu. Prodejna Gigasport jako jediná ze zkoumaných prodejen sportovních 

potřeb měla přímo u sortimentu raket propagační materiály a informace o vlastnostech 

tenisových raket. Prodejně Gigasport doporučuji, aby byl přemístěn stojan 

s katalogem a letáky do vstupní zóny prodejny a byl personálem pravidelně 

obnovován a doplňován, aby nebyl nikdy prázdný.  

Dále navrhuji umístit mimo hlavní místo prodeje tenisových raket prodejní 

akční stojan s akčními nabídkami tenisových raket, který dokáže zákazníka nalákat na 

výhodný nákup sportovního zboží. Další možností, jak zviditelnit sortiment 

tenisových raket na prodejně, je jeho celkově přemístění na jiné strategicky 

viditelnější místo v prodejně. 
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Dále navrhuji pro lepší dokreslení atmosféry prodejny sportovních potřeb 

vystavit po prodejně propagační plakáty se známými sportovními osobnostmi 

propagujícími sportovní zboží nebo přímo sportovní disciplíny. 

Cenové označení tenisových raket nebylo vždy viditelné a čitelné, ani nové 

modely nebyly odlišeny od ostatních. Nejvýše vystavené tenisové rakety byly pro 

průměrně vysokého zákazníka tak vysoko, že na ně nebylo možno dosáhnout, a proto 

nebyla šance si dané tenisové rakety prohlédnout a osobně vyzkoušet. Navrhuji , aby 

tenisové rakety v prodejně Gigasport nevystavovali tak vysoko, ale jen do výšky asi 

180 cm. Dále prodejně Gigasport navrhuji, aby cenovky na každé tenisové raketě byly 

v tištěné podobě ve větším, pro zákazníka viditelnějším formátu . Personál musí začít 

dbát na správné umístění cenovek a to vždy na přední vytavované straně tenisové 

rakety, čelem k zákazníkovi. 

6.5 Doporučení k parametru sortiment tenisových raket 

Dle analýzy důležitosti a spokojenosti zákazníků vyplývá, že sortiment je 

považován za nejdůležitější prvek a nachází se na hranici průměrné spokojenosti. Pro 

zákazníky ve věkových kategoriích 18-30 let, 31-50 let (a převážně muže) se zdál 

výběr ze sortimentu tenisových raket prodejny Gigasport malý a málo kvalitní. 

Sortiment nebyl dostatečně široký, v nabídce chyběly novinky tenisových raket           

a celkové seřazení tenisových raket bylo chaotické a nevhodné. Proto zde prodejně 

Gigasport doporučuji  rozšířit  nabídku sortimentu tenisových raket o další kvalitní  

a prestižní známé značky, o dostatečnou zásobu velikostí gripů raket, aby měl 

zákazník dobrý pocit, že má z čeho vybírat. Navrhuji stále doplňovat nabídku o nové 

modely tenisových raket, aby i náročnější zákazníci byli spokojeni a neměli potřebu 

odcházet ke konkurenci. Dále navrhuji tenisové rakety uspořádat podle značek. 

Personál prodejny Gigasport si musí dávat pozor, aby se mezi vystavované tenisové 

rakety jedné značky nezamíchaly tenisové rakety jiné konkurenční značky a pro větší 

přehlednost sortimentu se snažit zboží řadit v rámci jednotlivých značek podle cen 

a to zleva od nejdražších modelů k levnějším. 

Ceny jsou také velmi důležité pro zákazníky prodejny Gigasport, ale nejsou 

s nimi spokojeni. Jedná se především o muže a zákazníky ve věkové kategorii           

51 a více let. Proto prodejně Gigasport doporučuji  udržovat cenové rozpětí 
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dostatečně široké, aby se zákazníci necítili příliš cenově omezeni a nezískali pocit, že 

zboží prodejny Gigasport je předražené.  

Akční nabídky se dle výzkumu pohybují na hranici průměrné důležitosti          

a zákazníci prodejny Gigasport, především muži nejsou dostatečně spokojeni. 

Navrhuji, aby poslední kusy starších modelů tenisových raket byly vyselektovány    

a zařazeny do slevové nabídky, která bude určena pro uspokojení zákazníků 

s omezeným rozpočtem na výdaje pro sportovní potřeby, a slevovou nabídku průběžně 

zdůrazňovat ve svých letácích, popřípadě přímo na vchodových dveřích.  

6.6 Doporučení k parametru doplňkové služby 

Z výsledků mystery shoppingu je zřejmé, že prodejně Gigasport chybí mnoho 

doplňkových služeb, které poskytují zákazníkům něco navíc, a proto dodávají 

zákazníkům pocit, že v prodejně jim na nich záleží. Prodejna Gigasport provozuje 

internetové stránky, servis a nabízí dárkové poukázky. Přesto existují nedostatky,        

u kterých bych doporučila popřemýšlet nad jejich uvedením do provozu. Prodejně 

Gigasport navrhuji zamyslet se nad tím, zda by se nevyplatilo rozšířit prodej  

sportovních potřeb prostřednictvím internetového obchodu na internetových 

stránkách Gigasportu. Výhody e-shopu spočívají v tom, že pro časově vytížené 

zákazníky je pohodlnější nakupovat z domova, z kanceláře, jednoduše odkudkoliv, 

kde existuje přístup k internetu. Zákazníkům je taktéž umožněno touto cestou 

nakupovat v jakoukoliv denní či noční hodinu. Pro internetové stránky Gigasportu dále 

navrhuji  zavést poradenskou sekci, kde zákazníci budou mít možnost napsat 

jakékoliv své dotazy, na které dostanou prostřednictvím e-mailu odbornou odpověď. 

Tato doplňková nejen že služba podpoří komunikaci mezi zákazníkem a prodejnou 

Gigasport, ale také zákazníci mohou získat pocit, že v prodejně Gigasport o své 

zákazníky mají zájem a jsou schopni dobře poradit. 

Dále navrhuji  Gigasportu zavést ve vybraných strategicky umístěných větších 

prodejnách půjčovnu různého sportovního vybavení a možnost rezervace online 

přes internetové stránky Gigasportu. Pro podporu věrnostního programu Pluscard 

doporučuji poskytnout věrným zákazníkům % slevu a sníženou zálohu za vypůjčení 

sportovního vybavení.   

V prodejně Totalsport a nárazově v prodejně Intersport nabízí velmi 

neobvyklé, zato velmi moderní doplňkové služby analýz a diagnostik pomocí 
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nerůznějších počítačových zařízení. Prodejně Gigasport doporučuji, aby nezůstala 

v tomto ohledu pozadu a zakoupila tato moderní diagnostická zařízení. Konkrétně 

se jedná o přístroj pro počítačovou diagnostiku nášlapu chodidel, která z výsledků 

zákazníkovi doporučí sportovní obuv (pro běh, raketové sporty či outdoor), která bude 

dokonale vyhovovat požadavkům chodidel konkrétního zákazníka. Dále existuje 

přístroj  francouzské firmy Sidas, pomocí kterého dokáže personál na prodejně 

zhotovit na míru podle otisku zákazníkových chodidel 3D sportovní vložky do 

jakékoliv sportovní obuvi a obuvi pro každý den. Takovéto 3D sportovní vložky 

poskytnou zákazníkovi komfort, pohodlí a dopomohou k lepším sportovním 

výsledkům. Prodejně Gigasport navrhuji prostudovat metody a způsoby analýz 

firmy Sidas, které mají v nabídce, a pokusit se o spolupráci, popřípadě nakoupit 

zařízení, která by Gigasportu vyhovovala. Samozřejmě pokud by investice do těchto 

přístrojů byla pro společnost Gigasport nákladná, navrhuji  vybrané zařízení 

pronajmout, zapůjčit  a udělat alespoň nárazové akce ve vybraných prodejnách 

Gigasport, ve kterých tyto speciální analýzy za pomocí specialistů proběhnou. Vše 

musí být dostatečně medializované a komunikované ve všech dostupných mediích 

Gigasportu, tedy v letáku, katalogu, na internetu, popřípadě v regionálním rádiu    

a na reklamních držadlech v MHD Ostrava. Navrhuji využít služeb 

moravskoslezského rádia Helax, které poslouchá hlavně populace nižší střední třídy, 

ve věkové kategorii 12 – 79 let. Týdenní poslechovost rádia Helax se pohybuje okolo 

