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Anotace 
 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření souhrnu teoretických poznatků týkajících se 

marketingového výzkumu a jeho praktické provedení. Teoretická část práce obsahuje 

informace o marketingovém výzkumu, jako například jeho vývoj, členění či využití. Část 

praktická se pak zabývá provedením marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků 

obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava. Údaje, získané vyplněním 150 dotazníků 

s respondenty, jsou zde analyzovány a zpracovány do tabulek a grafů za účelem 

vyhodnocení spokojenosti zákazníků Avionu Shopping Park Ostrava, například s různými 

kategoriemi obchodů, doprovodnými službami, jež Avion svým zákazníkům nabízí, či 

nabídkou občerstvení.  

 

Klíčová slova: Marketingový výzkum, spokojenost zákazníků, Avion Shopping park 

Ostrava 

 

 

 

 

Summary 

The aim of this thesis is creating summary of the theoretical knowledge, concerning 

marketing research and it´s practical fulfilment too. The theoretical part of this thesis 

contains knowledge about marketing research for example it´s development, division and 

usage. Practical part of this thesis is concerned with performing marketing research of the 

customer´s satisfaction for Avion Shopping Park Ostrava. In this part there is information 

which I gained by filling in a questionnaire with 150 people. This information was 

analysed and arranged into charts and diagrams to evaluate customers´ satisfaction with for 

example different types of shops and accessory services offered by the Avion Shopping 

Park Ostrava or fastfoods and restaurants offer.     
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1. Úvod 

Mé rozhodnutí napsat bakalářskou práci na téma „Marketingový výzkum 

spokojenosti spotřebitelů obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava“ se opíralo 

zejména o fakt, že mám ráda práci s lidmi a ráda s nimi komunikuji. Jelikož mám dojem, 

že v rámci Ostravy je Avion Shopping Park navštěvované, oblíbené a relativně sympatické 

obchodní centrum, rozhodla jsem se svou práci zaměřit tímto směrem a zjistit, jak jsou 

zákazníci tohoto obchodního centra spokojeni při jeho návštěvě. Práce se skládá ze dvou 

hlavních částí, přičemž část první se věnuje charakteristice obchodního centra Avion 

Shopping Park Ostrava a společnosti, jež toto obchodní centrum provozuje, a také teorii 

marketingového výzkumu. Z různých zdrojů odborné literatury jsem se zde snažila shrnout 

poznatky týkající se například vývoje marketingového výzkumu, jeho členění, technik, 

kterými marketingový výzkum provádíme, či jeho významu. V části druhé se zabývám 

praktickým provedením marketingového výzkumu. Nejprve zde popisuji výběr a zařazení 

otázek do dotazníku, s jehož pomocí jsem spokojenost návštěvníků zjišťovala, dále pak, 

jak probíhalo dotazování, které jsem zvolila jako techniku výzkumu, či například ve 

kterých lokalitách Ostravy dotazování probíhalo. Na dalších řádcích také uvádím způsob, 

jakým jsou informace, zjištěné mým výzkumem, v této práci zpracovány. Cílem této 

bakalářské práce je tedy nejen sepsání teoretických poznatků o marketingovém výzkumu, 

ale také jeho praktické provedení, včetně analýzy a vyhodnocení informací, získaných 

výzkumem, za účelem zjištění spokojenosti zákazníků obchodního centra Avion Shopping 

Park Ostrava.  
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2. Charakteristika obchodního centra 

2.1 Charakteristika společnosti 

Avion Shopping Park Ostrava se nachází na ulici Rudné v Ostravě–Zábřehu. 

Provozovatelem obchodních center Avion je Niter IKEA Centre Group, se sídlem v dánské 

Kodani. Společnost zaměstnává více než 400 zaměstnanců a zabývá se výstavbou a 

provozováním obchodních center. V současné době tato společnost působí již ve třinácti 

státech Evropy. Společnost tak spravuje více než 800 000 m2 prodejní plochy. Současným 

cílem společnosti je zdvojnásobit do roku 2015 tuto plochu a také rozšířit své působení do 

Číny. Od obdobných obchodních center se Avion liší zejména tím, že zde vždy nalezneme 

tzv. kotevního nájemníka – IKEU (bytové zařízení), lákající zákazníky i ze vzdálenějších 

míst. Všechna prodejní místa této společnosti jsou zastřešena symbolem „Smiling 

Shopping Bag“ – jedná se o symbol usmívající se žluté nákupní tašky. V České i 

Slovenské republice jsou všechna obchodní centra pojmenována stejně – Avion Shopping 

Park. Vztahy mezi Inter IKEA Centre Group a nájemníky jednotlivých obchodních center 

jsou vždy na bázi dlouhodobého partnerství a mix nájemníků je vždy pečlivě vybírán. 

Nákupní centra Inter Ikea Centre Group navštíví ročně přibližně 78 milionů zákazníků, 

díky nimž se tak roční obrat této společnosti pohybuje okolo 1,4 bilionů EUR. 

Na našem území nalezneme celkem tři obchodní centra Avion, a to v Praze, Brně a 

Ostravě. Inter IKEA Centre Česká republika zde zaměstnává 58 zaměstnanců a tato 

společnost zde vznikla v roce 2001.  

2.2 Charakteristika obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava 

Avion Shopping Park Ostrava, jak již bylo zmíněno výše, se nachází na ulici 

Rudné, v Ostravě–Zábřehu, a návštěvníci do něj poprvé mohli vkročit v roce 2001. 

Velikost nákupní plochy mu zajišťuje post největšího nákupního centra 

v Moravskoslezském regionu. Tato plocha činí 85 100 m2. V současné době zde na 

zmíněné ploše najdeme 142 obchodů, nabízejících různý sortiment zboží. Obchody pak 

můžeme rozdělit do šesti kategorií podle toho, jaký sortiment zboží či jaké služby daný 
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obchod svým zákazníkům nabízí. Jedná se o módu, dále pak sport, restaurace a zábavní 

zařízení, elektro, Ikeu – bytové zařízení a dále je to kategorie služby a ostatní. 

Bezprostředně u obchodního centra nalezneme velké venkovní parkoviště, čítající 2 500 

parkovacích míst. Pro ještě větší pohodlnost při nakupování zde bylo vybudováno 

parkoviště podzemní, nabízející dalších 600 parkovacích míst. Samozřejmostí jsou 

vymezená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením či pro rodiny s dětmi. 

Pokud pro naši návštěvu do obchodního centra zvolíme městskou hromadnou dopravu, 

přímé dopravní spojení zde zajišťuje tramvajová linka číslo 2, 7 a 13. Také se zde můžeme 

dopravit autobusovými linkami s čísly 45, 48 a 65. Do všech míst v Avionu Shopping Park 

je bezbariérový přístup a také Wi–Fi připojení zdarma. Při návštěvě obchodního centra 

můžeme využít doprovodných služeb, které Avion nabízí, jako například toalet, šatny, 

odpadkových košů či míst k odpočinku – laviček, a také zde můžeme shlédnout různé 

tematické dekorace. 
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3. Teorie marketingového výzkumu 

3.1 Historie marketingového výzkumu 

Obecně lze říct, že již s prvotním vznikem a rozvojem obchodování mezi lidmi si 

obchodníci začali uvědomovat význam svých zákazníků a jistě si rovněž všímali různých 

vlastností, které jejich zákazníci měli, a také podle čeho se při výběru zboží rozhodují. 

S postupem času se pozorování zákazníků stalo systematičtější a propracovanější činností. 

