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1 Úvod, cíl práce

Pro dobrou a dlouhodobou funkci jakékoliv organizace či podniku je nutno 

uspokojit potřeby zákazníků a jejich splněné představy o nákupu pak následně mohou vést 

aţ k jejich loajalitě vůči prodejci. Vedení společností si uţ dnes uvědomuje, ţe v  trţních 

podmínkách je oblast péče o zákazníka tím nejcennějším kapitálem pro podnik. Proto 

existuje trvalý konkurenční boj prodejců o přízeň uţivatelů a získaní jejich trvalé přízně. 

Takovýmto způsobem se zvyšuje prestiţ firem, upevňuje se jejich pozice na trhu, budují 

tímto své dobré jméno a zvyšují konkurenceschopnost. Vţdyť klíčem k úspěchu je podíl 

zákazníka na zisku společnosti, proto se musíme zajímat o jeho přání a potřeby. 

Nejdůleţitějším zdrojem informací pro společnost je právě zákazník. Informace od nich 

můţeme získat na základě provedeného marketingového výzkumu. Marketingový výzkum 

hledá vhodné moţnosti řešení a pomáhá nám uskutečňovat důleţitá marketingová 

rozhodnutí. Provedený marketingový výzkum nám můţe pomoc zjistit, který výrobek 

na trhu zákazníkům schází. Při zavádění nového výrobku na trh získáme marketingovým 

výzkumem informace o vlastnostech výrobku (např. o balení, ceně nebo obalu), 

které by zákazníci uvítali. Na základě výzkumu můţeme zlepšit spokojenost zákazníků 

se stávajícím výrobkem a tak zvýšit jeho prodej.  

Cílem bakalářské práce je realizace marketingového výzkumu a následné 

vyhodnocení zjištěných dat. Marketingový výzkum je zaměřený na znalost a povědomí 

zákazníků o zeleninových šťávách REFIT, které vyrábí společnost Beskyd Fryčovice, a.s.  

Bakalářská práce je rozdělena do šesti částí. Po úvodní části následuje kapitola 

druhá, ve které je uvedena stručná charakteristika společnosti Beskyd Fryčovice, a.s., 

pro kterou budu výzkum provádět. Protoţe rozsah marketingového výzkumu je velice 

obsáhlý věnuji mu ve své práci větší část a to v kapitole třetí, nazvané Teoretické vymezení 

marketingového výzkumu. Marketingový výzkum budu provádět přímo v terénu, 

proto budu klást velký důraz na praktickou část a na výsledky výzkumu. Ve čtvrté části -

 Analýza provedeného marketingového výzkumu - provedu vyhodnocení dotazníků. 

Na základě vyhodnocených dotazníků navrhnu společnosti návrhy a doporučení, 

která budou uvedena v části páté - Návrhy a doporučení. V závěrečné šesté části pak celou 

práci stručně zhodnotím. 
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2 Charakteristika společnosti Beskyd Fryčovice a.s. 

Součástí marketingového prostředí je mikroprostředí a makroprostředí, proto budu 

společnost charakterizovat z pohledu těchto dvou sloţek. 

2.1 Mikroprostředí 

Do mikroprostředí řadíme vlivy, které bezprostředně ovlivňují schopnost podniku 

uspokojovat potřeby svých zákazníků - tedy podnik samotný [8]. 

2.1.1 Profil společnosti 

Beskyd Fryčovice, a.s., je společnost působící přes 40 let na obchodním 

a potravinářském trhu. Tradiční sortiment balených brambor rozšířily o výrobky 

ze zpracovaných brambor, dále o jednodruhové a vícedruhové chlazené zeleninové směsi, 

ovocné saláty, bylinky a zeleninové šťávy REFIT. 

V těchto komoditách zaujímá společnost přední postavení na trhu České republiky. 

K dalším obchodním aktivitám patří velkoobchod potravin, který vhodně doplňuje nabídku 

výrobků v oblasti společného stravování a také vlastní autodoprava. S výrobky se můţeme 

setkávat v maloobchodních a velkoobchodních řetězcích, v zařízeních veřejného, 

podnikového, školního a zdravotnického stravovaní [11, 21]. 

2.1.2 Historie společnosti 

Beskyd Fryčovice, a.s., byla zaloţena členskými zemědělskými druţstvy v roce 

1969 s prvním výrobním programem horkovzdušného sušení pícnin. V roce 1975 byl 

uveden do provozu sklad pro úpravu konzumních brambor, který byl v důsledku rostoucí 

spotřeby následující léta rozšiřován. Výrobní program průmyslového loupání konzumních 

brambor zahájil provoz roku 1978.  

Od roku 1989 probíhala také výroba bramborových lupínků Beskyd chips, díky 

kterým se společnost Beskyd Fryčovice dostala do podvědomí spotřebitelů.  



Lenka Laštůvková: Marketingový výzkum ve vybrané společnosti 

2010   3 

Se zvyšující se poptávkou po konzumaci čerstvé zeleniny vznikl roku 1993 nový 

výrobní program zaměřený na výrobu upravené čerstvé zeleniny. V roce 2002 byl nově 

zakoupen a zrekonstruován provoz pro zpracování brambor v Horní Cerekvi [11, 21]. 

2.1.3 Organizační struktura 

Akciová společnost je organizována do struktury, jejíţ součástí jsou jednotlivá 

oddělení. V čele společnosti stojí generální ředitel. Důleţitou částí pro mou práci 

je Výrobní středisko, pod které spadají lahůdky a výroba šťáv. Organizační struktura 

je uvedena v příloze č. 1 [21]. 

2.1.4 Marketingová komunikace 

Společnost má svou marketingovou komunikaci, prostřednictvím které informuje 

své zákazníky o všech důleţitých a zajímavých novinkách. Vyuţívá nejmodernějších 

forem komunikace, jako je např. internet. Nabízí zákazníkům ochutnávkové akce, 

při kterých mají moţnost seznámit se s novými, ale i stávajícími výrobky. Dále se podílí 

na rozvoji svého regionu a to prostřednictvím sponzoringu různých kulturních, 

sportovních a charitativních akcí [11]. 

2.1.5 Konkurence společnosti 

Společnost má konkurenci v jednotlivém odvětví. Jedná se o konkurenci komoditní 

mezi dodavateli stejného druhu zboţí.  

Konkurence pro odvětví: 

 zeleninových šťáv - Eden, Biotta, Voelkel, Jacoby, Beutelsbacher, Banner; 

 zpracované zeleniny - EXTIM - PROFI, s.r.o., Bonduelle, Alibona, a.s.; 

 lahůdkových salátů - Kadlecovi, s.r.o., Perkins, s.r.o., Nika CHrastava, s.r.o.; 

 bylinek - TITBIT, s.r.o., Gold Group, s.r.o., ABASTO s.r.o.; 

 loupaných brambor - AGRICO Bohemia, s.r.o., Bramborárna Šanca, 

Bramborárna Bukovice, s.r.o.; 

 balených brambor - Bramko Semice, Euro Agras, s.r.o, ZD Popelín; 

 výroby knedlíků - FAHO, s.r.o., HaKne, s.r.o., Svoboda - výroba domácích 

knedlíků, s.r.o. [21]. 
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2.1.6 Zákazníci společnosti 

Zákazníci společnosti se skládají z gastronomických zařízení (restaurace, jídelny, 

prodejny rychlého občerstvení), tak v maloobchodních prodejnách a prodejnách zdravé 

výţivy. Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti Beskyd Fryčovice, a.s., patří: 

Gastronomická zařízení

 Eurest, spol. s r.o.; 

 ARAMARK, s.r.o.; 

 IKEA Česká republika, s.r.o.; 

 GTH CATERING, a.s.; 

 Burger King; 

 STARBUCKS COFFEE; 

 Lázně Darkov, a.s.; 

 KFC.

Maloobchodní zařízení 

 Makro Cash & Carry ČR, s.r.o.; 

 AHOLD ČR, a.s.; 

 Globus ČR, a.s.; 

 Tesco Stores ČR, a.s.; 

 SPAR ČOS s.r.o.; 

 BILLA, s.r.o.; 

 HRUŠKA, s.r.o.; 

 PR market, s.r.o.