160 000 unikátních posluchačů. Obsah sdělení i výběr vhodného rádia musí být 

zacílen na skupinu podle životního stylu, tedy zdravého a sportem nabitého životního 

stylu. Doporučuji zvolit optimální rotaci spotu 8 krát denně po dobu jednoho 

týdne, pro intenzivní oslovení dostatečně velkého počtu posluchačů. Náklady na 

týdenní vysílání 20 sekundového spotu (cena 20 sekundového spotu je 1 000 Kč bez 

DPH) 8 krát denně vychází okolo 56 000 Kč bez DPH. Dále doporučuji zvolit týdenní 

reklamní akci prostřednictvím reklamních držadel v MHD Ostrava, na linkách 

hromadné dopravy jezdící v blízkém okolí zkoumané prodejny Gigasport. Reklama 

v MHD by stála okolo 6 000 Kč bez DPH (3 Kč bez DPH za jedno držadlo na týden   

a 3 Kč bez DPH za instalaci jednoho kusu). Po absolvování analýz pro výběr správné 

obuvi nebo zhotovení 3D sportovních vložek získá zákazník pocit luxusního                

a odborného přístupu, stává se z něj spokojený a věrný zákazník, který se rád vrací, 

což je pro obchod to nejdůležitější. Pokud by se společnost Gigasport nerozhodla pro 

žádnou z uvedených možností, ať už z finančních nebo jiných důvodů, navrhuji , aby 
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zakoupila alespoň do prodejen běžecké pásy, které také mohou usnadnit zákazníkům 

výběr vhodného modelu sportovní obuvi.  

Posledním návrhem k doplňkovým službám Gigasportu je umístit v prostorách 

prodejny tzv. aquabar s barelem pramenité vody. Pitný režim je velmi důležitý        

a sportovně založení lidé jsou v tomto ohledu mnohem více informováni, a proto tuto 

službu poskytovanou zdarma dokáží lépe ocenit. Především tehdy, když k prodejně 

přijede zákazník na kole nebo v létě, kdy mají zákazníci větší žízeň. Aquabar 

nepřinese užitek pouze zákazníkům, ale také personálu na prodejně, kterému 

usnadněné dodržování pitného režimu může přinést lepší koncentraci při práci, lepší 

náladu a pocit, že zaměstnavateli na zaměstnancích záleží. Cena aquabaru se 

pohybuje v rozmezí 1 000 – 5 000 Kč a barely o objemu 19 litrů stojí okolo 110 Kč. 

6.7 Doporučení k parametru personál 

Personál prodejny je jeden z nejdůležitějších prvků, který se podílí velkou 

mírou na image prodejny. První dojem, který personál na zákazníka udělá, je velmi 

důležitý. Podle výzkumu, až na prodejnu Totalsport, nikde personál na prodejnách 

zákazníka při vstupu nepozdravil a na obsloužení musel zákazník dlouho čekat. 

V prodejně Gigasport nebylo na první pohled patrné, kdo je prodejce a kdo zákazník. 

Jeden z prodejců Gigasportu měl při probíhajícím fiktivním nákupu na sobě džíny       

a černé tričko a na první pohled nebylo poznat, že se jedná o personál prodejny. 

Personálu prodejny Gigasport doporučuji, aby více dbal na zdvořilostní fráze při 

vstupu a nenechal zákazníky dlouho čekat na obsloužení, protože pokud zákazník 

jde do prodejny cíleně, nalezne produkt, může zákazníkovi dlouhé čekání na prodejce 

připadat nepříjemné a v horším případě opustí prodejnu nespokojen. Takový zákazník 

odchází ke konkurenci. Optimální doba čekání zákazníka na prodejce se pohybuje 

okolo 3 minut.  

Prodejně Gigasport doporučuji  snažit se personál v prodejně jednoznačně 

odlišit od zákazníků. Toho lze dosáhnout jednotným oblečením – uniformou , kterou 

bude muset nosit všechen personál pohybující se po prodejně. Doporučuji sportovní 

oblečení ve firemních barvách oranžová a šedá, které na zákazníky působí 

reprezentativně. Na uniformě by měl mít personál vždy umístěnu jmenovku se 

jménem a pracovní pozicí. Nepovažuji za vhodné, aby jmenovky byly připevněny na 

šňůrce kolem krku, protože není zaručeno, že se jmenovka nepřetočí a nebude možné 
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ji přečíst. Jmenovky mají pomyslně odbourávat pocit anonymity mezi zákazníkem      

a prodejním personálem. 

Personál prodejny Gigasport se zdál zákazníkům příjemný a usměvavý. Dle 

výzkumu je dále zřejmé, že odbornost personálu je pro zákazníky velmi důležitá, ale 

především muži a zákazníci ve věkových kategoriích 31-50 let, 51 a více let 

s odborností personálu Gigasport nejsou spokojeni. Naopak ochota personálu je pro 

zákazníky Gigasportu důležitá a jsou s ní spokojeni. Personál specializované prodejny 

se sportovními potřebami musí být vybaven odbornými znalostmi k nabízenému 

sortimentu. Každá sportovní potřeba má své technické parametry, funkce a účel 

použití. Proto doporučuji , aby se personálu rozdělila jednotlivá oddělení se 

sportovními potřebami, kterým se budou naplno věnovat. Prodejce by měl mít vždy 

lepší a kvalitní odborné informace o zboží, než zákazník, který se v daném odvětví 

vyzná.  

Navrhuji způsoby, jak zvyšovat odbornost prodejního personálu prodejny 

Gigasport. Při samotném výběrovém řízení doporučuji vybírat zaměstnance, kteří 

jsou sportovně založeni a mají pozitivní vztah ke sportu, jsou aktivními sportovci        

a mají dobré komunikační schopnosti. Dále posílat personál na pravidelná odborná 

školení, kde se dozvědí o novinkách na trhu, nových technologiích, materiálech          

a vlastnostech sportovního sortimentu. Popřípadě využít samostudia zaměstnanců. 

Dalším doporučením pro personál je, že by měl zákazníkovi prodávané zboží vždy 

předvést, popsat všechny jeho funkce, výhody, které zákazníkům může koupě 

přinést, a také nechat zákazníka zboží vyzkoušet, osahat, samozřejmě pokud je to         

u daného výrobku možné.  