Dnes si bez této činnosti, využívající poznatky z matematiky, statistiky či psychologie, 

neodkážeme žádné obchodní aktivity představit. Informace získané pozorováním 

zákazníků, jak jej známe dnes, nahrazují informace bezprostřední, získané přímým 

kontaktem mezi obchodníkem či dokonce výrobcem a zákazníkem. Pozorování zákazníků 

způsobem, kterým jej provádíme dnes, by se mělo vždy opírat o objektivizované a 

systematické postupy, ke kterým vývoj marketingového výzkumu vedl. Vývoj 

marketingového výzkumu rovněž vedl k vytvoření řady definic, jež se snaží co nejpřesněji 

zachytit, co si máme pod pojmem „Marketingový výzkum“ představit. [1], [3]  

  Podle jedné z definic, jež byly sestaveny, „Marketingový výzkum je systematicky 

prováděný sběr, úprava, zpracování, analýza, interpretace a prezentace informací, které 

slouží k identifikaci a řešení různých marketingových situací v podniku nebo organizaci“. 

[2] Historie modernějšího marketingového výzkumu začíná v 19. století, kdy se okolo roku 

1824 poprvé v USA uskutečnil empirický výzkum chování a rozhodování voličů 

v prezidentských volbách. Přibližně o sto let později byly tyto výzkumy obohaceny 

především o statisticky propracované postupy výběru vzorku. Ve 40. letech minulého 

století pak byly publikovány první explanační modely chování, které znázorňovaly 

rozhodování voličů ovlivněné názorovými vůdci. Získané poznatky se přenesly také do 

marketingu, zejména do modelů chování a rozhodování spotřebitelů. Výzkumy chování a 

rozhodování voličů jsou tedy  považovány za počátky moderního marketingového 

výzkumu. [1] 
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3.2 Marketingový výzkum jako proces   

Jak již nastiňuje definice, uvedená výše („Marketingový výzkum je systematicky 

prováděný sběr, úprava, zpracování, analýza, interpretace a prezentace informací, které 

slouží k identifikaci a řešení různých marketingových situací v podniku nebo organizaci“.), 

marketingový výzkum není založen na vykonávání pouze jedné činnosti, jedná se o 

několik dílčích činností, které navazují jedna na druhou, a proto zde hovoříme o procesu. 

Ačkoliv má každý marketingový výzkum svá specifika, jeho průběh prochází vždy dvěma 

fázemi. Jedná se o fázi přípravnou a fázi realizace výzkumu. Pojítkem všech 

marketingových výzkumů je také jejich předmět, vždy se zabývají sociálně-ekonomickým 

problémem. Přesnost a spolehlivost závěrů výzkumů je však, na rozdíl od exaktních věd, 

značně limitována složitostí sociálně–ekonomické reality. [1], [2] Odborná literatura tedy 

z tohoto důvodu poukazuje na nesmyslnost prezentovat výsledky výzkumů na několik 

desetinných míst. Na druhé straně však bylo prokázáno, že spolehlivost empirických 

výzkumů je značná a dokáže poskytnout základní orientaci v názorech a preferencích 

zákazníků. 

 

Proces marketingového výzkumu by měl splnit pět po sobě následujících kroků: 

• definování problému a cílů výzkumu; 

• sestavení plánu výzkumu; 

• shromáždění informací; 

• analýzu informací; 

• prezentaci výsledků. 

 

Informace, které jsou v procesu získávány, by vždy měly být: 

• relevantní (důležité pro náš cíl); 

• validní (obsahově správné); 

• spolehlivé; 

• efektivní. [1] 
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3.3 Členění marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum můžeme klasifikovat podle mnoha nejrůznějších hledisek. 

Významné je dělení na marketingový výzkum primární a sekundární. Primární 

marketingový výzkum zahrnuje celý proces výzkumu s tím, že data sbíráme přímo 

v terénu. Lze jej dále členit na výzkum kvalitativní, snažící se do hloubky porozumět 

příčinám chování lidí, či kvantitativní, čítající stovky až tisíce respondentů. Sekundární 

marketingový výzkum zpravidla znamená dodatečné, další využití a zpracování dat, která 

již v minulosti někdo shromáždil. [1], [5] 

Další členění marketingového výzkumu může být na marketingový výzkum 

základní a aplikovaný. Základní výzkum se zpravidla zabývá teoretickým řešením dané 

problematiky. Cílem aplikovaného výzkumu je pak navrhnout nové hypotézy (nápady) 

řešení daného problému. Dále se rozlišuje výzkum popisný, diagnostický či prognostický 

podle toho, zda problém jen popisuje, zabývá se hlubšími souvislostmi a snaží se o 

formulaci hypotéz, či se snaží také předpovídat budoucí stav. Podle toho, kdo je nositelem 

výzkumu, rozlišujeme výzkum podnikový a výzkum prováděný externí organizací. Dále 

můžeme rozlišit výzkum jednorázový (mimořádný, sloužící např. k odhadnutí tržních šancí 

na zahraničních trzích) či permanentní šetření snažící se průběžně zachytit důležité faktory 

trhu, např. údaje o obratu. [1], [2] 

3.4 Techniky marketingového výzkumu 

Kvantitativní marketingový výzkum lze provádět třemi základními technikami: 

• dotazováním; 

• pozorováním; 

• experimenty. [1] 

Dotazování je technika nejrozšířenější a lze ji provádět pomocí písemného 

kontaktu s respondenty, osobním rozhovorem či telefonickým dotazováním. Své využití 

zde nachází dotazníky. Především je třeba dotazník vždy správně sestavit, a to jak po 

stránce technické – aby respondent mohl odpovídat přesně na to, co nás zajímá, tak po 

stránce psychologické – měly by být nastaveny takové podmínky (okolnosti, prostředí), 

aby respondent odpovídal pravdivě. [1], [5]  
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Existují čtyři kategorie požadavků, které by měl dotazník co nejlépe splňovat: 

 

a) celkový dojem 

Jedná se především o to, že dotazník by měl na respondenta na první pohled dobře 

zapůsobit. Respondentovo vnímání dotazníku je ovlivňováno například grafickou úpravou, 

barvami, přehledností apod. Cílem je, aby dotazník respondenta zaujal a respondent mu tak 

věnoval co největší pozornost. Měli bychom zamezit veškerým negativům, jež mohou 

respondenta negativně naladit k vyplňování dotazníku, jako je např. příliš malé písmo či 

velké množství otázek.  

 

b) formulace otázek 

Otázky by vždy měly být položeny jasně a srozumitelně. Měly by se co nejvíce ptát 

konkrétně. Také se snažíme zamezit tzv. haló-efektu, tedy tomu, kdy se citový postoj 

k prvním otázkám přenáší na otázky další. 

 

c) typologie otázek 

Co se týče typů otázek, máme zde na výběr několik možností. Můžeme používat 

otázky otevřené, v tomto případě respondentovi nenabízíme možné odpovědi a respondent 

odpovídá zcela svobodně. Dále otázky uzavřené, kdy si respondent vybere jednu z variant 

odpovědí. Rovněž lze pokládat otázky polootevřené, čímž se myslí varianta, kdy 

respondentovi nabídneme škálu odpovědí, jednou z nich je však odpověď např.: „jiné“, 

tudíž pokud respondentovi nevyhovuje žádná z nabízených variant odpovědí, může 

odpovědět jinak. Nástrojem pro měření názorů a postojů je tzv. škálování. Respondentovi 

je předložena určitá  názorová stupnice, která představuje možné pohledy na hodnocený 

předmět. Po položení otázky si v tomto případě respondent vybere bod na stupnici, který 

nejlépe vystihuje jeho postoj k hodnocenému předmětu. 

