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MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SPOLEČNOSTI UNILEVER ČR, SPOL. S.R.O 

Anotace: 

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části – teoreticko-metodologickou a 

praktickou. Teoreticko-metodologická část definuje pojem marketingový výzkum a 

popisuje jeho smysl a přínos. V dalších kapitolách této části jsou vymezeny druhy 

marketingového výzkumu a popsány jednotlivé kroky marketingového výzkumu. Součástí 

této části práce je dále charakteristika dotazníku z pohledu jeho tvorby, typů otázek, 

škálování a interpretace výsledků. Praktická část se zabývá charakteristikou společnosti 

UNILEVER a obsahuje také SWOT analýzu. Klíčovou částí praktické části je 

marketingový výzkum mezi stávajícími a potenciálními zákazníky společnosti provedený 

formou dotazníkového šetření. Cílem práce je na základě dotazníkového šetření posoudit 

image značky Míša, která je součástí výrobkového portfolia společnosti UNILEVER, a 

jejího postavení na trhu a navrhnout případné kroky k zlepšení prezentace této značky. 
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 MARKET SURVEY STRATEGIES OF THE COMPANY, UNILEVER CZ 

Summary: 

Thesis is divided into two parts – a theoretical part and a practical part. The 

theoretical part defines and describes the sense, purpose and benefits of marketing 

research. There are defined the types and individual steps of marketing research in other 

parts of the theoretical part. Part of this part is also characteristic of the questionnaire in 

terms of its creation, the types of questions, scaling and interpretation of results. The 

practical part deals with characteristics of the UNILEVER Company and SWOT analysis 

as well. Key topic of the practical part is a marketing research among current and potential 

customers conducted through a questionnaire survey. The goal of the work is a marketing 

research of brand Míša which is part of the company´s production program and based on 

its results submit some proposals to make the brand image better and better meet of 

customer needs.   
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat zákaznické vnímání vybraného výrobku 

z portfolia společnosti UNILEVER a navrţení vhodných opatření vedoucích k případnému 

zlepšení image značky a posílení jejího postavení na trhu.  

Společnost UNILEVER nabízí produkty více neţ 400 značek ve čtrnácti kategoriích 

a s takto širokým produktovým portfoliem tak patří mezi lídry na trhu v oblasti 

potravinářského i nepotravinářského zboţí. Tuto společnost jsem zvolil z důvodu, ţe jsem 

jejím zaměstnancem a tudíţ jsem se snaţil vyuţít vlastních znalostí a zkušeností daného 

segmentu trhu. Výsledky mé diplomové práce mohou být případně vyuţity jako další zdroj 

informací pro společnost UNILEVER a přispět k hlubší znalosti spotřebitelského chování 

v dané kategorii. 

Ke zpracování diplomové práce jsem si vybral značku Míša, která patří ke klíčovým 

značkám společnosti a zahrnuje široké portfolio výrobků v kategorii balených zmrzlin. 

Zároveň je značka Míša tradiční značkou na tomto segmentu trhu s téměř padesátiletou 

tradicí a stálou zákaznickou klientelou. Důvodem výběru této značky byl fakt, ţe u této 

značky společnost UNILEVER nemá dostatek informací o jejím spotřebiteli a jeho 

nákupním chování.  

Jako metodu pro analýzu značky Míša jsem pouţil marketingový výzkum, konkrétně 

kvantitativní dotazníkové šetření. 

Zvolená metoda marketingového výzkumu patří mezi základní nástroje vyuţívané 

pro stanovení marketingové a prodejní strategie výrobků respektive značek. Společnosti 

typu UNILEVERU k jejich realizaci velmi často vyuţívají sluţeb profesionálních 

marketingových a PR agentur, které pro ně zajišťují veškeré marketingové sluţby, od 

poradenství, vývoje nových produktů, komunikační strategie a její exekuce, právě na 

základě takto zpracovaných analýz anebo dodaného marketingového výzkumu.  

Diplomovou práci jsem rozdělil na dvě klíčové oblasti – teoreticko-metodologickou 

a praktickou část. V první teoreticko-metodologické části jsem definoval pojem a smysl 

marketingového výzkumu, jeho jednotlivé typy, proces včetně etap, dále jednotlivé formy 

dotazování, tvorbu dotazníku a interpretaci výsledku. V praktické části jsem provedl 
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marketingový výzkum mezi stávajícími a potenciálními zákazníky společnosti, provedený 

formou kvantitativního dotazníkového šetření. 
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2 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Marketingový výzkum se postupem času stal jednou ze základních částí 

marketingového řízení firem, jelikoţ efektivnost marketingu úzce souvisí s kvalitou 

informací, se kterými firma pracuje. Úspěšnost firmy je tak do značné míry určována 

skutečností, zda je firma schopna získat aktuální a spolehlivé informace, které je moţné 

později vyuţít pro rozhodování o řízení firmy. Marketingový výzkum je procesem tvůrčím, 

který vţdy hledá co nejjednodušší a nejvhodnější způsob k získání potřebných informací 

[7]. 

2.1 Definice a smysl marketingového výzkumu 

Jedna z mnoha definic marketingového výzkumu říká, ţe „Marketingový výzkum je 

chápán jako funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým 

pracovníkem prostřednictvím informací – informací užívaných k zajišťování a definování 

marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení 

marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení 

marketingu jako procesu“[6]. 

Kořeny marketingového výzkumu můţeme hledat jiţ v 19. století, kdy se historicky 

vyvinul z výzkumu sociologického a výzkumu veřejného mínění. První empirický výzkum 

byl proveden v USA a týkal se výzkumu chování a rozhodování voličů při prezidentských 

volbách. K úplnému rozvoji a širšímu uplatnění marketingového výzkumu došlo však aţ 

v průběhu 20. století. 

V současnosti tedy marketingový výzkum tvoří komplexní systém postupů a metod, 

jeţ umoţňují zkoumat veškeré aspekty trhu, zákazníků a celé řady dalších faktorů, které 

souvisejí se zajištěním podnikatelských aktivit firmy.  

 K základním úkolům marketingového výzkumu patří: 

 poskytování informací marketingovým pracovníkům za účelem moţnosti 

reakce na marketingové příleţitosti a hrozby; 

 plánování, specifikace, sběr a analýza dat, jenţ slouţí jako podklad pro 

rozhodování v procesu marketingového řízení; 
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 předávání výsledků analýz řídícím pracovníkům.  

Základní potřeba provádění marketingového výzkumu vychází ze skutečnosti, ţe 

prostředí, ve kterém firma působí, představuje soubor faktorů, které ovlivňují její činnost a 

neustále se mění. Pakliţe chce firma úspěšně fungovat v konkurenčním prostředí, měla by 

co nejvíce vyuţívat právě poznatky a informace týkající se trhu, konkurence a 

spotřebitelských preferencí. Následně musí rozhodovat o vynaloţení svých prostředků tak, 

aby dosáhla vytyčených cílů a zejména zisku. 

2.2 Typy marketingového výzkumu 

 I přesto, ţe kaţdý marketingový výzkum má svou formu a účel, pro který je 

zpracováván, dají se marketingové výzkumy klasifikovat na několik typů, a to podle 

zvolených hledisek a společných znaků. Jednotlivé typy výzkumů se však prolínají a 

kombinují podle cíle a potřeb výzkumu. Důleţitou roli při volbě konkrétního typu 

výzkumu pak hraje pochopitelně i finanční hledisko, tedy náročnost výzkumu a náklady 

spojené s jeho realizací. Před určením typu výzkumu by měl jeho zadavatel vţdy co 

nejpřesněji vymezit předmět výzkumu, jeho cíle a objekt výzkumu. Samotný výzkum pak 

realizuje buď firma či instituce sama nebo ho zadá externí firmě, která se touto činností 

zabývá.  

 Typy marketingových výzkumů se dělí podle nejrůznějších hledisek. Jak uvádí např. 

autoři Simová [7], Kozel [4] či Zamazalová [8], v zásadě existují následující typy 

výzkumů: 

  Syndikovaný, omnibusový a specializovaný marketingový výzkum; 

 Stálý a příleţitostný marketingový výzkum; 

 Interní a externí marketingový výzkum; 

 Primární a sekundární marketingový výzkum; 

 Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum; 

 Explorační, deskriptivní, kauzální a prognostický výzkum. 
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Syndikovaný, omnibusový a specializovaný marketingový výzkum 

Tyto typy marketingového výzkumu se liší podle účelu a rozsahu participace 

zadavatele na zadání a nákladech výzkumu. 

Syndikovaný výzkum provádí agentura dle vlastního zadání, na vlastní náklady a 

riziko nezávisle na poţadavcích dané firmy. Výsledky výzkumu jsou následně zpracovány 

ve formě nejrůznějších studií a zpráv a nabízeny zájemcům za poplatek.  

Omnibusový výzkum je výzkum provedený agenturou na základě jejího vlastního 

podnětu, který vychází z poţadavku několika oslovených firem, jeţ se následně podílejí na 

nákladech výzkumu.  

Specializovaný výzkum agentura provádí podle konkrétního specifického zadání 

určité firmy, která je jeho jediným zadavatelem a plně hradí veškeré náklady s výzkumem 

spojené. Získané informace jsou tajné a určené pouze pro firmu, která si výzkum zadala. 

 

Stálý a příleţitostný marketingový výzkum 

Z hlediska periodicity provádění je rozlišován marketingový výzkum příleţitostný a 

opakovaný.  

Příleţitostný marketingový výzkum je uskutečňován za určitým účelem, tedy 

jednorázově k řešení specifického problému. Ve velké většině případů se jedná o výzkum 

„šitý na míru“ okamţitým potřebám a poţadavkům vedení firmy.  

Opakovaný výzkum naopak shromaţďuje informace průběţně během určitého 

časového období, a to s cílem získat co nejčerstvější údaje nebo za účelem sledování 

vývoje během delšího časového období. 

 

Interní a externí marketingový výzkum 

Marketingový výzkum lze provádět buď uvnitř konkrétního podniku, nebo mimo 

podnik. Podle těchto kritérií se dělí na interní a externí.  

Interní výzkum je většinou prováděn přímo podnikem, v určitých případech však 

můţe být zadán téţ externí agentuře. Cílem tohoto výzkumu je získat určité informace, 
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které se týkají činnosti podniku, případně odhalit problémy ve fungování podniku. 

Předmětem externího výzkum je trh a faktory, které na něm působí. 

 

Primární a sekundární výzkum 

Tyto typy výzkumu se rozlišují dle zdrojů informací a způsobu jejich získávání. 