I přesto, že se na prodejně Gigasport nacházely tištěné materiály k názornému 

vysvětlení vlastností tenisových raket, nebyly personálem použity. Proto navrhuji 

tištěné materiály využívat k usnadnění vysvětlení všech vlastností zboží 

zákazníkům, kteří mají zájem o hlubší informace. 
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7 ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce byla analýza konkurenční pozice firmy na trhu se 

sportovními potřebami. Cílem diplomové práce bylo analyzovat konkurenční pozici, 

případné konkurenční výhody a nevýhody prodejny Gigasport, která sídlí v Retail 

parku OC Futurum v Ostravě. Dalším cílem bylo zjistit, jak samotní zákazníci vnímají 

image zkoumané prodejny Gigasportu.  

V předložené diplomové práci jsem nejprve charakterizovala trh sportovních 

potřeb. Stručně jsem se zmínila o vlastnostech zkoumaného produktu – tenisových 

raket. Blíže jsem se věnovala charakteristice prodejny Gigasport a celému 

mikroprostředí, mezoprostředí a makroprostředí trhu sportovních potřeb. Součástí byla 

také podrobná charakteristika dostupných informací o vybraných konkurenčních 

prodejnách se sportovními potřebami v Ostravě. 

Teoretickou část jsem zaměřila na oblast analýzy konkurence, dále se věnuji 

problematice maloobchodu, jeho image a podrobné charakteristice prvků nákupní 

atmosféry.  

Předchozí dvě kapitoly a uskutečněný předvýzkum metodou pozorování se 

staly zdrojem podkladů pro praktické řešení nadefinovaného problému a vytyčených 

cílů diplomové práce. K získání všech potřebných dat ke zpracování výzkumu jsem 

použila metodu mystery shopping a metodu osobního dotazování. Cílem zkoumání 

metodou mystery shopping bylo u pěti předem vybraných prodejen získat informace   

o designu prodejen, dispozičním řešení a orientaci v prodejnách, o sortimentu 

tenisových raket, prezentaci zboží a způsobech propagace. Zjišťovala jsem také 

informace o prodejním personálu a doplňkových službách prodejen.  Cílem zkoumání 

metodou osobního dotazování, které proběhlo pomocí předem připraveného krátkého 

dotazníku zahrnujícího polaritní profil, bylo zjištění image prodejny Gigasport, tak jak 

ho vnímají samotní zákazníci.  

Na základě marketingového výzkumu jsem provedla analýzu prvků 

maloobchodního mixu. Závěrečná doporučení, která povedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti prodejny Gigasport v Ostravě, jsem rozdělila na doporučení 

k jednotlivým parametrům maloobchodního mixu.  

Prodejně Gigasport především doporučuji rozšířit nabídku sortimentu o další 

značky a nové modely tenisových raket v dostatečně širokém cenovém rozpětí.  
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Z mého pohledu nejvýznamnější doporučení shledávám v rozšiřování 

doplňkových služeb, které velkou měrou dokáží ovlivnit pozici v konkurenčním boji 

prodejen sportovních potřeb. Konkrétně navrhuji rozšířit prodej sportovních potřeb 

prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách společnosti 

Gigasport. Dále navrhuji zavést poradenskou sekci prostřednictvím internetu.             

U vybraných prodejen Gigasportu navrhuji zavést půjčovnu sportovního vybavení          

a online rezervace s podporou věrnostního programu za pomoci procentuálních slev     

a snížených záloh za vypůjčení.  

Konkurenceschopnost prodejny Gigasport lze velmi účinně podpořit 

zakoupením nebo pronájmem moderních diagnostických zařízení a přístroje na 

modelaci 3D sportovních vložek.  

Zákazníci získávají prostřednictvím nadstandardních doplňkových služeb, 

odbornosti prodejního personálu a celé atmosféře prodejny pocit nadstandardního       

a odborného přístupu, stávají se z nich spokojení a věrní zákazníci. Aby prodejna 

Gigasport obstála v silně konkurenčním trhu sportovních potřeb, je důležité pravidelně 

provádět marketingové výzkumy spokojenosti zákazníků, které povedou ke zlepšování 

vnímané image prodejny a ke zvyšování její konkurenceschopnosti.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 
apod.    a podobně 

cm    centimetr 

ČR    Česká republika 

GmbH   společnost s ručením omezeným v němčině 

km   kilometr 

mm   milimetr 

obyv.    obyvatel 

OC    obchodní centrum 

PIM    pražský mezinárodní maraton 

s. r. o.   společnost s ručením omezeným 

tj.    to je 

TOP    označení pro něco vysoce kvalitního 

tzv.   takzvaně 

VIP    velmi důležitá osoba 

viz.    vizuálně  

3D    trojrozměrný 
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Příloha č. 1 ŠABLONA NA MĚŘENÍ VELIKOSTI GRIPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [50] 



 

 

 

Příloha č. 2 SEZNAM PRODEJEN SPORTOVNÍCH POTŘEB V OSTRAVĚ  

1. HUDY sport - Hlavní třída 557, 708 00 Ostrava Poruba  

2. HIT SPORT - Hlavní třída 83, 708 00 Ostrava Poruba 

3. Helia sport - Porubská 16, 708 00 Ostrava Poruba 

4. HERVIS Sport - Opavská 6201/1A, 708 00 Ostrava Poruba 

5. Total sport - Mongolská 6223, 708 00 Ostrava Poruba 

6. Sportisimo - Sjízdná 5554/2a, 722 00  Ostrava Třebovice 

7. TRAIL SPORT - 28. října 269, 709 00 Ostrava Mariánské Hory  

8. Hudy Sport - 28. října 262, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky  

9. Madeja Sport - 28. října 227, 709 00 Ostrava Mariánské Hory a Hulváky 

10. 4SKI.CZ Sport - 28. října 221, 709 00 Ostrava Mariánské Hory 

11. MASTER SPORT - 1. máje 14, 709 00 Ostrava Mariánské Hory 

12. Gigasport Ostrava-Futurum - Várenská 3309/50, 702 00 Ostrava 

13. INTERSPORT - OC Futurum - Novinářská 3178/6a 702 00 Ostrava 

14. Ippon - Novinářská 3, 709 00 Ostrava Mariánské Hory 

15. Moravia Sport - Teslova 2, 702 00 Ostrava Přívoz 

16. Abisal Sk - Veleslavínova 4, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava  

17. Florian Sport - Janáčkova 20, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava  

18. D-sport  - Poštovní 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 

19. Hope Ski Sport - Havlíčkovo nábřeží 101/28, 70200 Ostrava Moravská  

20. ALPSPORT s.r.o. - Tyršova 1795/25, 70200 Ostrava Moravská  

21. F-Sport fitness a kulturistika - Nádražní 167, 70200 Ostrava Přívoz  

22. BAIL - SPORT - Válcovní 1841/31, 70300 Moravská Ostrava a Přívoz 

23. Lifestyle Sports Czech - 28. října 186/30, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz 

24. METASPORT - 28. října 241/54, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz 

25. SKATESHOP.CZ - Nádražní 536/29, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz 

26. R.W.SPORT - Klegova 1488/80, 70030 Ostrava Jih – Hrabůvka 



 

 

 

Příloha č. 3 ZÁKLADNÍ LAYOUTY PRODEJEN 

 

Zdroj: [38] 



 

 

 

