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1 Úvod 

  V dnešním vysoce konkurenčním světě se značka stala velmi silným a účinným 

prostředkem marketingové komunikace. Spotřebitelé vnímají značku jako významnou součást 

produktu, která přispívá k hodnotě výrobku. Pro výrobce je značka základním prvkem 

jednotného vizuálního stylu a je podkladem pro úspěch výrobku na trhu. Vlivem velmi 

rychlého vývoje a globalizace trhu došlo ke vzniku nespočetného mnoţství značek. Některé 

značky se staly velmi úspěšnými a jejich hodnota se rok od roku zvyšuje, a některé značky 

podlehly silně konkurenčnímu boji a na trhu se nedokázaly udrţet.   

Potřebou kaţdé z firem je, odlišit se co nejvíce od konkurence a vytvořit silné vztahy 

se svými zákazníky. Jde o to, vědět, kdo jsou naši zákazníci, co si přejí a jak nejlépe uspokojit 

jejich přání a potřeby. Jedním ze způsobu, jak vytvořit silnou značku, je komunikace, jejímţ 

prostřednictvím se firma snaţí o zvýšení povědomí o své značce.  Dobrým způsobem, jak 

budovat značky, je posilovat pozitivní zkušenosti zákazníků s nimi. Pokud se značka stane pro 

spotřebitelé značkou oblíbenou a preferovanou, stanou se věrnými zákazníky, coţ povede 

k opakovaným nákupům. Takoví zákazníci jsou pro firmu ti nejpřínosnější, neboť ji zajišťují 

generováni zisku. Spokojeni a věrni zákaznici mohou přilákat i nové zákazníky na základě 

doporučení tzv. kladného ,,word of mouth“. Doporučení je velmi vlivným nástrojem při 

rozhodování o výběru produktu či značky.  

Značky silně ovlivňují nákupní rozhodování spotřebitelů. Známá značka můţe být 

rozhodujícím podnětem pro konkrétní nákupní rozhodnutí. Lidé, pouţíváním určitých značek, 

vyjadřují svou vlastní osobnost, společenský status a prezentují se jimi navenek. Značka 

symbolizuje spotřebitelovy názory a přesvědčení. Spotřebitelé si mohou vybírat značky  

na základě svého ţivotního stylu, svých charakteristických vlastností či osobnosti, apod. 

Mobilní telefony jsou zboţím dlouhodobé spotřeby, zboţím finančně nákladnějším  

a zboţím nakupovaným méně často. K jeho nákupu zákazník potřebuje znát řadu informací, 

které je ochoten si vyhledat. Spotřebitelé věnují nákupu daleko větší úsilí a mnoţství času.  

Na nákup toho typu zboţí má silný vliv doporučení. Reference, které podávají zákazníci, 

mající s tímto zboţím jiţ zkušenosti, ovlivňují nákup většiny spotřebitelů. Na trhu mobilních 

telefonů existuje řada značek, coţ vytváří velmi silné konkurenční prostředí. Tyto firmy se 

předbíhají v nových aplikacích, doplňcích a nejnovějších technologiích. Mobilní telefony se 

neustále vylepšují a vyvíjejí. 
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 Ve své diplomové práci se budu zabývat analýzou známosti značky LG u mobilních 

telefonů. Tuto značku jsem si vybrala proto, ţe ji povaţuji za velice inovativní a můţu u ní 

aplikovat svou vlastní zkušenost s ní.  

 V rámci analýzy, budu prostřednictvím dotazníkového šetření, testovat spontánní  

a podpořenou znalost značky, atributy značky, asociace spojené se značkou a image značky.  

Na základě výsledku výzkumu se pokusím navrhnout taková doporučení, který by vedla  

ke zlepšení vnímání značky ze strany spotřebitelů. 
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2 Charakteristika společnosti LG Electronics CZ, s.r.o. 

V roce 1947 byla zaloţena společnost Lak-Hui Chemical Industrial Corp., která se 

věnovala chemickému průmyslu a výrobě plastů. [30] 

Společnost LG Electronics byla zaloţena v roce 1958 pod názvem GoldStar a vyráběla 

elektroniku pod touto značkou. V 60. létech 20. století začala vyrábět první rádia, televizory, 

ledničky, pračky a klimatizace. Jiné produkty pro domácnost se prodávaly pod značkou 

Lucky. Tato značka se vyslovuje stejně jako jméno původní firmy Lak-Hui. Aţ v roce 1995 se 

obě značky, čili Lucky a GoldStar, spojily a došlo k přejmenování společnosti na LG 

Electronics spojením počátečních písmen obou značek. Stejnými písmeny později vznikl  

i slogan „Life´s Good“ . [30, 32] 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Společnost GoldStar zaloţena v roce 1958, Zdroj: [40] 

Společnost jako první začala vyrábět barevné televizory v Koreji jiţ v roce 1977  

a v témţe roce zahájila dodávku digitálních mobilních telefonů do USA. O dva roky později 

byl zaloţen LG Philips LCD, jako společný podnik se společností Philips. [32] 

Významným se stal pro společnost rok 2001, kdy zahájila svůj export mobilních 

telefonů do Ruska, Itálie a Indonésie a v roce 2003 vstoupila na trh s mobilními telefony 

v severní Evropě a na Středním Východě. [32] 

V roce 2005 byla společnost LG čtvrtým největším světovým dodavatelem pro trh  

s mobilními telefony. V roce 2010 společnost uvedla na trh chytré telefony Optimus. [32]  

Dnes je skupina celosvětově rozdělena do čtyř divizí – Digital Appliance, Digital 

Display, Digital Media a Mobile Communications. [39] 

Společnost LG s oficiálním názvem LG Electronics, Inc. představuje mateřskou 

společnost celé skupiny společností sídlící v jihokorejském Soulu. Skupina LG Electronics, 



9 

 

která je částečně vlastněna skupinou společností LG Corp., působí po celém světě 

prostřednictvím svých poboček. Tvoří ji 81 dceřiných společností po celém světě. Zaměřuje 

se na spotřební elektroniku, domácí spotřebiče a mobilní komunikace. [39]   

Na českém trhu působí regionální pobočka LG Electronics CZ, která byla zaloţena 

v roce 2003. O dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. LG Electronics CZ nabízí 

portfolio LG rozděleno do pěti kategorií. První kategorii představuje spotřební elektronika,  

do níţ můţeme zahrnout LCD a plazmové televizory, systémy domácího kina, rekordéry, 

přehrávače a autorádia. Druhou kategorii tvoří domácí spotřebiče, a to konkrétně pračky, 

myčky, chladničky, mikrovlnné trouby a vysavače. Klimatizační jednotky tvoří třetí kategorii, 

a patří sem bytové a komerční klimatizační jednotky a tepelná čerpadla. Čtvrtá kategorie je 

zaměřena na mobilní telefony a pátá kategorie na informační technologie, zejména monitory  

a vypalovací mechaniku. [35] 

Konsolidované trţby skupiny LG Electronics za rok 2010 činily 48,2 miliardy USD. 

Skupina LG Electronics tak dosáhla v roce 2010 čistý zisk 1,1 miliardy USD. Trţby skupiny 

LG Electronics byly tvořeny především produkty z divizí domácí zábava a domácí spotřebiče. 

Značné přírůstky prodejů měly především ploché TV. Slabší výkonnost měla divize 

mobilních telefonů, ale s nástupem prodeje chytrých telefonů došlo k pozitivní změně trendu. 

[39]  

Společnost LG Electronics CZ dosáhla na českém trhu v roce 2010 trţeb 4,3 mld. Kč. 

Čistý zisk byl vytvořen ve výši 31,25 mil. Kč. [39] 

Vizí společnosti LG Electronics je dosáhnout vedoucího postavení v oboru digitálních 

technologií a do roku 2012 patřit mezi tří nejlepší světové firmy v oblasti elektroniky, 

informací a telekomunikací. Vize společnosti LG se opírá o tři základní hesla: „Fast 

Preparation, Strong Execution a Smart Working.“ Fast Preparation odráţí systematickou 

přípravu strategií, vţdy o krok před konkurencí. K dosaţení tohoto cíle jsou důleţité inovace  

a řízení rizik. Pro cíl Strong Execution je zapotřebí týmová práce, rychlost a vášeň. Smart 

Working je dosaţen soustředěním zaměstnanců na svoji práci a vytvářením přidané hodnoty 

pro zákazníky. Zvyšuje se i kvalita ţivota pracovníků tím, ţe dochází k udrţování rovnováhy 

mezi prací a rodinným ţivotem. [39] 
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  Obr. 2.2 Cíle k dosaţení vize společnosti LG, Zdroj: [31] 

Ke svému řízení vyuţívá společnost LG tzv. ,,Management Jeong – do”, který 

představuje aplikaci etiky společnosti LG v podnikání. Jeho základem jsou spravedlivé 

manaţerské postupy a neustálý rozvoj obchodních dovedností. [31] 

Systém firemních hodnot společnosti LG tvoří jakousi pyramidu. Vespod pyramidy se 

nachází filozofie managementu. Základní filozofii řízení je vytváření hodnot pro zákazníky  

a management zaloţený na respektu. Tuto filosofii vyuţívá LG k dosahování svých 

podnikatelských cílů. Následující část pyramidy tvoří řízení. Prostřednictvím etického řízení  

a rozvoje obchodních dovedností v rámci ,,Management Jeong – do“ , LG dosahuje svého 

úspěchu. Na samotném vrcholu pyramidy stojí vize společnosti LG, získat vedoucí postavení 

na trhu elektroniky, informací a telekomunikací. [33] Viz příloha Obr. 2.3 Systém firemních 

hodnot společnosti LG. 

Identita značky společnosti LG Electronics se opírá o tato hesla: globální dosah, zítřek, 

energie, lidskost a technologie. Filosofie společnosti LG je zaloţena na lidskosti a úsilí udrţet 

těsné vztahy se zákazníky na celém světě. [33] 

Společnost LG vyuţívá kolektivní značku, konkrétně deštníkovou značku, kterou 

zastřešuje celý svůj sortiment. Výhodou tohoto typu značky jsou niţší náklady při zavádění 

nových výrobků na trh. Naopak nevýhodou je citlivost spotřebitelů na kvalitu produktů. 

Pokud některý produkt prodávaný pod deštníkovou značkou spotřebitele zklame, můţe to mít 

negativní dopad i na ostatní produkty prodávané pod touto značkou.  Z geografického 

hlediska můţeme značku LG označit za globální značku, jelikoţ působí po celém světě. 

Z hlediska vlastníka značky se jedná o značku výrobce.  

Jméno značky LG vzniklo v roce 1995, kdy se spojily počáteční písmena značek 

Lucky a GoldStar. Jméno značky LG je originální, dobře vyslovitelné a snáze 
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zapamatovatelné. Je uváděno v šedém provedení tzv. LG Grey s výrazným fontem písma, aby 

upoutalo. [30] 

Symbol značky LG tvoří dva prvky. Prvním prvkem je logo společnosti LG v šedém 

provedení tzv. LG Grey a druhým prvkem je stylizovaný obraz lidské tváře v barevném 

provedení LG Red. Logo značky LG je základním vizuálním vyjádřením, které slouţí  

k identifikaci společnosti LG. Logo má vyjadřovat základní charakteristické znaky jejich 

výrobků a to kvalitu a důmyslnost.  Logo je jednoduché, ale zároveň výrazné. Kruh 

symbolizuje zeměkouli. Stylizovaná písmena LG uvnitř kruhu představují smějící se tvář. 

Stylizovaný obrázek usmívající se tváře vyvolává dojem přátelskosti a přístupnosti. Jedno oko 

je symbolem orientace na cíl, soustředění a sebedůvěry. Prázdny a asymetrický prostor vpravo 

nahoře představuje kreativitu společnosti LG a její přizpůsobivost změnám. Červená barva, 

jako hlavní barva, symbolizuje přátelskost a působí jako vyjádření závazku společnosti LG  

k nejvyšší kvalitě. Šedá barva zastupuje technologii a spolehlivost. Celkově představuje 

symbol společnosti LG svět, budoucnost, mládí, lidskost a technologie. [33] 

Existují dvě verze loga, firemní logo a 3D logo. Aktualizované 3D logo zachovává 

poselství a hodnotu podnikového loga, ale zároveň vypovídá o nové pozici společnosti LG 

v nové technologii 3D. Má posílit vizuální sílu symbolu a lépe sdělovat atributy společnosti. 

[33]                

                                                              

 

 

Obr. 2.4 Firemní logo značky LG                  Obr. 2.5 3D logo a slogan značky LG, Zdroj:[33]             

Firemní logo se pouţívá u kancelářských papírových produktů, jako jsou vizitky, 

hlavičkový papír a obálky. Vyskytuje se také na kancelářských šablonách, identifikačních 

odznacích a podnikových značkách. [33] 

3D logo se pouţívá u reklamy v podobě tisku, online reklamy, TV reklamy a při 

pouţití v exteriéru. Uţívá se také u webových stránek a propagační literatury, jako jsou letáky 

a broţury. Toto logo se vyskytuje na maloobchodních vývěskách a POP materiálech, 

nákupních taškách a servisních vozidlech. [33] 
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Styl zpracování představuje propojení jména a loga značky včetně jeho grafického  

a barevného provedení. LG tyto kombinace propojuje a vytváří tak jednotný vizuální styl, 

kterým se společnost identifikuje a odlišuje od konkurence. 

Mezi doplňkové atributy značky můţeme zařadit slogan. Slogan značky LG 

Eectronics je „Life´s Good“. Vznikl spojením počátečních písmen značek Lucky a GoldStar, 

stejně jako jméno značky LG. [30] 

2.1 Základní marketingový mix  

Marketingový mix je soubor nástrojů, které firma vyuţívá k dosaţení svých 

marketingových cílů. Produktová, cenová, distribuční a komunikační politika umoţňuje 

ovlivňovat chování spotřebitele a formovat nabídku dle přání zákazníků. 

Společnost LG působí v oboru spotřební elektroniky, mobilní komunikace a domácích 

spotřebičů. Šířka produktového mixu společnosti LG Electronics je tvořena pěti 

produktovými řadami. Cílem společnosti LG je získání vysokého trţního podílu a zajištění 

růstu trhu prostřednictvím nabídky delších produktových řad. Délku produktového mixu 

společnosti LG Electronics tvoří zhruba 25 druhů produktů.  

Mezi hlavní portfolio produktů divize spotřební elektroniky patří LCD a LED 

televizory, plazmové televizory a od roku 2010 televizory s 3D technologii. Dále pak Blu-ray 

přehrávače, DVD rekordéry a přehrávače, systémy domácího kina a autorádia. [37] 

Divize domácích spotřebičů zahrnuje ledničky, pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné 

trouby a vysavače. Mezi nejvýznamnější technologie patří například systém parního praní. 

[37] 

Divize klimatizace nabízí komplexní řešení vytápění, ventilace a klimatizace pro 

domácí i firemní pouţití. Technologie ,,Health air“ zabezpečuje pomocí filtrů odstranění virů 

a alergenů ze vzduchu. [37] 

Divize mobilní komunikace zahrnuje široké spektrum produktů. V oblasti technologie 

dotykových displejů poskytuje nejširší portfolio produktů. [37] Viz příloha Obr. 2.6 Přehled 

portfolia divize mobilní komunikace. 

Základem chytrých telefonů společnosti LG je operační systém Google Android. 

Google Android umoţňuje instalaci a úpravu programů a existuje pro něj velké mnoţství 

aplikací. Udrţuje připojení ke všem mobilním sluţbám Google. [28] 
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Agentura GfK Czech, která je v České Republice předním poskytovatelem sluţeb 

v oblasti výzkumu trhu, marketingových analýz a konzultačního a poradenského servisu, 

připravila pro společnost LG v loňském roce průzkum, ze kterého vyplývá, ţe kaţdý osmý 

telefon, který se během prvních čtyř měsíců roku 2011 u nás prodal, byl značky LG. Nejvíce 

mobilních telefonů se prodalo v prosinci a neustále roste zájem o telefony s dotykovým 

displejem. [28] 

 V rámci divize řešení pro firmy, společnost nabízí firmám LCD a LED monitory, 

optickou mechaniku komerčních prezentačních monitorů, vzdělávací a zábavní zařízení  

ve vozidlech a zabezpečovací zařízení. [37] 

Cena jako nejpruţnější prvek marketingového mixu bývá často rozhodujícím faktorem 

při výběru zboţí. Při zavádění nových výrobků na trh, LG nejčastěji vyuţívá penetrační 

strategii tvorby cen, čili nízké zaváděcí ceny, s cílem rychlého proniknutí na trh a získání 

velkého trţního podílu. Z hlediska strategie cenové dynamiky, LG vyuţívá pevnou cenovou 

strategii, udrţuje konstantní cenu po delší časové období. Hlavním cílem společnosti LG  

na trhu mobilních telefonů je získání konkurenční výhody, prostřednictvím stanovení niţších 

cen, neţ jaké mají konkurenční firmy. Při stanovení cen vycházejí z poměru cena/kvalita.  

Ceny mobilních telefonů LG s operačním systémem Android Google se na českém 

trhu pohybují od 4 000Kč do 10 000Kč. Ostatní mobilní telefony značky LG můţeme na trhu 

v ČR zakoupit za 700Kč aţ 1500Kč.  

Distribuce jako nejméně pruţný prvek marketingového mixu, zajišťuje, aby se zboţí 

nebo sluţba dostala ke správnému zákazníkovi. LG pro své produkty vyuţívá víceúrovňovou 

nepřímou formu distribuce. Distribuci zajišťuje několik mezičlánku v podobě velkoobchodů, 

maloobchodů a agentů v rámci distribučního kanálu B2C. Společnost LG se zaměřuje  

na selektivní distribuční strategii, prostřednictvím distributorů, kteří podporují prodej.  

2.1.1 Komunikační mix 

Společnost LG vyuţívá všech tří typů reklamy. Informační reklamu zpracovává 

v případě zavedení nového výrobku na trh s cílem informovat, vzbudit zájem a zvědavost 

potenciálních zákazníků. Příkladem je kampaň na propagaci LG praček Direct DriveTM  

s titulem „Perte, co se do ní vejde“, kterou LG spustila ke konci roku 2010. Pokud chce 

společnost předvést konkurenční výhodu a přimět zákazníky ke koupi, vyuţívá k tomu 

přesvědčovací reklamu. V případě, ţe se sníţí prodej, společnost se chce svým zákazníkům 
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připomenout a vyuţívá k tomu připomínací reklamu. Reklamní sdělení společnost propaguje 

prostřednictvím různých masových sdělovacích prostředků, zejména jde o televizi, noviny, 

časopisy, internet a billboardy. 

Společnost má své vlastní webové stránky, na kterých prezentuje všechny své 

nabízené produkty. Zákazníci zde mohou najít i základní informace o společnosti, včetně 

důleţitých kontaktů na servis a podporu. 

Osobní prodej je realizován prostřednictvím obchodních zástupců, kteří nabízí 

výrobky značky LG zejména na trhu B2B. Na trhu B2C je osobní kontakt zajištěn 

vyškolenými prodejci, kteří poskytují zákazníkům rady a odborné informace a pomáhají jim 

se při nákupu rozhodnout. Své produkty společnost prezentuje i na různých výstavách  

a veletrzích zaměřených na informační a komunikační technologie.  

Na B2B trhu, v rámci podpory prodeje, společnost LG poskytuje svým zákazníkům 

různé slevy a bonusy. Na B2C trhu společnost vyuţívá širokou škálu POP materiálu. Jedná se 

především o různé informační panely, broţury, katalogy a letáky v místě prodeje. 

Prostřednictvím Public Relations se společnost snaţí vytvářet a udrţovat dobré vztahy 

s veřejností, i se svými zaměstnanci. Cílem je budování dobrého jména společnosti  

tzv. goodwill a vytváření pozitivního image společnosti. K tomu vyuţívá hlavně sponzoring, 

tiskové zprávy, tiskové konference, výroční zprávy a články v médiích. 