Sekundární výzkum se zaměřuje na získávání, analýzu a vyhodnocení informací, které 

byly jiţ dříve sebrány za jiným účelem a někým jiným. Agentura, jeţ výzkum provádí je 

tak sekundárním uţivatelem těchto dat. Výhodou tohoto typu výzkumu je rychlé a levné 

získání informací, nevýhodou je, ţe tyto informace nemusí přesně odpovídat poţadavkům 

výzkumu. 

Primární výzkum se zaměřuje na získávání, analýzu a vyhodnocování nových 

informací. Jedná se o sběr dat realizovaný buď samotným podnikem, nebo specializovanou 

agenturou.  

 

Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum 

Na základě charakteru získaných informací se rozlišuje výzkum kvantitativní a 

kvalitativní.  

Účelem kvantitativního výzkumu je získání číselných údajů, jeţ jsou získávány 

pomocí analýzy sekundárních údajů nebo získáváním informací v terénu formou 

dotazování velkého počtu respondentů.  

Kvalitativní výzkum spočívá ve zjišťování skutečností, proč se něco děje. Cílem je 

tedy zjistit příčiny, názory a postoje respondentů, jeţ vyvolávají vznik určitého stavu. 

Kvalitativním je výzkum označován proto, ţe u zjišťovaných informací klade důraz na 

jejich kvalitu, nikoliv mnoţství. 

 

Explorační, deskriptivní, kauzální a prognostický výzkum 

Tyto typy marketingového výzkum se dělí podle jeho účelu, charakteru zkoumaných 

otázek a pouţitých metod.  
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Explorační výzkum je nejčastěji pouţíván za účelem objasnění problému a 

v případech, kdy je cíl výzkumu formulován velmi obecně.  

Cílem deskriptivního výzkumu je poskytnout obraz o určité situaci či jevu, popsat 

řešenou situaci a poskytnout odpovědi na určité otázky, které vedení firmy potřebuje znát. 

Obvykle se pouţívá pro charakteristiku trhu, uţivatelů daného výrobku, profilu 

spotřebitelů apod.  

Kauzální výzkum se pouţívá v situacích, kdy je potřeba prokázat existenci 

příčinného vztahu mezi dvěma či více proměnnými veličinami. Často je prováděn formou 

experimentu, jehoţ cílem je např. zjištění, jak zákazník reaguje na nový produkt. 

Prognostický výzkum se snaţí vyhodnotit současné vývojové trendy a odhadnout 

předpokládaný budoucí vývoj [7]. 

2.3 Proces marketingového výzkumu 

Bez ohledu na předmět a cíle marketingového výzkumu a rozsah zkoumání, průběh 

kaţdého výzkumu sestává z určitých kroků řazených v logickém sledu, jeţ na sebe 

navazují a podmiňují se. Zmíněné kroky tvoří proces marketingového výzkumu, který se 

v zásadě dělí na dvě hlavní etapy – příprava marketingového výzkumu a realizace 

marketingového výzkumu. Kaţdá z těchto etap se pak skládá z několika kroků, které vedou 

k provedení marketingového výzkumu. 

2.3.1 Etapy marketingového výzkumu 

Jak uvádí Zbořil [9] je moţné vymezit celkem 8 etap, ze kterých se proces 

marketingového výzkumu skládá. 

1.  definice cílů projektu 

V první fázi marketingového výzkumu je nutné definovat problém a cíle výzkumu. 

Tento bod však často bývá jedním z nejtěţších kroků v procesu celého výzkumu. Cílem 

výzkumu bývá obvykle oblast nového výrobku, tedy zda ho vůbec uvést na trh, s jakou 

cenou, jaká bude reakce konkurence apod. Je moţné rozlišit cíle výzkumu poznávací, 

opisné a kauzální.  
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2.  provedení situační analýzy 

V této fázi se získávají informace o firmě a jejím prostředí. Provádí se rozbor firmy, 

trhu a konkurence. Cílem této fáze je najít hypotézu o moţném řešení problému a upřesnit 

cíle projektu. Situační analýza firmy má také své fáze, od rozboru výsledků firmy, aţ po 

brainstorming všech zainteresovaných osob. 

 

3.  provedení neformálního průzkumu 

Tato fáze zahrnuje hledání informací mimo firmu, a to za pomoci poradců agentury, 

distributorů či představitelů zákazníků. Jednou z moţností je také kontaktovat i lidi od 

konkurence. V případě, ţe nedojde k nalezení problému, končí neformálním průzkumem 

celý proces. 

 

4.  výběr zdrojů informací 

K uspokojení informační potřeby můţe výzkumník pouţít jiţ zmíněná primární nebo 

sekundární data. Realizátoři výzkumů většinou začínají daty sekundárními, protoţe je to 

levnější a rychlejší. V případě potřeby podrobnějších a přesnějších dat si následně opatřují 

data primární, a to prostřednictvím oslovení veřejnosti, obchodníků, zprostředkovatelů 

apod. 

 

5.  volba metod shromaţďování údajů 

Při sběru primárních údajů musí být výzkumníci velmi pozorní, a to zejména proto, 

aby pro marketingové rozhodování zabezpečili relevantní, přesné a aktuální informace. 

Primární data mohou být shromaţďována několika způsoby. Jedním ze způsobů je přímý 

průzkum pomocí osobních rozhovorů, telefonních rozhovorů či dotazníků. Druhým 

způsobem je osobní či mechanické pozorování. Dalším způsobem je např. testování 

pomocí experimentu, kdy je např. na vlastních zaměstnancích testován nový výrobek. 

 

6.  plán realizace marketingového výzkumu 
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Tato fáze je posledním krokem přípravné fáze marketingového výzkumu. Jedná se o 

základní dokument, v němţ je uvedeno vše, co se k projektu vztahuje, tedy cíle a 

metodologie výzkumu (metody získání dat, výběr respondentů, metody vyhodnocení dat 

atd.), technické zajištění realizace výzkumu, náklady a rozpočet na realizaci výzkumu a 

časový plán jednotlivých etap s uvedením termínu jejich plnění a odpovědných osob. 

 

7.  realizace marketingového výzkumu 

Samotná realizace marketingového výzkumu vychází z předcházejících přípravných 

kroků a představuje praktickou realizaci výzkumu, tedy sběr dat a následné vyhodnocení 

výsledků. 

 

8.  rozbor získaných dat a interpretace výsledků 

V poslední fázi výzkumu dochází k rozboru výsledků výzkumu a interpretaci 

výsledků v závislosti na cílech projektu. Ze shromáţděných informací je následně potřeba 

vyvodit potřebné závěry. V průběhu hodnocení se můţe stát, ţe dojde k zjištění, ţe 

potřebné otázky nebyly zodpovězeny. V tom případě je nutné marketingový výzkum 

doplnit. Výsledky marketingového výzkumu jsou předány většinou v písemné formě jeho 

zadavateli. 

Na obrázku č. 1 (viz příloha č. 2)  je moţné vidět grafické znázornění celého procesu 

marketingového výzkumu. 

Marketingový výzkum je důleţitou součástí trţní ekonomiky a valná většina 

světových firem zakládá svá podnikatelská rozhodnutí právě na podrobné analýze svých 

zákazníků a konkurentů a pravidelně nakupuje marketingové informace od externích 

agentur. Efektivní marketingový výzkum by měl respektovat zásady vědeckých metod, 

tedy pečlivě pozorovat, formovat hypotézy, předvídat a ověřovat. Hodnota předaných 

informací závisí na jejich spolehlivosti a platnosti výsledků výzkumů, především však na 

ochotě vedení společnosti realizovat příslušná doporučení [2]. 
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3 METODOLIGICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Dotazník 

Pro sběr primárních dat lze v marketingovém výzkumu pouţít několik metod. 

K nejčastěji pouţívaným metodám patří dotazování, které jsem se rozhodl i já vyuţít 

v rámci svého marketingového výzkumu, a proto další výklad zaměřím pouze na tuto 

metodu.  

Základem kaţdého dotazníku je pokládání otázek respondentům, kdy na základě 

jejich odpovědí získává řešitel výzkumu potřebná a odpovídající fakta. Jak uvádí Kozel [4] 

ve své knize Moderní marketingový výzkum, dotazování je moţné rozčlenit dle typu 

kontaktu s dotazovaným na osobní, telefonické, písemné či elektronické (viz obrázek č. 2, 

příloha č. 2) 

Osobní dotazování je nejvýznamnější dotazovací technickou, která je zaloţena na 

přímé komunikaci s respondentem. Výhodou je okamţitá zpětná vazba mezi tazatelem a 

respondentem. U otevřených otázek má pak tazatel moţnost motivovat dotazovaného 

k obsáhlejším odpovědím s vyšší vypovídající hodnotou. Nevýhodou tohoto typu 

dotazování jsou vysoké náklady a časová náročnost.  

Osobnímu dotazování je podobné dotazování telefonické, a to v tom smyslu, ţe 

dotazovaný okamţitě reaguje na otázky pokládané tazatelem. K výhodám telefonického 

dotazování patří rychlost sběru potřebných informací a také menší náklady. V dnešní době 

moderních technologií je také výhodou moţnost okamţitého počítačového zpracování 

získaných informací. Nevýhodou tohoto testování je nebezpečí špatného pochopení otázky 

ze strany dotazovaného a nemoţnost pracování s vizuálními pomůckami. Navíc doba, po 

kterou je respondent ochoten odpovídat je většinou max. 5 aţ 10 minut.  

Dalším typem je dotazování písemné, které je však s rozvojem moderních 

technologií na ústupu. V tomto případě respondenti dostávají dotazník např. poštou, nebo 

můţe být součástí zakoupeného výrobku či sluţby. Výhodou je moţnost respondenta dobře 

si rozmyslet odpovědi. Nevýhodou pak nízká návratnost takových dotazníků, která se 
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pohybuje okolo 30%. Řešitel výzkumu nemá navíc ani moţnost přesné identifikace 

respondenta, neboť je nemoţné zjistit, kdo dotazník vlastně vyplňoval.  

Posledním typem dotazování je v dnešní době stále populárnější elektronické 

dotazování, a to především formou emailové korespondence či dotazování prostřednictvím 

sociálních sítí. Výhody jsou podobné jako u dotazování písemného, tedy respondent si 

můţe dobře rozmyslet odpovědi, navíc internet je dnes součástí prakticky kaţdé 

domácnosti. Dalším důleţitým pozitivem je i velmi nízká nákladovost. Nevýhodou je, 

podobně jako u písemného dotazování, nízká návratnost dotazníků [4]. 

3.1.1 Zásady při tvorbě dotazníku 

Postup tvorby dotazníku je moţné rozdělit do několika etap, kdy kaţdá etapa 

charakterizuje posloupnost prací, jeţ však nejsou od sebe striktně oddělené, ale navzájem 

se podmiňují. 