Příloha č. 4 ZÁZNAMOVÝ ARCH MYSTERY SHOPPINGU  

Prodejna:   …………………………………………………………………… 
datum:    …………………………………………………………………… 
 
1. DESIGN PRODEJNY 
 
    max. 12 bodů ANO NE 

1. Je pro Vás prodejna lehce dostupná? 1 0 
2. Má prodejna vlastní bezplatné parkoviště? Odhadněte počet parkovacích míst: 1 0 
3. Upoutala Vás architektura prodejny? 1 0 
4. Zdůrazňuje architektura prodejny nabízený sortiment? (sportovní potřeby) 1 0 
5. Má prodejna prostor pro vystavování produktů ve výkladní skříni? 1 0 
6. Má výkladní skříň námět sezónní výprodeje, nebo aktuálních akcí na zboží? 1 0 
7. Působila na Vás výkladní skříň přeplněným dojmem? 0 1 
8. Byla výkladní skříň špinavá nebo zboží zde umístěné bylo vybledlé. 0 1 
9. Bylo označení prodejny dobře viditelné? (název prodejny) 1 0 
10. Bylo součástí nápisu na budově i logo firmy? 1 0 
11. Nacházely se zřetelně před vstupem do prodejny informace o otevírací době? 1 0 E
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12. Má prodejna bezbariérový vstup? 1 0 
 

    max. 9 bodů ANO NE 
13. Byla podlaha prodejny čistá a neponičená? 1 0 
14. Působilo na Vás zařízení prodejny moderně? (pulty, regály, stojany, pokladna) 1 0 
15. Korespondovalo barevné řešení interiéru s firemními barvami? (barvy loga firmy) 1 0 
16. Hrála v prodejně při Vašem nákupu hudba? (zvuková kulisa) 1 0 
17. Působila na Vás tato hudba příjemným dojmem? (hlasitost, žánr) 1 0 
18. Zaznamenali jste v prodejně nějakou příjemnou vůni? 1 0 
19. Byla intenzita osvětlení prodejny dostačující? 1 0 
20. Byla udržovaná teplota na prodejně příjemná? 1 0 
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21. Měl design prodejny zajímavé řešení, byl v souladu s typem prodávaného zboží? 1 0 
 
 
2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ A ORIENTACE V PRODEJNĚ 
 
 
    max. 12 bodů ANO NE 

22. Byla pokladna na levé straně při vchodu? 1 0 
23. Byla pro Vás orientace v prostorách prodejny snadná? 1 0 
24. Nacházela se na podlaze v prodejně navigace ke zboží? 1 0 
25. Byla prodejní plocha provozovny maximálně využita? 1 0 
26. Byly informační tabule na viditelném místě? 1 0 
27. Byl prodej uspořádán do prodejních úseků podle sortimentního zaměření? 1 0 
28. Zdálo se Vám prostorové uspořádání prvků v prodejně chaotické? 0 1 
29. Byla prodejní plocha přeplněná? 0 1 
30. Byl prostor pro pohyb po prodejně dostatečný? (mezi regály, stojany) 1 0 
31. Nalezli jste zkoumané zboží bez většího problému? (tenisové rakety) 1 0 
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32. Zdála se Vám prodejna velká(2), středně velká (1), malá (0) 2 1 0 
 



 

 

 

3. PREZENTACE ZBOŽÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 
 

 max. 10 bodů ANO NE 
33. Byly tenisové rakety umístěny na viditelném místě?  1 0 
34. Byl v prostorách vstupu umístěn stojan s katalogem prodejny a propagačními materiály? 1 0 
35. Byl jakýkoliv stojan s propagačními materiály prázdný? 0 1 
36. Nacházel se v prodejně nějaký propagační plakát? (na jakékoliv zboží) 1 0 
37. Našli jste v prodejně reklamní poutač ke zkoumanému výrobku (tenisové rakety)? 1 0 

38. 
Nacházely se propagační materiály k tenisovým raketám přímo v místě nabídky 
produktů? 1 0 

39. Našli jste v prodejně materiály informující o vlastnostech tenisových raket? 1 0 
40. Všechny tenisové rakety byly viditelně a čitelně označené cenou na regálu? 1 0 
41. Byla nová kolekce tenisových raket označena a odlišena od ostatních modelů? 1 0 

Nachází se na prodejně akční stojan s novinkami nebo zdůrazňující 
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42. slevy na tenisové rakety mimo hlavní místo prodeje tenisových raket? 1 0 
 
 
4. SORTIMENT TENISOVÝCH RAKET 
 

  max. 11 bodů ANO NE 
43. Zdá se Vám šířka sortimentu dostatečná? (počet druhů raket) 1 0 
44. Zdá se Vám hloubka sortimentu dostatečná? (značky, velikosti) 1 0 
45. Nachází se v sortimentu tenisových raket nové výrobky? (novinky) 1 0 
46. Nachází se v sortimentu tenisových raket slevová nabídka?  1 0 
47. Bylo v sortimentu tenisových raket dostatečné cenové rozpětí? 1 0 
48. Nabízeli v prodejně tenisové rakety pouze jedné značky? 0 1 
49. Byly všechny značky tenisových raket seskupeny pohromadě na jednom místě? 1 0 
50. Byly tenisové rakety jedné značky rozděleny konkurenčními značkami tenisových raket? 0 1 
51. Bylo zboží první v řadě seřazené podle ceny od nejdražšího k levnějšímu? 1 0 
52. Dokázali byste si vybrat z nabízeného sortimentu tenisových raket? 1 0 

53. Chybělo Vám něco v sortimentu tenisových raket? Pokud ano, co? 0 1 
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54. Zboží bylo primárně seřazené dle: a) typu raket   b) ceny   c) značky   d) jinak     
 
5. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 
 
    max. 12 bodů ANO  NE 

55. Nabízí prodejna zákaznickou kartu? 1 0 
56. Poskytují dárkové poukázky? 1 0 
57. Nabízí v prodejně slevy? (např. na ISIC, při nákupu v určité hodnotě) 1 0 
58. Existuje možnost nákupu na splátky? (úvěr) 1 0 
59. Půjčují v prodejně sportovní potřeby? 1 0 
60. Má prodejna otevřeno v sobotu (1) a v neděli (2)? 1 2 0 
61. Jsou k dispozici vizitky? (u pokladny) 1 0 
62. Nabízí v prodejně servis? (opravy) 1 0 
63. Mají internetové stránky? 1 0 
64. Mají tzv. zelenou linku (bezplatná telefonní linka, poradenství) 1 0 
65. Lze nakupovat zboží přes e-shop prodejny? 1 0 
66. Nabízeli v prodejně nějaké další služby? Jaké?     
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67. Otevírací doba:     



 

 

 

6. PERSONÁL 
 
    max. 8 bodů ANO NE 

68. Pozdravil Vás personál při vstupu i při odchodu z prodejny? 1 0 
69. Přivítal Vás personál s úsměvem na tváři? 1 0 
70. Položil prodejce otázku typu " Mohu Vám nějak pomoci" ihned při vstupu do prodejny? 0 1 
71. Čekali jste dlouho, než Vás personál obsloužil? (déle než 2-3 minuty) 0 1 
72. Čekali jste déle než 5 minut z důvodu obsluhování jiného zákazníka? 1 0 
73. Působil na Vás prodejce sympatickým a přátelským dojmem? 1 0 
74. Vyvolal u Vás prodejce pocit důvěry? 1 0 
75. Pil nebo jedl personál po dobu, co jste si prohlíželi výrobky po prodejně? 0 1 P
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76. Kolik prodejců se pohybovalo po prodejně?     
 