Prodejny zdravé výživy 

 Aleš Maďa – VEGA – Zdravá výţiva; 

 VEGA PROVITA, s.r.o.; 

 Vegetariánská jídelna Kroměříţ [21]. 

2.1.7 Dodavatelé společnosti 

Hlavním dodavatelem surovin pro výrobu je AGRO Měřín. Dalšími dodavateli jsou 

tuzemské a zahraniční společnosti. Mezi významné dodavatele společnosti Beskyd 

Fryčovice a.s., patří: 

 AGRO - Měřín, a.s.; 

 Europlant šlechtitelská spol. s r.o.; 

 Podravka - Lagris, a.s.; 

 TEKOO, spol. s r.o.; 

 ZD Otice; 

 ZELTR, spol. s r.o.; 

 Hortim - International, spol. s r.o.; 

 Ţampionárna IP, a.s. [21].
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2.2 Makroprostředí 

Makroprostředí je tvořeno rozsáhlejším okolím, které obklopuje mikroprostředí. 

Makroprostředí společnosti se skládá z faktorů ekonomických, technologických, 

demografických, sociálních, politicko - regulačních a z přírodního prostředí [7, 8]. 

2.2.1 Ekonomické faktory 

V důsledku finanční krize a vyšší míry nezaměstnanosti, která ve 12. měsíci roku 2009 

byla 9,20 %, docházelo k tomu, ţe spotřebitelé začali více šetřit. To se projevilo především na 

výběru potravin, kdy dávali přednost potravinám v niţší cenové hladině a ve větším mnoţství. 

Nedívali se příliš na kvalitu nakupovaných surovin. V roce 2009 byla průměrná hrubá mzda 

23 350 Kč. Oproti roku 2008 stoupla o 1 068 Kč. Obyvatelé s vyššími příjmy jsou proto pro 

společnost Beskyd Fryčovice potencionálními zákazníky a budou mít i zásadní vliv na 

dlouhodobý odbyt jejich produktů [17, 18]. 

2.2.2 Technologie 

Jedním z nejdůleţitějších kritérií společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. je kvalita 

výsledných produktů. V roce 2001 se Beskyd Fryčovice, a.s. stala drţitelem certifikátu kvality 

ISO 9001 : 2000, který je v příloze č. 2, uděleného prestiţní certifikační agenturou Bureau 

Veritas Quality International se sídlem v Londýně. Společnost Beskyd Fryčovice je drţitelem 

normy kvality BRC
1
 a IFS

2
, která je ke zhlédnutí v příloze č. 3, pro výrobu chlazené, balené a 

krájené zeleniny. Další normou, je norma kvality pro pěstování brambor a bylinek GLOBAL 

G.A.P, která je uvedena v příloze č. 4. V roce 2004 bylo za spoluúčasti Výzkumného ústavu 

potravinářského průmyslu Praha, VŠCHT PRAHA a společnosti ŢĎAS, a.s. ve společnosti 

Beskyd Fryčovice vybudováno centrum vysokotlakých technologií pro výzkum a vývoj 

ošetřování potravin velmi vysokým tlakem. Tato technologie se pouţívá pro zpracování 

zeleniny při výrobě přírodních zeleninových šťáv REFIT [12, 13, 21]. 

                                                 
1 BRC - British Ratail Consortium je nejvýznamnější mezinárodní standard, který řeší poţadavky na bezpečnost potravin nebo 

obalů určených pro potravinářství [ 19]. 

2 IFS - International Food Standard je mezinárodní potravinářská norma pro zajištění kvality a pro bezpečnost potravin pro vlastní 

obchodní značky [20 ]. 
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3 Teoretická vymezení marketingového výzkumu 

Marketing 

Marketing je umění nacházet příležitosti, rozvíjet je a výnosně jich využívat. 

          Philip Kotler 

3.1 Marketing 

,,Marketing je společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím jednotlivci a 

skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot“ 

[1].  

Nejde ale jen o prodej a reklamu. Marketingem udrţujeme stálý zájem zákazníků 

o nákup a snaţíme se také získávat zákazníky nové – a to znalostí jejich přání a potřeb. Pokud 

budeme obeznámeni se stávající poptávkou zboţí na trhu, dokáţeme nejen uspokojit 

nakupující, ale následně i zvýšit zisk [1, 5]. 

3.2 Marketingový informační systém 

,,Úkolem marketingového informačního systému je shromáţdit, utřídit, analyzovat, 

vyhodnotit a předat informace marketingovému managementu tak, aby byly uţitečné, aktuální 

a zpracované ve formě, která můţe slouţit jako podklad pro rozhodování“ [1].  

Umoţňuje podnikovému marketingu vyuţívat získaných informací průběţně.  

 

Vztahy marketingového informačního systému 

Marketingový informační systém hodnotí, zpracovává a distribuuje informace 

marketingovým manaţerům. Vstupem do MIS jsou informace z marketingového okolí, 

cílových trhů, marketingových kanálů, veřejnosti apod. Marketingový manaţeři pak analyzují, 

plánují, realizují a kontrolují informace z marketingového informačního systému a na základě 

těchto procesů tvoří marketingová rozhodnutí. Mezi vstupem a výstupem z marketingového 

informačního systému existuje komunikační zpětná vazba. Vztahy marketingového 

informačního systému jsou znázorněny na Obr. č. 1 [1]. 

 

 
 

Obrázek 1: Vztahy marketingového informačního systému 
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Pramen: [1 + vlastní zpracování] 

3.3 Definování informačních potřeb  

Bez informací by podnik nemohl správně rozhodovat. V dnešní době existuje 

nepřeberné mnoţství informací. Problémem tedy není informace získat, ale nalézt správné a 

lepší informace. Pro úspěšnost podniku je důleţité znát potřeby a přání zákazníků. Pokud je 

zná, můţe učinit opatření, v podobě sníţení cen, mnoţství poskytovaných sluţeb 

nebo vylepšení propagačních materiálů, a tak získat větší poptávku. Jedině tak můţe podnik 

obstát před konkurencí. Informace pomáhají podniku nejen objevovat nové obchodní 

příleţitosti na trhu, sniţovat rizika podnikání, ale přispívají také k racionálnímu rozhodování a 

usměrňování řídícího procesu.   

Od informací se vyţaduje, aby byly: 

 validní - jsou informace, které nejsou zkreslené a odpovídají skutečnosti; 

 relevantní - pro řešení určitého problému; 

 spolehlivé - při pouţití stejných metod, získáme stejné výsledky; 

 získány rychle a s přijatelnými náklady - aktuální; 

 získány v přiměřeném mnoţství a kvalitě [1, 7, 8]. 
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3.4 Zpracování marketingových informací 

MIS zpracovává informace z interní databáze, marketingového zpravodajství, 

marketingového výzkumu, shromaţďuje a třídí marketingové informace a je doplněn 

o podpůrné analýzy marketingových rozhodnutí [7]. 

3.4.1 Interní databáze 

Informační systém se skládá z informací, které jsou získány z interních zdrojů firmy. 

Jsou mnohdy levnější neţ jiné informační zdroje a jsou rychleji dostupné. Mohou být ale i do 

určité míry problematické. Sestavují se za jiným účelem, neţ pro který je chceme pouţít. 

Řadíme sem: 

 hospodářské údaje - o trţbách, ziscích, dodávkách, ceníku, vývoje odbytu; 

 specifické údaje dokumentující určitou zkušenost s trhem - předzásobení v sezóně, 

před různými svátky, společenskými akcemi; 

 základní údaje o všech účastnících trhu a vztahů mezi nimi - zákazníci, dodavatelé, 

konkurence a distributoři; 

 doplňkové informace - osobní přání, významná výročí, spokojenost zákazníků; 

 ostatní - finanční zprávy, zprávy o výkonnosti jednotlivých prodejních sítí [4, 7]. 

3.4.2 Marketingové zpravodajství 

Marketingové zpravodajství zajišťuje informace o vnějším okolí firmy, 

tzn. makroprostředí a trhu. Tyto informace slouţí pro manaţery podniku, kteří je získávají 

z různých zdrojů, jako jsou časopisy, noviny, internet, právní vyhlášky a normy, zprávy 

statistických úřadů, rozhovory s partnery, zaměstnanci a informace vycházející ze zkušeností, 

poznatků a postřehů pracovníků firmy. Je důleţité, aby způsob, kterým manaţeři získávají 

informace, nebyl náhodný, protoţe by se mohlo stát, ţe důleţité informace manaţerům 

uniknou [7]. 