K budování pozitivního image přispívá i orientace společnosti na oblast ochrany 

ţivotního prostředí. V roce 2009 LG spustila globální program „Life´s good when is green“. 

Cílem tohoto programu je snaha o vyuţívání ekoprouktů a ekodesignů, omezování 

nebezpečných materiálů a recyklace elektroniky. [35] 

LG sponzoruje programy a projekty určené na podporu dětí, mládeţe a sportu.  

Sponzorování sportovních aktivit a událostí je jedna z metod komunikace se zákazníky, 

pomocí níţ společnost prezentuje své cíle a produkty. Od roku 2009 je LG generálním 

partnerem hokejového klubu HC Sparta Praha. Značka LG se nachází jak na dresech 

hokejistů, tak i na stadionu. V roce 2011 se LG stala pro Českou i Slovenskou republiku 

generálním partnerem pokračování série Pirátů z Karibiku: Na vlnách podivna. V srpnu 

loňského roku společnost LG uspořádala jedenáctý ročník beach open air festivalu LG 

Festival Macháč 2011. Na tomto festivalu společnost prezentovala svou 3D technologii 

televizorů a smartphonů. Společnost LG se stala oficiálním sponzorem koncertu začínající 
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rockové hudební skupiny CHECK POINT. Celosvětově je skupina LG od roku 2009 

oficiálním mezinárodním a technologickým partnerem Formule 1 a sponzorem světového 

poháru LG FIS Snowboard World Cup. [38] 

2.2 Mezzoprostředí 

Mezzoprostředí tvoří subjekty trhu, které působí na společnost a ovlivňují dosahování 

jejich cílů. Mezi hlavní subjekty trhu, v rámci mezzoprostředí, řadíme zákazníky, konkurenci, 

dodavatele, distributory a veřejnost.  

Prvním typem cílového trhu společnosti LG je trh obchodních mezičlánků. Jedná se  

o obchodníky, kteří nakupují výrobky značky LG, aby je dále prodávali se ziskem. Jsou to 

různé specializované elektro prodejny, specializované velkoprodejny např. Elektroworld, 

Planeo Elektro, Euronics, Datart, hypermarkety např. Tesco a prodejny mobilních operátorů. 

Prostřednictvím trhu obchodních mezičlánků jsou uspokojovány potřeby na spotřebitelském 

trhu. Tvoří ho jednotlivci a domácnosti, které tyto produkty nakupují ke své osobní spotřebě.  

Dalším typem cílového trhu společnosti LG je mezinárodní trh. Ten se skládá 

z kupujících v jiných zemích, zejména spotřebitelů a mezičlánků.  

Mezi hlavní konkurenty společnosti LG nabízející smartphony se systémem Android, 

patří společnost HTC, Samsung GALAXY, Sony Ericsson Xperia, Nexus, Huawei, ZTE  

a Motorola. Dalšími konkurenty je společnost Nokia, Apple, Siemens, BlackBerry aj. 

Mezi nepřímou konkurenci můţeme zařadit klasické telefony se systémem pevné linky 

např. od společností Alcatel, Panasonic a Siemens.  

Společnost LG vyuţívá dodavatele, od kterých nakupuje stroje a zařízení pro produkci 

svých produktů. Vyuţívá i vlastní stroje a zařízení k realizaci svých technologických postupů. 

Velkým dodavatelem společnosti LG je Google, od něhoţ nakupuje operační systém Android.   

Důleţitým okruhem dodavatelů jsou firmy dodávající energie, tzn. plyn, vodu  

a elektřinu a společnosti, které dodávají balící techniku. Mezi dodavatele řadíme i společnosti, 

které poskytují poradenské, finanční aj. sluţby. 

Pro zajištění veškerých aktivit podniku, společnost vyuţívá řadu firem. Distribuci  

na B2C trh zabezpečují obchodní mezičlánky, zejména specializované elektro prodejny, 

specializované velkoprodejny, hypermarkety a prodejny mobilních operátorů. Pro fyzickou 
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distribuci společnost vyuţívá své vlastní dopravní prostředky, nájemní dopravní prostředky  

a logistické a spediční firmy.  

Jako zprostředkovatelé působí obchodní zástupci a finanční instituce, které financují  

a jistí rizika obchodních činností.  

Veřejnost je jakákoliv skupina, která ovlivňuje dosahování cílů společnosti. První 

skupinou jsou finanční instituce, které ovlivňuji získávání finančních prostředků. Jedná se  

o banky, u nichţ má společnost vedené účty a pojišťovny, které zabezpečují pojištění všech 

věcí a činností souvisejících s obchodní činností.  

Další skupinu tvoří média, která poskytují stávajícím i potenciálním zákazníkům 

informace o společnosti a jejich produktech, a prostřednictvím nichţ můţe společnost 

oslovovat své zákazníky. 

Vládní instituce ovlivňují činnost společnosti vydáváním různých zákonů a nařízení. 

Společnost vyuţívá své firemní právníky, se kterými konzultuje různé právní záleţitosti 

týkající se např. bezpečnosti produktu aj. Do této skupiny můţeme zařadit i instituce, které 

provádějí různé kontroly např. Finanční úřad. 

Také zájmové skupiny mohou ovlivňovat marketingová rozhodnutí společnosti. Můţe 

se jednat o různá sdruţení a spolky např. sdruţení na ochranu spotřebitele, jejichţ hlavním 

cílem je nezávadnost a bezpečnost výrobků. Společnost vyuţívá k udrţování vztahů se 

zájmovými skupinami své PR oddělení. 

Kaţdá společnost je ovlivňována místními občany a místními organizacemi. 

Společnost vyuţívá referenta, který zastupuje společnost na venek při jednáních s veřejnosti. 

Snahou společnosti je udrţování dobrých vztahů s veřejností v oblastech, ve kterých působí, 

zejména pořádáním různých akcí a sponzoringu. Jedná se např. o beach open air festival LG 

Festival Macháč, nebo sponzorování různých sportovních a kulturních akcí.  

Snahou společnosti je získat pozitivní názory na jejich produkty a aktivity i od široké 

veřejnosti. Proto investuje do vytváření a budování pozitivního image společnosti.  

Velkou skupinu, která ovlivňuje společnost, tvoří zaměstnanci. Společnost vyuţívá 

interní časopisy, které informují a motivují zaměstnance, coţ se pak odráţí v jejich 

komunikaci široké veřejnosti.  
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2.3 Makroprostředí 

Makroprostředí jsou všechny vlivy prostředí, které působí na firmu a její činnost. Jsou 

to vlivy, které společnost nemůţe ovlivnit, a proto se jim musí co nejvíce přizpůsobit. Jedná 

se o demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a kulturně-sociální 

vlivy. 

Jednotlivé vlivy budu hodnotit především na základě statistických údajů za rok  

2010-2011 pro celou ČR, neboť společnost LG Electronics CZ působí na celém českém trhu.  

Počet obyvatel ke konci roku 2011 činil 10 548 500. V průběhu 1. aţ 3. čtvrtletí roku 

2011 se počet obyvatel zvýšil o 15 800 osob. Největší podíl na nárůst obyvatelstva měl vývoj 

přirozené měny, kdy počet ţivě narozených byl vyšší neţ počet zemřelých o 4 900 osob.  

Ve srovnání s rokem 2010, to bylo o 5 400 osob méně. Zahraniční migrací přibylo 10 900 

obyvatel, oproti roku 2010 o 300 obyvatel méně. Pro společnost LG je tento trend rostoucího 

počtu obyvatelstva příznivý, neboť společnosti roste podíl potenciálních zákazníků. [23] 

Z celkového počtu obyvatel 8 687 080 starších 18. let na konci roku 2010 bylo  

4 221 682 muţů, čili 49% a 4 465 398 ţen, čili 51%. Větší podíl ţen v populaci je  

pro společnost LG pozitivní, protoţe LG se zaměřuje na mobilní telefony s výrazným 

designem, které mohou být více preferovány u ţen. [26] 

Rostoucí trend sniţování sňatečnosti způsobil, ţe v 1. aţ 3. čtvrtletí roku 2011 bylo 

uzavřeno o 2 400 méně manţelství, neţ v roce 2010. Změna struktury a charakteru 

domácností můţe mít vliv na nákupní chování obyvatelstva.[23] 

Obecná míra nezaměstnanosti, ve 4. čtvrtletí roku 2011 u věkové skupiny 15-64 let, 

dosáhla 6,5 %. Oproti roku 2010 se obecná míra nezaměstnanosti sníţila o 0,5%. Nízkou míru 

nezaměstnanosti mají vysokoškoláci 2,8 % a osoby se středním vzděláním s maturitou 4,8 %. 

Naopak vysoká míra nezaměstnanosti je u osob se základním vzděláním 24,3 % a osob se 

středním vzděláním bez maturity vč. vyučených 7,3 %. Pokles obecné míry nezaměstnanosti  

a rostoucí podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva má pozitivní vliv na koupěschopnou 

poptávku. [27] 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda činila ve 3. čtvrtletí roku 2011 24 089 Kč. 

Oproti roku 2010 došlo k nárůstu průměrné mzdy o 2,4 %. Rostoucí mzda má pozitivní dopad 

na kupní sílu obyvatelstva a zároveň zvyšuje koupěschopnou poptávku. [24] 
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Průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %, coţ je o 0,4% více neţ  

v roce 2010. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %. Dominantní vliv  

na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení a v oddíle 

potravin a nealkoholických nápojů. Oddíl telekomunikace působil na sniţování meziročního 

růstu, kdy ceny mobilních telefonů klesly o 7,0 %. Prodej produktů ovlivňuje cenová úroveň. 

Pokles cen mobilních telefonů má na spotřebitele příznivý vliv. Niţší cena můţe způsobit 

nárůst počtu zákazníků, coţ můţe společnosti přinést kumulovaně nárůst zisku.[22] 

Důleţitým trendem v oblasti přírodních vlivů je ochrana ţivotního prostředí. 

Společnost LG se zapojuje prostřednictvím tzv. zelených produktů. Jejich cílem je zvyšování 

účinnosti zdrojů, moţnosti recyklace a sniţování obsahu nebezpečných materiálů. To vše 

vede ke sniţování spotřeby zdrojů a energií a vytváření méně odpadů. [35] 

Sniţování spotřeby zdrojů souvisí s dalším trendem, kterým je nedostatek surovin. 

Jedná se především o energetické zdroje, které bude potřeba nahradit zdroji obnovitelnými. 

Důleţitou úlohu hraje v této oblasti recyklace surovin. S nedostatkem surovin jsou spojené 

stále rostoucí ceny energií. Tyto rostoucí náklady se můţou promítnout v konečných cenách 

výrobků společnosti LG.  

Trh s mobilními telefony je značně konkurenční, a proto je ovlivněn řadou 

technologických vlivů. Firmy se na něm předbíhají v nových aplikacích, doplňcích  

a technologiích. Pokud si chce společnost udrţet svou konkurenceschopnost, musí investovat 

do výzkumu a vývoje.  

Společnost LG spolupracuje s výzkumnou laboratoři Life Soft Research Lab. Design 

vytváří skupina designerů ve středisku Corporate Design Center. Výzkumníci, designéři  

a pozorovatelé trendů zkoumají a zjišťují potřeby spotřebitelů, na základě nichţ vyvíjí 

výrobky a designové koncepce. [34] 

Kaţdá společnost musí při výkonu své podnikatelské činnosti respektovat zákony, 

právní předpisy, normy a vyhlášky vydávané státem. Musí se také řídit předpisy Evropské 

Unie, mezi které patří mimo jiné i ochrana spotřebitele. Mezi základní zákony podnikatelské 

činnosti v ČR patří obchodní zákoník, občanský zákoník, zákoník práce, zákon o DPH, zákon 

o účetnictví, zákon o odpadech aj. 

Jelikoţ je trh mobilních telefonů silně konkurenční, přináší potenciálním zákazníkům 

širokou volbu výběru. Mobilní telefony jsou zboţím dlouhodobé spotřeby a zboţím cenově 
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draţším, proto jejich nákupu spotřebitelé věnují mnohem větší čas a úsilí. Spotřebitelé si  

před nákupním rozhodnutím vyhledávají řadu informací a na jejich nákupní rozhodnutí mají 

velký vliv referenční skupiny. Spotřebitelé mnohdy dají na rady svých blízkých, přátel, ale  

i jiných spotřebitelů, kteří daný výrobek jiţ vlastní. Velký vliv na nákupní rozhodnutí má také 

předchozí zkušenost s danou značkou. Pokud spotřebitel jiţ někdy tuto značku vlastnil a nebyl 

s ní spokojený, zřejmě si jiţ tuto značku nekoupí.  

Na rostoucí prodej mobilních telefonů má vliv i dnešní ţivotní styl. Lidé chtějí být 

trendy a chtějí vyjádřit svou image a osobitost, a k tomu vyuţívají mimo jiné i mobilní 

telefony.  

Zejména mladé lidi bychom mohly zařadit do skupiny inovátorů, kteří rádi nakupují 

nové, méně známé výrobky. Jelikoţ společnost LG je v oblasti mobilních telefonů velkým 

inovátorem, je pro ně tato skupina potenciálních zákazníků velmi důleţitá.  

2.4 SWOT analýza 

Jednotlivým faktorům jsem přiřadila hodnocení na škále 1-5 a významnost na škále  

0-100% na základě vlastního uváţení.  

Tab. 2.1 SWOT analýza 

Strengths Hodnocení Významnost Součin 

Inovativní technologie 5 0,8 4 

Jedinečný design 4 0,6 2,4 

Investice do výzkumu 3 0,5 1,5 

Know-how 2 0,6 1,2 

Finanční síla 3 0,8 2,4 

∑   11,5 

Weaknesses    

Malá obeznámenost prodejních zástupců -2 0,6 -1,2 

Časová nerovnoměrnost odběru výrobků -2 0,5 -1 

Energeticky náročná výroby -3 0,7 -2,1 

Špatné vnímání kvality značky -5 0,8 -4 

Nízká vyjednávací síla u hlavního dodavatele Google -4 0,4 -1,6 

∑   -9,9 
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Zdroj: [44], autorem vytvořeno 

Porovnání: 

S a W: 11,5 – 9,9 = 1,6 

O a T: 10,3 – 9,2 = 1,1  

 

                                W - O strategie                            S – O strategie 

                                                                1,1 

                                                                                 

                                                                                 1,6 
 

                                  W – T strategie                           S – T strategie     

 

 

                 Obr. 2.7 SWOT diagram, Zdroj: [44], autorem vytvořeno 

Opportunities    

Oslovení nových zákaznických segmentů 3 0,8 2,4 

Odstranění mezinárodních obchodních bariér – 

otevření nových trhů 

2 0,7 1,4 

Rozvoj a vyuţití distribuce prostřednictvím internetu 4 0,5 2 

Vývoj nových produktů a technologií v rámci 

odvětví 

4 0,6 2,4 

Konec recese 3 0,7 2,1 

∑   10,3 

Threats    

Příchod konkurence s novým řešením produktu -2 0,8 -1,6 

Trţní bariéry v podobě zvýšení daní -4 0,6 -2,4 

Sníţení poptávky v důsledku špatné ekonomické 

situace 

-3 0,7 -2,1 

Navýšení cen dodavatelů -4 0,4 -1,6 

Ztráta klíčových dodavatelů -3 0,5 -1,5 

∑   -9,2 
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Cílem S – O strategie je maximalizace silných stránek a vyuţití příleţitostí. Společnost 

LG by měla maximálně vyuţívat svých hlavních silných stránek, kterými jsou zejména 

inovační technologie a jedinečnost designu. Vývoj nových produktů a technologií v odvětví  

a distribuce prostřednictvím internetu by mohly být pro společnost LG hlavními příleţitostmi.  
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3 Teoretická východiska analýzy značky a jejich atributů 

3.1 Firemní identita 

Vysekalová a Mikeš (2009) popisují firemní identitu jako důleţitou součást firemní 

strategie. Firemní identita představuje prezentaci firmy prostřednictvím svých jednotlivých 

prvků. Do firemní identity se zahrnuje historie firmy, filosofie, vize, lidé patřící k firmě  

a etické hodnoty firmy.  Tvoří ji tři základní faktory: obraz firmy, komunikace firmy a její 

chování. Obecně můţeme tyto faktory označit za firemní design, firemní komunikaci  

a firemní kulturu. 

V pojetí Stejskalové, Horákové a Škapové (2008), firemní identita zahrnuje firemní 

filozofii, jako základní krédo firmy, firemní osobnost, jako firmu a její poslání, firemní 

kulturu, která vychází z hodnot stanovených ve firemní filosofii, vnitřní a vnější komunikaci  

a firemní design. Obecně charakterizují firemní design, firemní komunikaci a firemní kulturu. 

Vysekalová a Mikeš (2009) doplňuje produkt nebo sluţbu, jako podstatnou sloţku firemní 

identity.  

Výsledkem interakce jednotlivých sloţek firemní identity je, podle Vysekalové  

a Mikeše (2009), firemní image. Image představuje obraz firmy. Je to představa, kterou si  

o firmě vytvořila jak vnitřní veřejnost, v podobě zaměstnanců, tak i vnější veřejnost v podobě 

zákazníků, dodavatelů, zájmových skupin aj., a je ovlivněna vším, co firemní identitu vytváří. 

Image je veřejným obrazem firemní identity a firemní identita slouţí jako prostředek  

k ovlivňování a budování image firmy.  

Vysekalová a Mikeš (2009) uvádí, jako jeden z prvků firemní identity, firemní design, 

neboli corporate design. Firemní design představuje jednotný vizuální styl. Vyuţívá se 

zejména při komunikaci vně firmy, ale i uvnitř firmy. Je základem vizuální identity firmy, to 

co firmu identifikuje a odlišuje ji od ostatních firem. Firemní design vytváří název firmy, 

logo, značka, písmo, barvy aj. Základem je design manuál, který stanovuje, jak jednotlivé 

prvky vyuţívat, aby byla zachována jednotná vizuální prezentace, a aby odpovídala celkové 

firemní identitě. Komplexní pravidla pro tištěnou i elektronickou vizuální prezentaci 

společnosti jsou zpracována v grafickém manuálu, který stanovuje grafická pravidla, layout 

dokumentů, fonty písma, barvy, varianty a pravidla pro pouţívání loga a pravidla pro firemní 

dokumenty.  
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3.2 Koncepce totálního produktu 

Velčovská (2007) popisuje produkt jako cokoliv, co lze nabídnout zákazníkovi, a co 

uspokojuje jeho potřeby a přání. K produktu patří i řada skutečností, které mohou ovlivňovat 

nákupní rozhodování. Jedná se např. o značku, obal, propagaci aj. Od výrobku se produkt liší 

tím, ţe jeho rysem není pouze hmotná povaha, jako je tomu u výrobku, ale zahrnuje i sluţby, 

osoby, myšlenky aj. nehmotné prvky. V marketingovém pojetí je výrobek součásti produktu.  

Dle Velčovské (2007), koncepce totálního produktu vnímá produkt ve třech úrovních. 

První vrstvou je jádro produktu, které uspokojuje základní potřebu zákazníka a je hlavním 

iniciátorem koupě. Druhá vrstva je tvořena vnímatelným produktem, čili zhmotnělým 

produktem, který se skládá z pěti základních atributů: značka, obal, kvalita, design a styl. 

Třetí vrstvu tvoří rozšířený produkt, který zahrnuje dodatečné sluţby spojené s nabídkou 

výrobku. Třetí vrstva rozšiřuje nabídku firmy, poskytuje přidanou hodnotu pro zákazníka,  

a tím vytváří konkurenční výhodu. Jedná se např. o dodací a platební podmínky, servis, 

záruky aj. Viz příloha Obr: 3.1 Koncepce totálního produktu. 

Kotler (2007) rozlišuje pět úrovní chápání produktu. Základní uţitek, obecně 

pouţitelný produkt, očekávaný produkt, rozšířený produkt a moţný produkt. Základní uţitek 

představuje jádro produktu. Obecně pouţitelný produkt je transformací základního uţitku. 