 
 
    max. 8 bodů ANO NE 

77. Bylo na první pohled poznat kdo je prodejce a kdo zákazník? 1 0 
78. Měl personál na prodejně stejné oblečení? (firemní uniformu) 1 0 
79. Korespondovalo firemní oblečení s barvami společnosti? (barva loga) 1 0 
80. Bylo oblečení personálu čisté a upravené? 1 0 
81. Měl prodejce na oblečení umístěnou visačku se jménem? 1 0 
82. Měl prodejce na visačce uvedenou pracovní pozici, kterou v prodejně zastává? 1 0 
83. Byla visačka na viditelném místě? 1 0 
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84. Přečetli jste snadno, kdo Vás obsluhoval? 1 0 
 
 
 

  max. 9 bodů ANO NE 
85. Byl prodejce zdvořilý a příjemný? 1 0 
86. Mluvil jasně, výstižně a srozumitelně? 1 0 
87. Připadalo Vám, že mluví dostatečně hlasitě? 1 0 
88. Udržoval s Vámi po dobu rozhovoru oční kontakt? 1 0 
89. Přerušil Vás? 0 1 
90. Vedl prodejce dlouhý monolog? 0 1 
91. Udržoval s Vámi po dobu Vašeho hovoru zpětnou vazbu? ("ano", "hm") 1 0 
92. Cítil jste se při rozhovoru uvolněně? 1 0 
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93. Udržel prodejce při rozhovoru vaši plnou pozornost? 1 0 



 

 

 

 

    max. 26 bodů ANO NE 
94. Snažil se prodejce zjistit Vaše potřeby? 1 0 
95. Přizpůsobil nabídku, aby vyhověla Vámi nadefinovaným potřebám? 1 0 
96. Kladl Vám prodejce otázky a naslouchal? 1 0 
97. Použil prodejce při výkladu odborná nebo slangová slova, kterým jste nerozuměli? 0 1 
98. Zeptal se Vás prodejce, na jaké úrovni tenis hrajete? 1 0 
99. Spojoval prodejce vlastnosti raket a výhody, které Vám může koupě přinést? 1 0 
100. Byly Vám předvedeny nabízené modely tenisových raket? 1 0 
101. Nabídl Vám velikost hlavy rakety "oversize" jako vhodný druh pro Vás? 1 0 
102. Doporučil Vám spíše lehkou raketu jako vhodnou pro Vás? (241-280g) 1 0 
103. Doporučil Vám tenisovou raketu s vyvážením do hlavy? 1 0 
104. Zjišťoval velikost Vašeho gripu? 1 0 
105. Zjišťoval velikost Vašeho gripu správně? 1 0 
106. Vysvětlil Vám, z jakého materiálu jsou tenisové rakety? 1 0 
107. Vysvětlil Vám prodejce dostatečně vlastnosti produktů? 1 0 
108. Zdůraznil prodejce kvalitu jednotlivých tenisových raket? 1 0 
109. Použil pro usnadnění vysvětlování nějaké tištěné materiály? (brožurky) 1 0 
110. Upozornil Vás na zlevněné modely tenisových raket? 1 0 
111. Nabídl Vám nějaký doplňkový sortiment? (pouzdro, tenisové míčky) 1 0 
112. Poskytl Vám prodejce nějaké informační nebo reklamní materiály?  1 0 
113. Působil na Vás prodejce, že má dokonalé znalosti o výrobcích? 1 0 
114. Byly podle Vás argumenty prodejce přesvědčivé? 1 0 
115. Shrnul prodejce základní zjištěné body a nákupní výhody pro Vás? 1 0 
116. Opustil Vás prodejce v průběhu předvedení tenisových raket? 0 1 
117. Pomlouval prodejce konkurenční prodejny? 0 1 
118. Používal otevřené otázky, aby zjistil Vaše přání a potřeby? 1 0 
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119. Pomohl by Vám s rozhodnutím a výběrem tenisové rakety? 1 0 



 

 

 

Příloha č. 5 DOTAZNÍK - IMAGE PRODEJNY GIGASPORT OSTRAVA 

Dobrý den, jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, obor Marketing a 
obchod. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je zjistit úroveň 
image obchodu Gigasport Ostrava. Veškeré informace jsou anonymní a budou použity jen 
pro účely mé diplomové práce. Pokud není uvedeno jinak, označte jen jednu odpověď. Děkuji 
za spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku.       
       

 Bc.Kristýna Misiarzová 
 
 

1. Jak často navštěvujete prodejnu Gigasport? 
 

1.1   jsem zde poprvé 
1.2  občas sem zajdu 
1.3  chodím sem pravidelně (alespoň 1 x měsíčně) 
 
 
2. Ohodnoťte prosím, níže uvedené protikladné dvojice charakteristik týkající se 

této prodejny.  
 
 
Dvojce jsou uspořádány na sedmistupňové hodnotící škále, která vyjadřuje, do jaké míry 

se k dané charakteristice přikláníte.  
Čísla 1-3 vyjadřují příklon k pozitivnímu hodnocení, kde 3 znamená největší příklon 

k pozitivnímu hodnocení a číslo 1 nejmenší. Naopak čísla -1až -3 vyjadřují příklon 
k negativnímu hodnocení pojmu, kde číslo -3 znamená, největší příklon k negativnímu 
hodnocení a číslo -1 nejmenší příklon k negativu. Číslo 0 znamená neutrální odpověď. 

 
 

 

  POZITIVNÍ HODNOCENÍ               NEGATIVNÍ HODNOCENÍ 

2.1 Prodejna je moderní . 3 2 1 0 -1 -2 -3 Prodejna je nemoderní . 

2.2 V prodejně je velký výb ěr zboží. 3 2 1 0 -1 -2 -3 V prodejně je malý výb ěr zboží. 

2.3 Nabízí kvalitní  zboží. 3 2 1 0 -1 -2 -3 Nabízí nekvalitní  zboží. 

2.4 Mají přijatelné  ceny. 3 2 1 0 -1 -2 -3 Mají vysoké  ceny. 

2.5 Výkladní skříň prodejny je poutavá . 3 2 1 0 -1 -2 -3 Výkladní skříň Vás neupoutala . 

2.6 Zboží je přehledn ě uspořádané. 3 2 1 0 -1 -2 -3 Zboží je chaoticky  uspořádané. 

2.7 Prodejna je čistá . 3 2 1 0 -1 -2 -3 Prodejna je špinavá . 

2.8 Hrála příjemná  hudba 3 2 1 0 -1 -2 -3 Hrála nepříjemná  hudba. 

2.9 V prodejně je vhodné  osvětlení. 3 2 1 0 -1 -2 -3 V prodejně je nevhodné  osvětlení. 

2.10 V prodejně je příjemná  teplota. 3 2 1 0 -1 -2 -3 V prodejně je nepříjemné  teplo (chlad). 

2.11 Personál v prodejně je usm ěvavý . 3 2 1 0 -1 -2 -3 Personál v prodejně je bez úsm ěvu . 

2.12 Personál Vám dob ře poradil . 3 2 1 0 -1 -2 -3 Personál Vám neporadil  s výběrem. 

2.13 
Personál má reprezentativní  vzhled 
oblečení. 3 2 1 0 -1 -2 -3 

Personál nereprezentuje  svým vzhledem 
a oblečením prodejnu. 

2.14 Personál se choval p říjemn ě. 3 2 1 0 -1 -2 -3 Personál byl vtíravý či agresivní . 

2.15 Doporu čil/a  bych prodejnu známým. 3 2 1 0 -1 -2 -3 Nedoporu čil/a bych prodejnu známým. 



 

 

 

3. Ohodnoťte prosím, důležitost jednotlivých faktorů prodejny a Vaši spokojenost 
s nimi na stupnici 1-5 (1 = velmi důležitý/velmi spokojen, 5 = zcela 
nedůležitý/zcela nespokojen). 