 

d) manipulace s dotazníkem 

Zde se zabýváme otázkou distribuce a návratu dotazníků. První možností je zasílání 

dotazníků poštou. Výhodou je pocit jistého stupně anonymity, který mohou respondenti 

pociťovat, zvolíme-li tuto cestu distribuce dotazníků. Možností druhou je osobní distribuce 

dotazníků, kde můžeme očekávat jejich větší návratnost. Návratnost dotazníků ale také 
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závisí na skutečnosti, do jaké míry dokáže dotazník respondenty zaujmout, jakého tématu 

se týká apod. [1] 

 

Kromě dotazníků nachází své využití v oblasti nejrozšířenější techniky provádění 

marketingového výzkumu také ankety. Na rozdíl od dotazníků jsou ankety 

charakterizovány malým množstvím otázek a jsou např. rozdávány při nákupu, umístěny 

v tisku a podobně. Při snaze o vyšší návratnost anketních lístků se využívá možnosti 

slosování anketních lístků s možností výhry. Často se ale stává, že ankety jsou vyplňovány 

zejména lidmi s větším množstvím volného času, jako například seniory či 

nezaměstnanými. Je zde tedy otázka, zda je v tomto případě výběrový soubor respondentů 

dostatečně reprezentativní. [1]  

V případě pozorování sleduje pozorovatel chování objektu (pozorovaného). Údaje 

pozorovatel získává osobně či prostřednictvím elektronických přístrojů (např. měřících 

přístrojů, záznamových přístrojů či přístrojů počítacích). Předpokladem je objektivita, které 

je docíleno vzájemnou nezávislostí mezi pozorovatelem a objektem. Chování 

pozorovaného tedy nesmí být ovlivněno vědomím, že je pozorován. [1], [2] 

Experiment usiluje o zachycení reakcí na novou situaci a snaží se najít vysvětlení 

tohoto chování. Sleduje vliv jednoho jevu na druhý, a to v nově vytvořené situaci. 

Experiment můžeme provádět v laboratorních či reálných podmínkách. [1], [2] 

Marketingový výzkum kvalitativní se téměř shoduje s výzkumem psychologickým. 

Musíme se zde snažit zamezit zkresleným či vyhýbavým odpovědím, plynoucím např. ze 

stydlivější povahy člověka. Je nutné použít nepřímé otázky jak po obsahové, tak po 

formální stránce, včetně rozmanitých psychologických metod. Data pro kvalitativní 

výzkum lze získat pomocí třech nejčastějších metod, a těmi jsou: 

• individuální hloubkový rozhovor; 

• skupinový rozhovor; 

• projektivní techniky, doplňující dvě zmíněné metody. [3] 
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3.5 Výběrový soubor 

Zásadní otázkou přípravné fáze marketingového výzkumu je rozsah výběrového 

souboru. Po praktické stránce je zde snaha podrobit šetření co nejmenší počet jednotek, a 

to z finančních  a časových důvodů. Důležité je, aby byl soubor dostatečně reprezentativní. 

Rozsah výběrového souboru závisí jednak na variabilitě zkoumaného znaku (čím více 

hodnoty kolísají, tím více jich musíme zařadit do souboru), jednak na velikosti přípustné 

chyby ∆ (na míře přesnosti odhadu charakteristik) a také na zvolené pravděpodobnosti, se 

kterou chceme pracovat (např. 95%). [1] 

3.6 Využití marketingového výzkumu 

„ Informace poskytované marketingovým výzkumem umožňují především: 

• poznat a porozumět trhu, na kterém firma podniká anebo hodlá podnikat; 

• identifikovat příležitosti, problémy a hrozby, které jsou spojeny s podnikáním na tomto 

trhu;     

• formulovat směry marketingové činnosti; 

• hodnotit její výsledky.“ [2] 

Informace a závěry, které nám marketingový výzkum přinese, tedy mají význam 

jak při přípravě a zpracování marketingové strategie, tak i jako kontrola marketingových 

činností a plnění marketingového plánu. Důležitým faktem je zde i zájem o zákazníka a 

veřejnost, který představuje každý empirický výzkum. 

Z hlediska předmětu zkoumání se marketingový výzkum týká: 

• makroprostředí; 

• podniku; 

• trhu. [1], [4] 

V současné době se však až 90 % výzkumů týká trhu. Marketingový výzkum se zde snaží 

analyzovat z různých hledisek složitý systém prvků, jevů a vztahů mezi nimi. V rámci 

výzkumu trhu můžeme provádět:  

• výzkum účastníků trhu (zde také řadíme výzkum spokojenosti zákazníka); 

• výzkum velikosti trhu; 

• segmentační výzkum; 
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• výzkum potřeb; 

• výzkum vnímání; 

• výzkum nástrojů marketingového mixu (výzkum výrobku, cenový výzkum, propagační    

výzkum, výzkum distribuce). 

Výzkum účastníků trhu  je založen na faktu, že se na trhu vždy vyskytuje určitý 

počet subjektů, které zde plní určité role. Jsou to dodavatelé, konkurenti, prostředníci, 

veřejnost a hlavně zákazníci. Snažíme se tedy získat informace o těchto účastnících trhu. 

Všechny informace jsou důležité. Do výzkumu účastníků trhu řadíme mimo jiné i analýzu 

chování zákazníka. Zde se zabýváme buď otázkou výrobku, tzn. cenou výrobku, jeho 

vlastnostmi, prodaným množstvím tohoto výrobku apod., údaje tedy mají kvantitativní 

charakter a následně se zpracovávají pomocí statistických charakteristik. Druhou možností 

je hledání důvodů, proč se zákazník určitým způsobem rozhodl. Zde získáváme údaje 

kvalitativní, a to formou dotazování. Dále do výzkumu účastníků trhu řadíme také výzkum 

spokojenosti zákazníka. V poslední době roste význam tohoto výzkumu. Spokojenost 

zákazníka vychází ze skutečnosti, že zákazník má určitou představu o výrobku (službě), 

který si kupuje. Následně, po koupi zmíněného výrobku, buď výrobek předčí zákazníkova 

očekávání, či je zákazník nespokojen. Podstatná je zde i otázka času, čili zákazníkova 

opakovaná spokojenost či případně nespokojenost. Poslední výzkum, jejž řadíme do 

výzkumu účastníků trhu, je analýza konkurence. Tato analýza by měla odpovědět na 

otázky: 

• „kdo je naším konkurentem; 

• jaké jsou cíle a strategie konkurence; 

• jaká bude reakce konkurence na naše opatření; 

• kteří konkurenti jsou silní; 

• kteří konkurenti jsou slabí.“ [1] 

Druhou kategorií výzkumu trhu je výzkum jeho velikosti. Velikost trhu udávají 

především zákazníci. Zákazníky zde dělíme do tří skupin, přičemž v první skupině jsou 

zákazníci schopní spotřeby, ve druhé skupině zákazníci schopni si tuto spotřebu 

ekonomicky zabezpečit a třetí skupinu tvoří zákazníci skutečně spotřebovávající. 

Významným ukazatelem je zde tzv. nasycenost trhu, vyjádřená podílem tržní kapacity 

(skutečná spotřeba na trhu) a tržním potenciálem (dlouhodobá absorpční schopnost trhu). 
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Tento podíl, nazývaný také tržní, nachází poté své využití v predikci vlastního prodeje 

například u jednotlivých výrobků či časových období. 