Očekávaný produkt tvoří vlastnosti a podmínky, které jsou obecně očekávané od produktu. 

Rozšířený produkt tvoří dodatečné sluţby, stejně jako v konceptu Velčovské a Marhounové 

(2007), a moţný produkt představuje výhled produktu do budoucna podle moţností prodejce. 

Do pěti vrstev člení produkt i Crawford (2008), a to na základní uţitek, fyzický produkt, 

značku a balení, sluţby a nehmatatelné atributy. Jednotlivá pojetí totálního produktu se liší 

v počtu a obsahu jednotlivých vrstev produktu, ale všechna mají za cíl snadné marketingové 

řízení produktu a maximální přizpůsobení se potřebám zákazníků.  

Velčovská (2007) ještě uvádí samostatnou vrstvu, v podobě image produktu. Image 

produktu je soubor představ, postojů, mínění a pocitů o produktu, které si vytvořila jedna 

veřejnost, skupina veřejností nebo jednotlivec.  

3.3 Značka  

Keller (2007) popisuje historii značky, která sahá jiţ do roku 1300 př.n.l., kdy se 

značky objevovaly na raném čínském porcelánu, hliněných dţbánech z Řecka a Říma a zboţí 

z Indie. Keramika a kamenické výrobky, prodávané v obchůdcích, byly označeny značkou, 



24 

 

jako zdroj původu, a byly zárukou kvality spolehlivých hrnčířů. Ve středověku se značky 

rozšířily u tiskařů, uţívalo se značení na chlebu a značky různých cechů. Své zboţí museli 

značit i zlatníci a kovotepci. Prvními průkopníky v oblasti značek byli výrobci patentovaných 

léků a tabáků ve Spojených státech.  

V letech 1860 – 1914 působila ve Spojených státech po občanské válce řada vlivů, 

které usnadnily vývoj spotřebitelských výrobků, efektivně prodávaných díky masovým 

reklamním kampaním. Masově vyráběné produkty v menších baleních byly nahrazeny místně 

vyráběným zboţím ve velkých baleních. Tato změna přinesla rozšířené vyuţití obchodních 

značek a vznik značek národních výrobců jako např. Procter & Gamble, Heinz, Coca-Cola aj. 

S šířením a pouţíváním značkových názvů se začalo objevovat padělání a imitace. Většina 

zemí vydala zákony o ochranných známkách jiţ do roku 1890.  

V letech 1915 – 1929 se ve Spojených státech značky výrobců dobře zavedly, řízení 

značek bylo specializovanější a vznikly pokročilejší marketingové techniky. Problémem byla 

špatná koordinace manaţerů a reklamních specialistů, kteří se společně podíleli na řízení 

značky.  

Období 1930 - 1945 započalo obdobím velké světové krize, kdy maloprodejci začali 

prosazovat své značky a upustili od značek výrobců. Reklama byla povaţována  

za manipulativní a klamavou. Během druhé světové války se mnoţství značek výrobců 

sníţilo, protoţe mnohé zboţí bylo pouţito na válečné účely. S cílem oţivení spotřebitelské 

poptávky, v tomto válečném období, dále probíhaly reklamní kampaně mnohých značek.  

V letech 1946 – 1985 po druhé světové válce nastala exploze prodeje. Hospodářský 

růst sebou nesl růst příjmů spotřebitelů a růst poptávky. Vznikala řada nových produktů  

a ţádané byly i národní značky. Řízení značky začalo spadat do kompetence manaţera 

značky, který byl zodpovědný za rozvoj a implementaci marketingového plánu značky. 

Manaţerovi značky pomáhali zástupci z různých oddělení společnosti.  

Healey (2011) uvádí význam slova brand, které pochází ze starého norského výrazu 

brandr, coţ znamená pálit. Uţívalo se v souvislosti se značkováním a identifikací zvířat.  

Ze slova brand je odvozeno slovo branding, jako trvalá představa v mysli zákazníka, kterou 

zachovávají všechny atributy produktu.  

V marketingu existuje řada definic pojmu značka. Dle Healey (2008), je značka 

z pohledu výrobce příslibem uspokojení potřeb zákazníků. Spotřebitelé si vytvářejí vlastní 
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pocity a názory o obsahu a významu značky a jsou při tom ovlivňováni řadou faktorů, kterými 

jsou především reklama, publicita, prostředí, události aj. Branding je pak procesem zápasu 

mezi příslibem upokojení na straně výrobce a vytvářením pocitů a názorů o obsahu  

a významu značky na straně spotřebitelů. 

Marketingové pojetí značky podle Vysekalové (2011), vnímá značku, jako důleţitou 

součást marketingového mixu a zdůrazňuje její vnější znaky, jako je jméno, název, výtvarný 

projev, znak nebo jejich kombinace, odlišující zboţí nebo sluţby od nabídky konkurence.  

Stejný přístup k marketingovému vnímání značky má i Kotler a Keller (2007) a Přibová 

(2000). 

Podle Kellera (2007, s.34)  ,,Značka je produkt, který dodává další dimenze, jež ho 

odlišují od ostatních produktů vytvořených k uspokojení téže potřeby.“ 

Vysekalová a Komárková (2002) pohlíţí na značku z psychologického hlediska. 

Značka se skládá ze symbolismu značky, konkrétně loga značky, jména značky, stylu nápisu  

a barvy, umoţňující spotřebiteli značku identifikovat. Druhým prvkem je význam značky, 

prostřednictvím něhoţ spotřebitelé vnímají emocionální a racionální výhody značky a celkově 

spotřebiteli představuje výhody značky. 

Pojetím značky z hlediska marketingu se zabývají i Velčovská a Marhounová (2005)  

a na značku nahlíţejí z pohledu koncepce totálního produktu. Vytvořily koncepci totální 

značky, pomoci níţ je značka rozčleněna do několika vrstev, důleţitých z hlediska uplatnění 

značky u spotřebitelů. Viz příloha Obr. 3.2 Koncepce totální značky. Jádro značky plní 

základní funkce, které značka plnit má. Vrstvu vnímatelné značky tvoří atributy značky, 

pomocí nichţ lze značku identifikovat a rozpoznat. Mezi tyto atributy patří: jméno značky, 

logo značky, styl nápisu, tvar, barva, znělka aj. Třetí vrstvu, nazvanou jako rozšířená značka, 

tvoří asociace, které značka vyvolává a její hodnota, kterou spotřebitelé vnímají jako něco 

navíc. Je garancí záruky, bezpečnosti, spolehlivosti apod. Je to hlavní vrstva, kde se odehrává 

konkurenční boj. Čtvrtá vrstva, image značky, vyjadřuje prestiţ značky, sílu značky, osobnost 

značky aj.  

Wheeler (2006) charakterizuje značku jako slib, myšlenku a očekávání, která jsou 

umístěna v mysli zákazníků a týkají se produktu, sluţby nebo společnosti. Lidé se 

zamilovávají do značek, věří jim, budují si k nim silnou loajalitu, kupují si je a věří v jejich 

nadřazenost. Značky jsou jádrem prodejních a marketingových aktivit, a pokud jsou řízeny 
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strategicky, vedou ke zvýšení povědomí o značce a věrnosti ke značce. Wheeler (2006, p.4) 

,,Produkty jsou tvořeny v továrně. Značky jsou tvořeny v mysli.“ 

Pojetím značky se zabýval i Chernatony (2009).  Seskupil různé interpretace značek 

do tří kategorií. První kategorie, zaloţena na interpretaci značky z hlediska vstupu, zdůrazňuje 

značku jako hlavní nástroj ovlivňování zákazníků. Z hlediska výstupu zdůrazňuje způsob, 

jakým značka umoţňuje zákazníkům získávat hodnotu. Z hlediska času se zaměřuje na vývoj 

povahy značky. Interpretace značky zaloţená na vstupu, zahrnuje značku jako logo, právní 

nástroj, společnost, informační zkratku, sníţení rizik, vytváření pozice, personifikaci, soubor 

hodnot, vizi, přidáváni hodnoty a identitu.  Interpretace značky zaloţená na výstupu, 

charakterizuje značku jako image a jako vztah mezi ní a zákazníkem. Interpretace značky 

z hlediska času, vnímá značku jako rozvíjející se entitu.  

3.3.1 Hodnota značky 

Hodnota značky, dle Kotlera a Kellera (2007), je přidaná hodnota k výrobku či sluţbě. 

Je důleţitým aktivem s psychologickou a finanční hodnotou pro firmu. Hodnota značky 

odvozena od zákazníků tvrdí, ţe síla značky vzniká v myslích existujících a potenciálních 

zákazníků a je ovlivněna přímou nebo nepřímou zkušeností zákazníků se značkou.  

Dle Kotlera a Kellera (2007, s.315) ,,Hodnota značky odvozená od zákazníků je reakcí 

zákazníků na marketing značky.“ Hodnotu značky v tomto pojetí tvoří tři základní faktory. 

Hodnota značky vzniká z rozdílů v reakcích spotřebitelů. Tyto rozdíly jsou důsledkem 

znalosti značky, tedy všech myšlenek, pocitů, představ, zkušeností aj., spojovaných se 

značkou. Rozdíly v reakcích spotřebitelů, které vytvářejí hodnotu značky, se odráţejí také  

ve vnímání, preferencích a chování týkajících se všech aspektů marketingu určité značky.  

Kotler a Keller (2007) popisují abstraktně hodnotu značky, jako strategický most 

z minulosti do budoucnosti, který marketérům poskytuje hodnota značky. Značka je příslibem 

marketéra, v podobě vize toho, jaká by značka měla být a co by měla spotřebiteli přinést.   

V pojetí Kotlera a Armstronga (2004) je hodnota značky dána loajalitou zákazníků, 

známostí značky, zosobněním kvality, a tím, jak silně si spotřebitelé ztotoţňují značku 

s výrobky. Hodnota značky je také ovlivněna patentovou ochranou a tím, jakou pozici má  

v rámci distribučních a průmyslových sítí. 

Vysekalová (2007) označuje hodnotu značky pro spotřebitele za osobnost značky, jako 

jednu z charakteristik, které vytvářejí identitu značky a vymezují její podstatu. 
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K materializovaným projevům značky patří fyzické charakteristiky, kulturní hodnoty, 

symboly a charakteristiky vytvářející obraz o značce.  

Taylor (2007) uvádí některé způsoby, jak značce dodat osobnost a vytvořit pro ni 

emocionální hodnoty. Nosiči osobnosti značky jsou mluvčí, celebrity a postavičky. Výhodou 

animované postavičky je, ţe nezestárne a nestává se předmětem zájmu bulvárních médií.  

Aaker (2003) pohlíţí na hodnotu značky jako na soubor pěti kategorií aktiv a pasiv 

spojených se značkou, který sniţuje nebo zvyšuje hodnotu, kterou výrobek nebo sluţba 

přináší firmě nebo zákazníkovi. Kategoriemi aktiv značky jsou věrnost značce, znalost 

značky, vnímaná kvalita, asociace spojené se značkou a jiná duševní aktiva např. patenty, 

obchodní známky apod.  

Soubor asociací, který prezentuje to, co značka představuje a slibuje zákazníkům, 

nazývá Aaker (2003) identitou značky. Systém identity značky tvoří dvanáct dimenzí 

organizovaných ve čtyřech skupinách. Značka jako výrobek v sobě zahrnuje účel, vlastnosti, 

vyuţití a kvalitu výrobku, uţivatelé a země původu. Značka jako organizace odráţí vlastnosti 

organizace jako např. inovace, důvěryhodnost apod., a lokální nebo globální charakter. 

Značka jako osoba je tvořena osobnosti značky a vztahem mezi značkou a zákazníkem. 

Značka jako symbol představuje vizuální provedení, metafory a tradice značky. 

Identitu značky znázorňuje Aaker (2003), také jako jádro identity a okolo něj 

rozšířenou identitu. Jádro by mělo být neměnné i při vstupu značky na nové trhy nebo nové 

výrobky. Rozšířenou identitu tvoří různé prvky identity značky, které jsou uspořádány  

do určitých skupin.  

3.3.2 Funkce značky 

Podle Vysekalové a Mikeše (2009), by efektivně řízená značka měla plnit tři základní 

funkce. Odlišením nabídky a usnadněním rozpoznání produktu, plní značka funkci 

identifikační. Značka odráţí a zajišťuje kvalitu výrobku, kterou zákazník očekává, a tím 

naplňuje funkci garance. Funkcí personalizace značka přispívá k integraci sociálního prostředí 

na straně jedné a k diferenciaci sociálního prostředí na straně druhé.  

Velčovská a Marhounová (2005) doplňují řadu dalších funkcí. Prostřednictvím 

ochranné funkce, značky chrání určité charakteristické rysy produktu před napodobením, 

paděláním či zneuţitím. Funkce propagační slouţí k upoutání pozornosti. Prostřednictvím 

funkce diverzifikační, můţe výrobce vytvářet jakostní a cenové úrovně výrobků. Hodnota 



28 

 

dobře řízené značky se s časem zvyšuje a můţe mít vyšší hodnotu, neţ ostatní aktiva firmy. 

V takovém případě plní značka funkci nositele hodnoty. Funkce značky jako tvůrce image 

spotřebitele, souvisí s psychologickými vlivy spotřebitelského chováni. V rámci hierarchie 

potřeb, můţe značka uspokojovat potřebu sounáleţitosti k uţivatelům stejné značky, 

s obdobným ţivotním stylem a ţebříčkem hodnot, a v takovém případě značka plní funkci 

nositele a tvůrce vztahů mezi lidmi. Značka má i funkci úspory času, protoţe působí jako 

rozhodovací prvek v nákupním rozhodování a zkracuje jeho čas. 

Funkcemi značky se zabývá také Kotler a Keller (2007). Podle nich značky usnadňují 

manipulaci s výrobkem a jeho sledování, pomáhají při třídění zásob a účetních záznamů  

a poskytují firmě právní ochranu. Značka můţe také signalizovat určitou úroveň kvality a tím 

usnadnit zákazníkům výběr výrobků. Opětovný nákup značky a následná věrnost ke značce je 

mocným prostředkem k zajištění konkurenční výhody. Dojmy, které zákazníci získávají  

na základě zkušeností s výrobky a na základě různých marketingových činností firmy, 

konkurenti nedokáţi ovlivnit, vytvořit ani napodobit.  

3.3.3 Atributy značky 

Velčovská a Marhounová (2005) povaţují atributy značky za senzorický jev, který 

slouţí k identifikaci a rozlišení značky, jehoţ cílem je racionální a emocionální ovlivňování 

cílových skupin. Mix atributů značky tvoří ovlivnitelné prvky, jejichţ kombinací vzniká 

konkrétní značka. Atributy značky mohou být pojmenovány také jako prvky značky, elementy 

značky či parametry značky. 

Dle marketingového pojetí značky Velčovské a Marhounové (2005), tvoří atributy 

značky vnímatelnou značku, jako druhou vrstvu koncepce totální značky. Aaker (2003)  

a Kotler, Keller (2007) řadí mezi základní atributy značky obrazovou část značky, čili jméno 

značky a logo značky. Velčovská a Marhounová (2005) doplňuje základní atributy značky  

o styl zpracování.  Vysekalová (2004) řadí k základním atributům značky ještě barvu a styl 

nápisu. Přibová (2000) uvádí navíc symbol, slogan, popěvek a obal produktu.  

Velčovská a Marhounová (2005) rozděluje atributy značky na základní atributy, 

doplňkové atributy a nadstavbové atributy. Mezi základní atributy řadí jméno značky, logo 

značky a styl zpracování. 

Dobré jméno značky je takové, které je nadčasové, nápadité, snadno vyslovitelné, 

zapamatovatelné a usnadňující šíření značky. Účinné jméno značky, podle Wheeler (2006), 
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by mělo být významné, tak aby vyzařovalo podstatu značky, odlišné, orientované  

na budoucnost, chráněné, pozitivní a vizuální. Podle Wheeler (2006, p.86) ,,Dobré jméno 

značky je synonymem dobré pověsti.“ 

Healey (2008) definuje čtyři základní typy jmen. Funkční, neboli popisná jména, 

vyjadřují co výrobek, sluţba nebo společnost nabízí. Příkladem funkčního typu jména je 

General Motors. Druhým typem jména jsou jména vymyšlená, zaloţená na zábavných  

a rytmických zvucích např. Google. Empirická jména jsou podobná popisným jménům, ale 

s tím rozdílem, ţe se více zaměřují na zkušenost, neţ na funkci např. Land Rover - pohon  

na čtyři kola do kaţdého terénu. Posledním typem jména jsou jména evokativní, jejichţ cílem 

je vzbuzovat důvěru nebo sílu např. Jaguar. Mezi jména nejlepší a nejsnáze zapamatovatelná, 

patří jména vymyšlená a evokativní. Tyto typy jmen, Healey (2008), ještě doplňuje o jména 

referenční, která odkazují na zakladatele nebo místo původu např. Hewlett-Packard, a zkratky 

např. IBM. Wheeler (2006) doplňuje typy jmen značky o metaforu, která odráţí kvalitu 

společnosti a můţe vyprávět příběh např. Nike.   

Obecně přijímaným významem slova logo, je podle Healey (2011), v angličtině  

a mnoha dalších jazycích obrazový symbol, který zastupuje obchodní značku. Logo je 

symbol, piktogram či abstraktní vizuální znak znázorňující nějaké slovo. Vhodné vizuální 

vyjádření obchodní značky má čím dál větší důleţitost, protoţe pomáhá zákazníkům vybrat si 

značku na trhu zahlceném nejrůznějšími obchodními značkami, připomíná jim, co na té 

konkrétní značce mají rádi, a ujišťuje je, ţe si vybrali správně. K podpoře vizuální identity 

značky je zapotřebí vybrat vhodné barvy případně jejich kombinaci. Barva slouţí jako 

prostředek, který vede k poznání, vytváří celkový dojem a vede k rozhodnutí se zapojit nebo 

si koupit daný produkt. Barvy vzbuzují univerzální i kulturně podmíněné asociace a mají 

psychologický účinek. Studené barvy mají uklidňující účinek, vyvolávají pocit štěstí  

a příjemnosti, naopak teplé barvy zvyšují náš krevní tlak, vyvolávají silné reakce a přitahují 

pozornost.  

Stylem zpracování, dle Velčovské a Marhounové (2005), je propojení jednotlivých 

prvků základních atributů do jednotné podoby.  

Mezi doplňkové atributy řadí Velčovská a Marhounová (2005) symbol, barvu, slogan, 

znělku aj. Jedná se o prvky, které jsou důleţité pro vytváření asociací a představ o značce,  

a rozvíjejí a podporují atributy základní.  
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Abstraktní loga beze slov označuje Keller (2007) za symboly. Příkladem je hvězda  

u Mercedesu, fajfka u Nike. Symbolem se mohou stát i prvky produktu či společnosti jako 

např. zlaté kruhy McDonald´s. Symboly jsou obzvláště důleţité u sluţeb, kvůli jejich 

nehmotné a abstraktní povaze. Cílem symbolů je posílit význam značky, usnadnit 

rozpoznatelnost a identifikaci produktu. Podle Vysekalové a Mikeše (2009, s.35)  

,,Z marketingového pohledu, symbol slouží jako prostředek k vytváření a proměňování pozice 

produktu ve vnímání spotřebitele, diferencuje ho a hraje důležitou roli i při posilování či 

obohacování image.“ 

Dle Healey (2008) je při výběru barev potřeba zajistit grafický design, čili výraznost, 

čitelnost aj., zohlednit psychologické působení barev na lidi, pochopit kulturně podmíněné 

asociace některých barev a zajistit technologii barev. Teplé barvy vypadají, jakoby 

vystupovaly z povrchu, naopak studené barvy vypadají, jakoby se ztrácely v pozadí. 