 
 
 

HODNOCENÍ DŮLEŽITOST SPOKOJENOST 
Sortiment   
Ceny   
Akční nabídky   
Odbornost personálu   
Ochota personálu   
Přehlednost prodejny   
Provozní doba   

 
 
4. Chtěl/a byste ještě něco k dané problematice říct? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Pohlaví 
 
5.1    muž 
5.2    žena 
 
 
6. Do jaké věkové kategorie patříte? 
 
6.1    18 – 30 let 
6.2    31 – 50 let 
6.3    51 a více let



 

 

 

Příloha č. 6 VÝSLEDKY ZJIŠT ĚNÉ Z MYSTERY SHOPPINGU 

EXTERIÉR PRODEJNY Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Je pro Vás prodejna lehce dostupná? 1 1 1 1 1 
Má prodejna vlastní bezplatné parkoviště? Odhadněte počet parkovacích míst: 1 1 1 1 1 
Upoutala Vás architektura prodejny? 1 1 0 0 0 
Zdůrazňuje architektura prodejny nabízený sortiment? (sportovní potřeby) 1 1 1 1 1 
Má prodejna prostor pro vystavování produktů ve výkladní skříni? 0 1 1 1 1 
Má výkladní skříň námět sezónní výprodeje, nebo aktuálních akcí na zboží? 1 1 0 1 0 
Působila na Vás výkladní skříň přeplněným dojmem? 0 1 1 1 0 
Byla výkladní skříň špinavá nebo zboží zde umístěné bylo vybledlé. 0 1 1 1 0 
Bylo označení prodejny dobře viditelné? (název prodejny) 1 1 1 1 1 
Bylo součástí nápisu na budově i logo firmy? 1 1 1 1 1 
Nacházely se zřetelně před vstupem do prodejny informace o otevírací době? 1 1 1 0 0 
Má prodejna bezbariérový vstup? 1 1 1 1 1 
Celkem (maximum 12 bodů) 9 12 10 10 7 
Celkem v % 75% 100% 83% 83% 58% 

INTERIÉR PRODEJNY Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Byla podlaha prodejny čistá a neponičená? 0 1 0 1 0 
Působilo na Vás zařízení prodejny moderně? (pulty, regály, stojany, pokladna) 1 1 0 0 1 
Korespondovalo barevné řešení interiéru s firemními barvami? (barvy loga firmy) 0 1 0 1 1 
Hrála v prodejně při Vašem nákupu hudba? (zvuková kulisa) 1 1 1 1 1 
Působila na Vás tato hudba příjemným dojmem? (hlasitost, žánr) 0 1 0 1 1 
Zaznamenali jste v prodejně nějakou příjemnou vůni? 0 0 0 0 0 
Byla intenzita osvětlení prodejny dostačující? 1 1 0 1 1 
Byla udržovaná teplota na prodejně příjemná? 1 1 1 1 1 
Měl design prodejny zajímavé řešení, byl v souladu s typem prodávaného zboží? 1 1 0 0 1 
Celkem (maximum 9 bodů) 5 8 2 6 7 
Celkem v % 56% 89% 22% 67% 78% 



 

 

 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ A ORIENTACE V PRODEJNĚ Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Byla pokladna na levé straně při vchodu? 1 0 1 1 1 
Byla pro Vás orientace v prostorách prodejny snadná? 0 1 0 1 1 
Nacházela se na podlaze v prodejně navigace ke zboží? 0 0 0 0 0 
Byla prodejní plocha provozovny maximálně využita? 0 1 1 0 1 
Byly informační tabule na viditelném místě? 1 0 0 1 0 
Byl prodej uspořádán do prodejních úseků podle sortimentního zaměření? 0 1 1 1 1 
Zdálo se Vám prostorové uspořádání prvků v prodejně chaotické? 0 1 0 0 1 
Byla prodejní plocha přeplněná? 1 1 0 1 1 
Byl prostor pro pohyb po prodejně dostatečný? (mezi regály, stojany) 1 1 0 1 1 
Nalezli jste zkoumané zboží bez většího problému? (tenisové rakety) 0 1 0 1 1 
Zdála se Vám prodejna velká (2), středně velká (1), malá (0) 1 1 1 2 1 
Celkem (maximum 12 bodů) 5 8 4 9 9 
Celkem v % 42% 67% 33% 75% 75% 
 

PREZENTACE ZBOČÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁLY Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Byly tenisové rakety umístěny na viditelném místě?  0 1 0 1 1 
Byl v prostorách vstupu umístěn stojan s katalogem prodejny a propagačními 
materiály? 0 0 1 1 1 
Byl jakýkoliv stojan s propagačními materiály prázdný? 1 1 1 0 1 
Nacházel se v prodejně nějaký propagační plakát? (na jakékoliv zboží) 0 1 1 0 1 
Našli jste v prodejně reklamní poutač ke zkoumanému výrobku (tenisové rakety)? 0 0 0 0 0 
Nacházely se propagační materiály k tenisovým raketám přímo v místě nabídky 
produktů? 1 0 0 0 0 
Našli jste v prodejně materiály informující o vlastnostech tenisových raket? 1 0 0 0 0 
Všechny tenisové rakety byly viditelně a čitelně označené cenou na regálu? 0 1 1 1 0 
Byla nová kolekce tenisových raket označena a odlišena od ostatních modelů? 0 0 0 1 0 



 

 

 

Nachází se na prodejně akční stojan s novinkami nebo zdůrazňující 

slevy na tenisové rakety mimo hlavní místo prodeje tenisových raket? 0 0 0 0 0 
Celkem (maximum 10 bodů) 3 4 4 4 4 
Celkem v %0 30% 40% 40% 40% 40% 
 

SORTIMENT TENISOVÝCH RAKET Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Zdá se Vám šířka sortimentu dostatečná? (počet druhů raket) 0 0 1 1 1 
Zdá se Vám hloubka sortimentu dostatečná? (značky, velikosti) 1 0 0 0 1 
Nachází se v sortimentu tenisových raket nové výrobky? (novinky) 0 1 0 1 0 
Nachází se v sortimentu tenisových raket slevová nabídka?  1 0 1 1 1 
Bylo v sortimentu tenisových raket dostatečné cenové rozpětí? 1 0 1 1 1 
Nabízeli v prodejně tenisové rakety pouze jedné značky? 1 1 1 1 1 
Byly všechny značky tenisových raket seskupeny pohromadě na jednom místě? 1 1 1 1 1 
Byly tenisové rakety jedné značky rozděleny konkurenčními značkami tenisových 
raket? 0 0 0 1 0 
Bylo zboží první v řadě seřazené podle ceny od nejdražšího k levnějšímu? 1 1 0 0 0 
Dokázali byste si vybrat z nabízeného sortimentu tenisových raket? 1 1 1 1 1 
Chybělo Vám něco v sortimentu tenisových raket? 1 0 1 0 1 
Celkem (maximum bodů) 8 5 7 8 8 
Celkem v % 73% 45% 64% 73% 73% 
 

 

 

 



 

 