Třetí kategorii představuje segmentační výzkum. Tržní segment vytváří skupina 

zákazníků, která vykazuje stejné nebo obdobné kupní či spotřební chování. Firmy obvykle 

vytvářejí různou nabídku výrobků pro různé segmenty trhu. Z důvodů konkurenčního boje 

a také možného zmenšení tržní kapacity je důležité vymezit jednotlivé segmenty trhu a 

určit charakteristiky jejich kupního a spotřebního chování. Touto úlohou se tedy zabývá 

výzkum segmentační. Požadavky na výstupy segmentačních výzkumů jsou zaměřeny 

jednak na zjištění rozdílů očekávání zákazníků z různých segmentů ve vztahu k novému 

výrobku, jednak na diferenci citlivosti jednotlivých segmentů na různé komunikační 

nástroje a média a také na odlišnosti hodnocení výrobku spotřebovávajícími zákazníky a 

zákazníky nespotřebovávajícími. 

Čtvrtá kategorie je nazvána výzkum potřeb. V této oblasti se zabýváme potřebami 

zákazníka, jaká je jejich hierarchie, s jakou intenzitou je zákazník prožívá a jak se jeho 

potřeby mění v čase. Výzkum potřeb zjišťuje a sleduje nové cesty uspokojování 

zákazníkových potřeb a je možno rozlišit výzkum základní, jenž představuje dlouhodobé 

předpovědi sledující a analyzující trendy ve vývoji potřeb (využívá se zde statistická 

metoda – extrapolace časových řad), a výzkum odbytový, jenž je zaměřen na zjišťování 

současných potřeb v souvislosti s jejich uspokojováním různými druhy výrobků, které jsou 

na trhu k dispozici. 

Předposlední kategorii představuje výzkum vnímání. Zabýváme se zde otázkou, 

jak zákazník produkt vnímá, zda o produktu ví, zda jej již vyzkoušel či zda má výrobek 

dokonce v oblibě. Výzkum lze provádět ve vztahu k jednotlivým výrobkům, značkám nebo 

firmám. Zkoumá se zde také stupeň substituce (nahraditelnosti) výrobků. 

Kategorií poslední je výzkum jednotlivých nástrojů marketingového mixu. 

Výzkumy bývají zaměřeny na odhad nutných změn všech nástrojů marketingového mixu a 

plní funkci kontrolní (ověřuje se vhodnost nástrojů) a prognózní (odhad vývoje prodeje za 

určitých předpokladů). [1] 
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4. Realizace marketingového výzkumu 

V této části mé bakalářské práce se budu zabývat praktickým provedením 

marketingového výzkumu. Jak již vyplývá z názvu mé bakalářské práce, můj 

marketingový výzkum byl zaměřen na zjištění spokojenosti návštěvníků obchodního centra 

Avion Shopping Park v Ostravě.  

4.1 Dotazník 

Spokojenost zákazníků jsem zjišťovala pomocí dotazníku, který jsem sestavila na 

základě nastudované teorie marketingového výzkumu. (Dotazník je přílohou č.1 této 

bakalářské práce). Otázky v dotazníku měly být sestaveny tak,  abych respondenty 

dokázala zařadit do různých kategorií podle pohlaví, věku či měsíčního příjmu. Následně 

otázky zjišťovaly spokojenost respondentů s obchody s módou, obuví, kosmetikou 

či ostatním zbožím. Také jsem zjišťovala spokojenost zákazníků se službami pro děti, jako 

například s dětskými koutky. Rovněž byla sledována spokojenost návštěvníků 

s podmínkami uzpůsobenými zejména seniorům, jako například místa k odpočinku a 

podobně. Dvě otázky byly zaměřeny na četnost návštěv Avionu ze strany zákazníků a na 

důvod, proč Avion nenavštěvují častěji. Dotazník měl také zjistit zákazníkovu spokojenost 

s doprovodnými službami (šatna, parkování, WC, odpadkové koše atd.), které Avion svým 

zákazníkům nabízí. Také jsem zjišťovala míru dostupnosti Avionu městskou hromadnou 

dopravou.  

Pro větší ochotu respondentů dotazník vyplnit, jsem se snažila o co nejmenší počet 

otázek v dotazníku, avšak musela jsem brát na zřetel relevantnost a spolehlivost informací, 

které jsem chtěla prostřednictvím dotazníku získat. Dotazník tedy čítal celkem 15 otázek 

s tím, že na každou položenou otázku měl respondent odpovědět pouze jednou vybranou 

odpovědí. Spokojenost zákazníků jsem zjišťovala pomocí škálování, kdy jsem 

respondentům nabídla tři varianty odpovědí, které měly vyjadřovat postoj respondenta k 

daným službám. Jedna varianta byla vždy kladná a vyjadřovala respondentovu naprostou 

spokojenost s danými službami, druhá varianta vyjadřovala respondentův negativní názor 

na dané služby s tím, že byl respondent v takovémto případě tázán na důvod jeho 
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nespokojenosti. Varianta poslední vyjadřovala respondentovo průměrné hodnocení daných 

služeb. 

4.2 Dotazování 

Předběžný výzkum, který jsem provedla vyplněním dotazníku s 10 respondenty, 

neukázal na problémovost žádné z otázek, a proto jsem přikročila k samotnému výzkumu. 

Celkem jsem provedla 150 dotazování; údaje, které zpracovávám v této bakalářské práci 

jsou tedy zpracovány ze 150 vyplněných dotazníků. Pro vyplnění dotazníků jsem zvolila 

cestu osobních rozhovorů, neboť si myslím, že lidé jsou v takovémto případě dotazník 

spíše ochotni vyplnit než např. při telefonickém dotazování. Samozřejmě, telefonické 

dotazování by pro mne bylo také nesrovnatelně nákladnější. Co se týče míst dotazování, 

volila jsem zejména sídliště, kde je předpoklad poměrně velkého pohybu lidí. Pro možnost 

větší pestrosti odpovědí jsem se snažila dotazovat se lidí v různých lokalitách Ostravy, 

nejčastěji to však byla lokalita Výškovice, dále pak Poruba či Radvanice. Co se věku a 

pohlaví respondentů týče, snažila jsem se tázat přibližně rovnoměrně. Bohužel, ne všichni 

oslovení byli ochotni dotazník vyplnit, případně jsem se, zvláště u starších lidí, setkala s 

odpovědí, že Avion Shopping Park vůbec neznají či Avion znají, ale ještě nikdy jej 

nenavštívili. 

4.3 Způsob zpracování získaných informací 

Na následujících stránkách provedu analýzu jednotlivých otázek z mého dotazníku 

s tím, že vždy nejprve uvedu číslo otázky a její znění. Následně pak pro přehlednost 

vytvořím ke každé otázce tabulku, z níž bude patrné, jak oslovení lidé odpovídali, tzn. 

vždy uvedu znění jednotlivých variant odpovědí  a  pomocí absolutních četností (ni) 

vyjádřím, kolik respondentů na otázku odpovědělo danou odpovědí. Dále, ve třetím sloupci 

tabulky, vždy uvedu relativní četnosti (pi), které jsou vyjádřeny podílem absolutní četnosti 

dané odpovědi k celkovému počtu odpovědí (respondentů). Po vynásobení relativní 

četnosti číslem 100 získáme procentuální vyjádření zastoupení každé varianty odpovědí. 

Pro kontrolu je vždy v posledním řádku tabulky uveden součet jak absolutních, tak 

relativních četností, přičemž součet absolutních četností musí vždy být 150 (počet 

respondentů) a součet četností relativních se musí rovnat 1. Dále jsou v každé tabulce 



Ivana Jařabáčová: Marketingový výzkum 

2010 14

uvedeny kumulativní absolutní i relativní četnosti. Kumulativní absolutní četnosti jsou 

spočítány podle vzorce [1]: 

 ∑
=

=
i

n
iki nn

1

,                               [1] 

kde nki je kumulativní absolutní četnost. 