Kontrastní tóny zvyšují dynamické napětí obrazu. Důleţitá je vhodná barevná kombinace, tak 

aby upoutala a přiměla zákazníky ke koupi značky. Pokud značka pouţívá určitou barvu, 

případně určitou kombinaci barev, můţeme říci, ţe tuto barvu ,,vlastní“, a to můţe vést 

k identifikaci značky podle barvy, bez pomoci jména, loga či dalších prvků identity značky, 

jako např. červená a ţlutá barva značky McDonald´s.  

Podle Mantonakis (2011) je slogan součástí marketingových aktivit, jehoţ cílem je 

upozornit, podpořit zapamatovatelnost a posílit značku u spotřebitelů. S příchodem nových 

forem elektronických médií se objevily nové příleţitosti pro firmy, jak prezentovat kreativním 

způsobem svou značku. Slogany mohou být vizuálně uvedeny na obrazovkách  

např. v televizi, počítači, MP3 přehrávačích, anebo v jiné formě digitálních médií jako jsou 

např. elektronické informační panely, billboardy aj. Jednou z nejčastějších forem digitálních 

médií je online reklama. Nejvíce vyuţívaná bannerová reklama se nachází na většině 

webových stránek.  

Dle Wheeler (2006) je slogan krátké slovní spojení, které zachycuje podstatu značky, 

její osobnost a positioning a odlišuje společnost od konkurence. Slogan vyvolává emocionální 

reakce a tím ovlivňuje nákupní chování spotřebitele. Podobně definuje slogan i Vysekalová  

a Mikeš (2009). Keller (2007) popisuje slogan jako krátkou frázi, která sděluje popisnou či 

přesvědčující informaci o značce.   

Keller (2007) a Vysekalová, Mikeš (2009) uvádějí, ţe slogan můţe upoutat pozornost, 

napomáhat k identifikaci produktu či firmy a pomáhat budovat hodnotu značky. Měl by být 
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výstiţný, snadno zapamatovatelný a stručný. Slogany hrají důleţitou roli v reklamách, ale 

také na baleních a dalších aspektech marketingového programu.  

Healey (2008) a Keller (2007) definují, jako jeden z prvků smyslového brandingu, 

znělku, jako slyšitelné logo. Znělka je hudebním poselstvím o značce. Můţe sdělovat přínos 

značky, smysl produktu a slouţí k podpoře povědomí o značce. Často slouţí jako základ 

reklamy.  

Vrstvu nadstavbových atributů, dle Velčovské a Marhounové (2005), tvoří prvky, 

jejichţ základní funkce bezprostředně nesouvisí se značkou, ale s totálním produktem.  

Příkladem můţe být obal produktu, který můţe v některých případech napomáhat 

k identifikaci značky. Můţeme zde zařadit také typický tvar a design produktu, barvu 

produktu a smyslové atributy produktu jako chuť, či vůni produktu.  

Základním předpokladem úspěchu, podle Velčovské a Marhounové (2005), je správný 

výběr mixu atributů značky, tak aby značka mohla být vyuţita jako konkurenční nástroj.  

Kotler a Keller (2007) definují šest kritérií pro výběr prvků značky. 

Zapamatovatelnost, smysluplnost a líbivost jsou kritéria, s jejichţ pomocí lze vytvářet 

hodnotu značky. Přenositelnost, přizpůsobitelnost a ochrana jsou kritéria, která slouţí 

k vyhodnocení toho, jak lze hodnotu značky, obsaţenou v nějakém prvku, s ohledem na různé 

příleţitosti a omezení, vyuţít a ochránit.  

3.3.4 Charakteristiky značky 

Charakteristiky značky pomáhají vytvářet správnou identitu značky.   

Podle Kellera (2007) a Pelsmackera, Geuense, Bergha (2003) tvoří znalost značky 

základ pro vnímání značky, diferenciaci produktu a je důleţitá pro vytvoření a řízení hodnoty 

značky. Znalost značky znamená, ţe spotřebitelé znají podstatné charakteristiky značky, její 

vlastnosti, přínosy a silné stránky.  

Povědomí o značce se, dle Kellera (2007) a Příbové (2000), skládá z rozpoznání 

značky a vybavení si značky. Rozpoznání značky je schopnost spotřebitele vybavit si značku 

na základě určité podpory tzv. podpořená znalost. Vybavení si značky je schopnost 

spotřebitele vybavit si značku, dostane-li k tomu impuls, tzv. spontánní znalost. V souvislosti 

s vybavením si značky, se setkáváme s pojmem ,,top of mind“, tzv. ,,první na mysli.“ Je to ta 

značka, kterou si spotřebitel, v dané kategorii výrobků a na základě určitého impulsu, vybaví 
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jako první. Hloubka povědomí o značce je pravděpodobnost, ţe si spotřebitel na značku 

vzpomene. Šířka povědomí o značce je dána počtem situací, které si spotřebitel se značkou 

spojuje. Čím rozmanitější záţitky a zkušenosti mají spotřebitelé se značkou, tím větší je 

pravděpodobnost růstu povědomí. K budování povědomí o značce je důleţitá prezentace 

značky v typických nákupních a uţivatelských situacích a vyuţívání co největšího počtu 

komunikačních kanálu.  

Keller (2007) a Pelsmacker, Geuens, Bergh (2003) uvádějí, ţe znalost značky můţe 

být zaloţena na objektivních informacích, ale také na image značky a na jejím positioningu. 

Marketingové programy, které vytvářejí silné, příznivé a jedinečné asociace se značkou, 

celkově vytváří pozitivní image značky. Asociace se značkou vznikají na základě 

informačních zdrojů, přímou zkušeností, předpokladem nebo závěrem plynoucím ze značky 

samotné, ústním podáním prostřednictvím referenčních skupin a identifikací značky se 

společností, zemí, konkrétní osobou, místem nebo událostí. Přibová (2000) uvádí různé druhy 

asociací, které mohou být spojeny s atributy produktu, přínosy produktu a postoji k produktu, 

jako celkové hodnocení značky.  

K vytvoření věrnosti ke značce je, podle Pelsmacker, Geuens a Bergh (2003),  

zapotřebí, aby se zkušenosti spotřebitelů se značkou vyrovnaly nebo převýšily jejich 

očekávání. Výkonnost značky je způsob, jakým produkt nebo sluţba uspokojuje potřeby 

spotřebitelů. Mezi pět základních typů vlastností a přínosů, které často tvoří základ 

výkonnosti značky, řadí Keller (2007) primární sloţení a doplňkové sluţby, spolehlivost, 

trvanlivost a provozuschopnost produktu, efektivnost a výkonnost sluţeb, empatii, styl, design 

a cenu.  

Jako další charakteristiku značky, uvádí Keller (2007) představu značky. Představa 

značky znamená, jak spotřebitelé abstraktně přemýšlí o značce a vztahuje se k nehmotným 

aspektům značky. Asociace s představou vznikají přímo z vlastních zkušeností, nebo nepřímo 

prostřednictvím masových sdělovacích prostředků.  

Názory na značku, podle Kellera (2007), představují osobní názory a hodnocení 

značky spotřebitelů. Spotřebitelé dávají dohromady různé asociace a představy o značce,  

a tím si vytvářejí různé druhy názorů. Pro vytvoření silné značky jsou důleţité názory týkající 

se kvality značky, její důvěryhodnosti, zvaţování a superiority.  
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Pocity vyvolané značkou označujeme za spotřebitelské emocionální reakce na značku. 

Keller (2007) uvádí šest základních typů budování pocitů ke značce. Srdečnost, zábava  

a vzrušení jsou pocity zkušenostní a okamţité, zvyšující úroveň intenzity. Bezpečí, 

společenská přijatelnost a sebeúcta jsou pocity soukromé a trvalé, zvyšující úroveň váţnosti.  

Poslední charakteristikou značky, podle Kellera (2007), je rezonance se značkou, která 

charakterizuje intenzitu a hloubku psychologického vztahu spotřebitelů ke značce a úroveň 

aktivit, kterou tato věrnost zahrnuje. Příkladem značek s velkou rezonancí je Apple nebo 

Harley-Davidson.  

3.4 Testování značky a jejich atributů 

K měření hodnoty značky pouţívá Kotler a Keller (2007) přímý a nepřímý postup. 

Nepřímý postup identifikuje a vyhledává znalosti spotřebitelů o značce a hodnotí potenciální 

zdroje hodnoty značky. Přímý postup hodnotí dopad znalosti značky spotřebitelů na různé 

marketingové aspekty. Oba tyto přístupy se kombinují a vzájemně doplňují. Aby hodnota 

značky plnila strategickou funkci a marketingová rozhodnutí, je důleţité porozumět zdrojům 

hodnoty značky a jejich vlivu na ţádoucí výsledky. K tomu se vyuţívají audity značky. 

Důleţité je také porozumět, jak se tyto zdroje a výsledky mění v čase, a k tomu se vyuţívá 

sledování značky.  

Dle Kotlera, Kellera (2007) a Kellera (2007) vyuţívá audit značky řadu úkonů, 

prostřednictvím kterých se zjišťuje zdraví značky, zdroje hodnoty značky a navrhují se 

způsoby, jak tuto hodnotu zlepšit a vyuţít. Cílem auditu značky je porozumět zdrojům 

hodnoty značky jak z hlediska firmy, tak z hlediska spotřebitele. Z hlediska firmy je třeba 

pochopit, jaké výrobky a sluţby jsou v současné době spotřebitelům nabízeny a jaký je jejich 

marketing a branding. Z hlediska spotřebitele je důleţité zjistit skutečný význam značek  

a výrobků pro spotřebitele. Audit značky se skládá z inventury značky a výzkumu značky.  

Cílem inventury značky neboli přehledu o značce je, podle Kotlera, Kellera (2007)  

a Kellera (2007), získat aktuální, vyčerpávající a komplexní profil toho, jaký je marketing  

a branding všech výrobků a sluţeb, nabízených společností. Součásti inventury značky by 

měla být podrobná profilace konkurenčních značek, s cílem zjistit jejich marketingové  

a brandingové tahy. Inventura značky pomáhá zjistit, na čem je zaloţeno současné vnímání 

spotřebitelů o značce. Můţe poskytnout informace o tom, jak značku lépe řídit. Kvalitní 

přehled o značce by měl ukázat konzistentnost značky a nedostatek vnímaných rozdílů mezi 
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různými produkty. Pomáhá odkrýt neţádoucí jevy, které by mohly vést ke zmatení 

spotřebitelů.  

Jako účel výzkumu značky uvádí Kotler, Keller (2007) a Keller (2007) poskytnutí 

detailní informace o tom, co si spotřebitelé myslí o značce a výrobkové kategorii, a jaké 

pocity v nich značka a výrobková kategorie vyvolává, s cílem identifikovat zdroje hodnoty 

značky. Často se vyuţívají kvalitativní výzkumné techniky, jako slovní asociace, projektivní 

techniky, vizualizace, personifikace značky a etnografické výzkumy, prostřednictvím kterých 

se spotřebitelé sledují v jejich kaţdodenních činnostech.  

K porozumění toho, jak se zdroje a výsledky mění v čase, vyuţívá Keller (2007) 

sledování značky. Cílem sledování značky je shromaţďovat informace od spotřebitelů, 

pomocí kvantitativních metod. Umoţňuje zjistit informace o tom, jak si vedou značky  

a marketingové programy v základních klíčových aspektech. Důleţité je sledovat zdraví  

a hodnotu značky, aby bylo moţné učinit včasná rozhodnutí.  

Keller (2007) odlišuje hodnotu značky od ocenění značky. Cílem ocenění značky je 

odhadnout celkovou finanční hodnotu značky. Bohatá značková portfolia mohou tvořit 

základ růstu společnosti. U nejcennějších světových značek tvoří hodnota značky obvykle 

přes polovinu celkové trţní kapitalizace společnosti. Mezi světově nejcennější značky se řadí 

např. Coca-Cola a Microsoft. 

Většina autorů, jako Keller (2007), Příbová (2000) a Velčovská, Marhounová (2005), 

se na výzkum značky zaměřuje hlavně z pohledu strategického řízení celé značky a jen malý 

důraz kladou na výzkum konkrétních atributů značky. Metody výzkumu značky se obecně 

člení na kvalitativní a kvantitativní metody. Základem výzkumu značky jsou kvalitativní 

metody, které zjišťují emoce ke značce, asociace, které značka vyvolává, stopu značky  

a postoje ke značce, a tak umoţňují zachytit škálu moţných reakcí zákazníků. Nevýhodou 

kvalitativních výzkumů je problém s jejich zobecněním a interpretaci. Vzorky respondentů 

jsou obvykle malé, a tudíţ jejich výsledky nemusí být obecně platné pro širší populaci.  

Přibová (2000) uvádí mezi základní metody kvalitativního výzkumu psychologickou 

exploraci, focus group, asociační postupy, větné doplňování a sémantický diferenciál. 

Z hlediska cíle testování dělí typy výzkumu značky na testování všech charakteristik značky, 

asociační testy, výzkum postojů zákazníků ke značce a testování image. Z hlediska technik 
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testování, člení typy výzkumu značky na testování jména a grafického zpracování a testování 

stupně zavedenosti existence značky, prostřednictvím spontánní a podpořené znalosti.  

Keller (2007) řadí mezi kvalitativní techniky výzkumu volné asociace, projektivní 

techniky, testy osobnosti značky a její hodnoty a empirické metody.  

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit asociace, které značka u spotřebitelů vyvolává, 

jsou, podle Kellera (2007), techniky volných asociací, v nichţ jsou respondentům kladeny 

otázky na to, co je napadne, kdyţ si vzpomenou na značku, bez dalších podnětů. Tato 

technika umoţňuje identifikovat všechny moţné asociace týkající se značky, v myslích 

spotřebitelů, a můţe také poskytnout hrubý odhad relativní síly, příznivosti a jedinečnosti 

asociací se značkou.  

K vyvolání asociací vyuţívá Parise a Spence (2011) podněty, které respondenty 

stimulují. Základní stimuly mohou aktivovat širokou škálu asociací. Některé asociace mohou 

být velmi odlišné a lišit se od jednotlivce k jednotlivci, zatímco jiné mohou být stabilní  

u všech jednotlivců. I zdánlivě bezvýznamný podnět můţe zprostředkovat systematické 

sdruţení asociací, které je stabilní u všech jednotlivců. Zvláštní význam má senzorický 

marketing, který zajišťuje, aby všechny aspekty výrobku, čili vizuální, hmatové, sluchové  

a čichové podněty, byly v souladu. Hraje důleţitou roli v rozvoji úspěšné marketingové 

strategie.  

Keller (2007) popisuje projektivní techniky, které zjišťují pocity a názory zákazníků, 

kteří jsou neochotni nebo neschopni vyjádřit se k těmto tématům. Respondentům je poskytnut 

nekompletní stimul, který mají doplnit, nebo dvousmyslný stimul, který mají najít. Příkladem 

projektivní techniky jsou úkoly doplňování a interpretace, které vyuţívají bublinové testy, 

zaloţené na komiksech a fotkách, které zobrazují různé lidi, jak nakupují různé výrobky  

a sluţby. Prázdné bubliny respondenti vyplňují, aby ukázali své myšlenky, slova nebo činy, 

které se podle nich dějí nebo říkají na scéně. Další technikou jsou srovnávací testy, v nichţ 

respondenti sdělují své dojmy při srovnání značek s lidmi, zvířaty, auty, materiály, 

zaměstnáními aj. věcmi.  

Nejsnadnějším způsobem, jak měřit osobnost značky je, podle Kellera (2007), získat 

časově neohraničené odpovědi na srovnávací otázky značky s člověkem. Respondenti mohou 

také vytvořit profil značky prostřednictvím různých obrázků či časopisů. Osobnost značky 

můţe být přesněji odhadnuta pomocí kontrolních seznamů nebo ratingu přídavných jmen.  
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Empirické metody, dle Kellera (2007), zkoumají respondenty v jejich přirozeném 

prostředí. Spotřebitelé ve svých přirozených podmínkách reagují smysluplněji.  

Kvantitativní výzkumné techniky člení Keller (2007) na testy povědomí o značce, 

testy image značky, testy reakcí na značku a testy vztahů ke značce. V kvantitativních 

výzkumech se často pouţívají různé typy škálových otázek, které umoţňují vytvořit číselné 

výstupy a souhrny. Kvantitativní techniky znalosti značky mohou slouţit k lepším odhadům 

hloubky a šířky povědomí o značce, síly, příznivosti a jedinečnosti asociací se značkou a síly 

reakcí a pocitů na značku.  

V rámci testování povědomí o značce se, podle Kellera (2007), testuje rozpoznání 

značky, které se vztahuje ke schopnosti respondentů identifikovat značku a její prvky  

za různých okolností. Základní testování spočívá v předkládání souboru prvků značky 

vizuálně nebo slovně a zjišťuje se, zda je respondenti jiţ dříve viděli, nebo o nich slyšeli. 

Přesnějším měřením je degradovaná verze značky. K rozpoznání značky se vyuţívají neúplné 

informace, např. prvek značky můţe být vizuálně maskován nebo ukázán jen na velmi 

krátkou dobu.  Při testování povědomí o značce se testuje také vybavení si značky, které se  

od rozpoznání značky liší tím, ţe respondenti nedostávají prvek značky, aby ho identifikovali 

jako něco, co uţ viděli. Testuje se spontánní vybavení si značky a vybavení si značky 

s nápovědou, kdy se vyuţívají různé typy podnětů a podpor.  

Keller (2007) uvádí, ţe základem pro vysokou hodnotu značky a její image jsou silné, 

příznivé a jedinečné asociace o značce. Při testování image značky se nejčastěji pouţívají 

stupnice v podobě diferenční škály, čili bipolárních adjektiv, nebo Likertovy škály. Sloţitější 

technikou je multidimenzionální škálování nebo mapy vnímání. Multidimenzionální škálování 

převádí úsudky spotřebitelů, týkající se podobnosti či preferencí, do vzdáleností, které 

představují prostor vnímání.  

Při měření obecnějších faktorů se, podle Kellera (2007), zjišťuje, jak spotřebitelé 

kombinují ve své mysli všechny faktory o značce a vytváří si různé typy reakcí na značky  

a jejich hodnocení. Součásti měření reakcí na značku je měření nákupních úmyslů, jako 

pravděpodobnost zakoupení značky nebo přechodu od jedné značky ke druhé.  

Jako další techniku kvantitativního výzkumu uvádí Keller (2007) testování vztahů  

ke značce. Testuje se věrnost v chování, prostřednictvím přímých otázek, časově 

neohraničených měření, dichotomních měření, která nutí spotřebitele vybrat si značku,  
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a vícečetných voleb na hodnotící škále. Vyuţívá se také měření zastupitelnosti, které je 

zaloţeno na škále a vzniká zodpovězením dvou otázek: Kterou značku si spotřebitelé koupili 

naposledy? Co by spotřebitelé dělali, kdyby značka nebyla dostupná? Spotřebitele jsou 

následně rozděleni do šesti segmentů. Čím vyšší je míra opakování nákupu, tím větší je 

hodnota značky a ziskovost marketingu, a čím méně jsou lidé ochotni nahradit značku jinou 

značkou, tím větší je pravděpodobnost, ţe budou nákup opakovat.  

Velčovská a Marhounová (2005) vychází při klasifikaci metod testování značky  

a jejich atributů z teorie koncepce totální značky. Velčovská a Marhounová (2005, s.20) 

,,Smyslem testování značky je nalézt informace sloužící k vytvoření značky s takovými 

atributy, které jsou adekvátní očekáváním cílové skupiny. Cílem testování značky je 

minimalizovat rizika spojená s řízením značky. „ 

Metody a techniky testování značky a jejich atributů obecně rozdělují Velčovská  

a Marhounová (2007) podle několika kritérií. Z pohledu novosti značky rozlišují test nové 

značky a test stávající značky. Z hlediska komplexnosti testování uvádějí test všech atributů 

značky a test jednoho či několika vybraných atributů značky. Z pohledu počtu testovaných 

značek rozdělují testování na test monadický, kdy předmětem testování je pouze jedna značka 

a test vícenásobný, který testuje více značek. Posledním kritériem je hledisko uplatňovaných 

technik testování, na základě něhoţ rozlišují test verbální, vizuální a kombinovaný.  