 

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazník přinést 

Seznam informací, které mají být pomocí dotazníku zjištěny, vychází jiţ 

z přípravných etap tvorby dotazníku, a to především ze stanovených cílů výzkumu. 

V průběhu tvorby dotazníku je uţitečné, vytvořit písemný seznam poţadovaných 

informací, jelikoţ zjištěné informace, které nejsou pro výzkum uţitečné, představují pouze 

zátěţ a zbytečné náklady. Naopak důleţité informace, na které se při tvorbě otázek 

zapomnělo, se pak dají zpětně získat pouze obtíţně.  

 

2. Volba způsobu dotazování 

Dotazování můţe probíhat formou osobního, písemného, telefonického či 

elektronického dotazování. Nejvíce pouţívanou formou je dotazování osobní, jelikoţ je 

zde předpoklad vysoké návratnosti dotazníků a reprezentativnost šetření. Písemné 

dotazování lze vyuţít pro účely tzv. předvýzkumu, kde jsou nároky kladeny spíše na 

postiţení všech aspektů problému. Telefonické dotazování je pak vhodné pro krátké, 

rychlé a orientační rozhovory. 
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3. Specifikace cílové skupiny 

Odpověď na otázku, jaká cílová skupina bude dotazována, je zčásti řešena při výběru 

vzorku. Vybírány jsou např. domácnosti či podniky určitého typu, ale je také potřeba 

přesně určit, kdo bude respondentem, tedy zda to bude v domácnosti muţ nebo ţena, 

v podniku top management, technicko-administrativní pracovníci nebo dělníci. Tento 

výběr je důleţitý při formulaci vstupních otázek či pouţití odborných termínů. 

 

4. Konstrukce otázek 

Při konstrukci jednotlivých otázek je důleţité zvaţovat zejména dvě hlediska, a to 

jakou funkci má konkrétní otázka v dotazníku, a jakým způsobem ji poloţit, aby byla co 

nejrelevantněji zodpovězena. Konkrétní forma a podoba otázky pak vychází zejména 

z přesného obsahu informace, kterou má přinést a šíře okruhu moţných odpovědí. 

5. Konstrukce celého dotazníku 

Kaţdý dotazník má svou logickou strukturu a omezenou délku. Při konstrukci celého 

dotazníku je důleţitá funkce jednotlivých otázek v dotazníku, zváţení míry jeho 

strukturovanosti, vytvoření logické struktury, které podporuje jeho plynulost. V dotazníku 

je nutné téţ vyřešit logické vztahy mezi jednotlivými otázkami. Tzv. větvení otázek 

následně usnadňuje orientaci jak tazateli, tak respondentovi. 

 

6. Testování dotazníku 

Dotazník je většinou určen pro desítky aţ stovky respondentů, kteří však vnímají a 

reagují odlišným způsobem. Pro minimalizaci rizika odlišného vnímání otázek je vhodné 

otázky otestovat na menším vzorku respondentů, kteří nejsou do problému vztaţeni a 

dívají se na něj neutrálně. Smyslem pilotáţe je najít v dotazníku nedostatky, které mohou 

negativně ovlivnit získané údaje [4]. 
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3.1.2 Typy dotazníkových otázek 

Zvolení typu dotazníkové otázky je jedním ze základních úkolů řešitele výzkumu. 

Řešitel musí rozhodnout, zda pro účely výzkumu potřebuje znát všechny moţné odpovědi, 

nebo ho zajímají jen některé konkrétní. Dále pak, zda potřebuje znát jemnější rozdíly mezi 

jednotlivými odpověďmi, nebo mu stačí sloučení do všeobecnějších kategorií. 

Na základě moţných variant odpovědí jsou rozeznávány dva základní typy otázek: 

  otevřené otázky – jsou charakteristické moţností obsáhlejších odpovědí, jeţ 

jsou zaznamenávány v kompletním znění. Nenabízí ţádné varianty odpovědí, 

coţ dává respondentovi volnou ruku pro vyjádření svých názorů. 

 uzavřené otázky – umoţňují pouze výběr z předem daných variant. Výhodou 

těchto otázek je jejich jednoduchost a rychlost při vyhodnocení. 

Určitým kompromisem mezi otázkami otevřenými a uzavřenými jsou otázky 

polouzavřené, které mají předepsané varianty odpovědí a nakonec souhrnnou skupinu 

(např. jiné, další, ostatní atd.). Tento typ otázek je respondenty většinou velmi kladně 

vnímán, protoţe vyplnění takového typu dotazníku pro ně není příliš časově náročné a na 

druhou stranu je jim ponechán prostor pro jejich vlastní myšlenky a nápady. 

 

Škálování 

Škálování je při uskutečňování marketingových výzkumů velmi rozšířeným 

postupem pro převádění nesouměřitelných znaků na měřitelné. Škála představuje formu 

otázky, kterou ţádáme dotazovaného, aby zařadil zkoumaný problém na určitém kontinuu. 

Kontinuem se rozumí postoj, názor, spotřební chování apod., které můţe být vyjádřeno 

různými způsoby: 

 verbálně – např. obal produktu se mi velmi líbí, docela se mi líbí atd.; 

 číselně – např. 1 = velmi se mi líbí, 2 = docela se mi líbí atd.; 

 graficky. 
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Vyjádřit svůj názor či postoj na škále však můţe být pro dotazovaného obtíţný úkol, 

z toho důvodu je vhodné kombinovat vybraný typ škály se slovním, číselným či grafickým 

vyjádřením. 

Konstrukce měřicí škály je poměrně obtíţnou záleţitostí. V úvahu se bere především 

povaha měřeného jevu a srozumitelnost škály pro respondenta. V praxi existuje řada 

škálovacích technik, nejčastěji se pouţívají tři níţe uvedené. 

 

Třídění 

Při pouţití této techniky známé téţ pod pojmem sorting dotazovaný vybírá 

z nabízených výroků a hodnot a zařazuje do dvou či více skupin dle třídicího kritéria. 

Jedná se o velice jednoduchou techniku, která se pouţívá zejména u výzkumů, kdy je cílem 

zjistit, co je pro respondenta důleţité a co ne. Např. u testování, jaké atributy výrobku jsou 

pro zákazníka důleţité. 

 

Oceňování 

Prostřednictvím této techniky dotazovaný hodnotí velikost určité vlastnosti, kvality 

výrobku přiřazením číselné hodnoty. Důleţité je, aby byl srozumitelně popsán kaţdý 

hodnotící stupeň, jelikoţ subjektivní interpretace jednotlivých stupňů můţe být odlišná. 

Tato technika se pouţívá při analýze image či testování reklamních sdělení.  

 

Poloţky souhlasu – nesouhlasu 

Dotazovaný uvádí u kaţdého předloţeného tvrzení, zda s ním souhlasí či nikoliv. 

V případě jemnějšího měření pak stupeň souhlasu či nesouhlasu. Pouţívá se zejména při 

zjišťování postojů a názorů. 
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3.2  SWOT analýza 

SWOT analýza se pouţívá zejména pro určení strategických moţností firmy. SWOT 

je zkratkou anglických slov Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, v překladu 

znamenajících: silné stránky firmy, slabé stránky firmy, příleţitosti ve vnějším prostředí a 

hrozby z vnějšího prostředí. Silné stránky představují pozitivní vnitřní podmínky, které 

umoţňují firmě získat konkurenční výhodu. Mezi silné stránky patří např. přístup ke 

kvalitnějším materiálům, vyuţívání moderních technologií, dostatečné výrobní kapacity či 

loajální zaměstnanci. Slabé stránky jsou negativní vnitřní podmínky způsobující niţší 

výkonnost firmy a svým způsobem ohroţující prosperitu firmy zevnitř. Slabou stránkou 

můţe být třeba absence kvalitních zdrojů, chyby při inovaci kvalitních zdrojů, úzké 

portfolio výrobků apod. Příleţitostí z vnějšího prostředí pro podnik můţe být např. rozvoj a 

vyuţití nových trhů, odstranění obchodních bariér, oslovení nových segmentů zákazníků 

apod. Jako hrozbu z vnějšího prostředí je moţné pojmout třeba konkurenci na trhu, 

regulace trhu, finanční krize aj.[1]. 

Podklady pro zpracování SWOT analýzy je moţné shromáţdit pomocí nejrůznějších 

technik. Je moţné je převzít z dříve provedených dílčích analýz, porovnáním 

s konkurenčními výrobci, nebo pomocí metody osobního dotazování atd.  

Při zpracování SWOT analýzy je vhodné respektovat několik zásad, které se dají 

shrnout do následujících čtyř obecných bodů: [5] 

1. Analýza by měla být zpracována s ohledem na účel, pro který je určena. 

2. SWOT analýza by měla být zaměřena jen na podstatná fakta a skutečnosti. 

3. Analýza by měla být objektivní, neměla by vyjadřovat pouze subjektivní názory 

zpracovatele. 

4. Nejdůleţitější faktory by měly být zvýrazněny. 
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4  MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SPOLEČNOSTI UNILEVER 

4.1 Představení společnosti UNILEVER 

Společnost UNILEVER je velkou mezinárodní společností, která se zabývá výrobou 

potravin a produktů pro péči o tělo a domácnost. Pobočky společnosti, ve kterých pracuje 

přes 175 tisíc zaměstnanců, se nacházejí ve více neţ 100 zemích světa. V České republice 

působí pobočka společnosti od roku 1991, centrála české pobočky sídlí v Praze. 

 

Obrázek 3: Logo společnosti Unilever 

 

Zdroj: http://www.unilever.cz 

 

 Historie společnosti 

Kořeny společnosti sahají aţ do 90. let 19. století, kdy William Hesket Lever 

představil vizi mýdla Sunlight Soap, jenţ způsobilo revoluci v pohledu na čistotu a 

pomohlo popularizovat osobní hygienu ve Velké Británii. Hlavním mottem Leverovi 

obchodní strategie bylo, změnit přístup k hygieně tak, aby se stala samozřejmostí, a dále 

přispět k osobní atraktivitě všech lidí. Právě tyto ideály se později staly základem 

podnikání společnosti UNILEVER. Společnost UNILEVER jako taková vznikla v roce 

1929 fúzí nizozemské firmy Margarine Unie a britské firmy Lever Brother. Celá historie 

podnikání společnosti pak byla ovlivněna nejrůznějšími událostmi doby, např. 

hospodářským cyklem, světovými válkami, změnou ţivotního stylu spotřebitelů či inovací 
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technologií. Do České republiky společnost vstoupila v roce 1991, a to prostřednictvím 

zaloţení praţské centrály a několika výrobních závodů po celé republice.   