3.4.3 Shromáždění a třídění marketingových informací 

Manaţeři, kteří chtějí informace pouţít, musí je nejdříve shromáţdit a analyzovat. 

Většina firem má odborníky, kteří pomáhají manaţerům informace z databáze získat. Pokud 

má manaţer potřebné informace, můţe uskutečnit správná marketingové rozhodnutí, sledovat 

konkurenci a upozornit na případná rizika a příleţitosti [7]. 
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3.4.4 Předávání a využívání informací 

Abychom mohli informace vyuţívat, je důleţité, aby nám MIS umoţnil jejich 

dostupnost. Manaţeři některé informace potřebují získat takřka okamţitě. Dostupnost 

informací odkudkoli a kdekoli nám poskytne internet. Některé firmy umoţní klíčovým 

zákazníků přístup na firemní extranet [2]. 

3.4.5 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je funkce, jeţ propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost 

s firmou pomocí informací, které jsou pouţívány pro identifikaci a definici marketingových 

příleţitostí a problémů, vytváření, zlepšení a hodnocení marketingových aktivit, monitoring 

marketingového výkonu a lepší porozumění marketingového procesu [2]. 

3.5 Zdroje informací 

Informace získáváme prostřednictvím zdrojů, které nám jsou k dispozici, jako jsou 

např. informace z podniku, databáze, internetu atd. Podle způsobu jakým informace získáme, 

je dělíme na sekundární a primární. 

Sekundární údaje - jsou takové, které jiţ existují. Tyto informace byly zjištěny 

v rámci jiného úkolu. Pouţití sekundárních údajů přináší výhody v podobě úspory času, 

snadnější dostupnosti k informacím a niţší náklady. Mezi nevýhody patří rychlé stárnutí 

informací, coţ způsobuje jejich nepřesnost, neobjektivnost a neúplnost.   

Primární údaje - někdy označované jako výzkum v terénu, získáváme vlastním 

výzkumem. Jsou to tedy takové údaje, které nebyly ještě shromáţděny a zveřejněny. Primární 

údaje získáváme kvantitativním a kvalitativním výzkumem [5, 12]. 

3.6 Metody získávání informací 

Informace můţeme získat dvojím způsobem a to kvantitativním nebo kvalitativním 

výzkumem. 
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3.6.1 Kvantitativní výzkum  

Cílem kvantitativního výzkumu je oslovit dostatečně velký reprezentativní vzorek. Je 

zaměřen na stovky aţ tisíce respondentů. Kvantitativní výzkum je finančně, ale i časově 

náročný. K technikám kvantitativního výzkumu patří pozorování, dotazování a experiment. 

Pozorování - pozorováním sledujeme daný subjekt v určitých smyslově vnímatelných 

situacích. Při pozorování pozorovatel nějak nezasahuje do situací. Výhoda metody 

pozorováním spočívá v získávání informací, které nejsou zkresleny verbalizací. Nevýhodou 

je, ţe nám neposkytne informace o názoru a příčině chování zákazníka. Protoţe metoda 

pozorování vyţaduje vysokou koncentraci a zároveň častou obměnu pozorovatele, jedná se o 

velice náročnou a také nákladnou metodu. Tato metoda se pouţívá především ve spojení 

s jinými metodami výzkumu.  

Dotazování - tuto metodu uskutečňujeme dotazováním respondentů, kterým jsou 

záměrně kladeny otázky tak, abychom získali odpovědi týkající se znalostí, postojů, 

preferencí, povolání, věku, příjmu atd. Patří mezi nejčastěji pouţívané metody sběru 

informací. Nevýhodou při dotazování je, ţe někteří respondenti nedokáţou přesně odpovědět 

na otázky, popřípadě na ně odpovídat nechtějí. Proto je velice důleţité dobře sestavit 

dotazník, abychom tyto problémy minimalizovali.  

Experiment – při experimentu pracujeme se dvěma skupinami. První skupina 

je experimentální a druhá skupina nám slouţí jako skupina kontroly. V experimentální 

skupině zavádíme působení určitého jevu a sledujeme, jaké změny vyvolá. Přitom 

porovnáváme s kontrolní skupinou, ve které proces probíhá normálně. Tato metoda 

je náročná. Je nutné, aby obě skupiny byly co nejvíce podobné. Experiment dělíme 

na laboratorní a terénní. Experiment laboratorní probíhá v uměle vytvořeném prostředí. Při 

tomto experimentu pozorovaný ví, ţe se jedná o experiment; experiment terénní probíhá 

v přirozeném prostředí [2, 4, 6, 7, 8, 9]. 

3.6.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativním výzkumem oslovujeme malou část respondentů. Proto se jedná pouze o 

informativní výzkum, který se pouţívá pro zjištění názorů, chování a motivace zákazníka. Při 

tomto výzkumu se pouţívají metody sledování, opakované dotazování a skupinové 

rozhovory. Jeho výsledek nelze zaměřit na celou populaci, protoţe základní soubor 

reprezentuje jen přibliţně. Ve srovnání s kvantitativním výzkumem je levnější a rychlejší. 
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Mezi metody kvalitativního výzkumu patří individuální hloubkové rozhovory, skupinové 

rozhovory a projekční techniky. 

Individuální hloubkové rozhovory - úkolem individuálního hloubkového rozhovoru 

je odhalit příčiny různých názorů a chování, které si respondent často ani sám neuvědomuje. 

Individuální hloubkový rozhovor by měl vést psycholog. Při tomto rozhovoru se volně 

diskutuje a sleduje se, jak dotazování reagují, popřípadě co zamlčují. Tento rozhovor trvá 1-2 

hodiny. Individuální hloubkový rozhovor dělíme na:  

 neřízený rozhovor - konverzace s volným průběhem; 

 řízený rozhovor - konverzace, ve které jsou předem stanovená témata, která se mají 

prodiskutovat. 

Skupinové rozhovory - jedná se o řízený rozhovor o 6-10 osobách. Tento rozhovor 

vede proškolený moderátor, který dokáţe udrţet pozornost respondenta a zároveň můţe 

vysvětlit sloţitější otázky. Moderátor musí mít dobré znalosti o tématu, aby rychle navázal 

kontakt se skupinou a udrţoval tak plynulou diskuzi. Diskuze probíhá mezi jednotlivci 

ve skupině tak, aby se členové skupiny navzájem ovlivňovali. Skupinový rozhovor je oproti 

individuálnímu rozhovoru spontánnější a otevřenější. Cílem skupinového rozhovoru je zjistit 

pocity a myšlenky skupiny. Odpovědi při tomto rozhovoru jsou zaznamenávány písemně 

nebo jsou nahrávány. 

Projekční techniky - pouţíváme při individuálních neřízených rozhovorech. 

Respondentovi předkládáme úkol a je jen na něm, jak jej zpracuje. Způsob zpracování úkolu 

odhalí postoje a příčiny chování tazatele. Mezi projekční techniky patří test dokončovacích 

příběhů, dokončování vět, doplňování obrázků, hraní rolí atd. [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

3.7 Techniky získávání informací 

Techniky dotazování jsou písemné, osobní, telefonické. V poslední době je vyuţíváno 

také on-line dotazování. 

Písemné dotazování - při tomto dotazování respondent vyplňuje dotazník. Náklady na 

tento typ dotazování jsou nízké. Respondenti mají dostatek času na zodpovězení otázek a jsou 

ochotni zodpovědět i soukromější otázky. 

Osobní dotazování - tedy dialog mezi respondentem a tazatelem. Dotazování probíhá 

v krátkém čase. Protoţe tazatel můţe u respondenta vyvolat zájem je moţné pouţití delšího 
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dotazníku a sloţitějších otázek. Výsledkem je získání kvalitních informací. Je zde riziko 

ovlivnění respondenta tazatelem.  

Telefonické dotazování - patří k nejefektivnějšímu sběru údajů. Při telefonickém 

dotazování rychle a flexibilně kontaktujeme respondenty a v případě neporozumění je zde 

moţnost vysvětlení otázky. Mezi nevýhody patří vysoké náklady a také, ţe respondenti 

nechtějí po telefonu odpovídat na soukromé otázky, jsou nedůvěřiví [2, 5, 9]. 