V rámci testováni vybraných atributů značky se, dle Velčovské a Marhounové (2005), 

můţe testovat jméno značky, jako nosný atribut značky. Pro hodnocení jména značky existuje 

řada metod a technik testování, které můţeme klasifikovat následovně.  

Velčovská a Marhounová (2005) uvádí, ţe testování vlastností značky je vhodné 

zejména u nových značek, při výběru nejvhodnější varianty jména značky a při změně 

parametrů jména značky. Jméno značky se testuje z hlediska jeho zapamatovatelnosti, 

vyslovitelnosti, srozumitelnosti, originality aj.   

Testování známosti jména značky je, podle Velčovské a Marhonové (2005), vhodné 

aplikovat u existujících značek s cílem hodnocení úspěšnosti značky. Při testování známosti 

jména značky se vyuţívá test spontánní znalosti, v rámci něhoţ můţeme sledovat tzv. top of 

mind, čili značku první na mysli, test podpořené znalosti a testování změn ve známosti 

značky.  
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Velčovská a Marhounová (2005) popisují asociační testy, které se uplatňují  

při sledování a posuzování toho, jak je značka respondenty vnímána, čím se odlišuje  

od konkurence a jakou má pozici na trhu. Testuje se, jaké asociace značka vyvolává. Asociace 

značky v souvislosti s druhem výrobku, kvalitou výrobku, cenou, cílovou skupinou a pocity.  

Pro testování image jména značky vyuţívá Velčovská a Marhounová (2005) klasické 

metody analýzy image. Mezi základní metody a techniky analýzy image patří měření 

známosti značky a příznivosti postojů, psychologická explorace formou hloubkového 

rozhovoru, asociační metody v podobě spontánních a vázaných asociací a projekční metody 

jako např. bublinový test a fyziognomický test. U fyziognomického testu respondenti seřazují 

obličeje s řadou produktů. Nejvyuţívanějším nástrojem pro analýzu image značky je 

sémantický diferenciál, který vyuţívá bipolární baterii škál, pomocí nichţ se hodnotí 

vlastnosti zkoumané značky. Méně častou metodou je Osgood- Hofstätterova metoda, která se 

zaměřuje na image výrobků, propagační image a ideální image. [46] 

Velčovská a Marhounová (2005) uvádí logo, jako součást prezentace značky, a jako 

druhý důleţitý atribut v rámci testováni vybraných atributů značky. Zásadní roli při tvorbě 

loga hraje tvar a barva. Barva pomáhá při rozpoznání, ale není tak důleţitá při identifikaci, 

jako tvar. Pro analýzu loga značky lze vyuţít následující metody a techniky testování.  

Testování působení loga zahrnuje, dle Velčovské a Marhounové (2005), test prvního 

dojmu, jako spontánní reakci na logo jako celek, a podrobnější dojmový test, který testuje 

tvar, barevnost, velikost aj.  

Velčovská a Marhounová (2005) popisují asociační testy, které testují asociace 

vztahující se k hodnocenému logu. Mohou být součásti podrobnějšího dojmového testu.  

Testování vlastností loga je, podle Velčovské a Marhounové (2005), zaměřeno  

na vypovídací schopnosti loga, originalitu, vhodnost apod. Vyuţívá se zejména u nového 

loga.  

Součásti hodnocení úspěšnosti značky je testování známosti loga. Testuje se spontánní 

a podpořená znalost loga. [47] 
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4 Metodika výzkumu 

Metodika výzkumu je tvořena přípravnou a realizační fázi. 

4.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze zahrnuje definování problému a cíle výzkumu, formulování hypotéz  

a vytvoření plánu výzkumu. 

4.1.1 Definování problému 

Vlivem vzniku nespočetného mnoţství značek, se prioritou firem stává vytvořit 

silnou a úspěšnou značku, tak, aby se její hodnota rok od roku zvyšovala. Podkladem  

pro budování úspěšné značky je povědomí, znalost značky a v neposlední řadě pozitivní 

zkušenost s ní. Značka se stala velmi důleţitou součásti dnešního konkurenčního prostředí.  

Z průzkumu, který pro společnost LG Electronics CZ připravila agentura GfK, 

vyplynulo, ţe se v loňském roce v České republice prodalo téměř 2,3 miliónu kusů mobilních 

telefonů. Z tohoto bylo 111 tisíc kusů smartphonů s operačním systémem Android. Kaţdý 

osmý telefon tohoto segmentu nesl značku LG. [28] 

Proto jsem se rozhodla, ve své diplomové práci, provést marketingový výzkum 

analýzy značky. Jako předmět výzkumu jsem si zvolila značku LG na trhu mobilních 

telefonů.  

4.1.2 Definování cíle 

Cílem výzkumu bude zjistit spontánní a podpořenou znalost značky mobilních 

telefonů LG a vnímání této značky ze strany spotřebitelů.  

Dílčím cílem bude zjistit, do jaké míry znají spotřebitelé konkurenční značky, jaké 

faktory jsou pro spotřebitelé důleţité při rozhodování o nákupu mobilních telefonů, jak 

hodnotí a vnímají značku LG, jaké asociace v nich značka vyvolává a zda znají, a jak hodnotí 

logo značky LG. 

4.1.3 Hypotézy 

Společnost GfK, která je poskytovatelem komplexních sluţeb v oblasti výzkumu trhu 

a marketingových analýz, prováděla v únoru roku 2011 výzkum mezi majiteli různých typů 

smartphonů, včetně značky LG. Na základě tohoto výzkumu jsem stanovila následující 

hypotézy. [29] 
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Hypotéza č. 1: 

,,Značka LG patří mezi značky ,,top of mind“.“ 

Hypotéza č. 2: 

,,Pohlaví nemá vliv na hodnocení značky mobilních telefonů LG.“ 

Hypotéza č. 3: 

,,Příjmové kategorie nemají vliv na vnímání značky LG“ 

4.1.4 Typy údajů 

Ve výzkumu vyuţiji primární i sekundární údaje. Zdrojem primárních dat bude 

výzkumné šetření formou osobního dotazování.  Externími zdroji sekundárních dat budou 

internetové stránky společnosti LG, jejich výroční zprávy a také odborné publikace.  

4.1.5 Metoda sběru dat 

Sběr primárních dat bude probíhat prostřednictvím osobního dotazováni, tak aby byla 

zajištěna zpětná vazba mezi tazatelem a respondentem a nedocházelo k nepochopení otázek. 

Vyplňování dotazníku bude anonymní, tak, aby se respondenti nemuseli obávat zneuţití jejich 

údajů. 

Metody testování značky a jejich atributů se liší na základě jednotlivých kritérií.  

Z hlediska novosti značky, se bude jednat o test stávající značky. Z hlediska komplexnosti 

testování, půjde o test všech atributů značky, jehoţ cílem je ověřit soulad všech atributů. 

Z hlediska počtu testovaných značek, bude proveden test monadický, kdy předmětem 

testování je pouze jedna značka. [14] 

4.1.6 Nástroj sběru dat 

Nástrojem sběru dat bude strukturovaný dotazník, který je tvořen 21 otázkami 

různého typu. Nejčastěji se vyskytují otázky uzavřené a polouzavřené s moţností doplnění 

respondenta v podobě jiná/jiné. Pouze pět otázek je otevřených, včetně té, týkající se návrhů  

a doporučení. V dotazníku jsou pouţity dvě baterie otázek, ve kterých respondenti budou 

hodnotit jednotlivé ukazatele známkami, jako ve škole a dvě otázky v podobě sémantického 

diferenciálu. Pro lepší zacílení respondentů, jsou pouţity filtrační otázky a pro zobecnění 

zjištěných údajů několik identifikačních otázek.  
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4.1.7 Způsob sběru dat a výběr vzorku respondentů 

Sběr dat se bude konat ve městech Český Těšín, Karviná, Havířov a Ostrava 

v nákupních centrech, v průběhu měsíců prosinec 2011 a leden a únor 2012. Dotazování bude 

probíhat s přítomnosti tazatele. Vyplněné dotazníky budou respondenti vhazovat do předem 

připravené sběrné krabice, aby byla zachována jejich anonymita.  

Základní soubor tvoří obyvatelé měst Český Těšín, Karviná, Havířov a Ostrava starší 

18 let, tj. 457 654 osob.  

Tab. 4.1 Počet obyvatel ve vybraných městech 

 

 

 

 

          

 

 

Zdroj: [25], autorem vytvořeno 

 

Pro stanovení velikosti výběrového souboru jsem pouţila statistický přístup. 

Rovnice 4.1: Statistický vzorec pro stanovení velikosti výběrového vzorku 

n ≥ ( z
2
. p . q ) / ∆

2
 , 

 n je minimální počet respondentů, 

 z je koeficient spolehlivosti  

(při hodnotě 2 je zaručena alespoň 95,4% pravděpodobnost tvrzení), 

 p a q jsou v procentech počty respondentů znalých a neznalých problematiky 

(pokud jsou tato čísla neznámá, vytvoří se maximální součin 50 % x 50 %), 

 ∆ je maximální přípustná chyba (kterou jsem stanovila na 8 %). 

Zdroj: [9] 

n ≥ (2
2
 . 0,5 . 0,5) / 0,08

2
 ≥ 156 respondentů 

Technika pro výběr vzorku je kvazireprezentativní a to technika kvótního výběru. 

V Ostravě bude dotázáno 98 respondentů, v Havířově 28 respondentů, v Karviné  

Město Poč. ob. Poč. ob. 

starších 18 let 

% Ženy % Muži % 

Český Těšín 26 592 22 693 5 11 682 52 11 001 48 

Karviná 73 997 63 563 14 31 718 50 31 845 50 

Havířov 98 679 84 864 18 43 111 51 41 753 49 

Ostrava 333 579 286 544 63 147 857 52 138 687 48 

CELKEM 532 847 457 654 100 234 368  223 286  
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22 respondentů a v Českém Těšíně 8 respondentů. Počty respondentů v jednotlivých městech 

jsem stanovila na základě velikosti těchto měst poměrově, viz Tab. 4.2 v přílohách.  

Tab. 4.3 Základní a výběrový soubor podle počtu obyvatel ve vybraných městech z hlediska 

pohlaví 

 Základní soubor  Výběrový soubor  

Pohlaví/četnosti Absolutní četnosti Relativní četnosti Absolutní četnosti Relativní četnosti 

Muži 223 286 49% 76 49% 

Ženy 234 368 51% 80 51% 

CELKEM 457 654 100% 156 100% 

Zdroj: [25], autorem vytvořeno 

Strukturu výběrového souboru z celkového počtu 156 respondentů by mělo tvořit  

76 muţů a 80 ţen.  

Tab. 4.4 Základní a výběrový soubor podle počtu obyvatel ve vybraných městech z hlediska 

věkových kategorií 

 Základní soubor  Výběrový soubor  

Věkové 

kategorie/četnosti 

Absolutní četnosti Relativní četnosti Absolutní četnosti Relativní četnosti 

18-26let 64 071 14% 21 14% 

27-36let 91 531 20% 31 20% 

37-46let 77 801 17% 27 17% 

47-56let 73 225 16% 25 16% 

57-66let 77 801 17% 27 17% 

67let a více 73 225 16% 25 16% 

CELKEM 457 654 100% 156 100% 

Zdroj: [25], autorem vytvořeno 

Ve výběrovém souboru by měla být věková kategorie 18-26let zastoupena  

21 respondenty, věková kategorie 27-36 let 31 respondenty a věkové kategorie 37-64 let  

a 57-66 let 27 respondenty. Věkové kategorie 47-56 let a 67 let a více by mělo tvořit  

25 respondentů. 
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4.1.8 Harmonogram činností 

Tab. 4.5 Harmonogram činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9 Rozpočet výzkumu 

Celkové náklady výzkumu budou tvořeny náklady spojené s tiskem dotazníků  

a náklady na jízdné. Vzhledem k tomu, ţe sběr, zpracování a vyhodnocování dotazníku budu 

provádět osobně, budou celkové náklady nízké.  

         Tab. 4.6 Rozpočet výzkumu 
Nákladová položka Cena 

Tisk 150 dotazníků 150 x 3Kč = 450Kč 

Jízdné 600Kč 

Celkové náklady 1 050Kč 

    

4.1.10 Kontrola plánu 

Pilotáţ byla provedena ve dnech 20.12. – 23.12. 2011 během níţ bylo osloveno  

5 respondentů. Cílem bylo zjistit, zda je dotazník dobře sestaven. Byly zjištěny drobné 

nedostatky, týkající se nevhodného pořadí prvních tří otázek, při tázání respondentů starších 

67 let a chybějící moţnost odpovědi nevím u otázky číslo 16, pro případ, ţe respondenti se 

značkou nemají ţádné zkušenosti. Tyto nedostatky byly odstraněny. Ostatní otázky byly 

respondentům jasné a srozumitelné, a tak jsem mohla přistoupit k samotnému sběru dat.  

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat  

Sběr dat probíhal v termínu od 2.1.2012 do 19.2.2012. V Ostravě, vzhledem k potřebě 

většího počtu respondentů, probíhalo dotazování třikrát, v Havířově a Karviné dvakrát. 

V Českém Těšíně bylo dotazování nejsnadnější.  

Činnost/měsíc listopad 

2010 

prosinec 

2010 

leden 

2011 

únor 

2011 

březen 

2011 

Definování cíle a hypotéz      

Sestavení plánu výzkumu      

Pilotáž      

Sběr údajů      

Zpracování údajů      

Analýza údajů      

Závěrečná doporučení      

Závěrečná zpráva      
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Při sběru dat jsem se setkala s velkou neochotou respondentů, a proto bylo dotazování 

časově velmi náročné.  

4.2.2 Zpracování shromážděných dat a metody jejich analýzy 

Shromáţděná data byla zkontrolována a vyplněné dotazníky byly očíslovány. 

Následně byla data převedena do datové matice v programu MS Excel 2010.  

Analýza získaných dat byla provedena s vyuţitím statistických funkcí, tabulek a grafů, 

včetně třídění dat prvního a druhého stupně, v programu MS Excel 2010. Hypotézy byly 

vyhodnoceny prostřednictvím programu PASW Statistics 18. Výsledky analýzy byly 

převedeny do programu MS Word 2010. 

4.2.3 Vyhodnocení identifikačních otázek 

Proto, ţe dotazování v jednotlivých městech probíhalo na vícekrát, měla jsem moţnost 

získat nově vyplněné dotazníky, v případech, kdy některé dotazníky byly vyřazeny kvůli 

nepřesným nebo nesrozumitelným odpovědím. Díky tomu, počet dotázaných v jednotlivých 

městech souhlasí s plánem. Výběrový soubor, který jsem si stanovila na základě statistické 

rovnice, a z něhoţ byl odvozen počet respondentů v jednotlivých městech, také odpovídá 

plánu. Velikost skutečného výběrového souboru činí 156 respondentů.  

 

 

 

  

 

 

Obr. 4.1 Podíl respondentů v jednotlivých městech 

Pohlaví bylo stanoveno na základě kvótního výběru na 80 ţen a 76 muţů.  

Ve skutečnosti se mi podařilo oslovit 79 ţen (50,6 %) a 77 muţů (49,4 %).  
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Obr. 4.2 Pohlaví 

Plánovaný počet respondentů z hlediska věkových kategorií nebyl dodrţen. Věkovou 

kategorii 18-26let mělo tvořit 21 respondentů a ve skutečnosti bylo osloveno 24 respondentů 

(15,4 %). Věková kategorie 27-36let měla být zastoupena 31 respondenty a ve skutečnosti 

byla zastoupena 27 respondenty (17,3 %). Plánovaný počet respondentů ve věkové kategorii 

37-46let byl 27 respondentů a ve skutečnosti to bylo 28 respondentů (17,9 %). Věkovou 

kategorii 47-56let mělo tvořit 25 respondentů a ve skutečnosti to bylo 33 respondentů  

(21,2 %). Věková kategorie 57-66let měla být zastoupena 27 respondenty a ve skutečnosti 

bylo osloveno 24 respondentů (15,4 %). Získat data od poslední věkové kategorie 67let a více 

bylo nejobtíţnější, a proto místo plánovaného počtu 25 respondentů bylo dotázáno jen  

20 respondentů. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Věkové sloţení 
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Nejpočetnější sloţku souboru, z hlediska příjmových kategorií, tvořila kategorie 

čistého měsíčního příjmu 11-20tis. Kč (64,1%). Poté bylo osloveno nejvíce respondentů 

s čistým měsíčním příjmem do 10tis. Kč (19,2 %). Příjmovou kategorii 21-30tis. Kč 

zastupovalo 19,2 % respondentů. Nejméně početnou sloţkou byli respondenti s čistým 

měsíčním příjmem 31tis. Kč a více (4,5 %). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Kategorie čistého měsíčního příjmu   
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Kapitola obsahuje výsledky výzkumu, které jsou rozděleny do pěti částí. První část se 

zabývá vyhodnocením hypotéz. Druhá a třetí část se zaměřuje na spontánní a podpořenou 

znalost značek mobilních telefonů. Čtvrtá část se věnuje celkovému hodnocení značky LG. 

V poslední, páté části je vyhodnocen podíl respondentů, kteří vlastní mobilní telefon, 

nejčastější místo nákupu mobilního telefonu a výsledky důleţitosti jednotlivých faktorů  

při nákupu mobilních telefonů a jejich následná interpretace prostřednictvím poziční mapy,  

společně s hodnocením jednotlivých faktorů.  

5.1 Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza č. 1: ,,Značka LG patří mezi značky ,,top of mind“.“ 

Na základě frekvenční tabulky můţeme stanovit, ţe nejčastěji zmíněnou značkou, 

v rámci značek ,,top of mind“, je značka Nokia. Tuto značku uvedlo 52,7 % respondentů. 

Značku LG, uvedlo jako značku první na mysli, pouze 7,4 % respondentů. 

Tab. 5.1 Frekvenční tabulka značek ,,top of mind“ 

 

 

 

 

 

Tato hypotéza se výzkumem potvrdila a přijímá se. Značka LG patří mezi značky ,,top 

of mind“. 

Hypotéza č: 2: ,,Pohlaví nemá vliv na hodnocení značky mobilních telefonů LG.“ 

Pro vyhodnocení této hypotézy jsem vyuţila T-test pro nezávislé skupiny.  

Z  Levenova testu vyplývá, ţe u aspektu doby nabíjení se rozptyly rovnají, protoţe hladina 

významnosti je větší neţ 5 %. V T-testu proto hodnotíme spodní číslo ve sloupci  

Sig. (2-tailed), které vypovídá o tom, ţe průměry se nerovnají, protoţe hladina významnosti je 

menší neţ 5 %. Z toho plyne, ţe dobu nabíjeni u mobilních telefonů značky LG, z  hlediska 
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pohlaví, hodnotili respondenti rozdílně. U ostatních aspektů se průměry rovnají, protoţe 

hladina významnosti je větší neţ 5 %. Z toho vyplývá, ţe u ostatních aspektů se nevyskytly 

výrazné rozdíly v jejich hodnocení.  

Tab. 5.2 T-test pro nezávislé skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato hypotéza se výzkumem potvrdila a přijímá se. Pohlaví nemá vliv na hodnocení 

značky mobilních telefonů LG. 

Hypotéza č. 3:  ,,Příjmové kategorie nemají vliv na vnímání značky LG.“ 

 Pro vyhodnocení této hypotézy jsem vyuţila test ANOVA. Z testu plyne, ţe příjmové 

kategorie vnímají jednotlivé aspekty značky LG rozdílně. Průměry u aspektů moderní design, 

luxusní značka, kvalitní značka, stylová značka, spolehlivá značka a osobitá značka se 

nerovnají, protoţe jejich hladina významnosti je menší neţ 5 %. Tzn., ţe tyto aspekty 

hodnotili respondenti rozdílně. 
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Tab. 5.3 ANOVA 

 

 

 

 

 

  

 

Značka LG byla hodnocena jako kvalitní, stylová, spolehlivá a osobitá tím více, čím 

vyšší byl příjem respondentů.  