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Nabízí prodejna zákaznickou kartu? 1 1 1 1 1 
Poskytují dárkové poukázky? 1 0 1 1 1 
Nabízí v prodejně slevy? (např. na ISIC, při nákupu v určité hodnotě) 0 0 0 0 1 
Existuje možnost nákupu na splátky? (úvěr) 0 0 0 0 1 
Půjčují v prodejně sportovní potřeby? 0 0 0 1 1 
Má prodejna otevřeno v sobotu (1) a v neděli (2)? 2 1 2 2 2 
Jsou k dispozici vizitky? (u pokladny) 0 0 0 1 0 
Nabízí v prodejně servis? (opravy) 1 1 1 1 1 
Mají internetové stránky? 1 1 1 1 1 
Mají tzv. zelenou linku (bezplatná telefonní linka, poradenství) 0 0 0 0 0 
Lze nakupovat zboží přes e-shop prodejny? 0 0 1 0 0 
Celkem (12 bodů) 6 4 7 8 9 
Celkem v % 50% 33% 58% 67% 75% 

PRVNÍ DOJEM PERSONÁLU Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Pozdravil Vás personál při vstupu i při odchodu z prodejny? 0 1 0 0 0 
Přivítal Vás personál s úsměvem na tváři? 1 1 0 0 0 
Položil prodejce otázku typu " Mohu Vám nějak pomoci" ihned při vstupu do 
prodejny? 1 1 1 1 1 
Čekali jste dlouho, než Vás personál obsloužil? (déle než 2-3 minuty) 0 1 0 0 0 
Čekali jste déle než 5 minut z důvodu obsluhování jiného zákazníka? 0 0 0 0 0 
Působil na Vás prodejce sympatickým a přátelským dojmem? 1 1 0 1 1 
Vyvolal u Vás prodejce pocit důvěry? 1 1 0 0 1 
Pil nebo jedl personál po dobu, co jste si prohlíželi výrobky po prodejně? 1 1 1 1 0 
Celkem (maximum 8 bodů) 5 7 2 3 3 
Celkem v % 63% 88% 25% 38% 38% 



 

 

 

KOMUNIKA ČNÍ SCHOPNOSTI PERSONÁLU Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Byl prodejce zdvořilý a příjemný? 1 1 1 0 1 
Mluvil jasně, výstižně a srozumitelně? 1 1 0 0 1 
Připadalo Vám, že mluví dostatečně hlasitě? 1 1 0 1 1 
Udržoval s Vámi po dobu rozhovoru oční kontakt? 0 1 0 1 0 
Přerušil Vás? 1 1 1 1 1 
Vedl prodejce dlouhý monolog? 1 1 1 1 1 
Udržoval s Vámi po dobu Vašeho hovoru zpětnou vazbu? ("ano", "hm") 1 1 0 1 1 
Cítil jste se při rozhovoru uvolněně? 1 1 0 1 1 
Udržel prodejce při rozhovoru vaši plnou pozornost? 1 1 0 0 0 
Celkem (maximum 9 bodů) 8 9 3 6 7 
Celkem v % 89% 100% 33% 67% 78% 
 

PRODEJNÍ SCHOPNOSTI PERSONÁLU Gigasport Totalsport Sportisimo Intersport Hervis sport 
Snažil se prodejce zjistit Vaše potřeby? 1 1 1 1 1 
Přizpůsobil nabídku, aby vyhověla Vámi nadefinovaným potřebám? 1 1 1 1 1 
Kladl Vám prodejce otázky a naslouchal? 1 1 1 1 1 
Použil prodejce při výkladu odborná nebo slangová slova, kterým jste 
nerozuměli? 1 1 0 1 1 
Zeptal se Vás prodejce, na jaké úrovni tenis hrajete? 1 1 1 1 1 
Spojoval prodejce vlastnosti raket a výhody, které Vám může koupě přinést? 1 1 0 0 1 
Byly Vám předvedeny nabízené modely tenisových raket? 1 1 1 1 1 
Nabídl Vám velikost hlavy rakety "oversize" jako vhodný druh pro Vás? 0 1 0 0 1 
Doporučil Vám spíše lehkou raketu jako vhodnou pro Vás? (241-280g) 1 1 1 0 1 
Doporučil Vám tenisovou raketu s vyvážením do hlavy? 0 1 0 0 0 
Zjišťoval velikost Vašeho gripu? 0 0 1 1 1 
Zjišťoval velikost Vašeho gripu správně? 0 0 1 1 1 



 

 

 

Vysvětlil Vám, z jakého materiálu jsou tenisové rakety? 0 1 1 0 1 
Vysvětlil Vám prodejce dostatečně vlastnosti produktů? 1 1 0 0 1 
Zdůraznil prodejce kvalitu jednotlivých tenisových raket? 1 1 1 0 1 
Použil pro usnadnění vysvětlování nějaké tištěné materiály? (brožurky) 0 0 0 0 0 
Upozornil Vás na zlevněné modely tenisových raket? 1 0 0 0 0 
Nabídl Vám nějaký doplňkový sortiment? (pouzdro, tenisové míčky) 1 0 0 0 0 
Poskytl Vám prodejce nějaké informační nebo reklamní materiály?  0 0 0 0 0 
Působil na Vás prodejce, že má dokonalé znalosti o výrobcích? 1 1 0 0 0 
Byly podle Vás argumenty prodejce přesvědčivé? 1 1 0 1 1 
Shrnul prodejce základní zjištěné body a nákupní výhody pro Vás? 0 1 0 0 0 
Opustil Vás prodejce v průběhu předvedení tenisových raket? 1 1 0 1 1 
Pomlouval prodejce konkurenční prodejny? 1 1 1 1 1 
Používal otevřené otázky, aby zjistil Vaše přání a potřeby? 0 1 0 0 0 
Pomohl by Vám s rozhodnutím a výběrem tenisové rakety? 1 1 0 0 0 
Celkem (maximum 26 bodů) 17 20 11 11 17 
Celkem v % 65% 77% 42% 42% 65% 
 



 

 

 

Příloha č. 7 VÝSLEDKY ZJIŠT ĚNÉ Z DOTAZNÍKU 

1. Jak často navštěvujete prodejnu Gigasport? Absolutní 
četnosti 

Relativní 
četnosti 

jsem zde poprvé 20 20% 
občas sem zajdu 52 52% 
chodím sem pravidelně (alespoň 1 x měsíčně) 28 28% 
2. Ohodnoťte prosím, níže uvedené protikladné dvojice charakteristik 

týkající se této prodejny. 
Průměrná hodnota odpovědi 

moderní - nemoderní 1,86 
velký výběr - malý výběr 0,54 
kvalitní - nekvalitní 1,00 
přijatelné ceny - vysoké ceny -0,30 
poutavá výkladní skříň - neupoutala -0,42 
přehledné uspořádání - nepřehledné -0,43 
čistá prodejna - špinavá 1,94 
příjemná hudba - nepříjemná hudba 1,78 
vhodné osvětlení - nevhodné osvětlení ,14 
příjemná teplota - nepříjemná 2,00 
usměvavý personál - bez úsměvu 0,86 
personál dobře poradil - neporadil -0,15 
reprezentativní vzhled personálu - nereprezentuje 1,10 
choval příjemně - personál vtíravý či agresivní 1,39 
doporučil/a bych známým - nedoporučil/a 1,63 
3. Ohodnoťte prosím, důležitost jednotlivých faktorů prodejny a Vaši 

spokojenost s nimi na stupnici 1-5. 
Součet bodů 
důležitost 

Průměr 
důležitosti 

Sortiment 135 1,35 
Ceny 144 1,44 
Akční nabídky 218 2,18 
Odbornost personálu 149 1,49 
Ochota personálu 175 1,75 
Přehlednost prodejny 233 2,33 
Provozní doba 288 2,88 
  Součet bodů 

spokojenost 
Průměr 
spokojenosti 

Sortiment 223 2,23 
Ceny 294 2,94 
Akční nabídky 257 2,57 
Odbornost personálu 261 2,61 
Ochota personálu 202 2,02 
Přehlednost prodejny 293 2,93 
Provozní doba 156 1,56 
5. Pohlaví? Absolutní 

četnosti 
Relativní 
četnosti 

muž 48 48% 
žena 52 52% 
6. Do jaké věkové kategorie patříte? Absolutní 

četnosti 
Relativní 
četnosti 

18 - 30 let 56 56% 
31 - 50 let 33 33% 
51 a více let 11 11% 



 

 

 

Příloha č. 8 KONTINGEN ČNÍ TABULKY A χ2 TESTY ZÁVISLOSTÍ 

Tabulka 1 Kontingenční tabulka - sortiment a pohlaví 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 2 χ2 test závislosti sortimentu a pohlaví  

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 47,159a 4 ,000 

Likelihood Ratio 62,400 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 43,272 1 ,000 

N of Valid Cases 100   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,44. 