Kumulativní četnosti relativní jsou spočítány jako podíl dané kumulativní četnosti 

absolutní k celkovému počtu respondentů a po vynásobení číslem 100 vyjadřují, kolik 

procent respondentů vybralo ze škály danou a předchozí variantu nebo varianty. Ke každé 

otázce rovněž zpracuji graf, jenž bude přehledně graficky zobrazovat relativní četnosti po 

vynásobení číslem 100, tedy procentuální vyjádření zastoupení každé varianty odpovědí. 

Pro zobrazení procentuálního vyjádření zastoupení každé varianty odpovědí jsem zvolila 

výsečové grafy, kde celý kruh vyjadřuje 100% odpovědí, a jednotlivé varianty odpovědí 

jsou vyznačeny odlišnými barvami kruhových výsečí. U každé výseče jsou také uvedena 

procenta odpovědí, vypočítané z relativních četností (Vynásobení číslem 100). Výjimku 

tvoří graf u analýzy otázky č. 3. V tomto případě jsem pro přehlednost volila graf 

sloupcový. Na ose X jsou uvedena procentuální zastoupení respondentů jednotlivých 

kategorií podle výše jejich měsíčního příjmu. Osa Y představuje relativní četnosti (pi). Ze 

stejného důvodu jsem sloupcové grafy zvolila také v části 4.5 mé bakalářské práce. Ke 

každé otázce jsem pod graf umístila slovní komentář. 
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4.4 Analýzy jednotlivých otázek z dotazníku 
 

Analýza otázky č. 1 

Znění otázky: Jste: 

Výsledky odpovědí na otázku č. 1 jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tab. 1: Výsledky odpovědí na otázku č. 1 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 

muž 64 0,43 
žena 86 0,57 
součet 150 1,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 1: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 1  

57% 43%

muži

ženy

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z  výsečového grafu 1 je patrné procentuální zastoupení žen a mužů, kteří byli osloveni a 

byli ochotni dotazník vyplnit. 57 % respondentů bylo ženského pohlaví a muži tvořili 43 % 

dotázaných. 
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Analýza otázky č. 2 

Znění otázky: Do které věkové kategorie Vás můžeme zařadit? 

Výsledky odpovědí na tuto otázku jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tab. 2: Výsledky odpovědí na otázku č. 2 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost 

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

18 - 30 let 68 0,45 68 0,45 
31 - 45 let 32 0,21 100 0,67 
46 - 60 let 31 0,21 131 0,87 
61 let a více 19 0,13 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 2: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 2 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 2 je patrné procentuální zastoupení respondentů různých věkových kategorií. 

Největší zastoupení zde mají lidé ve věku od 18 do 30 let, naopak lidé ve věku nad 61 let 

zde mají pouze 13% zastoupení, což bylo dáno jejich neznalostí Avionu Shopping Park, 

někdy však, bohužel, také jejich neochotou dotazník vyplnit. Respondenti ve věku od 31 

do 45 let a od 46 do 60 let mají ve výzkumu stejné zastoupení. 
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Analýza otázky č. 3 

Znění otázky: Váš měsíční příjem je přibližně: 

Výsledky odpovědí na otázku č. 3 jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tab. 3: Výsledky odpovědí na otázku č. 3 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost 

pi 

do 15 000 Kč 114 0,76 
15 000 - 30 000 Kč 36 0,24 
30 000 - 45 000 Kč 0 0,00 
45 000 - 60 000 Kč 0 0,00 
60 000 - 75 000 Kč 0 0,00 
více než 75 000 Kč 0 0,00 

součet 150 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 3: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 3 
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Graf 3 vyobrazuje procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 3. Měsíční příjem 76 % 

dotázaných nepřesahuje 15 000 Kč. 24% dotázaných má měsíční příjem od 15 000 do 

30 000 Kč a nikdo z dotázaných nemá měsíční příjem nad 30 000Kč.  
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Analýza otázky č. 4 

Znění otázky: Jak často navštěvujete Avion Shopping Park Ostrava? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 4 jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

Tab. 4:  Výsledky odpovědí na otázku č. 4 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

minimálně jednou týdně 11 0,07 11 0,07 
několikrát za měsíc 67 0,45 78 0,52 
zcela výjimečně 72 0,48 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 4: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 4 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsečový graf 4 znázorňuje procentuální rozdělení respondentů do tří skupin podle 

četnosti jejich návštěv Avionu. 48 % dotázaných navštěvuje Avion zcela výjimečně, 45 % 

dotázaných několikrát měsíčně a pouze 7 % dotázaných navštíví Avion Shopping Park 

Ostrava častěji než jednou týdně. 
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Analýza otázky č. 5 

Znění otázky: Co brání častějším návštěvám tohoto obchodního centra z Vaší strany? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 5 jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab. 5: Výsledky odpovědí na otázku č. 5 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost 

pi 

nedostatek času 46 0,31 
v místě mého bydliště se 
nachází jiné obchodní centrum 

48 0,32 

nesympatie k velkým obchodím 
centrům 

31 0,21 

jiný důvod 25 0,16 

součet 150 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 5: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 5 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z vyobrazeného grafu 5 vyplývá, že jiné obchodní centrum, nacházející se v místě bydliště 

respondentů je nejčastějším důvodem proč respondenti Avion nenavštěvují častěji. Tuto 

odpověď vybralo 32 % respondentů. Druhým nejčetnějším důvodem je nedostatek času (31 

% dotázaných). 21 % respondentů nemá velká obchodí centra rádo a 16 % respondentů 

uvedlo jiný důvod, proč z jeho strany nedochází k častějším návštěvám Avionu. 

Nejčastějším důvodem byl nedostatek finančních prostředků pro častější nakupování. 
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Analýza otázky č. 6 

Znění otázky: Jak byste zhodnotil množství a kvalitu obchodů s módou (oděvy, módní 

doplňky)? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 6 jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tab. 6: Výsledky odpovědí na otázku č. 6 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

jsem zcela spokojen 39 0,26 39 0,26 

tyto obchody mi 
víceméně vyhovují 

92 0,61 131 0,87 

nejsem spokojen 19 0,13 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 6: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 6 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 6 je patrné, že 61 % dotázaných považuje množství a kvalitu obchodů s módou 

jako průměrnou. 26 % dotázaných je s těmito obchody zcela spokojeno a 13 % dotázaných 

hodnotí tyto obchody negativně. Mezi nejčastější důvody negativního hodnocení obchodů 

s módou je výše cen, která podle zákazníků neodpovídá kvalitě výrobků, a dále také malý 

počet obchodů s velkými velikostmi oděvů.    
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Analýza otázky č. 7 

Znění otázky: Jste spokojen s obchody, nabízejícími zejména kosmetické výrobky? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 7 jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tab. 7: Výsledky odpovědí na otázku č. 7 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

ano,zcela mi vyhovují 62 0,41 62 0,41 

jejich složení a kvalitu 
hodnotím jako průměrnou 

78 0,52 140 0,93 

nejsem s nimi spokojen 10 0,07 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 7: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 7 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 7 lze vyčíst, že většina dotázaných (52 %) ohodnotila obchody nabízející 

kosmetické výrobky jako průměrné. 41 % dotázaných má na tyto obchody zcela pozitivní 

názor a pouze 7 % respondentů je hodnotí negativně. Nejčastějšími důvody negativního 

hodnocení je opět výše cen těchto výrobků, a také se objevily názory, zvláště u 

respondentů mužského pohlaví, že tyto obchody jsou zcela zbytečné a na jejich místě by 

upřednostnili pivní výčep.  
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Analýza otázky č. 8 

Znění otázky: Váš názor na množství a kvalitu obchodů nabízejících obuv je: 

Výsledky odpovědí na otázku č. 8 jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tab. 8: Výsledky odpovědí na otázku č. 8 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 

Kumulativní 
četnosti 

absolutní relativní 
pozitivní, množství a kvalita 
těchto obchodů mi zcela 
vyhovuje 

69 0,46 69 0,46 

průměrný, ne vždy naleznu, 
co právě hledám 

74 0,49 143 0,95 

negativní 7 0,05 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 8: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 8 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 8 lze vyčíst, že respondenti ohodnotili obchody nabízející obuv ze 46 % pozitivně, 

ze 49 % mají na tyto obchody průměrný názor a z  5 % hodnotí obchody s obuví negativně, 

zejména respondentům chybí více českých obchodů.  
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Analýza otázky č. 9 

Znění otázky: Nabídka občerstvení v Avionu Shopping Park je pro mne: 

Výsledky odpovědí na otázku č. 9 jsou uvedeny v tabulce 9.  