Tab. 5.4 Střední hodnoty vnímání jednotlivých aspektů značky LG dle příjmových 

kategorií 

 

 

 

 

Tato hypotéze se výzkumem nepotvrdila a zamítá se. Příjmové kategorie mají vliv  

na vnímání značky LG.  

5.2 Spontánní znalost značek mobilních telefonů 

Otázka číslo 3. vybízela respondenty, aby vypsali značky mobilních telefonů, které 

znají. Jedná se o spontánní znalost bez jakékoliv podpory, která vypovídá o hlubším 

povědomí o značce.  

Spontánně uvedlo nejvíce respondentů značku Nokia 20,5 %. Za zmínku stojí i značka 

Samsung, kterou spontánně uvedlo 18,3 % respondentů. Značka LG skončila na 4. místě 
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s 10,9%. Nejméně respondentů spontánně uvedlo značku BlackBerry (2,2 %), Apple (3,1 %), 

Aligator (3,2 %) a Alcatel (3,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.1 Spontánní znalost značek mobilních telefonů 

Z hlediska pohlaví, viz přílohy Obr. 5.11, uvedlo spontánně značku Nokia více ţen 

(23,5 %) neţ muţů (18,3 %), stejně tak i značku LG uvedlo 12,0 % ţen a 10,1 % muţů. Větší 

rozdíly byly u značky Sony Ericson, kterou uvedlo 10,4 % muţů a jen 4,8 % ţen, a naopak  

u značky Siemens, kterou si spontánně vybavilo 13,1 % ţena a jen 7,4 % muţů. 

Z hlediska věkových kategorií, viz příloha Obr. 5.12, se vyskytly výrazné rozdíly  

ve spontánní znalosti pouze u věkové kategorie 67 let a více, z nichţ 75,0 % respondentů 

uvedlo spontánně značku Aligator, oproti ostatním věkovým kategoriím, v nichţ značku 

Aligator uvádělo pouze okolo 2 % respondentů.  Tento rozdíl se dal předpokládat, vzhledem 

k tomu, ţe hlavní cílovou skupinou značky Aligator jsou starší věkové kategorie. Značku LG 

uváděly věkové kategorie obdobně, s výjimkou věkové kategorie 67 let a více, která značku 

LG neuvedla vůbec. 

U příjmových kategorií, viz příloha Obr. 5.13, rozdílně uváděla značky mobilních 

telefonů příjmová kategorie 31ti. Kč a více, kdy značku Nokia uvedlo 33,3 %, oproti ostatním 

příjmovým skupinám, ve kterých se počet respondentů, kteří uvedli značku Nokia, pohyboval 

okolo 20,0 %. Značka LG byla z hlediska příjmových kategorií zastoupena podobně, 

s výjimkou příjmové kategorie 31tis. Kč a více, která tuto značku neuvedla vůbec.  

5.2.1 Značky ,,top of mind“ 

Značky ,,top of mind“, čili značky první na mysli, byly hodnoceny v rámci otázky  

č. 3., kdy respondenti měli vypsat značky mobilních telefonů, které znají.  
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Vedoucí značkou ,,top of mind“ je značka Nokia, kterou uvedlo 52,7 % respondentů. 

Značka LG se, mezi hodnocením značek ,,top of mind“, umístila na 4. místě se 7,4%. 

Nejméně zmiňovanými značkami ,,top of mind“ byly značky Apple a HTC s 0,7%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.2 Top of mind 

 

V rámci pohlaví, viz Obr. 5.14, se vyskytly rozdíly u značky Sony Ericson, kterou 

uvedlo, jako značku ,,top of mind“, 17,8 % muţů a ţádná ţena, a u značky Aligator, kterou 

naopak uvedlo 10,7 % ţen a ţádný muţ. Značku LG uvedlo více ţen (9,3 %), neţ muţů  

(5,5 %). 

U věkových kategorií, viz Obr. 5.15, rozdílně uváděla značku ,,top of mind“ věková 

kategorie 67let a více, kde 66,7 % respondentů uvedlo značku Aligator, oproti ostatním 

věkovým kategoriím, které tuto značku neuvedly vůbec. Značku LG, jako značku ,,top  

of mind“, uvedlo nejvíce respondentů z věkové kategorie 37-46let (14,3 %), a naopak věkové 

kategorie 57-66let a 67let a více, tuto značku neuvedly vůbec. 

U příjmových kategorií, viz Obr. 5.16, se nevyskytly výrazné rozdíly, avšak za zmínku 

stojí značka LG, kterou uvedla pouze příjmová kategorie 11-20tis Kč (11,5 %).  

Spontánní znalost značky LG je poměrně vysoká, avšak existuje zde prostor  

pro zvyšování známosti značky. Pro společnost je příznivé, ţe patří mezi značky ,,top  

of mind“, neboť respondenti mají hlubší povědomí o této značce. Největšími konkurenty 

značky LG, v oblasti známosti značek mobilních telefonů, je značka Nokia a Samsung,  

a méně silný konkurent značka Sony Ericson. Pro společnost je důleţité udrţet si tuto pozici  

a s vyuţitím efektivnější komunikace podporovat zvyšování známosti a povědomí o své 

značce. 
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5.3 Podpořená znalost značek mobilních telefonů 

V rámci otázky číslo 5. měli respondenti zatrhnout všechny značky mobilních 

telefonů, které znají. Znalost značek byla podpořena seznamem značek, ze kterého si 

respondenti značky vybírali. Tato část výzkumu zahrnovala ještě otázku č. 6, v niţ 

respondenti odpovídali, zda znají nebo neznají značku mobilních telefonu LG a otázku č. 2., 

ve které respondenti uváděli značku svého mobilního telefonu.  

Nejvíce respondentů, stejně jako u spontánní znalosti, označilo značku Nokia  

(12,2 %). Druhou nejznámější značkou je značka Samsung, kterou uvedlo 11,5 % 

respondentů. Značka LG si oproti spontánní znalosti polepšila o jednu příčku a skončila jako 

třetí nejznámější značka s 10,9%. Mezi nejméně známé značky mobilních telefonů patří 

značky DELL, ZTE s 0,3% a značka ZiO, kterou neznal ţádný respondent.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Podpořená znalost značek mobilních telefonů 

Výraznější rozdíly se vyskytly pouze z hlediska příjmových kategorií, viz Obr. 5.19, 

kde pro příjmovou kategorii 31tis. Kč jsou známé značky BlackBerry a HTC, které uvedlo  

13,0 % respondentů na rozdíl od ostatních příjmových kategorií, kde tyto značky uvedlo 

kolem 5,0% respondentů. 

5.3.1 Znalost značky mobilního telefonu LG 

Značku mobilních telefonů LG zná 84,5 % respondentů, viz Obr. 5.20. Z toho, značku 

mobilních telefonů LG, zná 94,5 % muţů a 74,7 % ţen, viz Obr. 5.21.  

Z hlediska věkových kategorií je největší znalost značky mobilních telefonů LG  

u věkové kategorie 27-36let a 37-46let, kde všichni respondenti znají značku LG. 95,8% 
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znalost značky LG je u věkové kategorie 18-26let. Nejmenší znalost značky LG je u osob  

ve věku 67let a více, z nichţ ţádný respondent nezná značku LG. 

  

 

 

 

 

 

Obr. 5.4 Znalost značky mobilních telefonů LG dle věkových kategorií 

Vysoká znalost značky byla i u všech příjmových kategorií, viz Obr. 5.22, kde všichni 

respondenti z příjmové kategorie 31tis. Kč a více znají značku mobilních telefonů LG.  

U ostatních příjmových kategorií je počet respondentů, kteří znají značku mobilních telefonů 

LG kolem 84,0 %.  

5.3.2 Značky mobilních telefonů respondentů 

Největší podíl respondentů vlastní mobilní telefon značky Nokia (35,8 %). Značku 

Samsung vlastní 25,0 % respondentů. Značku LG vlastní pouze 3,4 % respondentů. Nejméně 

respondentů vlastní značku HTC (1,4 %), coţ způsobuje vyšší cenová úroveň této značky 

mobilních telefonů. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Značky mobilních telefonů respondentů 
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Z hlediska pohlaví, viz Obr. 5.23,  vlastní značku Nokia více muţů (43,8 % ) neţ ţen 

(28,0 %), stejně jako značku Sony Ericson, kterou vlastní 19,2 % muţů a jen 2,7 % ţen. 

Opačná situace je u značky Aligator, kterou vlastní 16 % ţen a ţádný muţ, stejně jako  

u značky Samsung, kterou vlastní 29,3 % ţen a pouze 20,5 % muţů. Za zmínku stojí i značka 

LG, kterou vlastní 6,7 % ţen a ţádný muţ.  

Značku LG vlastní největší počet osob ve věkové kategorii 27-36let (11,1 %)  

a 18-26let (8,3 %), viz Obr. 5.24. Ostatní věkové kategorie nevlastní mobilní telefon značky 

LG. 

Z hlediska příjmových skupin, viz Obr. 5.25, se největší rozdíly objevily u příjmové 

kategorie 31tis. Kč a více, která vlastní značku BlackBerry z 42,9%, oproti ostatním 

příjmovým kategoriím, které tuto značku nevlastní vůbec. Značku LG vlastní nejvíce osob 

z příjmové kategorie do 10tis. Kč (7,7 %) a z příjmové kategorie 11-20tis. Kč (3,1 %). Ostatní 

příjmové kategorie nevlastní značku LG.  

U podpořené znalosti značek mobilních telefonů si značka LG polepšila, ale přesto 

zůstávají jejími největšími konkurenty značka Nokia a značka Samsung, avšak jiţ ne tak 

silnými, jako tomu bylo u spontánní znalosti značek. Celková znalost značky mobilních 

telefonů LG je vysoká. Negativním aspektem značky LG, je její malé zastoupení v oblasti 

vlastnictví značky mobilních telefonů LG. V této oblasti se značka LG umístila aţ na 6. místě 

a jejím největším konkurentem se opět stala značka Nokia, kterou vlastní největší počet 

respondentů. Společnost by se měla snaţit získat vyšší počet zákazníků a přimět zákazníky  

ke koupi jejich značky. 

5.4 Hodnocení značky LG 

Tato nejrozsáhlejší část výzkumu se věnuje celkovému hodnocení značky LG, které se 

skládá z jednotlivých dílčích hodnocení. Zahrnuje otázku č. 16., která se týkala doporučení 

značky mobilních telefonů LG, otázku č. 15., týkající se vnímání značky LG a otázku č. 9,  

ve které respondenti uváděli asociace, které v nich značka LG vyvolává. Otázka č. 10. se 

týkala znalosti sloganu. Otázky č. 11., 12., 13. a 14. se týkaly znalosti loga, jeho barev, 

schopnosti popsat logo a vnímání loga. Tato část výzkumu zahrnuje také otázku č. 7., týkající 

se vlastnictví mobilního telefonu značky LG a na to navazující otázka č. 8., ve které vlastníci 

mobilního telefonu značky LG hodnotili jeho jednotlivé faktory. 
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5.4.1 Doporučení značky mobilních telefonů LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.6 Doporučení značky mobilních telefonů LG 

 

Značku mobilních telefonů LG by doporučilo 48,8 % respondentů. 

Nejvíce by značku mobilních telefonu LG doporučili respondenti z věkové kategorie 

37-46let (71,4 %) a naopak nejméně věková kategorie 27-36let (33,3 %), viz Obr. 5.27. 

Z hlediska příjmových kategorií by nejvíce doporučili značku mobilních telefonů LG 

respondenti s příjmem 21-30tis. Kč (62,5 %), a naopak ţádný respondent z příjmové kategorie 

31tis. Kč, viz Obr. 5.28 

5.4.2 Vnímání značky LG 

Vnímání značky bylo hodnoceno na základě sémantického diferenciálu. Byly 

vypočítány průměry jednotlivých výroků, a čím niţší hodnotu tento průměr má, tím více se 

respondenti přiklánějí k danému tvrzení, protoţe 1 znamená nejvíce souhlasím, a naopak 5 

znamená nejméně souhlasím. 

Respondenti vnímali značku LG pozitivně, neboť nejvyšší průměrná hodnota dosahuje 

3,2 u tvrzení, ţe značka LG je značka luxusní. Na základě toho, můţeme stanovit, ţe 

respondenti vnímají značku LG spíše jako značku obyčejnou. Nejvíce se respondenti 

přikláněli k tvrzením, ţe značka LG je značka známá s průměrem 1,6, a značka cenově 

dostupná s průměrem 1,8. 

  



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.7 Vnímání značky LG 

Všechny věkové kategorie vnímají značku LG převáţně pozitivně, s výjimkou věkové 

kategorie 57-66let, která se přiklání spíše k tvrzení, ţe značka LG je nespolehlivá a všední. 

Ostatní věkové kategorie hodnotí hůře tvrzení, ţe značka LG je luxusní a přiklání se k tvrzení, 

ţe značka LG je obyčejná. Věková kategorie 18-26let navíc vnímá značku LG jako obyčejnou 

a nekvalitní. 

Výrazné rozdíly ve vnímání značky LG se objevily z hlediska příjmových skupin. 

Příjmová kategorie 31tis. Kč a více vnímá značku LG, jako značku zcela obyčejnou a přiklání 

se k tvrzením, ţe značka LG je nekvalitní, tradiční, nespolehlivá a všední. Značku LG, jako 

obyčejnou, nekvalitní a všední vnímá i příjmová kategorie do 10tis. Kč. Ostatní příjmové 

kategorie vnímají značku LG spíše pozitivně, viz Obr. 5.31.  
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Obr. 5.8 Vnímání značky LG dle věkových kategorií 

5.4.3 Asociace spojené se značkou LG 

Kdyţ se řekne značka LG, respondenti si nejčastěji vybaví mobilní telefony z 16,9%, 

televize z 16,4% a spotřební elektroniku celkově z 15,0%. Za zmínku stojí i negativní 

asociace v podobě niţší kvality, kterou uvedlo 7,2 % respondentů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.9 Asociace spojené se značkou LG 

 

OSATNÍ: 
 - elegance, stylová značka, viditelná značka  

 - vybuchující baterie, nelíbivý design, nespolehlivost,  

    neprestiţní značka, nízká funkčnost,  

    dílenské zpracování, nesympatie  

 - 3D technologie, sponzor Baníku, DVD přehrávače, 
    červená barva, HMMC Nošovice, slogan  
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Ţeny si značku LG nejčastěji asociují s mobilními telefony (20,8 %), naopak muţi se 

spotřební elektronikou a televizory (16,2 %), viz Obr. 5.32. 

Všichni respondenti z věkové kategorie 57-66let si značku LG spojují se spotřební 

elektronikou. Ostatní věkové kategorie si spojují značku LG převáţně s televizory a mobily, 

viz Obr. 5.33. 

Příjmová kategorie 31tis. Kč a více si značku LG spojuje především s nízkou 

cenou/nízkou kvalitou (57,1 %) a s televizory (42,9 %). Ostatní příjmové kategorie si asociují 

značku LG s mobily, televizory a spotřební elektronikou, viz Obr. 5.34.  

Asociace spojené se značkou LG jsem dále rozčlenila na základě svého vlastního 

úsudku na pozitivní, negativní a neutrální, viz Obr. 5.35, 5.36 a 5.37.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.10 Asociace spojené se značkou LG 

 

Největší podíl mají neutrální asociace (78,3 %). Pozitivní asociace (11,6 %) nepatrně 

převaţují nad negativními asociacemi (10,1 %). 

Vnímání značky LG bylo celkově pozitivní. Méně souhlasili respondenti s tvrzením, 

ţe značka LG je luxusní a přikláněli se spíše k tvrzení, ţe značka LG je obyčejná. Z hlediska 

věkových kategorií vnímají někteří respondenti značku LG, jako značku obyčejnou, 

nespolehlivou, nekvalitní a všední.  Stejně tak i některé příjmové kategorie vnímají značku 

LG, jako obyčejnou, nespolehlivou, nekvalitní, všední a navíc i tradiční. Společnost LG by se 

měla snaţit zvyšovat pozitivní vnímání své značky, zejména u výše zmíněných tvrzení.  

Respondenti si u značky LG vybavují převáţně neutrální asociace. Nejčastěji si 

značku LG asociují s mobilními telefony, televizory a celkově spotřební elektronikou, coţ je 
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příznivé, neboť to je základní zaměření společnosti LG. Společnost LG by se měla snaţit 

potlačit negativní asociace, které u respondentů vyvolává, zejména asociace niţší kvalita  

a nízká cena na úkor nízké kvality. 

5.4.4 Znalost sloganu 

Slogan značky LG ,,Life´s good“ zná 47,2 % respondentů, a z toho 50,0 % ţen  

a 44,9 % muţů viz Obr. 5.38. Tato velmi vysoká znalost je překvapivá. 

  

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.11 Znalost sloganu značky LG 

Nejvíce zná slogan značky LG věková kategorie 27-36let (77,8 %) a naopak ţádný 

respondent z věkové kategorie 57-66let nezná slogan značky LG, viz Obr. 5.39. 

Ani jeden respondent z příjmové kategorie 31tis. Kč a více nezná slogan značky LG, 

coţ je způsobeno tím, ţe příjmová kategorie 31tis. Kč a více se o tuto značku nezajímá, 

protoţe ji vnímá jako značku s niţší cenou/niţší kvalitou. Ostatní příjmové kategorie znají 

slogan přibliţně z 50,0%, viz Obr. 5.40. 

5.4.5 Znalost loga  

62,4 % respondentů zná logo značky LG, viz Obr. 5.41, a z toho 85,9 % respondentů 

je schopno logo popsat, viz Obr. 5.42. Barvy značky LG, které jsou červeno-šedé, zná 82,1 % 

respondentů. Výsledky jsou velmi překvapivé, neboť znalost je značně vysoká.  
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 Obr. 5.12 Znalost barvy loga značky LG 

 

Muţi znají logo značky LG více (68,1 %), neţ ţeny (55,4 %), viz Obr. 5.43, a stejně 

tak jsou i schopnější logo popsat, viz Obr. 5.44. Barvy loga značky LG rovněţ znají více muţi 

(91,5 %), neţli ţeny (67,7 %), viz Obr. 5.45. 

Nejvíce zná logo značky LG věková kategorie 27-36let (88,9 %), naopak nejméně zná 

logo značky LG věková kategorie 47-56let (33,3 %), viz Obr. 5.46. Popsat logo značky LG 

jsou schopny téměř všechny věkové kategorie, které znají logo značky LG, viz Obr. 5.47,  

a stejně tak i barvy loga značky LG zná většina věkových kategorií, viz Obr. 5.48. 

Logo značky LG znají z více neţ 50,0% všechny příjmové kategorie, viz Obr. 5.49, 

většina z nich je schopna logo popsat, viz Obr. 5.50, avšak příjmová kategorie 31tis. Kč a více 

vůbec nezná barvy loga značky LG, viz Obr. 5.51. 

Vnímání loga 

Vnímání loga bylo hodnoceno na základě sémantického diferenciálu. Vypočtené 

průměry jednotlivých výroků se tím více přiklánějí k danému tvrzení, čím niţší je jejich 

hodnota, protoţe 1 znamená nejvíce souhlasím, a naopak 5 znamená nejméně souhlasím. 

Logo značky LG bylo hodnoceno velmi pozitivně, neboť nejvyšší průměrná hodnota 

byla 2,6. Nejvíce se respondenti přiklánějí k tvrzení, ţe logo značky LG je jednoduché 

s průměrnou hodnotou 1,8. Naopak nejméně se respondenti přiklánějí k tvrzení, ţe barvy loga 

značky LG jsou zajímavé, s průměrnou hodnotou 2,6. 
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Obr. 5.13 Vnímání loga značky LG 

Všechny věkové kategorie vnímají logo značky LG pozitivně. Věková kategorie  

57-66let vnímá zcela logo značky LG jako originální, zapamatovatelné, se zajímavým 

grafickým symbolem a jako nápadité, viz Obr. 5.52. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.14 Vnímání loga značky LG dle příjmových kategorií 
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Rovněţ všechny příjmové kategorie vnímají logo značky LG pozitivně, s výjimkou 

příjmové kategorie 31tis. Kč a více, která vnímá logo značky LG jako zcela neoriginální, 

s nezajímavými barvami a přiklání se k tvrzením, ţe logo značky LG je nezapamatovatelné, 

nemoderní, nenápadité a s nezajímavým grafickým symbolem. 