Společnost UNILEVER má po celém světě stovky miliónů zákazníků, kteří se kaţdý 

den rozhodnou pro koupi některého z produktů z výrobkové řady společnosti. Výrobkové 

portfolio společnosti se skládá z více neţ 400 značek rozdělených do čtrnácti kategorií 

zahrnujících péči o domácnost, osobní péči či potraviny. Portfolio společnosti zahrnuje jak 

světoznámé značky (např. Lipton, Knorr či Dove), tak dlouhodobě oblíbené lokální značky 

(např. zmrzlina Míša). Společnost se snaţí své značky trvale posilovat tak, aby splňovaly 

hlavní krédo podnikání společnosti, kterým je „Přinášet vitalitu do ţivota“. Důleţitým 

faktorem úspěšnosti společnosti je vlastní výzkum a vývoj, kdy společnost kaţdoročně 

investuje částku kolem 1 miliardy EUR právě do vývojových projektů, které se uskutečňují 

v pěti laboratořích po celém světě. Hlavním cílem těchto projektů je najít nové způsoby a 

technologie pro vývoj vlastních produktů. 

4.1.1 Cíle a vize společnosti 

Cíle a principy 

Cíle společnosti UNILEVER vycházejí z pravidla, ţe úspěšné fungování firmy 

vychází z pozitivních vztahů se zákazníky a ostatním společenstvím, na které má činnost 

firmy dopady. Cíle společnosti UNILEVER jsou následující. 

1. Poctivost v kaţdém kroku – podnikat s respektem k lidem a prostředí. 

2. Pozitivní dopad – prostřednictvím svých značek působit vţdy pozitivně. 

3. Dbaní na dlouhodobé cíle týkající se udrţitelného rozvoje. 

4. Aktivní přístup zaměstnanců k firemní odpovědnosti. 

5. Pracovat s dodavateli, kteří pracují dle podobných standardů. 
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Hlavní vize podnikání společnosti 

Hlavní vize a poslání podnikání společnosti UNILEVER se dají shrnout do 

následujících dvou klíčových bodů: 

1. Nepřetrţitý vývoj. 

2. Odpovědné chování. 

 

 Nepřetrţitý vývoj 

 Důleţitou roli ve vývoji značek společnosti hraje spotřebitelský výzkum. Společnost 

se zabývá nejen vývojem nových produktů, ale zároveň se věnuje osvědčeným značkám. 

Cílem je, neustále se přibliţovat měnícímu se vkusu spotřebitelů, jejich ţivotnímu stylu a 

očekávání. Silná pozice na lokálních trzích je zároveň zárukou, ţe společnost dokáţe 

reagovat na poţadavky spotřebitelů právě na lokální úrovni. 

 

 Odpovědné chování 

Při vývoji a výrobě svých produktů společnost zohledňuje hlavní cíle svého 

podnikání, tedy prostřednictvím zlepšování kvality stravy a kaţdodenního ţivota pomáhat 

lidem dobře se cítit a dobře vypadat. Dosaţení tohoto cíle má pro společnost především 

pozitivní sociální dopad. Společnost dále investuje v lokálních ekonomických sférách a 

snaţí se rozvíjet schopnosti svých zaměstnanců. V současné době UNILEVER zaměstnává 

přibliţně 175 000 lidí ve stovce zemí po celém světě a svou činností podporuje téţ práci 

několika tisíců dodavatelů, zásobovatelů a distributorů. 

4.1.2 Organizační struktura 

Od roku 2007 působí společnost UNILEVER v regionálním středoevropském celku, 

kde pro ni pracuje přibliţně 2500 zaměstnanců. V oblasti organizační struktury společnost 

aplikuje systém, který by se dal shrnout do hesla „Jeden UNILEVER“. Tento systém 

vznikl v souladu s celosvětovou korporátní iniciativou společnosti zaměřenou na zvýšení 

konkurenceschopnosti a zlepšení výsledků. Středoevropský region je řízen z Budapešti a 
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mimo České republiky do něj patří: Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko 

a Bosna a Hercegovina. Budapešťská centrála určuje celkovou strategii společnosti. 

Obchodní aktivity a jednání se zákazníky jsou pak v kompetenci poboček v jednotlivých 

zemích. Generálním ředitelem pro středoevropský region je od ledna roku 2011 p. Moti 

Keren. Výkonným ředitelem české pobočky společnosti byl v tomtéţ termínu jmenován p. 

Lubomír Bratko, který pro společnost pracuje jiţ přes patnáct let a prošel několika 

funkcemi, od obchodního zástupce společnosti přes obchodního ředitele, aţ právě po 

výkonného ředitele české pobočky. Zadáváním spotřebitelských a marketingových 

výzkumů, které jsou jedním z prvních bodů pro určování další strategie firmy, se zabývá 

oddělení marketingu, v jehoţ čele stojí p. Anita Carra. Toto oddělení úzce spolupracuje 

především s oddělením obchodu, vedeném obchodním ředitelem.  Organizační strukturu 

společnosti zachycuje následující schéma.  

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti Unilever ČR 

 

Zdroj: http://www.unilever.cz 
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4.1.3 SWOT analýza 

SWOT analýzu, která je jedním z nejpouţívanějších nástrojů hodnocení silných 

stránek, slabých stránek, příleţitostí a hrozeb, jsem pouţil pro analýzu a vyhodnocení 

aktuálního stavu společnosti UNILEVER. Při vypracování analýzy jsem vycházel 

z informací z elektronických médií a internetových stránek společnosti. 

 

Silné stránky společnosti 

 Dlouholetá tradice a postavení na trhu; 

 Dodrţování stanovených cílů a vizí; 

 Know-how; 

 Organizační struktura s jasně vymezenými kompetencemi jednotlivých článků; 

 Široké portfolio nabízených značek; 

 Kvalita zákaznického servisu; 

 Nepřetrţitý výzkum a vývoj nových značek. 

  

 Slabé stránky společnosti 

 Dopady celosvětové hospodářské krize – pokles čistého zisku společnosti; 

 Velká závislost české pobočky společnosti na kategorii potravin (70% obratu); 

 Nerovnoměrnost prodeje různých kategorií produktů; 

 Design a pouţitelnost internetových stránek společnosti. 

  

 Příleţitosti pro společnost 

 Rozšíření výrobkového portfolia společnosti o další kategorie či značky; 

 Nalezení nových stálých odběratelů; 

 Zvýšení uţivatelské úrovně internetových stránek společnosti; 



Tomáš Bachánek: Marketingový výzkum ve společnosti Unilever 

 

2012  21 

 

 Aplikování nástrojů podpory prodeje u stálých zákazníků; 

 Zvyšování pozitivní image jednotlivých značek u veřejnosti. 

 

 Hrozby 

 Velká konkurence na trhu; 

 Inovace nabídky sluţeb konkurenčních výrobců; 

 Ztráta stálých zákazníků z důvodu lepších podmínek konkurence; 

 Návrat hospodářské krize – sníţení kupní síly zákazníků; 

 Neefektivnost výroby – sníţení čistého zisku společnosti; 

 Nutnost zavírání dalších závodů a propouštění zaměstnanců. 

 

Snahou společnosti by mělo být vytvořit z některých silných stránek konkurenční 

výhodu firmy.  

Slabé stránky by se společnost měla snaţit co nejvíce eliminovat. Zaměřit by se měla 

především na zvýšení prodejů ostatních komodit, jelikoţ 70 % obratu společnosti tvoří 

prodej potravin. To je sice výhodný fakt z pohledu stálosti poptávky po potravinových 

výrobcích, avšak v momentě, kdy konkurence nabídne odběratelům lepší podmínky nebo 

dojde ke státním zásahům (zvýšení daní), můţe se společnost dostat do problémů. 

V oblasti marketingové komunikace je slabou stránkou uţivatelská úroveň internetových 

stránek společnosti. Písmo je zde příliš malé, navíc kombinace šedého písma a světlého 

podkladu není příliš vhodná pro orientaci uţivatele stránek.  

Příleţitosti, jeţ jsou jí dány z vnějšího prostředí, by se měla snaţit vyuţít. Jednou 

z příleţitostí, jak oslovit další potenciální zákazníky, je právě zvýšení atraktivity 

internetových stránek, které by mohly být také oţiveny pohyblivými bannery 

upozorňujícími na konkrétní novinku či produkt. Z dalších zmíněných příleţitostí 

vyzdvihuji zejména moţnost rozšíření nabídkového portfolia společnosti, kde by se firma 
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měla zaměřit na rozšíření nabídky produktů či tradičních značek tak, jako např. v případě 

zmrzliny Míša, která před několika lety rozšířila nabídky produktů společnosti. 

Ve svých strategiích a plánech by měla vzít v potaz moţné hrozby, které mohou 

podnikání společnosti ohrozit, a dle potřeby vytvořit krizové scénáře pro dané hrozby. 

K největším hrozbám patří zejména nebezpečí návratu hospodářské krize, který je podle 

prognóz světových ekonomů poměrně reálný. První vlna ekonomické recese, která 

společnost UNILEVER zasáhla na přelomu let 2008 a 2009, měla za následek úplné 

uzavření závodu ve středočeské Nelahozevsi a propuštění všech 634 zaměstnanců. To vše 

z důvodu poklesu zisku společnosti o 17 %. V současné době společnost pracuje na 

vytvoření plánu opatření, která ji umoţní lepší připravenost podobných negativním vlivům 

na trhu předcházet.   

4.2 Dotazníkové šetření - zmrzlina Míša 

Pro účely marketingového výzkumu ve společnosti UNILEVER jsem zvolil 

marketingový výzkum zmrzliny Míša, a to ve smyslu analýzy image této značky z pohledu 

veřejnosti a jejího postavení na trhu. Značku Míša jsem zvolil především z toho důvodu, ţe 

se jedná o tradiční českou značku, která působí na trhu jiţ několik desetiletí a zejména 

v posledních letech musí o svou pozici na trhu bojovat s četnou konkurencí v podobě 

zahraničních značek.  

4.2.1 Základní informace o značce 

Značka MÍŠA je zavedenou značkou na trhu balených zmrzlin s dlouholetou tradicí. 

Poprvé byla uvedena na český trh jiţ v roce 1962. Technologie výroby této zmrzliny však 

vznikla ještě o několik let dříve v továrně Laktos v Praze na Vysočanech. Po absolvování 

sloţitého schvalovacího procesu se zmrzlina dostala do výroby ve zmíněném roce 1962. 

V témţe roce vzniklo i nezaměnitelné logo zmrzliny s medvídkem (viz obr. 5), které 

značka uţívá dodnes. Během své existence prošla výroba zmrzliny Míša mnoha 

technologickými změnami, avšak základní ingredience v podobě tvarohu zůstala dodnes. 
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Obrázek 5: Logo zmrzliny Míša 

 

Zdroj: http://www.zmrzlina-misa.cz 

  

Původní zmrzlina byla zabalena v pergamenovém papíru, v 70. letech pak dostala 

zmrzlina nový tvar a podávala se na klasickém dřívku. V současné době jsou pro 

zákazníky připraveny i další varianty zmrzliny v podobě vaniček, kelímků či multipack 

balení pro celou rodinu, jak je moţné vidět na obrázku č. 6 (viz příloha č. 2). 