 

Tab. 9: Výsledky odpovědí na otázku č. 9 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

naprosto dostačující 60 0,40 60 0,40 
víceméně mi 
vyhovuje 

80 0,53 140 0,93 

nedostačující 10 0,07 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 9: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 9 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 9 lze vyčíst, že 40 procentům oslovených nabídka občerstvení v Avionu Shopping 

Park zcela vyhovuje a 53 procent respondentů nabídku hodnotí jako dostačující. Pouze 7 

procent respondentů s nabídkou není spokojeno, a to nejčastěji z důvodů nedostatečné 

nabídky zdravé výživy či absence fastfoodu KFC. 
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Analýza otázky č. 10 

Znění otázky: Jak jste spokojen s nabídkou zařízení určených zejména dětem?  

Výsledky odpovědí na otázku č. 10 jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tab. 10: Výsledky odpovědí na otázku č. 10 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 

tato zařízení mi naprosto 
vyhovují 

12 0,08 

kvalita a množství těchto 
zařízení je dostačující 

27 0,18 

tato zařízení mi vůbec 
nevyhovují 

9 0,06 

tato zařízení nevyužívám, 
nemám tedy o nich přehled 

102 0,68 

součet 150 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 10: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 10 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 Z grafu 10 je patrné, že 68 % respondentů uvedlo, že dětské koutky nevyužívá, tudíž o 

nich nemá vůbec přehled. 18 procentům respondentů tyto služby přijdou dostačující a 8 % 

respondentů je vnímá naprosto pozitivně. 6 % dotázaných dětské koutky hodnotí 

negativně, zejména z důvodu jejich počtu (podle nespokojených respondentů je jich málo) 

a také postrádají koutky, kde by děti mohly rozvíjet své tvůrčí schopnosti.  
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Analýza otázky č. 11 

Znění otázky: Jak hodnotíte nabídku ostatních prodejen? (Elektro, květinářství, sportovní 

potřeby apod.) 

Výsledky odpovědí na otázku č. 11 jsou uvedeny v tabulce 11. 

 

Tab. 11: Výsledky odpovědí na otázku č. 11 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

je pro mne zcela 
dostačující 

66 
0,44 66 0,44 

v podstatě mi vyhovuje 82 0,55 148 0,99 
nabídka je nedostatečná 2 0,01 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 11: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 11 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z  grafu 11 lze odečíst, že naprosto spokojeno je s ostatními obchody 44 % dotázaných. 55 

% dotázaných nabídku hodnotí jako průměrnou a pouze 1 % dotázaných si myslí, že 

nabídka těchto obchodů je nedostatečná. Tito oslovení v Avionu postrádají obchod 

s chovatelskými potřebami či prodejnu Dopravního podniku Ostrava a.s. 

 



Ivana Jařabáčová: Marketingový výzkum 

2010 26

Analýza otázky č. 12 

Znění otázky: Jaký máte názor na doprovodné služby, které Avion Shopping Park 

poskytuje? (Parkování, místa k odpočinku, WC, čistota, šatna, odpadkové koše apod.) 

Výsledky odpovědí na otázku č. 12 jsou uvedeny v tabulce 12. 

 

Tab. 12: Výsledky odpovědí na otázku č. 12 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

jsem s těmito službami 
zcela spokojen 

89 0,59 89 0,59 

jsem poměrně spokojen 54 0,36 143 0,95 

nejsem s těmito službami 
zcela spokojen 

7 0,05 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 12: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 12 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 12 lze vyčíst, že 59 % dotázaných je s doprovodnými službami Avionu Shopping 

park Ostrava zcela spokojeno. 36 % dotázaných hodnotí doprovodné služby jako 

průměrné. Jen 5 % dotázaných hodnotí tyto služby negativně. Tito oslovení by si přáli 

zejména více míst k odpočinku – laviček či ještě více parkovacích míst. 
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Analýza otázky č. 13 

Znění otázky: Jak byste ohodnotil dostupnost Avionu Shopping Park městskou hromadnou 

dopravou? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 13 jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Tab. 13: Výsledky odpovědí na otázku č. 13 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

Avion Shopping park je pro 
mne snadno dostupný MHD 

80 0,53 80 0,53 

Avion Shopping park je pro 
mne víceméně dostupný 
MHD 

48 0,32 128 0,85 

Avion Shopping park je pro 
mne obtížně dostupný MHD 

22 0,15 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 13: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 13 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 13 vyplývá, že pro 53 % respondentů je Avion Shopping park Ostrava snadno 

dostupný. Pro 32 % respondentů je Avion víceméně dostupný a 15 % respondentů 

odpovědělo, že Avion je pro ně dostupný obtížně.   
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Analýza otázky č. 14 

Znění otázky: Jaký je Váš názor na Albert Hypermarket, nacházející se v Avionu Shopping 

Park Ostrava? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 14 jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tab. 14: Výsledky odpovědí na otázku č. 14 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost    

pi 

tento obchod mi vyhovuje, 
navštěvuji jej 

27 0,18 

obchod navštívím občas 95 0,63 

obchod je mi nesympatický a 
nenavštěvuji jej 

28 0,19 

součet 150 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 14: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 14 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 14 vyplývá, že možná překvapivě, 19 % respondentů Albert hypermarket hodnotí 

negativně a jeho návštěvám se vyhýbá. Zejména je to z důvodu nepřehlednosti a vysokých 

cen. Dokonce velká spousta dotázaných uvedla, že Hypernova (která zde byla v minulosti) 

jim byla mnohem sympatičtější a více jim vyhovovala. 63 % dotázaných tento obchod 

navštíví občas a pouze 18  % dotázaných obchod zcela vyhovuje. 
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Analýza otázky č. 15 

Znění otázky: Jaký je Váš názor na služby a podmínky uzpůsobené zejména seniorům? 

(Místa k odpočinku, bezbariérový přístup, dostupnost MHD, optimální ceny apod.) 

Výsledky odpovědí na otázku č. 15 jsou uvedeny v tabulce 15. 