Slogan značky LG zná přibliţně polovina respondentů, z čehoţ plyne, ţe existuje 

velký prostor ke zvyšování známosti sloganu. Slogan bývá často součásti loga při vyuţívání  

u nejrůznějších forem reklamy, a pro společnost by bylo příznivé, aby ho spotřebitelé znali, 

protoţe jeho cílem je upozornit, podpořit zapamatovatelnost a posílit značku u spotřebitelů.  

Logo značky LG zná více neţ polovina respondentů, včetně jeho barev, a většina 

z nich je schopna ho i popsat. Poměrně vysoká znalost loga značky LG je pozitivní, neboť 

logo, na dnešním trhu zahlceném nejrůznějšími značkami, nabývá na své důleţitosti. Pomáhá 

zákazníkům vybrat si značku a ujistit je, ţe si vybrali správně. Logo značky LG je vnímáno 

hodně pozitivně. Pouze u příjmových kategorií se objevila tvrzení, ţe logo značky LG je 

neoriginální, nemoderní, nenápadité, nezapamatovatelné, s nezajímavým grafickým 

symbolem a s nezajímavými barvami, avšak tato tvrzení se objevila pouze u jedné příjmové 

kategorie, takţe jejich důleţitost není aţ tak vysoká. Společnost LG by neměla měnit své 

logo, protoţe respondentům se celkově logo líbí.  

5.4.6 Vlastnictví mobilního telefonu značky LG 

Mobilní telefon značky LG vlastní pouze 16,0 % respondentů, viz Obr. 5.55, a z toho 

více ţen (23,2 %), neţ muţů (10,1 %), viz Obr. 5.56. 

  

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.15 Vlastnictví mobilního telefonu značky LG dle věkových kategorií 
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Z hlediska věkových kategorií vlastní největší počet respondentů z věkové kategorie 

27-36let značku mobilních telefonů LG. Naopak ţádný z respondentů z věkové kategorie  

57-66let nevlastní mobilní telefon značky LG. 

Ani jeden z respondentů z příjmové kategorie 31tis. Kč a více nevlastní mobilní 

telefon značky LG, protoţe vnímají značku LG, jako značku s niţší cenou na úkor niţší 

kvality. V ostatních příjmových kategorií vlastní mobilní telefon značky LG kolem 18,0% 

respondentů, viz Obr. 5.57. 

5.4.7 Hodnocení značky mobilních telefonů LG 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.16 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG 

Respondenti, kteří vlastní mobilní telefon značky LG hodnotili jednotlivé faktory 

značky mobilních telefonů LG pozitivně. Nejlépe hodnotili rozmanitost nabídky modelů 

s průměrnou známkou 1,8 a hmotnost mobilu s průměrnou známkou 1,9. Naopak nejhůře 

hodnotili dotykový displej s průměrnou známkou 3,4. 

Ţeny hodnotily hůře dotykový displej s průměrnou známkou 3,6 a fotoaparát 

s průměrnou známkou 3,2. Muţi hodnotili nejhůře dobu nabíjení s průměrnou známkou 3,0, 

viz Obr. 5.58. 

Z hlediska věkových kategorií se, v hodnocení značky mobilních telefonu LG, 

vyskytly výrazné rozdíly a to u věkové kategorie 47-56let, která je zcela nespokojena 

s dotykovým displejem, pamětí, fotoaparátem a vybaveností doplňkovými aplikacemi. Stejně 

tak i věková kategorie 37-46let je nespokojena s dotykovým displejem a fotoaparátem,  

viz Obr. 5.59. 

1 = nejlepší 
5 = nejhorší 
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Příjmová kategorie 21-30tis Kč je nespokojena s dobou nabíjení a dobou 

pohotovostního reţimu, viz Obr. 5.60. Ostatní příjmové kategorie jsou se vším spíše 

spokojeni.  

Jelikoţ mobilní telefon značky LG vlastní velmi málo respondentů, společnost LG by 

se měla pokusit zvýšit mnoţství svých spotřebitelů a přesvědčit spotřebitele k nákupu 

mobilních telefonů značky LG. 

Hodnocení mobilních telefonů značky LG je převáţně pozitivní, s výjimkou 

dotykového displeje, se kterým byli respondenti nejméně spokojeni. Proto, ţe roste neustále 

zájem spotřebitelů o telefony s dotykovým displejem, je důleţité, aby tyto displeje byly 

snadno ovladatelné. Společnost LG by se měla zaměřit na zlepšování ovladatelnosti svých 

dotykových displejů. V rámci třídění byli respondenti méně spokojeni také s fotoaparátem, 

dobou nabíjení, dobou pohotovostního reţimu a vybavenosti doplňkovými aplikacemi. 

Vzhledem k ochraně ţivotního prostředí je trendem šetření energie, a proto se důleţitým 

faktorem stala doba nabíjení a na to navazující doba pohotovostního reţimu. Na tyto faktory 

se musí společnost orientovat, v případě, ţe chce být dostatečně konkurenceschopná. 

S nástupem chytrých telefonů si myslím, ţe úroveň fotoaparátu a vybavenost doplňkovými 

aplikacemi se zlepšuje.  

5.5 Další výsledky 

Tato část výzkumu vyhodnocuje otázku č. 1, která se týkala vlastnictví mobilních 

telefonů, otázku č. 17, která vypovídá o nejčastějším místě nákup mobilních telefonů  

a na závěr otázku č. 4, ve které respondenti uváděli důleţitost jednotlivých faktorů, které je 

ovlivňují při nákupu mobilních telefonů. 

5.5.1 Vlastnictví mobilního telefonu 

94,9 % respondentů vlastní mobilní telefon, viz Obr. 5.61, a z toho přibliţně 95,0 % 

muţů i ţen, viz Obr. 5.62. 

U věkové kategorie 67let a více vlastní mobilní telefon pouze 60,0 % respondentů.  

Ve všech ostatních věkových kategoriích vlastní všichni respondenti mobilní telefon,  

viz Obr. 5.63. 

Nejméně respondentů vlastní mobilní telefon s příjmem do 10tis. Kč (86,7 %)  

a s příjmem 11-20tis Kč (96,0 %). Všichni respondenti z ostatních příjmových kategorii 

vlastní mobilní telefon, viz Obr. 5.64. 
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5.5.2 Nejčastější místo nákupu mobilního telefonu 

Respondenti nakupují mobilní telefony nejčastěji na internetu (36,5 %)  

a ve specializovaných obchodech (33,5 %). Nejméně nakupují mobilní telefony v nákupním 

centru Euronics (1,8 %). 

  

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.17 Nejčastější místo nákupu mobilního telefonu 

 

5.5.3 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 5.18 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů 

 

Respondenty ovlivňuje, při nákupu mobilních telefonů, nejvíce cena s průměrnou 

známkou 2,0. Naopak nejméně je ovlivňuje dotykový displej s průměrnou známkou 3,7. 

Značka je pro respondenty středně důleţitá s průměrnou známkou 2,8. 

Jinde: v rámci mobilního operátora 

1 = nejlepší 
5 = nejhorší 
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Muţe nejvíce ovlivňuje při nákupu mobilních telefonů paměť a ţeny cena,  

viz Obr. 5.65. 

Z hlediska věkových kategorií se vyskytl rozdíl u věkové kategorie 67let a více, kterou 

nejvíce ovlivňuje cena, a naopak nejméně značka, rozmanitost nabídky modelů, operační 

systém, dotykový displej, paměť, fotoaparát a vybavenost doplňkovými aplikacemi,  

viz Obr. 5.66. 

Příjmovou kategorii 31tis. Kč a více nejvíce ovlivňuje při nákupu mobilních telefonů 

hmotnost, paměť a doba pohotovostního reţimu, viz Obr. 5.67. 

Poziční mapa 

Pro vytvoření poziční mapy jsem vyuţila otázku č. 4, která se týkala důleţitosti 

jednotlivých faktorů při nákupu mobilních telefonů a otázku č. 8, která se týkala hodnocení 

jednotlivých faktorů značky mobilních telefonů LG. Vypočetla jsem index významnosti  

a index spokojenosti u jednotlivých faktorů. Indexy byly počítány na základě odpovědi 

respondentů, kteří vlastní mobilní telefon LG a hodnotili jednotlivé faktory mobilních 

telefonů značky LG. Na základě indexu byly vytvořeny grafy, viz Obr. 5.68 a Obr. 5.69. 

Nejvýznamnější je pro respondenty paměť a fotoaparát, a naopak nejméně významný je 

dotykový displej. Nejvíce spokojeni jsou respondenti s rozmanitosti nabídky modelů,  

a naopak nejméně spokojeni jsou s dotykovým displejem. 

 Tab. 5.5 Výpočet indexu významnosti 

 

 

 

 

           Zdroj: [46], autorem vytvořeno 
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 Tab. 5.6 Výpočet indexu spokojenosti 

 

 

 

 

Zdroj: [46], autorem vytvořeno 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.19 Poziční mapa, Zdroj: [46], autorem vytvořeno 

Pro společnost je nejdůleţitější IV. kvadrant, protoţe v něm je významnost vyšší  

a naopak spokojenost niţší. Konkrétně by se společnost měla zaměřit na zkvalitňování 

fotoaparátu.  

Rozmanitost nabídky modelů, doba pohotovostního reţimu, hmotnost a vybavenost 

doplňkovými aplikacemi se nachází v I. kvadrantu, coţ znamená, ţe spokojenost s těmito 

faktory u značky LG je vysoká, avšak jejich významnost pro respondenty je nízká. Společnost 

LG Electronics CZ by se měla snaţit udrţet si úroveň těchto faktorů a mnoţství spokojených 

zákazníků.  

S rozměry, operačním systémem, dobou nabíjení a s paměti jsou respondenti 

spokojeni a zároveň jsou pro ně tyto faktory důleţité. Pro Společnost LG Electronics z toho 
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vyplývá důleţitost udrţování úrovně kvality těchto faktorů a případně i zvyšování jejich 

kvality s cílem posilování své konkurenceschopnosti. 

S dotykovým displejem respondenti nejsou spokojeni, ale tento faktor není pro 

respondenty důleţitý. Společnost LG Electronics by se měla pokusit zvýšit úroveň kvality 

dotykových displejů, ale není potřeba se plně na tento faktor zaměřovat.  
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6 Návrhy a doporučení 

Hlavním cílem práce bylo zjistit spontánní a podpořenou znalost značky mobilních 

telefonů LG a její vnímání ze strany spotřebitelů. U spontánní znalosti značek, skončila 

značka LG na 4. místě s 10,9% a patří mezi značky ,,top of mind“. Tento výsledek je 

pozitivní, ale i přesto zde existuje prostor pro zvýšení známosti značky a posílení značky vůči 

její silné konkurenci v podobě značek Nokia a Samsung. 

Důleţité je i vnímání značky, protoţe pokud spotřebitelé vnímají značku negativně, 

sniţuje se tím počet uţivatelů značky. Značku LG vnímají respondenti převáţně pozitivně, 

pouze u tvrzení, ţe značka LG je luxusní, se přikláněli spíše k tvrzení, ţe značka LG je 

obyčejná. Vlastníci mobilních telefonů značky LG hodnotili jejich jednotlivé faktory 

pozitivně, ale nejméně spokojeni byli s dotykovým displejem. Přesto, ţe celkově bychom 

mohly zhodnotit vnímání a hodnocení značky LG pozitivně, 43,2 % respondentů by značku 

mobilních telefonů LG nedoporučilo.  

Značka všeobecně je pro respondenty čtvrtým nejdůleţitějším faktorem, který je 

ovlivňuje při nákupu mobilních telefonů. Z toho vyplývá důleţitost značky, jako takové, 

v dnešním vysoce konkurenčním světě zahlceném mnoţstvím značek.  

6.1 Atributy značky 

U loga je zásadní tvar loga. Z výzkumu vyplynula překvapivě vysoká znalost loga  

i schopnost respondentů logo popsat. Stejně tak respondenti znali i barvy loga, které pomáhají 

logo rozpoznat. Vnímání loga značky LG bylo hodnoceno velmi pozitivně a hodnocení se 

nejvíce přikláněla k tvrzení, ţe logo značky LG je jednoduché, zapamatovatelné, originální  

a nápadité. Na základě těchto výsledků pro společnost vyplývá, ţe není nutné nahrazovat logo 

novým logem, ani provádět ţádné radikální změny loga. 

Slogan značky LG zná více neţ polovina respondentů, coţ je pozitivní. Důvodem 

můţe být vhodně zvolená kombinace slov sloganu, jejichţ počáteční písmena tvoří jméno 

značky LG. Tato vysoká znalost mohla být způsobená tím, ţe to pro některé vnímavé 

respondenty mohla být určitá nápověda. Této dokonale propracované kombinaci loga  

a sloganu není co vytknout, a proto není třeba navrhovat ţádné změny. Jediným návrhem by 

mohlo být, aby společnost LG při svých komunikačních aktivitách vyuţívala co nejvíce 

vzájemnou kombinaci loga a sloganu, jako jednotnou identitu své značky.  
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6.2 Cílová skupina 

Nejvíce respondentů neznalých značky mobilních telefonů LG je z věkové kategorie 

67let a více, coţ je způsobeno tím, ţe společnost LG se na tuto cílovou skupinu vůbec 

nezaměřuje. U ostatních věkových kategorií je znalost značky LG poměrně vysoká. Mobilní 

telefon značky LG vlastní nejvíce respondentů z věkové kategorie 18-26let a 27-36let. 

Z hlediska příjmových kategorií byla znalost značky mobilních telefonů LG vysoká u všech 

příjmových kategorií, ale jelikoţ je značka LG vnímána spíše jako značka cenově dostupná, 

vlastní mobilní telefon značky LG převáţně niţší a střední příjmové kategorie. Ţeny sice znají 

značku mobilních telefonů LG méně neţ muţi, ale zato ji nakupují více neţ muţi. Na základě 

tohoto výsledku bych společnosti LG Electronics CZ doporučila, zaměřit se více na ţeny  

a na věkové kategorie 18-26let a 27-36let, a to s niţšími aţ středními příjmy. Mladší generace 

spotřebitelů mnohdy vnímá mobilní telefon jako módní doplněk, a proto klade velký důraz na 

design mobilních telefonů, který je pro společnost LG typický. Mladší a střední generace 

spotřebitelů ráda vyuţívá řadu funkcí, které jim mobilní telefony poskytují. Mobilní telefony 

značky LG se systémem Android, tzv. chytré telefony, se vyznačují pokročilými funkcemi, 

jako například přehrávání hudby, videohovory, snadný a rychlý přístup k internetu aj.  

6.3 Návrhy a doporučení na podporu a zvýšení známosti značky 

Přesto, ţe spontánní znalost značky mobilních telefonů LG je vysoká a značka patří 

mezi značky ,,top of mind“, tak stále existuje prostor k podporování a zvyšování známosti 

značky. V rámci návrhu a doporučení k podpoře a zvýšení známosti značky se zaměřím  

na hlavní nástroje marketingové komunikace, které pomáhají budovat značku a zvyšovat 

povědomí o značce.  

6.3.1 Cíle marketingové komunikace  

Dle modelu Dagmar by hlavním cílem komunikace společnosti LG Electronics CZ, 

zaměřené na značku, měla být znalost značky, která odráţí skutečnost, ţe cíloví zákazníci 

znají většinu podstatných charakteristik značky, jejích vlastností a přínosů a jsou schopni 

definovat její silné stránky ve srovnání s konkurenčními značkami. Doplňkovým cílem, 

komunikace společnosti LG Electronics CZ v oblasti značky, by mělo být povědomí o značce, 

které je tvořeno asociacemi určitých charakteristik produktů, spontánní a podpořenou znalosti 

značky a rozpoznáním a zapamatováním si značky.  Dílčím cílem by měl být cíl v podobě 

změny postojů ke značce, tak aby spotřebitelé nevnímali značku jako obyčejnou, nekvalitní  

a nespolehlivou. [45] 
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6.3.2 Reklama 

Komunikace značky prostřednictvím reklamy musí být výstiţná, tak aby zvyšovala 

povědomí o značce. V reklamě by se mělo ve výrazné podobě objevit jméno a logo značky 

LG doprovázené slovním projevem sloganu značky LG. Společnosti LG Electronics CZ bych 

doporučila vyuţít televizní reklamu s podporou osobnosti. Tento druh reklamy má pozitivní 

aspirační účinky, v podobě snahy přiblíţit se skupině slavných a má větší dopad na mladší 

publikum, coţ je jedna z cílových skupin společnosti LG.  

Jiným, účinným typem televizní reklamy by mohla být společná reklama výrobce  

a obchodníka, konkrétně prostřednictvím reklamy mobilních operátorů. Televizní reklamy 

mobilních operátorů se vyznačují vtipem a humorem, které jsou jedním z nejlepších 

prostředků, jak upoutat a udrţet pozornost publika. Humor v reklamě způsobuje, ţe 

spotřebitelé reklamu sledují, smějí se a pamatují si ji a celkově zlepšuje náladu, díky čemuţ si 

spotřebitelé spojují produkt s pozitivními pocity. Propojení pozitivních pocitů se značkou 

zvyšuje popularitu značky, její oblíbenost a posiluje asociace spojené se značkou ve prospěch 

pozitivních asociací.  

Další moţností, jak zviditelnit značku, je prostřednictvím reklamy na internetu. 

Reklama na internetu umoţňuje zasáhnout velký okruh zákazníků z cílové skupiny. 

Společnosti LG Electronics CZ bych doporučila reklamu na internetu formou nejrůznější 

banerů, jejichţ součásti by byla jednotná identita značka v podobě vzájemné kombinace 

jména značky, loga značky a sloganu značky LG. Reklamní banery by společnost LG 

Electronics CZ mohla umísťovat na internetových portálech týkajících se mobilních telefonů, 

čímţ osloví potenciální zákazníky, kteří se o danou problematiku zajímají.  

6.3.3 Public relations 

Nejčastějším nástrojem Public relations je sponzorování. Sponzorování vyuţívané 

jako nástroj ke komunikaci značky, podtrhuje dobré jméno značky a celkově značku 

zviditelňuje. Společnost LG Electronics CZ sponzoruje hokejový klub HC Sparta Praha  

a další programy a projekty určené na podporu dětí, mládeţe a sportu. Na dresech hokejistů se 

objevuje logo značky LG, jako základní prvkem komunikace značky. Společnosti LG 

Electronics CZ bych doporučila pokračovat v těchto sponzorských akcích a prostřednictvím 

zviditelňování jména značky, loga značky a sloganu značky na těchto akcích podporovat 

povědomí o značce.   
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Jendou z aktivit spadajících pod Public realations je pořádání eventů. Hlavním cílem 

event marketingu je zvýšení popularity značky, prostřednictvím propojení emocionálních 

záţitků se značkou. Vychází z faktu, ţe lidé si nejlépe zapamatují to, co reálně proţijí. Měl by 

vést ke zvýšení oblíbenosti značky a udrţení loajality stávajících zákazníků ke značce. 