3.8 Analýza informací 

Při analýze informací vycházíme z vyuţití různých vědních oborů, jako jsou 

matematika, statistika, psychologie, sociologie atd. Analýzu informací můţeme uskutečnit 

tehdy, pokud informace máme seřazeny do různých tříd nebo kategorií. 

3.9 Proces marketingového výzkumu 

Proces marketingového výzkumu tvoří přípravná fáze, realizační fáze a závěrečná 

fáze. Jednotlivé fáze budou rozepsány v následujících podkapitolách. 

3.9.1 Přípravná fáze 

Před zahájením marketingového výzkumu si musíme samotný marketingový výzkum 

připravit. Příprava marketingového výzkumu se skládá z pěti kroků: 

1. definování problému a cíle výzkumu; 

2. sestavení plánu výzkumu; 

3. shromáţdění informací; 

4. zpracování informací; 

5. prezentaci výsledku. 

1. Definování problému 

Definice problému je jedním z nejtěţších kroků v marketingovém výzkumu. Špatně 

definovaný problém by znamenal vysoké náklady na výzkum a minimální přínos. Můţeme 

říct, ţe: ,,Dobře definovaný problém je napůl vyřešený problém.“ Proto je důleţité, 

aby manaţer a výzkumník mezi sebou úzce spolupracovali. Výzkumník pomůţe manaţerovi 

definovat problém na základě rozhodnutí, pro které informaci potřebuje. V závěru se společně 

dohodnou na stanovení cíle výzkumu. Tři typy marketingového výzkumu jsou:  
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1. informativní výzkum; 

2. deskriptivní výzkum; 

3. kauzální výzkum. 

 

2. Sestavení plánu výzkumu 

Dalším úkolem přípravné fáze marketingového výzkumu je sestavení plánu výzkumu. 

Musíme si určit, jaké informace budeme potřebovat, sestavit si plán - jak tyto informace 

získáme a jaký typ výzkumu pouţijeme. Aby dovedl marketingový manaţer získané 

informace správně interpretovat a posoudit plán výzkumu předloţený výzkumníkem, měl by 

mít určité znalosti o marketingovém výzkumu. 

  

3. Shromáždění informací 

Sběr dat je nejnákladnější částí marketingového plánu. Pokud chceme učinit správná 

rozhodnutí, je pro nás více neţ důleţité mít správné údaje. Správnost sekundárních údajů 

hodnotí výzkumníci. Tyto údaje musí být aktuální, přesné a splňovat potřeby projektu. Při 

získávání primárních informací se musíme rozhodnout jakou metodu a techniku zvolíme. 

Sběr dat často provádí externí firma, popřípadě pracovníci marketingového výzkum dané 

firmy. 

 

 

 

4. Zpracování informací 

Výzkumníci ověří úplnost a pravdivost údajů v dotaznících. Následně jsou získané 

údaje zpracovávány výzkumníkem do tabulek a grafů. Výzkumník vychází z četnosti 

zjištěných hodnot. Zpracování údajů můţeme provést pomocí kódování a technického 

zpracování. Kódování nám pomůţe převést údaje do počítače. Technickým zpracováním 

rozumíme sestavení tabulek a grafů z předem zjištěných údajů.  

 

5. Prezentace výsledku 

Výzkumník můţe výsledky výzkumu prezentovat písemně nebo ústně. Výzkumník 

předkládá firmě takové údaje, které jí nebudou zbytečně zahlcovat a budou důleţité 

pro rozhodnutí managementu. Manaţer se sám rozhodne a vezme v úvahu, které kroky budou 

důleţité pro firmu [2, 3, 6, 8, 9, 10]. 
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3.9.2 Realizační fáze 

Realizační fáze tvoří samotný sběr dat. Pro mou bakalářskou práci jsem si zvolila 

způsob získání informací pomocí dotazníku. Dobře sestavený dotazník je základem úspěchu 

pro správně provedený marketingový výzkum. 

Dotazník 

Dotazník je nejpouţívanějším nástrojem pro sběr primárních dat. Při sestavování 

dotazníku musíme brát v úvahu, ţe ne kaţdý bude ochoten dotazník vyplnit. Tomu bychom 

měli přizpůsobit délku dotazníku, způsob kladení otázek a především, aby byl dotazník 

pro respondenta přehledný a srozumitelný. V dotazníku by se měl také objevit návod jak 

správně data vyplnit. Na začátek dotazníku umístíme otázky, které u respondenta vyvolají 

zájem. Na konci dotazníku se pak mohou vyskytnout otázky, které jsou obtíţnější a otázky 

osobního charakteru. Pokud se jedná o delší dotazník je vhodné respondenta určitým 

způsobem motivovat. Proto, abychom se vyhnuli chybám, je důleţité dotazník vyzkoušet na 

malém vzorku respondentů. Tak předejdeme určitým nesrovnalostem, které by se mohly 

v dotazníku vyskytnout. Musíme si také stanovit typ a velikost výběrového souboru a určit 

techniku dotazování. Výhoda pro respondenty spočívá v anonymitě a dostatku času, 

pro vyplnění odpovědi [5, 6, 7].  

 

Druhy použitých otázek v dotazníku  

Způsob poloţení otázky nám můţe ovlivnit jak samotnou odpověď na ni, tak i způsob 

vyhodnocené dotazníku. 

Otevřené otázky – jsou takové, na které respondent odpovídá vlastními slovy. 

Nevýhodou je, ţe odpovědi na tyto otázky se hůře zpracovávají a jsou náročnější na čas. 

Uzavřené otázky – u těchto otázek má respondent moţnost vybrat si z několika 

nabízených variant odpovědí. Výhodou tohoto typu odpovědí je, ţe se dobře zpracovávají 

a snadno generují do tabulek a grafů. Nevýhodou dotazníku s uzavřenou otázkou je, 

ţe respondent neodpoví na otázku zcela podle svého názoru [2, 4, 5, 10]. 
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3.9.3  Závěrečná fáze 

V závěrečné fázi budou výsledky informací vyhodnoceny a přehledně zpracovány do 

tabulek a grafů. Jednotlivé tabulky a grafy budou doplněny komentáři. Vyhodnocení 

dotazníku by mělo být v takové podobě, aby jim porozuměl i laik. 
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4 Analýza provedeného marketingového výzkumu 

Před sestavením dotazníku jsem nejprve s vedením společnosti definovala problém, 

kterým je znalost a povědomí o výrobku zeleninové šťávy REFIT. Následně jsem si určila 

základní otázky, na které jsem potřebovala získat odpovědi tak, aby bylo naplněno téma 

práce. Abych se vyvarovala nejasnostem v dotazníku, předloţila jsem dotazník malému 

vzorku respondentů. Poté mi byl dotazník schválen konzultantem za podnik. Marketingový 

výzkum proběhl v prosinci roku 2009 v Ostravském hypermarketu Globus. 

Dotazník se skládal ze dvou částí a tvořilo jej 17 otázek. Ukázka dotazníku je v Příloze č. 5. 

Během dotazování bylo vyplněno celkem 94 dotazníků. Samotné dotazování proběhlo 

v oddělení zeleniny u chladicího boxu, kde byly vystaveny výrobky společnosti Beskyd 

Fryčovice, a.s. a také zeleninové šťávy REFIT. Metodu dotazování jsem zvolila ústní formou, 

protoţe velká výhoda takového dotazování spočívá v moţném vysvětlení otázek a podání 

bliţších informací o zeleninových šťávách REFIT. Ústní forma dotazování je rychlejší, 

efektivnější a má větší úspěšnost vyplněných dotazníků od potencionálních respondentů. Při 

samostatném vyplňování dotazníku by respondenty mohl odradit delší čas strávený nad 

vyplněním a přečtením dotazníku.  

Zeleninové šťávy REFIT 

Zeleninové šťávy REFIT jsou unikátním výrobkem za studena lisované, neředěné 

a nepasterované dřeňové šťávy. Jedná se tedy o čistě přírodní šťávu bez přídavků vody, cukru 

a jiných aditiv.  

Zeleninové šťávy REFIT jsou ošetřené speciální technologií ,,vysokého tlaku“, která 

mnohem šetrnějším způsobem nahrazuje pasterizaci. Tato technologie se nazývá paskalizace. 