 Značka MÍŠA vznikla vyvinutím tvarhového nanuku na dřívku, coţ je klíčový 

výrobek současného portfolia značky. Tento výrobek se stal jakýmsi synonymem pro celou 

značku MÍŠA. Nicméně v současné době značka zahrnuje jiţ celou výrobkou řadu 

obsahující různé příchutě a formy balení. V portfoliu jsou tedy i výrobky s příchutí 

jahodová, kakaová, meruňková a zároveň produkty v typech balení jako zmrzliny v 

kelímku či velkém, tzv. „rodinném“ balení.  

Společnost UNILEVER koupila značku Míša, společně s další českou tradiční 

zmrzlinářskou značkou Ledňáček v roce 2006. Výrobu produktů značky Míša zajišťuje pro 

společnost firma Tipafrost se sídlem v Třebíči. Největší prodeje vykazuje značka 

především v České republice. Částečně je tomu i tak na Slovensku, a to zejména díky jiţ 

zmíněné charakteristické tvarohové chuti, která není v zahraničních zemích příliš oblíbená. 

Společnost se tedy snaţí nahradit tvarohovou příchuť jinou surovinou, ale zatím bez 

většího úspěchu.  

4.2.2 Účel výzkumu a hlavní cíle 

Účelem a hlavním cílem marketingového výzkumu značky Míša je analyzovat a 

vyhodnotit image této značky v očích veřejnosti a postavení na trhu. Na základě výsledků 
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výzkumu pak navrhnout vhodná opatření, která by vedla ke zvýšení pozitivní image 

značky a posílení jejího postavení na trhu zmrzlinových výrobků.  

K dílčím cílům výzkumu patří obecná analýza nákupního rozhodování spotřebitelů 

ve vztahu k původu, tradici a image značky. 

4.2.3 Cílová skupina a určení velikosti vzorku 

Značka nemá v současné době úzce vyměřenou cílovou skupinu, neboť 

z předchozích průzkumů společností vyplynulo, ţe oslovuje všechny zástupce české 

populace, bez rozdílu věku a pohlaví.   

Velikost zkoumaného vzorku byla stanovena na 350 respondentů, coţ zajišťuje jeho 

dostatečnou reprezentativnost. Obdobné marketingové výzkumy pouţívají většinou vzorky 

o velikosti přibliţně 400 respondentů, proto je dle mého názoru velikost daného vzorku pro 

účely zmíněného výzkumu dostačující. 

4.2.4 Průběh výzkumu 

V první fázi výzkumu byly sepsány všechny otázky, které se určeného tématu mohly 

nějakým způsobem týkat. Z těchto otázek bylo následně vybráno 18 konečných otázek 

výzkumu a vznikl tzv. předfinální dotazník. Při tvorbě otázek a následném sestavování 

dotazníku šlo především o takovou volbu a formulaci dotazů, která by vedla k získání 

informací, jeţ budou v souladu s cíli výzkumu, a zároveň bude zachována přiměřená délka 

dotazníku. Příliš dlouhý a komplikovaný dotazník by mohl respondenty odradit a mohlo by 

dojít ke sníţení návratnosti dotazníku, a tím i potřebné validity výzkumu. 

Navrţený dotazník byl následně podroben pilotáţi, aby bylo provedeno ověření 

srozumitelnosti jednotlivých otázek a byla moţnost případné korekce. Pilotní studie 

proběhla během měsíce listopadu 2011, a v jejím rámci byl dotazník testován na 10-ti 

vybraných respondentech zastupujících co nejvíce věkových kategorií. Pro pilotní studii 

byla zvolena forma osobního dotazování, a to z důvodu okamţité zpětné vazby. Rozsah 

dotazníku o celkovém počtu 18 otázek byl respondenty hodnocen jako optimální. Ke 

srozumitelnosti a návaznosti určitých otázek měli respondenti výhrady. Na základě těchto 
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připomínek tedy byla forma těchto otázek a jejich pořadí upraveno tak, aby byla zvýšena 

pouţitelnost dotazníku a zároveň zachována jeho potřebná validita. 

Samotný průzkum  proběhl v rozmezí osmi týdnů, konkrétně v prosinci 2011 a lednu 

2012. Sběr dat byl zaloţen na kombinaci osobního a elektronického dotazování. Z celkově 

350 dotazníků bylo 150 určeno pro elektronický průzkum, který spočíval v rozeslání 

dotazníků emailem, zbylých  200 dotazníků bylo určeno k osobnímu vyplnění. Základním 

poţadavkem bylo, aby byl průzkum realizován jak ve velkých městech, tak i na venkově. 

4.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Jak jiţ bylo řečeno, mezi respondenty bylo v rámci mého marketingového výzkumu 

rozdáno 350 dotazníků. Z tohoto počtu bylo dotazovanými vráceno vyplněných 310 

dotazníků. Návratnost dotazníků byla tedy 88,6 %. 

Interpretace výstupů dotazníkového šetření bude rozdělena do čtyř oblastí. V první 

části budou předloţeny obecné informace o respondentech marketingového výzkumu. 

Druhá část bude odráţet image zmrzliny Míša a její postavení na trhu tak, jak ji vnímají 

účastníci dotazníkového šetření. Třetí část bude věnována nákupnímu rozhodování 

respondentů a poslední pasáţ je stručně zaměřena na propagaci zmrzliny Míša. 

4.3.1 Obecné informace o respondentech 

Jak jiţ bylo uvedeno, dotazník ve stanoveném termínu vyplnilo a odevzdalo celkem 

310 respondentů, přičemţ 67 % tvořily ţeny a 33 % muţi. Přestoţe byla při realizaci 

dotazníkového šetření snaha o vyváţené zastoupení ţen a muţů, jen malé procento muţů si 

našlo chvilku ve svém volném čase na vyplnění a odeslání mého dotazníku. Jednoznačně 

můţu konstatovat, ţe ţeny v tomto byly mnohem více ochotné a spolehlivé.  

 

Co se týká věkového rozloţení respondentů, tvořily téměř padesátiprocentní podíl 

osoby ve věku 18-30 let. Dle mého očekávání druhou největší skupinou respondentů byly 

osoby 31-60 let a pouze malý segment tvořila mládeţ a senioři. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe senioři pravděpodobně nenakupují zmzlinu tak často 

jako ekonomicky aktivní obyvatelé, tzn. osoby ve věku 18-60 let, jeţ spolu dohromady 
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tvoří 82 % všech respondentů, domnívám se, ţe struktura respondentů dle věku je 

optimální. Do průzkumu byli zařazeni i respondenti do 17 let, protoţe jejich preference 

týkající se např. příchutě a balení jsou velmi důleţité a z tohoto důvodu i tyto osoby patří 

mezi účastníky dotazníkového šetření. 

 

Další otázkou spadající mezi obecké informace o respondentech patří specifikace 

jejich bydliště. Vzhledem k tomu, ţe dotazník byl rozdistribuován v několika městech a 

velkoměstech, nedalo se předem odhadnout, jaká bude struktura respondentů, protoţe řada 

lidí přijíţdí za prací např. z vesnice do města. 

Jak je tedy moţné vidět z grafu číslo 1, největší zastoupení v průzkumu mají právě 

obyvatelé vesnice, a to celkem 42 %, konkretně 131 respondentů. Třetinou (103 

respondentů) se na průzkumu podíleli respondenti z malých měst, pětinou (61 respondentů) 

z velkoměst jako je např. Praha, Brno či Ostrava a pouze nepatrné zastoupení (15 

respondentů) měli obyvatelé krajských měst. 

 

Graf 1: Specifikace bydliště 

 

 

Posledním obecným údajem o účastnících průzkumu je vymezení jejich nejvyššího 

dosaţeného vzdělání. Výsledky průzkumu zachycuje níţe uvedený graf číslo 2. 
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Graf 2: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 

Je z něj patrné, ţe jednoznačně nejvyšší podíl respondentů tvoří osoby se 

středoškolským vzděláním, kterých je téměř padesát procent (150 respondentů). Shodně 54 

dotazovaných má vysokoškolské vzdělání a vyučení v oboru s maturitou. Sedmi procentní 

zastoupení (21 respondentů) pak mají osoby vyučené bez maturity a se základní školou. 

Nejmenší vzorek připadá vyšší odbornou školu, kterou ve svém dotazníku uvedlo 8 

dotazovaných.  

Na úplný závěr ještě pro objasnění uvedu, ţe 23 respondentů se základní školou tvoří 

osoby do 18 let a část seniorů. 

4.3.2 Vnímání image zmrzliny Míša a její postavení na trhu 

Další série otázek byla zaměřena na vnímání image zmrzliny Míša a zjištění jejího 

postavení na trhu. V úvodní otázce jsem chtěl od respondentů zjistit, zda vůbec mají rádi 

zmrzlinu. V případě, ţe respondent zmrzlinu rád nemá, tak ji zpravidla ani nekupuje a jeho 

odpovědi pak nemohou být plnohodnotným zdrojem informací. 

Na tomto místě však můţu konstatovat, ţe všech 310 respondentů uvedlo, ţe rádi 

zmrzlinu mají. Obdobně účastníci dotazníkového šetření odpověděli i na otázku, zda jim 

chutná zmrzlina Míša. Aţ na 5 z nich, kteří uvádí, ţe zmrzlinu Míša neochutnali, uvádí 

všichni ostatní, ţe jim tato zmrzlina chutná. Tato téměř jednohlasná odpověď je pro firmu 

UNILEVER velmi významnou informací. Je z ní patrné, ţe přestoţe moţná zákazníci 

nakupují častěji jinou značku zmrzliny, Míša jim bezesporu chutná a právě na takové 

7% 
7% 

17% 

48% 

3% 
17% 

základní škola 

vyučen bez maturity 

vyučen s maturitou 

střední škola 

vyšší odborná škola 

vysoká škola 



Tomáš Bachánek: Marketingový výzkum ve společnosti Unilever 

 

2012  28 

 

zákazníky by se společnost měla nějakou formou marketingové komunikace zaměřit a 

ovlivnit jejich nákupní chování, aby se zmrzlina Míša stala jejich oblíbených produktem, 

který budou často nakupovat. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe zmrzlina Míša je na trhu uţ 50 let, dokázala si za dobu 

své existence vybudovat svou tradici, jméno a získat mnoho svých stálých zákazníků. To, 

ţe se jedná o skutečně tradiční zmrzlinu je bezesporu jasné. V následující otázce jsem chtěl 

od respondentů zjistit, zda tento názor zastávají i oni – spotřebitelé. 