 

Tabulka 3 Kontingenční tabulka - cena a pohlaví 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Pohlaví  
muž žena 

velmi spokojen -5,8 5,8 

spokojen -,3 ,3 

průměrně spokojen 3,7 -3,7 

nespokojen 3,1 -3,1 

Sortiment 

zcela nespokojen 1,8 -1,8 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Pohlaví  
muž žena 

velmi spokojen -1,7 1,7 

spokojen -3,1 3,1 

průměrně spokojen -,1 ,1 

nespokojen 2,9 -2,9 

Ceny 

zcela nespokojen 2,6 -2,6 



 

 

 

Tabulka 4 χ2 test závislosti cen a pohlaví 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,205a 4 ,000 

Likelihood Ratio 24,875 4 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

21,265 1 ,000 

N of Valid Cases 100   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,44. 

 

Tabulka 5 Kontingenční tabulka - cena a věk 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Věk  
18-30 let 31-50 let 51 a více let 

velmi spokojen -2,0 2,5 -,6 

spokojen 1,3 -,5 -1,2 

průměrně spokojen -,5 ,2 ,5 

nespokojen -,5 ,4 ,2 

Ceny 

zcela nespokojen ,7 -1,5 1,1 

 
Tabulka 6 χ2 test závislosti cen a věku 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,502a 8 ,232 

Likelihood Ratio 11,410 8 ,180 

Linear-by-Linear Association ,236 1 ,627 

N of Valid Cases 100   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,33. 

 



 

 

 

Tabulka 7 Kontingenční tabulka - akční nabídky a pohlaví 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Pohlaví  
muž žena 

velmi spokojen -2,2 2,2 

spokojen -2,5 2,5 

průměrně spokojen 1,6 -1,6 

Akce 

nespokojen 3,3 -3,3 

 

Tabulka 8 χ2 test závislosti akčních nabídek a pohlaví 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,356a 3 ,000 

Likelihood Ratio 24,826 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,477 1 ,000 

N of Valid Cases 100   

a. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,40. 

 

Tabulka 9 Kontingenční tabulka - odbornost personálu a pohlaví 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Pohlaví  
muž žena 

velmi spokojen -3,5 3,5 

spokojen -2,6 2,6 

průměrně spokojen 2,6 -2,6 

nespokojen 2,2 -2,2 

Odbornost 

zcela nespokojen 2,1 -2,1 

 



 

 

 

Tabulka 10 χ2 test závislosti odbornosti personálu a pohlaví 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,557a 4 ,000 

Likelihood Ratio 35,104 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 26,831 1 ,000 

N of Valid Cases 100   

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,92. 

 
Tabulka 11 Kontingenční tabulka - odbornost a věk 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Věk  
18-30 let 31-50 let 51 a více let 

velmi spokojen 2,0 -2,6 ,7 

spokojen -1,7 1,4 ,7 

průměrně spokojen 1,0 ,2 -1,9 

nespokojen -,2 -,2 ,5 

Odbornost 

zcela nespokojen -1,3 ,7 ,9 

 
Tabulka 12 χ2 test závislosti odbornosti personálu a věku 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,290a 8 ,139 

Likelihood Ratio 16,772 8 ,033 

Linear-by-Linear Association ,429 1 ,513 

N of Valid Cases 100   

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,44. 

 



 

 

 

Tabulka 13 Kontingenční tabulka - ochota personálu a pohlaví 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Pohlaví  
muž žena 

velmi spokojen -,3 ,3 

spokojen 2,1 -2,1 

Ochota 

průměrně spokojen -2,2 2,2 

 
 

Tabulka 14 χ2 test závislosti ochoty personálu a pohlaví 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,698a 2 ,058 

Likelihood Ratio 5,864 2 ,053 

Linear-by-Linear Association 1,482 1 ,223 

N of Valid Cases 100   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,60. 

 

Tabulka 15 Kontingenční tabulka - ochota personálu a věk 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Věk  
18-30 let 31-50 let 51 a více let 

velmi spokojen 2,4 -1,9 -1,0 

spokojen -2,2 1,2 1,7 

Ochota 

průměrně spokojen ,3 ,4 -1,1 

 



 

 

 

Tabulka 16 χ2 test závislosti ochoty personálu a věku 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,049a 4 ,090 

Likelihood Ratio 8,630 4 ,071 

Linear-by-Linear Association ,768 1 ,381 

N of Valid Cases 100   

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,20. 

 

Tabulka 17 Kontingenční tabulka - přehlednost prodejny a pohlaví 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Pohlaví  
muž žena 

velmi spokojen -,9 ,9 

spokojen -2,0 2,0 

průměrně spokojen ,7 -,7 

nespokojen ,5 -,5 

Přehlednost 

zcela nespokojen 2,3 -2,3 

 
Tabulka 18 χ2 test závislosti přehlednosti prodejny a pohlaví 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,360a 4 ,053 

Likelihood Ratio 10,027 4 ,040 

Linear-by-Linear Association 7,143 1 ,008 

N of Valid Cases 100   

a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,84. 

 



 

 

 

Tabulka 19 Kontingenční tabulka - přehlednost prodejny a věk 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Věk  
18-30 let 31-50 let 51 a více let 

velmi spokojen 1,4 -,7 -1,1 

spokojen ,2 -,3 ,1 

průměrně spokojen ,8 -,4 -,6 

nespokojen -2,4 1,6 1,3 

Přehlednost 

zcela nespokojen ,4 -,5 ,1 

 
Tabulka 20 χ2 test závislosti přehlednosti prodejny a věku 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,349a 8 ,499 

Likelihood Ratio 8,269 8 ,408 

Linear-by-Linear Association 2,597 1 ,107 

N of Valid Cases 100   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,88. 

 

Tabulka 21 Kontingenční tabulka - provozní doba a věk 

Crosstab  

Statistics=Adjusted Residual 

Věk  
18-30 let 31-50 let 51 a více let 

velmi spokojen 1,1 -1,2 ,0 

spokojen -,9 1,4 -,6 

Doba 

průměrně spokojen -1,1 -,7 2,9 

 



 

 

 

Tabulka 0-22 χ2 test závislosti provozní doby a věku 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,832a 4 ,043 

Likelihood Ratio 6,165 4 ,187 

Linear-by-Linear Association 1,402 1 ,236 

N of Valid Cases 100   

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,11. 



 

 

 

Příloha č. 9 FOTOGRAFIE PRODEJNY GIGASPORT OSTRAVA FUTURUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [43] 