Při paskalizaci dochází k ošetření potravin vysokým tlakem (100 – 600 Mpa) za studena. 

Výhoda paskalizace spočívá v uchování přírodních látek, vitamínů a minerálů. Pasklaizací 

prodlouţíme trvanlivost výrobku bez tepelného zpracování, konzervačních látek a 

stabilizátorů tak, aby zůstaly zachovány vlastnosti čerstvé suroviny jako je chuť, vzhled, vůně 

a další původní vlastnosti. Ošetření výrobku probíhá v jeho konečném obalu, proto není 

zapotřebí stanice zařízení a dochází tak k úspoře energie. Technologie vysokého tlaku je 

rovněţ šetrná k ţivotnímu prostředí.  
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Zeleninové šťávy REFIT se staly vítězem kategorie Potravinářský výrobek 

Moravskoslezského kraje 2008 a rovněţ získaly značku KLASA, která je udělována 

ministerstvem zemědělství. Zeleninové šťávy se vyrábí ve čtyřech druzích:  

 100% mrkev - sloţení: 100 % šťáva z mrkve; 

 100% červená řepa - sloţení: 100 % šťáva z červené řepy; 

 brokolice s jablkem - sloţení: jablečná šťáva 50 %, brokolicová šťáva 30 %, 

pomerančový koncentrát 18 %, limetková šťáva 2 %; 

 zelí s jablkem - sloţení: jablečná šťáva 64 %, zelná šťáva 32 %, citronová šťáva 4 %. 

Zeleninové šťávy REFIT jsou vhodné pro děti i dospělé. Zeleninové šťávy se vyrábí v balení 

o objemu 0,33 l a 1 l. Trvanlivost těchto šťáv je 10 dní od data výroby. Na obrázku č. 2 jsou 

zeleninové šťávy REFIT v objemu 0,33 l [11, 12, 13, 14, 15, 16, 21]. 

Obrázek 2: Zeleninové šťávy REFIT  

 

    
 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.1  První část dotazníku 

První část dotazníku je zaměřena na znalost a spokojenost s výrobkem.  

4.1.1 Znalost zeleninových šťáv REFIT 

Na první otázku zda znají zeleninové šťávy REFIT odpovědělo 24 % respondentů ano 

a 76 % ne. Znalost zeleninových šťáv není velká. Zákazníci si šťávu pod názvem REFIT příliš 

nepamatovali avšak, kdyţ uviděli vystavenou šťávu, vzpomněli si, ţe uţ se s ní někdy setkali. 

Počty odpovědí jsou uvedeny v Tabulce č. 1 a jejich grafické znázornění je patrné v Grafu č. 

1.  
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Tabulka č. 1: Odpovědi na otázku ,,Znáte zeleninové šťávy REFIT?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

ano 23 24 

ne 71 76 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Graf č. 1: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Znáte zeleninové šťávy REFIT?“ 

24%

76%
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ne

 

Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.2 Zkušenost se zeleninovými šťávami REFIT 

Na otázku, zda respondenti někdy vyzkoušeli zeleninové šťávy REFIT odpovědělo 24 

% respondentů, kteří zeleninové šťávy REFIT znají, a z toho 5 % respondentů zeleninové 

šťávy REFIT vyzkoušelo a 19 % respondentů je zatím ještě nevyzkoušelo. V tabulce č. 2 je 

znázorněn počet, procentní podíl a celkové mnoţství respondentů, kteří odpovídali na otázku: 

,,Vyzkoušeli jste někdy zeleninové šťávy REFIT?” Na grafu č. 1 je grafické znázornění 

odpovědí respondentů v procentech. 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Odpovědi na otázku ,,Vyzkoušeli jste někdy zeleninové šťávy REFIT?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

ano 5 22 
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ne 18 78 

cekem 23 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 2: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Vyzkoušeli jste někdy zeleninové 

šťávy REFIT?“ 
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.3 Proč respondenti ještě nevyzkoušeli zeleninové šťávy REFIT 

Další z otázek dotazníku nám zodpoví, proč respondenti ještě zeleninové šťávy 

nevyzkoušeli. Respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, ţe zeleninové šťávy nevyzkoušeli 

(tj. 78 % respondentů), uváděli jako nejčastější důvod to, ţe si zeleninových šťáv nevšimli. 

Zeleninové šťávy jsou pro ně mezi jinými výrobky zeleniny snadno přehlédnutelné. Je to 

způsobeno tím, ţe lidé by tyto zeleninové šťávy hledali spíše v oddělení nápojů neţ zeleniny. 

Jako druhý nejčastější důvod byla uváděná vysoká cena. Respondenti v součastné době krize 

dávají přednost kvantitě před kvalitou. Jeden z respondentů uvedl, ţe zeleninovým šťávám 

nedůvěřuje. Někteří z respondentů zvolili jinou odpověď: mají raději vlastnoručně vyrobené 

zeleninové šťávy. Tabulka č. 3 znázorňuje počet, procentní podíl a celkové mnoţství 

respondentů, kteří odpovídali na otázku: ,,Proč jste nevyzkoušeli šťávy REFIT?” Na grafu č. 3 

je grafické znázornění odpovědí respondentů v procentech, kde nejčastější odpověď byla 

,,nevšiml/a jsem si jich”. Tuto odpověď zvolilo 53 % respondentů.  

 

Tabulka č. 3: Odpovědi na otázku ,,Proč jste nevyzkoušeli zeleninové šťávy REFIT?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 
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vysoká cena 4 21 

nezaujali mě 2 11 

nevšimla jsem si jich 10 52 

nedůvěřuji jim 1 5 

jiné 2 11 

celkem 19 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 3: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Proč jste nevyzkoušeli zeleninové 

šťávy REFIT?“ 
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.4 Ochota koupit si 100% přírodní zeleninovou šťávu 

Koupili byste si 100% přírodní šťávu 0,25 l při ceně 25 Kč? Na tuto otázku odpovědělo 

kladně 53 % respondentů. Součastně však uvedli, ţe nákup šťávy by byl jen výjimečně. 

Někteří z respondentů dodávali, ţe by si šťávu raději vyrobili doma a koupili by si ji, pokud 

by na ni zrovna měli chuť. Zbylých 43 % respondentů uvedlo, ţe by si šťávu v této ceně 

nekoupili. Nelíbí se jim poměr objem a cena. Raději by dali přednost méně kvalitní šťávě za 

stejnou cenu, ale ve větším mnoţství, popřípadě za niţší cenu ve stejném mnoţství. Tento stav 

můţe být způsoben finanční krizí, kdy zákazníci dávají přednost kvantitě před kvalitou. 

V tabulce jsou přehledně znázorněné odpovědi a počet respondentů, procentní podíl, celkový 

počet respondentů a celkový stav respondentů v procentech. Na grafu č. 4 je grafické 

znázornění odpovědí. 

 

Tabulka č. 4: Odpovědi na otázku ,,Koupili byste si 100% přírodní šťávu 0,25 l při ceně 

25 Kč?“ 
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odpověď počet respondentů % podíl 

ano 50 53 

ne 44 47 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 4: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Koupili byste si 100% přírodní 

šťávu 0,25 l při ceně 25 Kč?“ 
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.5 Které druhy respondenti vyzkoušeli 

Respondenti nejčastěji vyzkoušeli mrkvovou šťávu. Chuť mrkvové šťávy je jim známá 

a neměli obavu ji zkusit. Totéţ platí v případě šťávy zelí s jablkem. Respondenti, kteří 

vyzkoušeli šťávu brokolice s jablkem uvedli, ţe tuto chuť šťávy zkusili ze zvědavosti. 

Zajímalo je, jak bude šťáva z brokolice chutnat. Šťávu červené řepy vyzkoušel pouze jeden 

z respondentů. Během poloţení této otázky respondenty zajímalo jaké účinky má brokolicová 

šťáva a šťáva z červené řepy. Tabulka č. 5 nám přehledně znázorňuje odpovědi a počet 

respondentů, kteří vyzkoušeli jednotlivé druhy šťávy REFIT. V tabulce je uveden také 

celkový počet vyzkoušených šťáv všemi respondenty. V grafu č. 5 je grafické vyjádření 

odpovědí respondentů v procentech. 