Jak se můţete sami přesvědčit z grafu číslo 3, s tímto názorem rozhodně souhlasí 

více jak polovina z dotazovaných(celkem 172 respondentů) a další téměř polovina se 

k tomuto názoru přiklání spíše také. Nenašel se ani jeden spotřebitel, který by zmrzlinu 

Míša jako tradiční kvalitní zmzrlinový produkt nevnímal, coţ je pro firmu také velmi dobrá 

zpráva, se kterou můţe dále pracovat a vyuţít tento fakt při posilování image i své pozice 

na trhu. 

 

Graf 3: Zmrzlina Míša je tradiční kvalitní zmrzlina 

 

Na předchozí otázku navazovala další se zaměřením, zda kupující při nákupu 

zmrzliny preferují tradiční známou značku či dávají spíše přednost novinkám. 

V marketingovém průzkumu reagovalo 95 % oslovených (295 respondentů) preferencí 

tradiční a osvědčené značky. 

Spojím-li obě naposled zmiňované otázky dohromady, je moţné z nich vyvodit 

záměr, ţe zmrlinu Míša jako tradiční zmrlinový produkt preferuje při svém nákupu spíše 

neţ nový výrobek většina z dotazovaných. Toto odváţné tvrzení se však ještě pokusím 
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potvrdit či vyvrátit v sérii otázek zaměřených na nákupní chování respondentů, kde se této 

otázce ještě dále věnuji. 

 

Název i logo zmrzliny Míša jdou ruku v ruce jiţ od samého vzniku zmrzliny. Za těch 

50 let je tento název i obrázek medvídka pevně spojen s touto tvarohovou zmrzlinou a 

odváţím se tvrdit, ţe tvoří nedílnou součást výrobku. Jak jsou však zákazníci spokojeni 

s názvem a logem zmrzliny, na toto jsem se snaţil najít odpověď v další otázce. 

Četnost jednotlivých odpovědí zachycuje níţe uvedený graf. Čtvrtina z dotazovaných 

(78 respondentů) jednoznačně souhlasí s tvrzením, ţe na stávajícím názvu a logu zmrzliny 

není třeba nic měnit, přes 60 % (196 respondentů) pak s tímto tvrzením spíše souhlasí a 

pouze malá část respondentů vnímá potřebu název a logo zmrzliny změnit (celkem 36 

respondentů). 

Při detailnějším posouzení odpovědí jsem zjistil, ţe tento nesouhlas vyjádřili 

zpravidla respondenti mladší 18 let, kteří by moţná volili trochu odváţnější název, ale na 

druhou stranu tito dotazovaní dle mého názoru nedokáţou ještě zcela posoudit význam 

názvu a loga a jejich důleţitost při identifikaci výrobku zákazníky.  

Proto odpovědi uvedených 12 % respondentů, kteří vyjádřili svůj názor na změnu 

názvu a loga, beru i s ohledem na výše uvedenou skutečnost jako zanedbatelných. 

 

Graf 4: Na současném názvu a logu zmrzliny netřeba nic měnit 

 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, název i logo zmrzliny Míša si jiţ za dobu své existence 

vybudovalo svou tradici a představuje pro všechny účastníky marketingového výzkumu 

známý pojem. Ovlivňuje však název a logo zmrzliny jejich nákupní rozhodování? 
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Odpovědi byly skutečně různé. Celkem 65 % (202 respondentů) vyjádřilo v dotazníku svůj 

nesouhlas, ať uţ jen z části či zásadně, ţe by byli při svém nákupu názvem a logem 

zmrzliny ovlivněni. Pro tyto zákazníky je stěţejní výrobek jako takový, jeho jedinečná a 

nezaměnitelná chuť. Pouze 35 % z dotazovaných (108 respondentů) vnímá název a logo 

jako součást daného výrobku a jsou jimi tedy při svém nákupním rozhodování ovlivněni. 

Přestoţe dle výstupů výzkumu zákazníci převáţně vzhledem loga a názvem výrobku 

ovlivněni při nákupu nejsou, doporučil bych společnosti UNILEVER, aby i s ohledem na 

výstupy zachycené na grafu číslo 5 ţádné změny v názvu či logu nepodnikala, aby tak 

nemusela čelit případné ztrátě těch zákazníků, kteří jsou názvem a logem výrobku 

ovlivněni. 

 

Graf 5: Název a logo ovlivňuje mé rozhodování o nákupu 

 

 

V dnešní době, kdy neustále dochází k růstu cen, se zákazníci stávají více citlivějšími 

na ceny výrobků. Další moje otázka byla tedy zaměřena na to, zda cena za zmrlinu výrazně 

ovlivňuje jejich rozhodování o nákupu. 

Z dotazníkového šetření tak vyplynulo, ţe zákazníci jsou opatrnější na své peníze a 

při nákupu zmrzliny je její cena významným faktorem. Takto odpověděla většina 

respondentů (celkem 181 respondentú). Při detailnějším posouzení s ohledem na věk 

dotazovaných bylo zjištěno, ţe citlivější na cenu jsou především osoby nad 30 let, jeţ jsou 

zpravidla ţiviteli rodin a musí tedy více přemýšlet nad výdaji rodiny. Další skupinou 

citlivou na cenu zmrzliny jsou také senioři. Vzhledem ke skutečnosti, ţe zmrzlina nepatří 

mezi základní potraviny, je toto chování zákazníků pochopitelné.  
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Naopak s výší ceny za zmrzlinu si hlavu nelámou mladí lidé, ať uţ studenti či 

výdělečně činné osoby do 30 let, které zpravidla otázku ceny neřeší a kupují si to, na co 

mají chuť. 

 

Graf 6: Cena zmrzliny výrazně ovlivňuje mé rozhodování o nákupu 

 

 

Na předchozí otázku navazuje i vnímání výše ceny za zmrzlinu Míša jejími 

zákazníky. Zde se naopak většina respondentů přikláněla k tomu, ţe běţná cena za zmrlinu 

není vysoká. Je pravda, ţe cena za zmrzlinu se za posledních pár let celkem výrazně 

zvýšila, ale i tuto cenu je většina účastníků průzkumu za ni ochotna zaplatit. Jedním 

z důvodů můţe být právě vnímání zmrzliny Míša jako tradiční kvalitní produkt, za který 

jsou zákazníci ochotni si připlatit. Třetina dotazovaných (celkem 94 respondentů) ji však 

jako vysokou vnímá. Jedná se opět o názory zpravidla seniorů a osob nad 30 let.  

 

Graf 7: Běžná cena zmrzliny Míša je vysoká 
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Na závěr této série otázek bych rád ve stručnosti shrnul výstupy z oblasti vnímání 

image zmrzliny a jejího postavení na trhu. Osloveným osobám zmrzlina Míša jednoznačně 

chutná. Při výběru zmrzliny preferuje 95 % respondentů tradiční značky a současně 

zmrzlinu Míša za tradiční kvalitní značku povaţuje více neţ polovina oslovených. Z výše 

uvedeného je moţné vydedukovat, ţe zmrzlina Míša je mezi zákazníky oblíbená a za 50 let 

své existence si vybudovala dobrou image. 

Výrazný vliv loga a názvu výrobku na nákupní chování odmítá celkem 65 % 

respondentů. Současně se většina respondentů shodla na tom, ţe na stávajícím názvu a 

logu zmrzliny není třeba nic měnit. Pro společnost UNILEVER je tento výstup významný 

pro rozhodování o inovaci loga zmrzliny. Dle mého názoru je název i logo neoddělitelně 

spjato se zmrzlinou jako takovou a jakékoliv změny v této oblasti společnosti 

nedoporučuji. 

Cena zmrzliny Míša tvoří významný faktor, který se podílí na rozhodování o nákupu 

zmrzliny téměř u 60 % dotazovaných, přičemţ ji však většina účastníků výzkumu nevnímá 

jako příliš vysokou. Společnost by však ve své cenové politice měla výše uvedený fakt vzít 

v potaz a nepodceňovat citlivost svých zákazníků na cenu. I nepatrné navýšení ceny by 

totiţ mohlo mít za následek ztrátu mnoha zákazníků, zejména osob nad 30 let. 

4.3.3 Nákupní chování respondentů 

Důleţitou informací při analýze nákupního chování je údaj, zda respondenti preferují 

určitou značku výrobku či nikoli a případně uvést preferovanou značku. Odpověď na tuto 

otázku jsem se pokusil najít i v mém výzkumu. Tři čtvrtiny dotazovaných (233 

respondentů) při nákupu zmrzliny nepreferuje určitou značku. Zbylých 25 % (77 

respondentů) má oblíbenou značku zmrzliny a dává jí jednoznačně přednost. Mezi 

nejpreferovanější značku patří Prima, kterou upřednostňuje 38 dotazovaných, následuje 

Algida se 31 respondenty a pouze nepatrné mnoţství preferuje značku zmrzliny Nestlé (8 

respondentů). 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe většina respondentů nakupuje zmrzlinové výrobky od 

několika výrobců a dá se říct, ţe asi u kaţdého má nějakou oblíbenou. Vezmu-li v úvahu 
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mé preference, mohu říci, ţe mezi tvarohovými zmrzlinami preferuji právě Míšu, ale u 

ovocných (jahodových apod.) spíše zn. Calippo. Při nákupu se pak rozhoduji podle toho, 

na co mám zrovna chuť. Myslím, ţe obdobné nákupní chování má i řada respondentů 

z mého dotazníkového průzkumu. 

Na toto svým způsobem navazuje i má další otázka týkající se upřednostňování 

zmrzliny Míša před jinými zmrzlinami. Z níţe uvedeného grafu je patrné, ţe podíl 

odpovědí je padesát na padesát. Myslím, ţe u zákazníků, kteří obecně preferují klasickou 

tvarohovou zmrzlinu, je min. u 20 % (64 respondentů) jasnou volbou zmrzlina Míša. Ti 

však, kteří mezi zmrzlinami spíše upřednostňují ovocné zmrzliny, dávají přednost právě 

jim, přestoţe zmrzlinu Míša mají také rádi.  

 

Graf 8: Upřednostňuje zmrzlinu Míša před jinými zmrzlinami 

 

 

Zmrzlina Míša se po většinu let své existence vyráběla pouze v klasické tvarohové 

příchuti. S nárůstem konkurence na zmrzlinovém trhu se i Míša pokusil o inovaci a vznikly 

tak nové příchutě jahodová, meruňková a kakaová. Která příchuť je však mezi kupujícími 

nejoblíbenější? 