Tab. 15: Výsledky odpovědí na otázku č. 15 

 
Absolutní četnost 

ni 
Relativní četnost 

pi 
Kumulativní četnosti 
absolutní relativní 

jsem velmi spokojen 41 0,27 41 0,27 
jsem víceméně spokojen 95 0,63 136 0,91 
nejsem zcela spokojen 14 0,09 150 1,00 

součet 150 1,00 - - 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 15: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 15 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z tohoto výsečového grafu 15 je patrné, že 64 % oslovených se domnívá, že senioři mohou 

být víceméně spokojeni. 27 % respondentů zastává názor, že senioři mohou být zcela 

spokojeni a 9 % dotázaných si myslí, že seniorům může něco scházet. Důvody, které se 

objevovaly při negativních odpovědích, souvisely především s cenami, které jsou pro 

seniory údajně vysoké, a také s velmi malým množstvím obchodů s módou, kde by senioři 

nakoupili oblečení úměrné jejich věku a typu postavy. Také údajně schází větší počet míst 

k odpočinku. 
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4.5 Analýza zjišťující možnou závislost odpovědí na pohlaví či věku 

respondentů u vybraných otázek 

Do této části mé bakalářské práce jsem z dotazníku vybrala čtyři otázky, u kterých 

jsem předpokládala možnou závislost mezi pohlavím či věkem respondentů a vybranou 

odpovědí na určitou otázku. Výsledky odpovědí jsou opět uvedeny v tabulkách a ke každé 

otázce je rovněž zpracován graf.    

  

Analýza otázky č. 4 - při rozdělení výběrového souboru podle pohlaví 

Znění otázky: Jak často navštěvujete Avion Shopping park Ostrava? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 4 , při rozdělení výběrového souboru podle pohlaví, jsou 

uvedeny v tabulce 16. 

 

Tab. 16: Výsledky odpovědí na otázku č. 4, při rozdělení výběrového souboru podle 

pohlaví 

 
muži ženy 

Absolutní 
četnost ni 

Relativní 
četnost pi 

Absolutní 
četnost ni 

Relativní 
četnost pi 

minimálně jednou 
týdně 

5 0,08 6 0,07 

několikrát za měsíc 22 0,34 45 0,52 
zcela výjimečně 37 0,58 35 0,40 

součet 64 1,00 86 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivana Jařabáčová: Marketingový výzkum 

2010 31

Graf 16: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 4 při rozdělení 

vývěrového souboru podle pohlaví 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 16 je patrné, že ženy nejčastěji navštěvují Avion Shopping Park několikrát za 

měsíc, kdežto nejčastější odpověď respondentů mužského pohlaví byla „zcela výjimečně“. 

Nejmenší četnost odpovědí byla návštěvnost minimálně jednou týdně, a to u obou pohlaví.  

 

Analýza otázky č. 5 - při rozdělení výběrového souboru podle pohlaví 

Znění otázky: Co brání častějším návštěvám obchodního centra z Vaší strany? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 5, při rozdělení respondentů podle pohlaví, jsou uvedeny 

v tabulce 17. 
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Tab. 17: Výsledky odpovědí na otázku č. 5 při rozdělení výběrového souboru podle 

pohlaví 

 
muži ženy 

Absolutní 
četnost ni 

Relativní 
četnost pi 

Absolutní 
četnost ni 

Relativní 
četnost pi 

nedostatek času 19 0,30 28 0,33 
v místě mého bydliště se 
nachází jiné obchodní centrum 

20 0,31 28 0,33 

nesympatie k velkým obchodím 
centrům 

14 0,22 17 0,20 

jiný důvod 11 0,17 13 0,14 

součet 64 1,00 86 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 17: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 5 při rozdělení 

výběrového souboru podle pohlaví  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Překvapivě, z grafu 17 vyplývá, že oslovení se v četnosti odpovědí liší jen nepatrně. 

Zatímco u žen došlo ke shodě četností první a druhé odpovědi, muži jako hlavní důvod 

uvedli návštěvnost jiného obchodního centra. 
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Analýza otázky č. 6 - při rozdělení výběrového souboru podle pohlaví a podle věku 

(věková hranice – 30 let) 

Znění otázky: Jak byste zhodnotil množství a kvalitu obchodů s módou?  

Výsledky odpovědí na otázku č. 6, při rozdělení vývěrového souboru podle pohlaví a věku, 

jsou uvedeny v tabulce 18. 

 

Tab. 18 (1. část): Výsledky odpovědí na otázku č. 6, při rozdělení výběrového souboru 

podle pohlaví a věku (část 1. - muži) 

 

muži 
do 30 let (včetně) nad 30 let 

Absolutní 
četnost           

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

Absolutní 
četnost       

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

jsem zcela 
spokojen 

8 0,27 9 0,26 

tyto obchody mi 
víceméně vyhovují 

21 0,70 21 0,62 

nejsem spokojen 1 0,03 4 0,12 

součet 30 1,00 34 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 18 (2. část): Výsledky odpovědí na otázku č. 6, při rozdělení výběrového souboru 

podle pohlaví a věku (část 2. - ženy) 

 

ženy 
do 30 let (včetně) nad 30 let 

Absolutní 
četnost       

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

Absolutní 
četnost       

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

jsem zcela spokojen 11 0,28 11 0,23 

tyto obchody mi 
víceméně vyhovují 

23 0,59 27 0,57 

nejsem spokojen 5 0,13 9 0,19 

součet 39 1,00 47 1,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 18: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 6 při rozdělení 

výběrového souboru podle pohlaví a podle věku (věková hranice 30 let)  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 18 ukázal, že největší četnost negativního hodnocení obchodů s módou je u žen 

starších 30 let. Naopak nejméně nespokojených respondentů je mužského pohlaví s věkem 

do 30 let. 

 

Analýza otázky č. 15 - při rozdělení výběrového souboru podle pohlaví a podle věku 

(věková hranice – 60 let) 

Znění otázky: Jaký je Váš názor na služby a podmínky uzpůsobené zejména pro seniory? 

Výsledky odpovědí na otázku č. 15 při rozdělení výběrového souboru podle pohlaví a věku 

jsou uvedeny v tabulce 19. 
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Tab. 19 (1. část): Výsledky odpovědí na otázku č. 15 při rozdělení výběrového souboru 

podle pohlaví a podle věku (část 1. - muži) 

 

muži 
do 60 let (včetně) nad 60 let 

Absolutní 
četnost        

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

Absolutní 
četnost       

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

jsem velmi spokojen 18 0,3333 3 0,3000 
jsem víceméně spokojen 31 0,5741 5 0,5000 

nejsem zcela spokojen 5 0,0926 2 0,2000 

součet 54 1,0000 10 1,0000 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 19 (2. část): Výsledky odpovědí na otázku č. 15 při rozdělení výběrového souboru 

podle pohlaví a podle věku (část 2. - ženy) 

 

ženy 
do 60 let (včetně) nad 60 let 

Absolutní 
četnost       

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

Absolutní 
četnost       

ni 

Relativní 
četnost       

pi 

jsem velmi spokojen 18 0,2338 2 0,2222 

jsem víceméně spokojen 53 0,6883 6 0,6667 

nejsem zcela spokojen 6 0,0779 1 0,1111 

součet 77 1,0000 9 1,0000 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 19: Procentuální zastoupení jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 15 při 

rozdělení výběrového souboru podle pohlaví a podle věku (věková hranice 60 let)  
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 19 je patrné, že nejméně spokojeni jsou muži nad 60 let. Obecně lze vyčíst, že lidé 

pod 60 let jsou s podmínkami spokojeni více.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivana Jařabáčová: Marketingový výzkum 

2010 37

 

5. Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala jedním z typů marketingového výzkumu, a to 

výzkumem spokojenosti zákazníků. Nejprve jsem se snažila nastudovat si z odborné 

literatury co nejvíce teoretických informací, zaměřených na tento problém. V teoretické 

části této práce jsem se snažila o shrnutí těchto poznatků. V rámci praktické části mé 

bakalářské práce jsem provedla marketingový výzkum, který se zabýval spokojeností 

zákazníků obchodního centra Avion Shopping park Ostrava. Pomocí dotazování, jako 

zvolené techniky marketingového výzkumu, a sestaveného dotazníku (15 otázek), jsem 

zjišťovala názory návštěvníků Avionu Shopping Park Ostrava na různé kategorie obchodů, 

služby, jež Avion svým zákazníkům nabízí, či například na četnost jejich návštěv tohoto 

obchodního centra. Co se pohlaví a věku respondentů týče, snažila jsem se dotazovat se 

vždy rovnoměrně, bohužel, zvláště u starších obyvatel Ostravy jsem se často setkávala 

s neochotou dotazník vyplnit. Pro možnost větší pestrosti variant odpovědí jsem se 

dotazovala v různých částech Ostravy. Údaje, získané na základě 150 vyplněných 

dotazníků, jsem v praktické části této práce analyzovala a zpracovala do tabulek a grafů. 