 

Tabulka č. 5: Odpovědi na otázku ,,Které druhy jste vyzkoušeli?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

červená řepa 1 8 

zelí s jablkem 4 33 

mrkev 5 42 
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brokolice s jablkem 2 17 

celkem 12 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 5: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Které druhy jste vyzkoušeli?“ 
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.6 Které z vyzkoušených druhů respondentům nejvíce chutnali 

U respondentů, kteří vyzkoušeli zeleninové šťávy REFIT mě zajímalo, které druhy jim 

chutnali nejvíce. Z celkového počtu 4 respondentů, kteří vyzkoušeli šťávu zelí s jablkem, 

chutnala pouze jednomu respondentovi, ostatní respondenti uváděli, ţe čekali výraznější chuť 

zelí. Mrkvová šťáva a šťáva brokolice s jablkem respondentům nejvíce chutnala. Jeden 

z respondentů uvedl, ţe šťáva brokolice s jablkem byla příjemně osvěţující. Šťávu červené 

řepy vyzkoušel pouze jeden respondent, který uvedl, ţe by příště dal přednost známé mrkvové 

šťávě. V tabulce č. 6 jsou přehledně uvedeny četnosti zvolených odpovědí respondenty a 

procentní vyjádření. Na grafu č. 6 vidíme graficky znázorněné údaje v procentech. 

 

Tabulka č. 6: Odpovědi na otázku ,,A který druh zeleninové šťávy REFIT Vám chutná 

nejvíce?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

červená řepa 0 0 

zelí s jablkem 1 20 

mrkev 2 40 

brokolice s jablkem 2 40 

celkem 5 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Graf č. 6: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,A který druh zeleninové šťávy 

REFIT Vám chutná nejvíce?“ 
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.7 Kde se respondenti dozvěděli o zeleninových šťávách REFIT 

Respondenti, kteří znají zeleninové šťávy REFIT se o nich nejčastěji dozvídali 

od přátel a na jejich doporučení by šťávy chtěli vyzkoušet. Tuto část tvořilo 40 % 

respondentů. Z časopisu se o nich dozvědělo 30 % respondentů. Jednalo se o časopisy určené 

ţenám, proto tuto odpověď volily pouze ţeny. Internet patří k nejběţnějším zdrojům 

informací. Je součástí převáţné většiny domácností, proto 17 % z respondentů se dozvědělo o 

zeleninových šťávách na základě vyhledávání na internetu. Pouze 4 % respondentů měli 

moţnost si vyzkoušet šťávy na základě ochutnávky. 9 % respondentů zvolili jinou odpověď a 

dodali, ţe zeleninové šťávy znají jako ,,svou konkurenci“. Tabulka č. 7 přehledně znázorňuje 

stav odpovědí. Graf č. 7 grafické znázornění těchto odpovědí. 

 

Tabulka č. 7: Odpovědi na otázku ,,Kde jste se dozvěděli o zeleninových šťávách 

REFIT?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

od přátel 9 40 

ochutnávka 1 4 

internet 4 17 

z časopisu 7 30 

jinde 2 9 

celkem 22 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Graf č. 7: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Kde jste se dozvěděli o zeleninových 

šťávách REFIT?“ 
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.8 Umístění zeleninových šťáv REFIT  

Menší část respondentů 46 % si myslí, ţe přírodní zeleninové šťávy REFIT jsou 

umístěné na dobrém a viditelném místě, tedy v úrovni očí. Zároveň však dodávali, ţe výrobek 

neznají a snadno ho přehlédnou ve snaze najít jejich známý výrobek, pro který šli na nákup. 

54 % respondentů uvedlo, ţe umístění zeleninových šťáv jim v oddělení zeleniny nevyhovuje 

a šťávu by spíše hledali v oddělení s nápoji mezi ostatními šťávami. Tabulka č. 8 představuje 

počet, procentní podíl a celkové mnoţství respondentů. Na grafu č. 8 je grafické znázornění 

odpovědí respondentů v procentech. 

 

Tabulka č. 8: Odpovědi na otázku ,,Myslíte si, že jsou zeleninové šťávy REFIT umístěné 

na dobrém a viditelném místě?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

ano 43 46 

ne 51 54 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 8: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Myslíte si, že jsou zeleninové šťávy 

REFIT umístěné na dobrém a viditelném místě?“  
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.1.9 Výběr potravin 

Další otázka se týkala výběru potravin. Zajímalo mě, zda zákazníci vybírají potraviny 

podle značky. Na tuto otázku odpovědělo 36 % respondentů ano. Je to dáno tím, ţe mají své 

oblíbené značky, se kterými jsou spokojeni a věří jim. Často uváděli, ţe hledají výrobky 

s označením KLASA. Takto označené jsou i zeleninové šťávy REFIT. Podle značky si 

potraviny nevybírá 19 % respondentů. Jejich kritériem pro nákup potravin je cena, coţ můţe 

být způsobeno v důsledku ekonomické krize. Větší část, 44 % respondentů, vybírá potraviny 

podle značky občas. Často volí mezi značkou, cenou, kvalitou, známostí a oblíbeností 

potraviny. Tabulka č. 9 představuje celkový počet respondentů a jimi zvolené odpovědi. Graf 

č. 9 znázorňuje grafické vyjádření v procentech.  

 

Tabulka č. 9: Odpovědi na otázku ,,Vybíráte potraviny podle značky?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

ano 34 36 

ne 19 20 

občas 41 44 

celkem 94 100 

Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 9: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Vybíráte potraviny podle značky?“ 
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4.1.10 Cena zeleninové šťávy REFIT 

Cena zeleninové šťávy REFIT byla pro 7 % respondentů nízká. Někteří uváděli, 

ţe vlastní výroba takovéto šťávy by byla pro ně nákladnější a pracnější. Nízká cena se jim zdá 

i proto, ţe neznají čistě přírodní zeleninovou šťávu, tedy takovou, která neobsahuje umělé 

přídavky. Pro 43 % respondentů je cena zeleninové šťávy přiměřená. 31 % respondentů 

uvedlo, ţe je pro ně cena vysoká a za tuto cenu by poţadovali větší mnoţství. 19 % 

respondentů uvedlo, ţe cena zeleninové šťávy REFIT je velmi vysoká. Pro ţádného 

z dotazovaných nebyla cena zeleninové šťávy velmi nízká. Tabulka č. 10 představuje počet, 

procentní podíl a celkové mnoţství respondentů. Graf č. 10 představuje grafické znázornění 

odpovědí respondentů v procentech.  

 

Tabulka č. 10: Odpovědi na otázku ,,Cena zeleninové šťávy se Vám zdá být?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

velmi nízká 0 0 

nízká 7 7 

přiměřená 40 43 

vysoká 29 31 

velmi vysoká 18 19 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 10: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Cena zeleninové šťávy se Vám zdá 

být?“ 
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4.1.11 Co respondenty na výrobku nejvíce zaujme 

V dřívější době lidé příliš nedbali na zdravou volbu potravin. S postupem času lidé 

začali dávat větší pozor na sloţení potravin. Snaţí se více dbát o své zdraví, čemu napomáhá i 

moderní trend zdravého ţivotního stylu. Proto jako nejčastější odpověď 35 % respondentů 

volilo prospěšnost pro zdraví. Během osobního dotazování jsem měla moţnost vysvětlit 

respondentům technologii výroby zeleninových šťáv REFIT. Tato technologie zaujala 29 % 

respondentů. 23 % respondentů se na výrobku nejvíce líbilo jeho neobvyklé sloţení a to proto, 

ţe tyto šťávy obsahují pouze přírodní sloţky a ţádné konzervační látky. Obal se líbil 13 % 

respondentů. Chválili bílé lahvičky, které jsou k vidění ve větším objemu např. u mléka. Také 

velmi praktické pro ně bylo rozdělení chutí podle barvy víčka:  

 šťáva mrkvová – oranţový uzávěr;  

 šťáva červené řepy – červený uzávěr; 

 šťáva zelí s jablkem – ţlutý uzávěr; 

 šťáva brokolice s jablkem – zelený uzávěr. 

Jinou odpověď nezvolil nikdo z dotazovaných. V tabulce č. 11 jsou uvedeny četnosti 

odpovědí respondenty. V grafu č. 11 je grafické vyjádření odpovědí respondentů 

v procentech.  