Souboj mezi příchutěmi jednoznačně vyhrála právě klasická tvarohová příchuť, a to 

téměř u 80 % (celkem 239) respondentů. Pouze nepatrná část dotazovaných nakupuje 

nejčastěji jahodovou, meruňkovou či kakaovou příchuť. 
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Graf 9: Nejčastěji kupovaná příchuť zmrzliny Míša 

 

 

Je všeobecně známo, ţe nejvíce zmrzliny se prodává v letním období. Další otázka je 

proto zaměřena na frekvenci nákupu zmrzliny Míša v tomto období dle jednotlivých 

příchutí. Celkový přehled zachycuje obrázek graf číslo 10. 

Z něj je patrné, ţe nejvíce zákazníci nakupují týdně tvarohovou zmrzlinu Míša, a to 

přesně polovina respondentů, následuje frekvence nákupu 1x měsíčně, kde opět nejvíce 

nakupovanou příchutí je tvarohová a dokonce 16 respondentů uvedlo, ţe klasickou 

tvarohovou příchuť kupuje v letním období kaţdý den. Z grafu jde jednoznačně vidět, ţe 

nejvíce nakupovanou příchutí je právě tvarohová.  

Jak si však stojí jahodová, meruňková a kakaová? Přestoţe jsou očividně mnohem 

méně oblíbené a většina respondentů je nakupuje méně neţ jednou za měsíc, je potřeba zde 

zmínit i jejich četnosti nákupu, protoţe tyto příchutě několik respondentů preferuje více 

neţ tvarohovou, jak je moţné vidět na předcházejícím obrázku. 

Jahodovou nakupuje 47 zákazníků týdně a 31 jednou za měsíc. Meruňková příchuť je 

39ti respondenty nakupována 1x za měsíc a jen 23 uvedlo, ţe ji nakupuje častěji. Kakaová 

příchuť si stojí o něco lépe, tuto nakupuje jednou měsíčně 54 zákazníků a 24 týdně. 

Porovnám-li údaje o frekvencích za všechny příchutě, mohu konstatovat, ţe v letních 

měsících se zmrzlina Míša kupuje zpravidla jednou týdně. 
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Graf 10: Frekvence nákupu jednotlivých příchutí 

 

 

Stejně jako nabídka příchutí byla s postupem času rozšířena, došlo také k rozšíření 

balení zrmzliny Míša o vaničku, kelíme a rodinné balení nanuků Míša. I přes toto zvětšení 

nabídky je však klasický nanuk na dřívku třemičtvrtinami respondentů preferován i nadále. 

Jen malá část respondentů preferuje jiné balení. 

 

Graf 11: Preferované balení zmrzliny Míša 

 

 

Co se týká frekvence nákupu jednotlivých balení zrmzliny, uvedla téměř polovina 

respondentů, ţe nakupuje klasický nanuk na dřívku jednou týdně a 93 dotazovaných 

jednou za měsíc. Můţu zde jiţ také konstatovat, ţe oných 16 zákazníků, kteří nakupují 

tvarohodovou zmrzlinu denně, ji nakupují v podobě nanuku na dřívku. 
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I vzhledem ke svému obsahu, je vanička nakupována nejčastěji méně neţ jednou za 

měsíc, 47 respondentů ji však nakupuje častěji. Balení kelímek je na trhu pro řadu 

zákazníků stále novinkou a ještě si tak moţná nenašli k němu cestu. Respondenti tento typ 

balení většinou buď ještě nekoupili, nebo jen několikrát. 47 dotazovaných nakupuje 

kelímek jednou za týden. Je však moţné, ţe se v průběhu následujících let, aţ se povědomí 

zákazníků o tomto druhu balení zlepší, zvýší se i jeho oblíbenost. 

Multipack v podstatě představuje klasický nanuk na dřívku v rodinném balení. 

Protoţe obsahuje více kusů, je jeho frekvence nákupu mnohem menší neţ u klasického 

nanuku. Jak je ale moţné vidět z grafu, příliš mnoho respondentů tento typ balení neoslovil 

a většina z nich jej nakupuje maximálně jednou za měsíc. 

 

Graf 12: Frekvence nákupu balení zmrzliny 

 

 

Na závěr série otázek zaměřených na nákupní chování respondentů bych opět rád 

shrnul stěţejní výstupy této pasáţe. Z reakcí respondentů je patrné, ţe třičtvrtiny z nich 

nepreferuje konkrétní značku zmrzliny a dá se tedy říct, ţe má mezi různými značkami 

svou oblíbenou. Při nákupu se tito dotazovaní zpravidla rozhodují na základě toho, na 

jakou zmrzlinu mají právě chuť. Je však moţné konstatovat, ţe u zákazníků, kteří obecně 

preferují klasickou tvarohovou zmrzlinu, je min. u 20 % jasnou volbou zmrzlina Míša. 

Klasická tvarohová příchuť Míšy je nejčastěji nakupovanou příchutí, coţ potvrdilo 

78 % účastníků výzkumu. Co se týká preferovaného balení zmrzliny, uvádí 75 % 
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zákazníků klasický nanuk na dřívku. Tedy jen malé mnoţství dotazovaných dává přednost 

jiné příchuti či jinému typu balení, ať uţ vaničce, kelímku či multipacku.  V letních 

měsících, kdy je poptávka po zmrzlině největší, dochází dle mého průzkumu k nákupu 

většinou respondentů jednou za týden, přičemţ je nejčastěji nakupován klasický tvarohový 

nanuk na dřívku. 

4.3.4 Propagace zmrzliny Míša 

Poslední oblast dotazů se ve stručnosti zaměřuje na propagaci zmrzliny Míša. Jak 

vyplývá z grafu číslo 13, zhruba polovina respondentů zaznamenala televizní reklamu, 

druhá polovina nezaznamenala v poslední době ţádnou propagaci zmrzliny Míša. 

8 respondentů dále uvedlo, ţe zaregistrovali určitou propagaci v tisku. 

 

Graf 13: Zaregistrovaná propagace zmrzliny 

 

 

Účastníci výzkumu, jeţ v poslední době zaznamenali nějakou formu propagace 

zmrzliny Míša, odpovídali i na další otázku, která se týkala zjištění toho, zda se jim daná 

reklama líbila. Všichni tito respondenti jednohlasně vnímají reklamu jako líbivou a 

dokonce 15 % z nich (24 respondentů) se reklama velmi líbila. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe zmrzlina Míša má vybudovanou dobrou tradici a téměř 

100 % respondentům chutná, není nezbytné, aby společnost UNILEVER propagaci 
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výrobku jako takového prováděla. Je však nutné zaměřit se adekvátními formami 

marketingové komunikace na seznámení zákazníků s novými příchutěmi či baleními 

zmrliny. Stejně tak je potřebné informovat spotřebitele o pořádání spotřebitelských soutěţí 

či jiných forem podpory prodeje, jeţ mají za účel zvýšit odbyt zmrzliny Míša. 

Poslední dvě otázky mého dotazníkového šetření byly zaměřeny právě na 

spotřebitelskou soutěţ a potenciální účast v ní účastníky dotazníkového šetření. Názory na 

návrh spotřebitelské soutěţe zmrzliny Míša byly smíšené. Větší polovina (55% 

respondentů) by se však do účasti v této soutěţi zapojila. 

 

 

Respondenti, kteří uvedli, ţe by se spotřebitelské soutěţe zúčastnili, měli v poslední 

otázce výzkumu určit, která odměna by pro ně byla největší motivací pro jejich zapojení se 

do soutěţe. Nejvíce z nich by ocenilo jako výhru zmrzlinu na celý rok zdarma, pro méně 

neţ polovinu by pak byla motivující i finanční odměna. Několik dotazovaných však uvedlo 

i např. záţitkový poukaz do kina, divadla apod. či drobnou věcnou cenu. 

 

Graf 14: Motivující odměna ve spotřebitelské soutěži 

 

 

Závěrem opět krátké shrnutí série otázek týkající se propagace. Zhruba polovinou 

respondentů byla zaregistrována propagace zmrzliny Míša formou televizní reklamy. 
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Druhá polovina naopak v poslední době neznamenala ţádnou formu propagace. Ti 

zákazníci, kteří reklamu viděli, ji vnímají pozitivně, líbila se jim. Případné spotřebitelské 

soutěţe, kterou by společnost UNILEVER mohla pořádat za účelem zvýšení prodeje 

zmrzliny Míša, by se zúčastnilo ze 310 respondentů větší polovina. Ty by k účasti 

v soutěţi nejvíce motivovala výhra zmrzliny na celý rok zdarma. 
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5 DOPORUČENÍ PRO ZMRZLINU MÍŠA 

Na základě provedeného dotazníkového šetření a dalších zjištěných informací mohu 

firmě UNILEVER navrhnout následující doporučení. 

V oblasti image průzkum ukazuje, ţe většina respondentů preferuje tradiční značky 

před novými, proto doporučuji společnosti UNILEVER, aby na tomto faktu stavěla, neboť 

jakákoliv změna ať uţ názvu či loga MÍŠA by mohla značku poškodit a mít výrazně 

negativní vliv na výši prodeje.  

V oblasti postavení výrobku na trhu navrhuji firmě, aby velice pečlivě zvaţovala 

jakékoliv navyšování ceny za zmrzlinu. Jak vyplynulo z marketingového průzkumu, 60 % 

respondentů je na cenu více citlivých a je tedy nutné brát na toto zřetel. I nepatrné navýšení 

ceny by totiţ mohlo mít za následek ztrátu mnoha zákazníků, zejména osob nad 30 let. 

Společnosti navrhuji vypracovat analýzu dopadu zvýšení resp. sníţení objemu prodeje  

s účinkem cenové elasticity 

Zmrzlina Míša má na trhu vybudovanou dobrou image, ale zpravidla díky 

klasickému tvarohovému Míšovi, který je mezi účastníky mého výzkumu nejoblíbenější. 

Ostatní příchutě jsou sice některými zákazníky vyhledávány, ale bezpochyby nejsou pro 

zisky firmy stěţejními. Přestoţe poţadavky na nové příchutě nebyly součástí mého 

průzkumu, dovolil bych si na základě vlastního pozorování v obchodních řetězcích 

navrhnout společnosti, zavést výrobu třeba jen limitované edice kávové příchuti. Zmrzlin 

této příchuti je na trhu velmi málo a pevně věřím, ţe by si mohla najít řadu stálých 

zákazníků, neboť v kombinaci s tvarohem můţe být vytvořena jedinečná chuť. 

V oblasti marketingové propagace bych společnosti doporučil, aby se více zaměřila 

na propagaci nového výrobku Míša v kelímku. Mezi lidmi tento produkt ještě není příliš 

znám a tedy, jak vyplývá z mého průzkumu, není ani mezi zákazníky příliš oblíben. 

Zaujmout zákazníky by se mohla pokusit např. formou akcí 3+1 zdarma. 