Z výzkumu vyplynulo, že respondenti nejčastěji navštěvují Avion pouze výjimečně, 

a to zejména z důvodu jiného obchodního centra v místě jejich bydliště. Dotázaní hodnotí 

obchody s módou, kosmetickými výrobky i s obuví jako průměrné, příčinou negativního 

hodnocení těchto obchodů jsou hlavně ceny, které jsou podle respondentů v těchto 

obchodech nepřiměřeně vysoké, a také by respondenti uvítali více obchodů s oděvy větších 

velikostí. U respondentů mužského pohlaví jsem se několikrát setkala s odpovědí, že jsou 

tyto obchody zbytečné a že by upřednostnili na jejich místě pivní výčep. Nabídka 

občerstvení je pro respondenty dostačující a o zařízeních pro děti často nemají přehled, 

neboť je nevyužívají. Nabídku ostatních prodejen hodnotí jako průměrnou a většina 

dotázaných je s doprovodnými službami, jež Avion svým zákazníkům poskytuje (místa 

k odpočinku, WC, odpadkové koše apod.) zcela spokojena. Pro většinu dotázaných je 

Avion Shopping Park snadno dostupný městskou hromadnou doravou. Co se týče 

hypermarketu Albert, 19 % dotázaných uvedlo, že je jim obchod nesympatický, neradi jej 

navštěvují a obchod jim vyhovoval více před rekonstrukcí. Většina respondentů také 

uvedla, že senioři mohou být s podmínkami uzpůsobenými zejména pro seniory (místa 

k odpočinku – lavičky apod.) víceméně spokojeni.  
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Při zjišťování možné závislosti mezi pohlavím či věkem respondenta a vybranou 

variantou odpovědi se ukázalo, že ženy navštěvují Avion častěji než muži. Důvody, proč 

toto obchodní centrum nenavštěvují častěji, se u jednotlivých pohlaví příliš neliší. Při 

hodnocení obchodů s módou vyšlo najevo, že nejvíc nespokojeny jsou s těmito obchody 

ženy starší 30 let. Naopak nejvíce jsou spokojeni muži mladší 30 let. Dále bylo zjištěno, že 

muži starší 60 let jsou z 20 % nespokojeni s podmínkami uzpůsobenými zejména 

seniorům. Naopak ženy mladší 60 let si myslí, že senioři mohou být na tomto místě 

spokojeni.  

Vedení Avionu Shopping Park Ostrava bych doporučila zařadit do mixu nájemníků 

obchod nabízející oděvy velkých velikostí a módu pro starší občany. Také bych doporučila 

umístění většího množství laviček. V rámci značné nespokojenosti respondentů 

s hypermarketem Albert bych průzkumem zjistila podrobnější příčiny tohoto negativního 

hodnocení.       
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Příloha č. 1 
1. Jste:  
 

□ muž 

□ žena 
 
 

2. Do které věkové kategorie Vás můžeme zařadit? 
 

□ 18 – 30 let 

□ 31 – 45 let 

□ 46 – 60 let 

□ 61 let a více 
 
 

3. Váš měsíční příjem je přibližně: 
 

□ do 15 000 Kč 

□ 15 000 – 30 000 Kč 

□ 30 000 – 45 000 Kč 

□ 45 000 - 60 000 Kč 

□ 60 000 – 75 000 Kč 

□ více než 75 000 Kč 
 
 

4. Jak často navštěvujete Avion Shopping Park Ostrava? 
 

□ minimálně jednou týdně 

□ několikrát za měsíc 

□ zcela výjimečně  
 
   

5. Co brání častějším návštěvám tohoto obchodního centra z Vaší strany? 
 

□ nedostatek času 

□ v místě mého bydliště se nachází jiné obchodní centrum 

□ nesympatie k velkým obchodním centrům 

□ jiný důvod (uveďte prosím) 
 
 

 
 
 



6. Jak byste zhodnotil množství a kvalitu obchodů s módou (oděvy, módní doplňky)? 
 

□ jsem zcela spokojen 

□ tyto obchody mi víceméně vyhovují 

□ nejsem spokojen (dopište, prosím, co je pro Vás nevyhovující) 
 
 
7. Jste spokojen s obchody nabízejícími zejména kosmetické výrobky? 
 

□ ano, zcela mi vyhovují 

□ jejich složení a kvalitu hodnotím jako průměrnou 

□ nejsem s nimi spokojen (uveďte, prosím, důvod) 
 
 

8. Váš názor na množství a kvalitu obchodů prodávajících obuv je: 
 

□ pozitivní, množství a kvalita těchto obchodů mi zcela vyhovují 

□ průměrný, ne vždy naleznu, co právě hledám 

□ negativní (uveďte, prosím, důvod) 
 

 
9. Nabídka občerstvení v Avionu Shopping Park je pro mne: 
 

□ naprosto dostačující 

□ víceméně mi vyhovuje 

□ nedostačující (uveďte prosím, co postrádáte) 
 
 

10. Jak jste spokojen s nabídkou zařízení určených zejména dětem                               
(dětské koutky apod.)? 

 

□ tato zařízení mi naprosto vyhovují 

□ kvalita a množství těchto zařízení je dostačující 

□ tato zařízení nevyužívám, nemám tedy o nich přehled 

□ tato zařízení mi vůbec nevyhovují (uveďte, prosím, proč) 
 
 

11. Jak hodnotíte nabídku ostatních prodejen  
      (elektro, květinářství, sportovní potřeby apod.)? 
 

□ je pro mne zcela dostačující 

□ v podstatě mi vyhovuje 

□ nabídka je nedostatečná (uveďte prosím, co Vám nevyhovuje) 



12. Jaký máte názor na doprovodné služby, které Avion Shopping Park poskytuje 
      (parkování, místa k odpočinku, WC, čistota, šatna, odpadkové koše apod.)? 
 

□ jsem s těmito službami zcela spokojen 

□ jsem poměrně spokojen 

□ nejsem s těmito službami zcela spokojen (uveďte, prosím, proč) 
 
 
13. Jak byste ohodnotil dostupnost Avionu Shopping Park městskou hromadnou  

dopravou? 
 

□ Avion Shopping Park je pro mne snadno dostupný MHD 

□ Avion Shopping Park je pro mne víceméně dostupný MHD 

□ Avion Shopping Park je pro mne obtížně dostupný MHD 
 
 
14. Jaký je Váš názor na Albert Hypermarket, nacházející se v Avionu Shopping 

Park? 
 

□ tento obchod mi vyhovuje, navštěvuji jej 

□ obchod navštívím občas 

□ obchod je mi nesympatický a nenavštěvuji jej (uveďte prosím důvod) 
 

 
15. Jaký je Váš názor na služby a podmínky uzpůsobené zejména seniorům 
      (místa k sezení, bezbariérový přístup, dostupnost MHD, optimální ceny apod.)? 
 

□ jsem velmi spokojen 

□ jsem víceméně spokojen 

□ nejsem zcela spokojen (uveďte, prosím, z jakého důvodu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