 

Tabulka č. 11: Odpovědi na otázku ,,Co Vás na tomto výrobku nejvíce zaujme?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

obal 12 13 

neobvyklé sloţení 22 23 

prospěšnost pro zdraví 33 35 
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Graf č. 11: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Co Vás na tomto výrobku nejvíce 

zaujme?“ 
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4.2 Druhá část 

Druhá část dotazníku se zabývá otázkami osobního charakteru. 

4.2.1 Zdravý životní styl 

V poslední době se stává ,,moderní“ vést zdravý ţivotní styl. Totéţ vyplynulo během 

dotazování. Zdravý ţivotní styl preferuje většina z dotazovaných. Kladně na tuto otázku 

odpovídali nejčastěji lidé ve vyšším věku, ţeny a maminky dětí, které se snaţí ţít zdravě 

a chtějí udělat něco více pro zdraví své a svých blízkých. Záporně odpovídalo více ţen, 

coţ bylo způsobeno větším počtem respondentů (ţen). V tabulce č. 12 vidíme počet 

respondentů, procentní podíl a celkový stav kladných a záporných odpovědí. V grafu č. 12 je 

graficky znázorněn počet ţen a muţů a jejich odpověď na otázku: ,,Preferujete zdravý ţivotní 

styl?’’. Jak z grafu vyplívá počet ţen a muţů, kteří preferují zdravý ţivotní styl, převaţuje nad 

počtem odpovědí, kdy ţeny a muţi zdravý ţivotní styl neupřednostňují. 

 

Tabulka č. 12: Odpovědi na otázku ,,Preferujete zdravý životní styl?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

ano 68 72 

technologie výroby  27 29 

jiné 0 0 

celkem 94 100 
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ne 26 28 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 12: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Preferujete zdravý životní styl?“ 
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4.2.2 Pohlaví respondentů 

Velkou část dotazovaných tvořili ţeny a to 63 %. I kdyţ s rozvojem moderní doby se i 

muţi podílí na domácích prácích včetně nakupování, ţeny jsou stále v tomto ohledu 

na předním místě. Druhou část respondentů, tj. 37 %, tvořili muţi. Tabulka č. 13 znázorňuje 

pohlaví respondentů a jejich celkový počet. Graf č. 13 představuje grafické vyjádření 

v procentech. 

 

Tabulka č. 13: Odpovědi na otázku ,,Jste?“ 

pohlaví počet respondentů % podíl 

muţ 35 37 

ţena 59 63 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 13: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Jste?“ 
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Pramen: [vlastní zpracování]  

4.2.3 Věk respondentů 

Věk respondentů byl různý, avšak nejčastěji dotazování a ochotni vyplnit se mnou 

dotazník byli lidé nad 46 let. Tato věková skupina se v ostravském hypermarketu Globus 

vyskytovala rovněţ nejčastěji. Vyšší návštěvnost zákazníků v tomto věku můţe být 

způsobená letákovou akcí. Část respondentů ve věku 46 a více let tvořila 38 %. Věková 

skupina respondentů od 36-45 let patřila mezi druhou nejčastější věkovou skupinu. 

Třetí věková skupina, která nejčastěji navštěvovala hypermarket, byla od 21-35 let. Nejméně 

respondentů bylo do 20 let, coţ bylo způsobeno nízkou návštěvností zákazníků v tomto věku. 

Důvodem nízké návštěvnosti zákazníku v tomto věku můţe být fakt, ţe ostravský 

hypermarket Globus se nachází na okraji města a mladí lidé dávají přednost nákupním 

centrům, které jim jsou více dostupné. Tabulka č. 14 znázorňuje četnost odpovědí na otázku 

,,Váš věk?“. Z tabulky můţeme dále vidět procentní vyjádření odpovědí, celkový počet 

respondentů a celkový počet respondentů v procentech. Na grafu č. 14 jsou graficky 

znázorněny odpovědi respondentů v procentech. 

 

Tabulka č. 14: Odpověď na otázku ,,Váš věk?“ 

odpověď počet respondentů % podíl 

do 20 2 2 

21-35 26 28 

36-45 30 32 

46 a více 36 38 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  
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Graf č. 14: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Váš věk?“ 
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4.2.4 Vzdělání respondentů 

Nejčastější vzdělání respondentů bylo vzdělání ukončené maturitou a to v celkové výši 

51 %. Respondenti s vysokoškolským vzděláním byli zastoupeni 28 %. Můţe to být 

ovlivněno faktem, ţe v blízkosti hypermarketu Globus se nachází vysoká škola. Respondentů 

s výučním listem se během dotazování vyskytlo 19 %. Nejméně respondentů bylo se 

základním vzděláním. V tabulce č. 15 je znázorněno vzdělání respondentů, které je v grafu č. 

15 vyjádřené v procentech. Na tomto grafu vidíme převládající část odpovědi ,,maturita”. 

 

Tabulka č. 15: Odpovědi na otázku ,,Vaše vzdělání?“ 

odpovědět počet respondentů % podíl 

základní 2 2 

vyučen 18 19 

maturita 48 51 

vysokoškolské 26 28 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 15: Grafické vyjádření odpovědí na otázku ,,Vaše vzdělání?“ 
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4.2.5 Čistý příjem domácnosti respondentů 

Čistý příjem domácnosti od 21 000 Kč a více zastoupila největší část respondentů, a to 

ve 46 %. Tento příjem je způsoben jak vyšším vzděláním tak i faktem, ţe počet členů 

v domácnosti, kteří mají uváděný příjem, je větší. Čistý příjem pro domácnost v rozmezí  

16 000 – 20 000 Kč měli převáţně respondenti se vzděláním, které bylo ukončené maturitou a 

v menší části se jednalo o respondenty s výučním listem. Na čistém příjmu pro domácnost 

v rozmezí 11 000 – 15 000 Kč mělo vliv jak vzdělání, tak i počet členů s příjmem. Nejméně 

byla zastoupená část respondentů s příjmem do 10 000 Kč. Opět na tento příjem mělo vliv jak 

vzdělání, tak i počet členů v domácnosti. Tabulka č. 16 znázorňuje počet, procentní podíl a 

celkové mnoţství respondentů, kteří odpovídali na otázku ,,Čistý příjem domácnosti?“ Graf č. 

16 představuje grafické znázornění odpovědí respondentů v procentech, kde nejčastější 

odpověď byla ,,21 000 a více”. Tuto odpověď zvolilo 44 % respondentů. 

 

Tabulka č. 16: Odpověď na otázku ,,Čistý příjem domácnosti?“ 

odpovědět počet respondentů % podíl 

do 10 000 8 9 

11 000-15 000 14 15 

16 000-20 000 28 30 

21 000 a více 44 46 

celkem 94 100 
Pramen: [vlastní zpracování]  

 

Graf č. 16: Grafické znázornění odpovědí na otázku ,,Čistý příjem domácnosti?“ 
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4.2.6 Počet členů v domácnosti 

Nejčastěji se v domácnosti u respondentů vyskytují dva členové domácnosti. Tento 

stav můţe být způsoben faktem, ţe dotazníky vyplňovali nejčastěji lidé od 46 a více let. Před 

20. - 25. lety lidé rodili děti v niţším věku neţ je tomu v součastné době. Z tohoto důvodu 

můţeme předpokládat, ţe u respondentů od 46 let a více, jiţ děti s nimi neţijí v jedné 

domácnosti. Druhým nejčastějším počtem členův domácnosti jsou tři členové. Na tento stav 

můţe mít také vliv, ţe věková skupina od 36-45 let byla druhou věkovou skupinou, která 

nejčastěji vyplňovala dotazník. Ve věkové skupině 36-45 let se vyskytují nejčastěji rodiny 

s dětmi. Tříčlenné domácnosti (tj. 26 respondentů) bylo zaznamenán největší počet dětí ve 

věku do 10 let. Počet 3 členů v domácnosti zahrnuje rovněţ nejvyšší počet dětí do 10 let. Na 

třetím místě byly čtyřčlenné domácnosti (tj. 15 respondentů), ve kterých se také nejčastější 

vyskytovaly děti ve věku do 10. let a to v celkovém počtu 12 dětí. Pěti a šesti členné 

domácnosti se vyskytovali minimálně. V tomto případě se jednalo o více generační 

domácnosti, kdy děti bydlí se svými rodiči v rodinném domě a vychovávají své děti. U 

jednočlenné domácnosti se ve třech případech jednalo o respondenty ve věku od 46 let. Pouze 

v jednom případě šlo o ţenu ve věku od 21-35 let. V tabulce č. 17 je přehledně znázorněn 

počet členů v domácnosti a četnost odpovědí respondentů, počet dětí do 10 let v jednotlivých 

domácnostech, celkový počet respondentů a celkový počet dětí. V grafu č. 17 je graficky 

znázorněn počet členů v domácnosti a v ní počet dětí do 10. let na ose x je pak počet členů 

v domácnosti. 