 Za účelem zvýšení objemu prodeje, ať uţ klasického nanuku či vaničky, doporučuji 

vyhlášení jiţ zmiňované spotřebitelské soutěţe, kde by byla odměnou respondenty 

nejpreferovanější odpověď – zmrzlina na celý rok zdarma. Jako další ceny bych navrhoval 

např. chladicí boxy na zmrzlinu, naběračka na zmrzlinu, návštěva výrobny zmrzliny apod. 

Jako prostředek propagace bych zvolil televizní reklamu a dále také informační cedule 
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přímo v obchodních řetězcích. Nebál bych se ani vyzkoušet internetovou propagaci, třeba 

přes sociální sítě, prostřednictvím kterých by došlo k oslovení velkého mnoţství 

respondentů.  
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo formou dotazníkového šetření zjistit, jaká 

je image značky Míša v očích veřejnosti, jak je vnímána spotřebiteli a jaké silné a naopak 

slabé stránky má. Dílčím cílem pak byla také analýza nákupního rozhodování spotřebitelů 

ve vztahu k původu, tradici a image značky. Dovoluji vyjádřit přesvědčení, ţe cíle, které 

jsem si v rámci této diplomové práce stanovil, byly naplněny. Práce obsahuje analýzu 

zákaznické vnímání značky Míša, popisuje metodiku i závěry této analýzy a zároveň 

obsahuje doporučení vedoucí ke zlepšení image značky a posílení jejího postavení na trhu.  

Tato zmrzlina je všeobecně vnímána jako tradiční zmrzlinový produkt, a to zejména 

díky své dlouhé historii a své výjimečné tvarohové chuti. Společnost UNILEVER se snaţí 

drţet krok s konkurenty, a proto byly na trh uvedeny i příchutě jako je jahodová, 

meruňková a tvarohová. Klasická podoba nanuku, přestoţe je mezi spotřebiteli nejvíce 

oblíbená, byla rozšířena o další podoby – vaničku, multipack obsahující 6 kusů klasické 

zmrzliny na dřívku a nově také kelímek. Všechny tyto inovace ve své podstatě reflektují ať 

uţ poţadavky zákazníků či rozšiřování portfolia jejích konkurentů. 

V rámci analýzy SWOT bylo zjištěno, ţe společnost Unilever je firma s dlouholetou 

tradicí, se stabilním postavením na trhu a širokým portfoliem nabízených značek. Na 

druhou stranu v oblasti slabých stránek jsme došli k závěru, ţe česká pobočka většinu 

svého obratu (aţ 70%) získává prodejem potravinářských kategorií, coţ z celofiremního 

hlediska můţe být povaţováno za slabou stránku, ale v rámci našeho výzkumu, který se 

právě týká potravinářské kategorie, můţeme povaţovat tento ukazatel za pozitivní v rámci 

českého trhu. V kategorii příleţitostí bude pozitivní aspekt zvyšování image značek a tím i 

brandu značky Míša. Jedinou váţnou hrozbou, kterou můţeme analyzovat do budoucna je 

sníţení kupní síly zákazníků a změna jejich spotřebitelského chování v důsledku externích 

faktorů, které toto chování mohou podmiňovat (hospodářská krize, politické faktory, 

ekonomika vlastní země)  

Co se týká cílové skupiny, tvoří skupina 18-60 let nejsilnější skupinu s největším 

potenciálem. Přesto nemůţeme eliminovat i skupinu nejmenších (do 17 let), která je leckdy 

podstatným indikátorem a ukazatelem pro nákup tohoto produktu a který právě v tomto 
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případě můţe ovlivňovat spotřebitelské chování věkové kategorie spadající do cílové 

skupiny dospělých jedinců. 

 Na základě marketingového výzkumu jsem doporučil společnosti některé akční 

kroky v rámci marketingu a propagace. Navrhnul jsem společnosti, aby svou cenovou 

politiku nastavila s ohledem na citlivost jejích zákazníků, kteří jsou výší ceny za zmrzlinu 

při svém nákupu výrazně ovlivňováni. Pro oblast image bylo doporučeno, postavit 

propagaci výrobku na jeho tradici. Dále jsem firmě navrhnul, aby se pokusila uvést na trh 

limitovanou edici kávové příchutě zmrzliny Míša, jeţ by si dle mého názoru našla řadu 

stálých zákazníků, právě i s ohledem na skutečnost, ţe tato příchuť nemá zatím na 

zmrzlinovém trhu příliš velkou konkurenci. V oblasti marketingové komunikace 

doporučuji firmě za účelem zvýšení povědomí spotřebitelů o existenci zmrzliny Míša 

v kelímku, zrealizovat propagaci formou podpory prodeje 3+1 zdarma. Přestoţe zmrzlina 

Míša jako taková je mezi lidmi všeobecně známá, je důleţité nezapomínat na propagaci 

výrobku za účelem zvýšení prodeje této zmrzliny. Vhodnou formou je zde např. 

spotřebitelská soutěţ, kde by odměnou byla třeba zmrzlina na celý rok zdarma.  

V dnešní době, kdy na trhu probíhá neustálý boj o kaţdého zákazníka, nesmí ani 

firma UNILEVER zahálet a musí se snaţit si stůj co stůj ubránit svou pozici na trhu a 

snaţit se o její posilování. 

Domnívám se, ţe výsledky mé diplomové práce a výstupy z praktické části mohou 

být reálně vyuţity v praxi a být dobrým podkladem jak pro obchodní, tak i pro 

marketingové oddělení firmy UNILEVER, které mohou následně přizpůsobit jednotlivé 

obchodní popř. marketingové strategie brandu Míša a tím zvýšit z obchodního hlediska 

prodej, z marketingového hlediska povědomí o značce. 
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Příloha č. 1: Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Tomáš Bachánek a v rámci své diplomové práce provádím marketingový 

výzkum, jehoţ cílem je zjistit, jak zákazníci vnímají zmrzlinu Míša, její image i postavení 

na trhu. Tímto bych Vás chtěl poţádat o pár minut z Vašeho času na vyplnění dotazníku. 

Děkuji za Váši vstřícnost. 

1.Pohlaví 

 Muţ       Ţena 

 

2.Věková kategorie 

 do 17 let      18 – 30 let          31-60 let              61 a více let 

 

3.Specifikujte své bydliště 

 vesnice(do 2 999 obyvatel)                         malé město (od 3 000 do 49 999 obyv.) 

 krajské město (od 50 000 do 299 999 obyv.)   velkoměsto (nad 300 000 obyvatel) 

 

4.Nejvyšší dosaţené vzdělání 

 základní škola   vyučen bez maturity    vyučen s maturitou 

 střední škola     vyšší odborná škola       vysoká škola 

 

5.Máte rádi zmrzlinu? (V případě, ţe zmrzlinu ţádnou nenakupujete, další otázky 

nevyplňujte) 

 ano           ne 

 

6.Preferujete určitou značku zmrzliny? 

 ano           ne 

 

7.V případě, ţe preferujete určitou značku zmrzliny, uveďte jakou. 

Algida       Prima               Nestlé                Jinou…………………. 
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8.Při nákupu zmrzliny dáváte přednost 

 tradičním značkám či výrobku 

 nové značce či výrobku 

 

9.Chutná Vám zmrzlina Míša? 

 ano                    ne                         ještě jsem ji neochutnal/a 

 

V případě, ţe jste zmrzlinu Míša nikdy neochutnal/a, pokračujte prosím otázkou č.14 

 

10.Kterou příchuť zmrzliny Míša nejčastěji kupujete? 

 tvarohovou        jahodovou          meruňkovou         kakaovou 

 

11.Uveďte, jak často v letní sezónu nakupujete uvedené příchutě? 

Faktor denně 1x týdně 1x za měsíc 
méně neţ 1x 

za měsíc 

tvarohovou         

jahodovou         

meruňkovou         

kakaovou         

 

12.Jaké balení zmrzliny Míša nejčastěji nakupujete? 

 klasický nanuk Míša na dřívku                         Míša v kelímku 

 Míša ve vaničce                                                Míša multipack v rodinném balení 

 

13.Uveďte, jak často v letní sezónu nakupujete uvedená balení zmrzliny Míša? 

Balení zmrzliny denně 1x týdně 1x za měsíc 
méně neţ 1x 

za měsíc 

nanuk na dřívku         

v kelímku         

ve vaničce         

multipack v 

rodinném balení 
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14.Uveďte míru Vašeho souhlasu s následujícími tvrzeními: 

  
určitě 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

určitě 

nesouhlasím 

Cena za zmrzlinu Míša 

výrazně ovlivňuje mé 

rozhodování o nákupu 

    

Zmrzlinu Míša nakupuji 

výhradně ve slevových 

akcích, běţná cena 

v obchodech se mi jeví příliš 

vysoká 

    

Název zmrzliny a vzhled 

loga ovlivňuje mé 

rozhodování o nákupu 

    

Současný název a logo 

zmrzliny Míša vnímám jako 

součást produktu, který 

netřeba inovovat. 

    

Při rozhodování o koupi 

zmrzliny dávám přednost 

zmrzlině Míša před jinými 

značkami 

    

Zmrzlinu Míša vnímám jako 

tradiční kvalitní zmrzlinový 

produkt 

    

 

15.Zaregistroval/a jste v poslední době nějakou formu propagace výrobků Míša? 

 TV reklamu                 reklamu v rádiu            reklamu v tisku 

 reklamu na internetu    plakát či billboard        nezaznamenal/a jsem ţádnou 

 

16.V případě, ţe jste nějakou formu propagace zmrzliny Míša v poslední době 

zaznamenali, uveďte, jak se Vám líbila. 

 velmi se mi líbila                   spíše se mi líbila 

 spíše se mi nelíbila                 vůbec se mi nelíbila 

 

17.Zúčastnil/a byste se spotřebitelské soutěţe zmrzliny Míša? 

 ano                         ne 
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18.V případě, ţe byste se spotřebitelské soutěţe zúčastnil/a, jaká odměna je pro Vás 

zajímavá? 

 finanční odměna           záţitkový poukaz (poukaz na masáţ, lístek do kina atd.) 

 drobná věcná cena        zmrzlina na celý rok zdarma 

 jiná…………………………………………………………………………………….. 
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Příloha č. 2: Obrázky 

 

Obrázek 1: Proces marketingového výzkumu 

 

Zdroj: ZBOŘIL (2003) 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Bachánek: Marketingový výzkum ve společnosti Unilever 

 

2012  53 

 

Obrázek 2: Typy dotazování 

 

Zdroj: KOZEL (2006, str. 141 – 145) 

  

Obrázek 6: Sortiment zmrzliny Míša 

 

 

Zdroj: http://www.zmrzlina-misa.cz 
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