Pomáhá posilovat asociace ke značce a zvyšovat povědomí o značce. Společnost LG 

Electronics CZ pořádá beach open air festival, zvaný LG Festival Macháč, na kterém 

prezentuje své výrobky a zvýrazňuje svou značku. Společnost LG Electronics CZ by mohla 

pořádat více těchto eventů, protoţe je to velmi účinná forma marketingové komunikace.  
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7 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na analýzu známosti značky LG na trhu 

mobilních telefonů. Obsahem analýzy bylo testování spontánní a podpořené znalosti značky, 

včetně znalosti ,,top of mind“. Součásti analýzy bylo testování vnímání značky a testování 

znalosti a vnímání jednotlivých atributů značky. Analýza byla zaměřena také na hodnocení 

důleţitosti jednotlivých faktorů, které ovlivňují nákup mobilních telefonů a hodnocení těchto 

faktorů u mobilních telefonů značky LG, na základě čehoţ byla vytvořena poziční mapa.  

V první části diplomové práce jsem se věnovala charakteristice společnosti LG 

Electronics CZ. Tato část zahrnuje analýzu mikroprostředí, mezzoprostředí a makroprostředí. 

Výsledkem těchto dílčích analýz je SWOT analýza.  

Další část mé diplomové práce shrnuje teoretická východiska analýzy značky.  

Po vymezení teoretických východisek jsem se zaměřila na metodiku výzkumu, kde 

jsem si sestavila plán výzkumu se všemi náleţitostmi, které předcházely samotnému 

výzkumu. Na základě stanoveného cíle byl proveden výzkum formou osobního dotazování. 

Nástrojem sběru dat byl dotazník. Výzkum probíhal na B2C trhu a zúčastnilo se ho  

156 respondentů ze čtyř měst: Český Těšín, Karviná, Havířov a Ostrava.  

Po ukončení sběru dat následovala analýza získaných dat, která byla provedena 

pomocí programu Microsoft Excel 2010 a PASW Statistics 18. Potřebné výsledky byly 

převedeny do tabulek a grafů. 

Značku mobilních telefonů LG zná 84,5 % respondentů. Spontánně si značku 

mobilních telefonů LG vybavilo 10,9 % respondentů a 7,4 % respondentů ji uvedlo, jako 

značku první na mysli. Jejími největšími konkurenty v oblasti známosti značek mobilních 

telefonů, jsou značky Nokia a Samsung. Z toho plyne, ţe značka LG má stále prostor  

na zvyšování známosti své značky. Vnímání značky mobilních telefonů LG je převáţně 

pozitivní, v menší míře se objevila negativní tvrzení, ţe značka LG je obyčejná, nekvalitní  

a nespolehlivá. Znalost jednotlivých atributů značky LG je poměrně vysoká a jejich vnímání 

je pozitivní.  

Na základě zjištěných výsledků jsem se pokusila navrhnout taková doporučení, která 

by vedla ke zlepšení vnímání značky LG ze strany spotřebitelů. Konkrétní návrhy  

a doporučení se týkaly určení cílových skupin, na které by se společnost LG Electronics CZ 
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měla zaměřit, návrhy a doporučení k samotnému produktu a zaměření marketingové 

komunikace. 
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Příloha č. 1: Management Jeong-do 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Systém firemních hodnot společnosti LG, Zdroj: [32] 
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Příloha č. 2: Přehled portfolia divize mobilní komunikace 

Obr. 2.6 Přehled portfolia divize mobilní komunikace 

1. Stručný přehled chytrých telefonů s operačním systémem Google Android [35] 

LG Optimus SOL E730 

Jeho předností je displej, který zajišťuje čitelnost i na přímém 

slunci. Rychlý procesor s frekvencí 1GHz zabezpečuje chod 

operačního systému Google Android. Umoţňuje stahovat mp3, 

prohlíţet internet a komunikovat přes sociální sítě nejen 

prostřednictvím rychlých dat, ale i Wi-Fi. 

 

 

LG Optimus HUB E510 

Zaručuje dobrý poměr ceny a výkonu. Smartphone disponuje 

displejem s 16 mil. barev, 5MPx fotoaparátem a Wi-Fi připojením. 

 

 

 

 

LG Optimus NET P690 

Všestranný smartphone, který je nástupcem LG Optimus One.  
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LG Optimus PRO C660 

Tento chytrý telefon disponuje qwerty klávesnici, která 

umoţňuje psát daleko rychleji a přesněji. Telefon je vhodný pro 

práci i zábavu. 

 

 

 

LG Optimus 3D P920 

Je chytrý telefon, který je vybavený 3D displejem. 

Tento telefon umoţňuje nahrávat, sledovat a sdílet 3D 

obsah bez pouţití brýlí. 

 

 

 

 

 

LG Optimus 2X P990 

Tento  smartphone vyuţívá dvou-jádrový  procesor 

pro plynulý chod a bleskovou reakci. Díky tomu je  

mnohem rychlejší.  
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LG Optimus Black P970 

Tento mobilní telefon zajišťuje výborný kontrast, ostrost a 

barevnost. Přináší vylepšení spotřeby energie aţ o 30% provozní 

doby smartphonu. 

  

  

  

  

 

 

2. Stručný přehled ostatních mobilních telefonů [35] 

LG EGO Wi-Fi T505 

Tento telefon je vybaven tak, aby zajišťoval pohodlné volání, 

psaní sms a e-mailů, ale je vhodný i pro zábavu. Wi-Fi 

umoţňuje nepřetrţité připojení k internetu. 

 

 

 

LG A250 

Telefon má design typu "véčka" a je určený pro 

uţivatele, kteří mají rádi velkou klávesnici, 

rychlý přístup k adresáři, textovým zprávám, 

kalendáři a budíku. 
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LG A200 

Mobilní telefon má vysouvací konstrukci a je vhodný pro 

zákazníky orientované na práci, ale i zábavu. 

 

 

 

 

 

LG A100 

Jednoduchý telefon, který v sobě schovává to nejnutnější k 

uskutečnění hovoru a odeslání zpráv. 
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Příloha č. 3: Koncepce totálního produktu a koncepce totální značky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr: 3.1 Koncepce totálního produktu, Zdroj: Velčovská (2007), autorem vytvořeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Koncepce totální značky, Zdroj: Velčovská a Marhounová (2005), autorem 

vytvořeno
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Příloha č. 4: Tabulka s počtem respondentů v jednotlivých městech      

  

Tab. 4.2 Počet respondentů ve vybraných městech 

 

 

 

 

 

Zdroj: [27], autorem vytvořeno 

Město Poč. ob. starších 18 let % Poč. respondentů 

Český Těšín 22 693 5 8 

Karviná 63 563 14 22 

Havířov 84 864 18 28 

Ostrava 286 544 63 98 

CELKEM 457 654 100 156 
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Dotazník                                                                                                                                                                      

 

Vážení respondenti,                  

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, oboru marketing a obchod, a žádám 

Vás tímto o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem dotazníků je zjištění známosti značky na trhu 

mobilních telefonů. 

Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely vypracování mé diplomové 

práce. 

Zakřížkujte, prosím, vždy jednu možnost odpovědi, pokud není uvedeno jinak. 

Děkuji za Váš čas a ochotu spolupracovat. 

Bc. Darja Hutová 

1. Vlastníte mobilní telefon?  

       ano                             ne 

Pokud jste odpověděli ne, pokračujte, prosím, otázkou č.18. 

2. Jakou značku? 

Vypište, prosím,.…………………………………………………………… 

3. Jaké znáte značky mobilních telefonů? 

Vypište minimálně 3, maximálně 10. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Které faktory Vás nejvíce ovlivňují při nákupu mobilních telefonů?  

1=nejvíce, 5=nejméně. Jednotlivá pole zakřížkujte 

5. Které z následujících značek mobilních telefonů znáte? 

Můžete zakřížkovat více odpovědí. 

      Nokia                          HTC                  Samsung                 Alcatel            

      MyPone                      DELL                ZiO                          ZTE 

      Sony Ericsson            iPhone                Siemens                  Aligator 

      BlackBerry                 LG                      Evolve                    jinou, uveďte…………………………  

      Apple                          Huawei              Motorola      

 

6. Znáte značku mobilních telefonů LG? 

             ano                                ne 

Pokud jste odpověděli ne, pokračujte prosím otázkou č.17. 

 

7. Vlastnil/a jste mobilní telefon značky LG v posledních 3 letech? 

 

             ano                               ne 

Pokud jste odpověděli ne, pokračujte prosím otázkou číslo 9. 

 

8. Jak byste ohodnotil/a následující faktory u značky mobilních telefonů LG?  

1=nejlepší, 5=nejhorší. Jednotlivá pole zakřížkujte. 

 

 

  

 1 2 3 4 5 

značka      

cena      

rozmanitost nabídky modelů      

rozměry       

hmotnost      

operační systém      

dotykový displej      

paměť      

fotoaparát      

vybavenost doplňkovými aplikacemi (rádio, MP3 přehrávač, 

GPS navigace…) 

     

doba nabíjení       

doba pohotovostního reţimu      

 1 2 3 4 5 

rozmanitost nabídky modelů      

rozměry      

hmotnost      

operační systém      

dotykový displej       

paměť      

fotoaparát      

vybavenost doplňkovými aplikacemi (rádio, MP3 přehrávač, 

GPS navigace…) 

     

doba nabíjení      

doba pohotovostního reţimu      
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9. Co se Vám vybaví, když se řekne značka LG?  

Vypište všechny asociace, které se vám vybaví ve spojitosti s touto značkou. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jaký je slogan značky LG?  

     Just do it 

     Simply clever 

     Lifeś good 

     Itś real thing 

     nevím 

     

11. Znáte logo značky LG? 

        ano                           ne 

Pokud jste odpověděli ne, pokračujte, prosím, otázkou č. 15. 

 

12. Můžete ho popsat, případně nakreslit? 

Vypište prosím.…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jaké barvy má logo značky LG? 

     zeleno – šedé 

     modro - šedé 

     červeno – šedé 

     bílo - šedé 

     nevím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ohodnoťte následující prvky loga značky LG na škále 1-5, podle toho, ke kterému tvrzení se 

nejvíce přikláníte. 1=nejvíce souhlasím, 5=nejméně souhlasím. Číslo, prosím, zakroužkujte.  

originální                               1        2        3        4        5       neoriginální  

zapamatovatelné                    1        2        3        4        5       nezapamatovatelné 

moderní                                  1        2        3        4        5       nemoderní  

zajímavé barvy                       1        2        3        4        5       nezajímavé barvy 

zajímavý grafický symbol      1        2        3        4        5       nezajímavý grafický symbol  

nápadité                                   1        2        3       4        5       nenápadité 

jednoduché                              1        2        3       4        5       sloţité 

15. Jak vnímáte značku LG? 

Ohodnoťte, prosím, na škále 1-5, podle toho, ke kterému tvrzení se nejvíce přikláníte. 1=nejvíce 

souhlasím, 5=nejméně souhlasím. Číslo, prosím, zakroužkujte. 

cenově dostupná        1        2        3        4        5       cenově nedostupná 

známa                         1        2        3        4        5       neznáma  

moderní design           1        2        3        4        5       zastaralý design 

luxusní                        1        2        3        4        5       obyčejná 

kvalitní                        1        2        3        4        5       nekvalitní 

úspěšná                        1        2       3         4       5        neúspěšná  

stylová                         1       2        3         4        5       tradiční 

spolehlivá                    1       2        3         4        5       nespolehlivá 

osobitá                         1       2        3         4        5       všední 

16.  Doporučil/a byste značku mobilních telefonů LG? 

           ano                           ne                          nevím 

17. Ve kterém obchodním řetězci nejčastěji nakupujete mobilní telefony? 

Můžete zakřížkovat více odpovědí. 

          Planeo Elektro         Elektoworld          Euronics         Datart          ve specializovaném obchodě 

           na internetu             jinde, uveďte kde………………………………………………………….  

18. Jste 

          muţ                           ţena 

19. Do jaké věkové kategorie patříte? 

          18-26let             27-36let             37- 46let             47-56let                57-66let               67let a více         

20. Do jaké kategorie čistého měsíčního příjmu patříte?  

           do 10 tis. Kč             11-20tis. Kč           21-30tis. Kč         31tis. Kč a více 

21. Zde máte prostor pro Vaše další náměty, připomínky a návrhy týkající se značky LG.  

 

……………………………………………………………………………………………
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Příloha č. 6: Výsledky analýzy 

a) Identifikační otázky 

Tab. 5.1 Pohlaví a věkové kategorie 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.2 Příjmové kategorie a podíl respondentů v jednotlivých městech 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.3 Vlastnictví mobilního telefonu 

 

 

 

Tab. 5.4 Nejčastější místo nákupu mobilních telefonů 
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b) Spontánní znalost značek mobilních telefonů 

Tab. 5.5 Spontánní znalost značek mobilních telefonů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.6 Značky mobilních telefonů tzv. ,,top of mind“ 
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Tab. 5.7 Spontánní znalost značek mobilních telefonů podle pohlaví, věkových a příjmových kategorií  
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Tab. 5.8 Značky mobilních telefonů tzv. top of mind dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií 
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Obr. 5.11 Spontánní znalost značek mobilních telefonů dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 Spontánní znalost značek mobilních telefonů dle věkových kategorií 
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Obr. 5.13 Spontánní znalost značek mobilních telefonů dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.14 Značky mobilních telefonů tzv. top of mind dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr: 5.15 Značky mobilních telefonů tzv. top of mind dle věkových kategorií 
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Obr. 5.16 Značky mobilních telefonů tzv. top of mind dle příjmových kategorií  



 

8 

 

c) Podpořená znalost značek mobilních telefonů  

Tab. 5.9 Podpořená znalost značek mobilních telefonů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.10 Znalost značky mobilních telefonů LG 

 

 

 

Tab. 5.11 Značky mobilních telefonů respondentů
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Tab. 5.12 Podpořená znalost značek mobilních telefonů dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií 
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Tab. 5.13 Znalost značky mobilních telefonů LG dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií  
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Tab. 5.14 Značky mobilních telefonů dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií 
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Obr. 5.17 Podpořená znalost značek mobilních telefonů dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.18 Podpořená znalost značek mobilních telefonů dle věkových kategorií 
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Obr. 5.19 Podpořená znalost značek mobilních telefonů dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.20 Znalost značky mobilních telefonů LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.21 Znalost značky mobilních telefonů LG dle pohlaví 
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Obr. 5.22 Znalost značky mobilních telefonů LG dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.23 Značky mobilních telefonů respondentů dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.24 Značky mobilních telefonů respondentů dle věkových kategorií 
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Obr. 5.25 Značky mobilních telefonů respondentů dle příjmových kategorií  
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d) Hodnocení značky LG 

Tab. 5.15 Doporučení značky mobilních telefonů 

 

 

 

Tab. 5.16 Vnímání značky LG 
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Tab. 5.17 Asociace spojené se značkou LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tab. 5.18 Asociace spojené se značkou LG 
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Tab. 5.19 Znalost sloganu značky LG 

 

 

 

 

 

Tab. 5.20 Znalost loga značky LG, schopnost popsat logo značky LG,  znalost barev loga 

značky LG  
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Tab. 5.21 Vnímání loga značky LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.22 Vlastnictví mobilního telefonu značky LG 

 

 

Tab. 5.23 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG
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Tab. 5.24 Doporučení značky mobilních telefonů dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií 
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Tab. 5.25 Vnímání značky LG dle pohlaví a příjmových kategorií – absolutní četnosti
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Tab. 5.26 Vnímání značky LG dle věkových kategorií – absolutní četnosti  
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Tab. 5.27 Vnímání značky LG dle pohlaví a příjmových kategorií – relativní četnosti  
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Tab. 5.28 Vnímání značky LG dle věkových kategorií  
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Tab. 5.29 Asociace spojené se značkou LG dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií  
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Tab. 5.30 Znalost sloganu značky LG dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií  
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Tab. 5.31 Znalost loga značky LG dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.32 Schopnost popsat logo značky LG dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií 
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Tab. 5.33 Znalost barev loga značky LG dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií  
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Tab. 5.34 Vnímání loga značky LG dle pohlaví a příjmových kategorií – absolutní četnost  
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Tab. 5.35 Vnímání loga značky LG dle věkových kategorií – absolutní četnost  
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Tab. 5.36 Vnímání loga značky LG dle pohlaví a příjmových kategorií – relativní četnosti 
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Tab. 5.37 Vnímání loga značky LG dle věkových kategorií – relativní četnosti 
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Tab. 5.38 Vlastnictví mobilního telefonu značky LG dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií  
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Tab. 5.39 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG dle pohlaví a příjmových kategorií – absolutní četnost  
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Tab. 5.40 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG dle věkových kategorií – absolutní četnost  
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Tab. 5.41 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG dle pohlaví a příjmových kategorií - relativní četnost  
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Tab. 5.42 Hodnocení faktorů značky LG dle věkových kategorií – relativní četnost
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Obr. 5.26 Doporučení značky mobilních telefonů LG dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.27 Doporučení značky mobilních telefonů LG dle věkových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.28 Doporučení značky mobilních telefonů LG dle příjmových kategorií  
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Obr. 5.29 Vnímání značky LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.30 Vnímání značky LG dle pohlaví 
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Obr. 5.31 Vnímání značky LG dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.32 Asociace spojené se značkou LG dle pohlaví 
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Obr. 5.33 Asociace spojené se značkou G dle věkových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.34 Asociace spojené se značkou LG dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.35 Pozitivní asociace spojeně se značkou LG  
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Obr. 5.36 Negativní asociace spojené se značkou LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.37 Neutrální asociace spojené se značkou LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.38 Znalost sloganu značky LG dle pohlaví 
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Obr. 5.39 Znalost sloganu značky LG dle věkových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.40 Znalost sloganu značky LG dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.41 Znalost loga značky LG 
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Obr. 5.42 Schopnost popsat logo značky LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.43 Znalost loga značky LG dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.44 Schopnost popsat logo značky LG dle pohlaví 
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Obr. 5.45 Znalost barev loga značky LG dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.46 Znalost loga značky LG dle věkových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.47 Schopnost popsat logo značky LG dle věkových kategorií 
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Obr. 5.48 Znalost barev loga značky LG dle věkových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.49 Znalost loga značky LG dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.50 Schopnost popsat logo značky LG dle příjmových kategorií 
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Obr. 5.51 Znalost barev loga značky LG dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.52 Vnímání loga značky LG  
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Obr. 5.53 Vnímání loga značky LG dle pohlaví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.54 Vnímání loga značky LG dle věkových kategorií  
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Obr. 5.55 Vlastnictví mobilního telefonu značky LG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.56 Vlastnictví mobilního telefonu značky LG dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.57 Vlastnictví mobilního telefonu značky LG dle příjmových kategorií 
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1 = nejvíce 
5 = nejméně 

1 = nejvíce 
5 = nejméně 

1 = nejvíce 
5 = nejméně 
1 = nejvíce 
5 = nejméně 

Obr. 5.58 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.59 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG dle věkových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.60 Hodnocení faktorů značky mobilních telefonů LG dle příjmových kategorií 
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e) Další výsledky 

Tab. 5.43 Vlastnictví mobilního telefonu 

 

 

 

Tab. 5.44 Nejčastější místo nákupu mobilních telefonů 

 

 

 

 

 

Tab. 5.45 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů 
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Tab. 5.46 Vlastnictví mobilního telefonu dle pohlaví, věkových a příjmových kategorií 
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Tab. 5.47 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů dle pohlaví a příjmových kategorií – absolutní četnost 
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Tab. 5.48 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů dle věkových kategorií – absolutní četnost 
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Tab. 5.49 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů dle pohlaví a příjmových kategorií – relativní četnost 
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Tab. 5.50 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů dle věkových kategorií – relativní četnost 
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Obr. 5.61 Vlastnictví mobilního telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.62 Vlastnictví mobilního telefonu dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.63 Vlastnictví mobilního telefonu dle věkových kategorií 
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1 = nejvíce 
5 = nejméně 

1 = nejvíce 
5 = nejméně 

Obr. 5.64 Vlastnictví mobilního telefonu dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.65 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů dle pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.66 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů dle věkových kategorií 
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1 = nejvíce 
5 = nejméně 

Obr. 5.67 Faktory ovlivňující nákup mobilních telefonů dle příjmových kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.68 Index významnosti 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.69 Index spokojenosti 

 

 

 

 

 

 
 