 

Tabulka č. 17: Odpověď na otázku ,,Počet členů v domácnosti? Z toho počet dětí do 10 

let?“ 
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odpověď počet respondentů počet dětí do 10 let 

1 4 0 

2 42 2 

3 26 15 

4 15 12 

5 6 4 

6 1 0 

celkem 94 33 
Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 17: Odpověď na otázku ,,Počet členů v domácnosti? Z toho počet dětí do 10 let?“ 
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5 Návrhy a doporučení 

Z marketingového výzkumu vyplynulo, ţe 23 respondentů z celkového počtu 

94 respondentů zeleninové šťávy REFIT zná. Vzhledem k nepřebernému mnoţství výrobků 

na trhu můţeme říct, ţe zeleninové šťávy REFIT zná poměrně velká část spotřebitelů. Ovšem 

z 23 respondentů, kteří zeleninové šťávy znají, je vyzkoušelo pouhých 5 respondentů. 

Z tohoto důvodu bych navrhovala pro společnost Beskyd Fryčovice, a.s. promotion akci, 

která bude spojená s podáváním informací o zeleninových šťávách REFIT a potencionálním 

zákazníkům, kteří projeví o šťávu REFIT zájem, bude nabídnuta ochutnávka šťávy. 

Respondentům nejvíce chutnala šťáva REFIT mrkvová a brokolice s jablkem, proto bych 

především tyto dvě šťávy doporučila pro ochutnávku. Během akce by bylo důleţité 

zákazníkům vysvětlit, ţe se jedná o kvalitní šťávu a 100% přírodní. Informovat je o tom, ţe 

nákupem této šťávy udělají něco navíc pro své zdraví. Bylo by vhodné kombinovat promotion 

akci s akcí, kdy si zákazník za nákup určitého počtu šťáv bude moci vybrat některý z dárečků 

s logem společnosti Beskyd Fryčovice, a.s. (např. hrníček, tričko, tašku aj.).  

  Další doporučení je zaměřeno na reklamu v časopisech. Do dámských časopisů, pro 

maminky s dětmi, či časopisy, které se zabývají zdravou výţivou a zdravým ţivotním stylem, 

bych vloţila přílohu v podobě broţurky, která bude informovat o šťávách REFIT, jejich 

účincích a technologii, kterou se šťávy vyrábí. Tuto broţurku by bylo vhodné kombinovat se 

slevovým kuponem na zeleninové šťávy REFIT.  

Na reklamu popřípadě i slevové akce bych se zaměřila na jaře, kdy se lidé snaţí 

regenerovat svůj organismus a v zimě v období chřipek, kdy lidé chtějí posílit svou 

obranyschopnost. Jak vyplynulo z marketingového výzkumu, převáţná část dotazovaných 

preferuje zdravý ţivotní styl, proto zde můţeme vyuţít různých promo materiálů 

např. v podobě posilovací gumy, švihadla nebo antistresového míčku, které by byly vhodným 

doplňkem ke zdravému ţivotnímu stylu.  

Do budoucna bych se také zaměřila na nejmenší část zákazníků - na děti. V dnešní 

době je na trhu velké mnoţství sladkých a nezdravých nápojů pro děti. Ty na základě 

konzumace těchto nápojů mají problémy nejen s nemocným chrupem. Působení na děti 

by bylo moţné pomocí vhodného obalu výrobku či dárečku určeného dětem. 

 

Dalším návrhem je změna designu obalu výrobku. Zákazníci tyto šťávy znají, ale mezi 

ostatními výrobky zeleninové šťávy často přehlédnou.  



Lenka Laštůvková: Marketingový výzkum ve vybrané společnosti 

2010   33 

Pro zvýšení povědomí o existenci výrobku je také vhodné umístit tzv. ,,áčkový” stojan 

nebo roll-up s reklamou na šťávy REFIT do hlavní uličky marketu.  

Z marketingového výzkumu dále vyplynulo, ţe by zeleninové šťávy REFIT zákazníci 

hledali v oddělení nápojů, proto by bylo vhodné vytvořit i druhotné umístění pro tyto šťávy 

v menších chladicích boxech v oddělení nápojů. 

Posledním návrh spatřuji v opakování marketingového výzkumu a aplikaci výzkumu 

na větší vzorek respondentů. 
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6 Závěr 

Úkolem a cílem bakalářské práce bylo zjištění znalosti a povědomí zákazníků 

o zeleninových šťávách REFIT, které jsou jedním ze široké škály produktů vyráběných 

společnosti Beskyd Fryčovice, a.s., která na potravinářském trhu působí uţ déle jak 40 let. Pro 

získání těchto důleţitých informací jsem zvolila marketingový výzkum.  

V úvodu práce jsem charakterizovala firmu, ve které jsem marketingový výzkum 

prováděla a provedla analýzu z hlediska mikroprostředí a makroprostředí. Zaměřila jsem se na 

zákazníky, konkurenci, dodavatele, marketingovou komunikaci a technologii výroby. 

V teoretické části jsem podrobněji rozebrala jednotlivé nástroje marketingového výzkumu. 

Věnovala jsem pozornost, kromě jiného, i vztahům mezi marketingovým výzkumem 

a marketingovým informačním systémem, marketingovým informacím, metodám a technikám 

získávání informací a rozebrala jsem i jednotlivé fáze procesu marketingového výzkumu. 

Dále jsem na základě teoretických vymezení a znalostí zpracovala praktickou část práce. 

 Pro získávání informací, jako vstupu do marketingového výzkumu, jsem zvolila 

metodu dotazování prostřednictvím vhodně sestaveného dotazníku, který byl odsouhlasen 

konzultantem za společnost. Sběr informací jsem realizovala roku 2009 

v ostravském hypermarketu Globus. Dotazování probíhalo v oddělení zeleniny, kde byly 

vystaveny zeleninové šťávy REFIT společně s dalšími výrobky. Techniku dotazování jsem 

zvolila ústní formou, kdy jsem kaţdý dotazník vyplňovala společně se zákazníkem. Celkem 

jsem zpracovala 94 dotazníků. Dotazník obsahoval celkem 17 otázek a byl rozdělen do dvou 

částí. První část dotazníku byla zaměřena na znalost a povědomí o zeleninových šťávách 

REFIT a ve druhé části se vyskytovaly otázky osobního charakteru. 

V praktické části jsem charakterizovala zeleninové šťávy REFIT a ošetření těchto šťáv 

technikou vysokého tlaku. Ke kaţdé otázce z dotazníku jsem vytvořila tabulku o počtech 

respondentů a jejich podílu, graficky ji vyhodnotila a doplnila závěrečným komentářem. 

 Marketingovým výzkumem bylo zjištěno, ţe z celkového počtu 94 respondentů 

zeleninové šťávy REFIT zná 23 respondentů. Z 23 respondentů jich ji 5 ochutnalo. Chuťově 

se nejlépe jevila mrkvová šťáva a šťáva brokolice s jablkem. Povědomí o těchto šťávách 

zákazníci nejvíce získali od svých přátel a z časopisů, nejméně pak z ochutnávek. O umístění 

výrobku si větší polovina respondentů myslí, ţe je umístěn na nepříliš vhodném místě. Cena 

výrobku je pro 43 % respondentů přiměřená, pro 7 % respondentů je cena nízká. Respondenty 
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na výrobku nejvíce zaujala prospěšnost pro zdraví a technologie výroby, nejméně pak zaujal 

obal. 

 Na základě informací, zjištěných marketingovým výzkumem, jsem navrhla závěrečná 

doporučení, která by rozhodně pro společnost neměla být zanedbatelná. 
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