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1 Úvod 

Na dnešním trhu, kde je velká konkurence, je velmi důleţité dokázat                           

se ve svém podnikání odlišit od ostatních, například nabídkou poskytovaných sluţeb               

a věrnostních bonusů.  

Jelikoţ lidé stále více začínají vnímat své zvířecí mazlíčky spíše jako členy rodiny, 

dopřávají jim odbornou péči ve specializovaných salónech, takţe trh s těmito sluţbami         

 se stává stále vyhledávanějším. Lidé investují do vzhledu svých mazlíčků, a pokud           

 jsou spokojeni s odvedenou prací, tak se podle potřeby vracejí. 

V současné době působí na spokojenost zákazníků se sluţbami salónu pro psy mnoho 

faktorů jako například prostředí, místo, kde se salón nachází, provozní doba, obsluhující 

personál, individuální přístup, odborné poradenství, věrnostní bonusy, kvalita pouţívaných 

doprovodných produktů, cena, kvalita, nabídka poskytovaných sluţeb apod. Je také velmi 

důleţité pečovat o své stálé zákazníky a nabízet jim výhody. 

Salón U čtyř tlapek je na trhu teprve od roku 2010 a je provozován Ivanou 

Pospěchovou v Opavě na Husově ulici. Salón je zaměřený hlavně na péči o psy, kočky           

a králíky, kterým poskytuje opravdový komfort. Mezi nabízené sluţby patří například 

koupání, fénování, stříhání srsti, čištění uší, vytrhávání chlupů z uší, stříhání drápů, 

vyčesávání, odblešení, fotografování, venčení, hlídání atd.  

Salón U čtyř tlapek je dostatečně vybavený potřebnými kvalitními pomůckami             

a kosmetickými přípravky. V současné době si salón neustále rozšiřuje svou klientelu 

z důvodů široké nabídky poskytovaných sluţeb, příznivých cen a věrnostních bonusů          

 ve srovnání  s konkurencí. 

Tento salón jsem si pro bakalářskou práci vybrala z toho důvodu, abych zjistila,       

jak jsou zákazníci spokojeni se sluţbami a vybranými faktory, zda jim vyhovuje nabízený 

sortiment a jaké sluţby jim na současném trhu schází.  

Získané výsledky poslouţí majitelce salónu při dalším rozhodování o chodu salónu, 

jako například při rozšíření nabídky sluţeb,    které by zákazníci uvítali. Tímto by salón získal 

velkou konkurenční výhodu, coţ by přineslo nové zákazníky, ale také zvýšilo celkovou 

spokojenost stávajících zákazníků.  

Tématem mé bakalářské práce je „Měření spokojenosti zákazníků se sluţbami salónu 

pro psy“, z čehoţ vyplývá cíl, kterým je zjistit, jaká je spokojenost zákazníků salónu 

s dosavadní nabídkou sluţeb, s vybranými faktory a jaké sluţby by uvítali při jejich zavedení.  
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V práci nejdříve provedu marketingový výzkum v prostorách salónu, jenţ bude 

realizován prostřednictvím osobního dotazování. Takto získaná data analyzuji v příslušném 

programu a následně vyhodnotím, přičemţ bude vyuţit jednovýběrový T - TEST, poziční 

mapa dle důleţitosti a spokojenosti a SWOT analýza. Následně na základě vlastních 

zkušeností a výsledků marketingového výzkumu, doporučím majitelce salónu konkrétní 

opatření, kterými by mohla při zavedení zvýšit počet stálých zákazníků a také jejich 

spokojenost. 
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2 Charakteristika prostředí společnosti 

 Společnost U čtyř tlapek byla zaloţena Ivanou Pospěchovou v roce 2010. Salón         

se specializuje na poskytování sluţeb pro psy, kočky a králíky. Sídlo salónu se dříve 

nacházelo v Opavě na ulici Vančurova číslo popisné 2885/26a. V září 2011 proběhlo  

přestěhování provozovny v Opavě na ulici Husova číslo popisné 5 viz Obr. 2.1.  

 

Obrázek 2.1: Mapa polohy provozovny 

 

Zdroj: [23], upraveno autorem 

 

Provozovna je laděna v pozitivních oranţových barvách viz Obr. 2.2 a členěna          

do dvou místností. První místnost neboli čekárna je o velikosti 6 m². Jsou zde dvě ţidle         

pro čekající zákazníky, stůl a police, kde si zákazníci mohou vybrat a zakoupit pelechy, 

polštáře, oblečky, obojky, vodítka pro psy apod. Druhá místnost je z praktických důvodů 

vydláţděná. Její rozměr je 12 m². Salón je vybavený profesionálním stolem na stříhání zvířat, 

vanou na jejich mytí, vitrínou s nabízenými kosmetickými přípravky, pohodlnou pohovkou                  

pro zákazníky a samozřejmě potřebnými pomůckami, jako jsou kvalitní nůţky, holicí strojek, 

vyměnitelné nástavce, fén, hřebeny atd. [23] 

V salónu U čtyř tlapek pracuje pouze majitelka Ivana Pospěchová, která vystudovala 

v roce 2009 Obchodní akademii v Opavě. Odborné znalosti získala prostřednictvím 

absolvování kurzu Základy, teorie a praxe v oboru Stříhání psů ze dne 18. 9. 2010. Poté ještě 

získala Certifikát o absolvování odborného semináře japonské kosmetiky PETESTHE, 

Wellness procedury, aroma koupele, aroma masáţe, Thalasso therapie. Vykonává všechny 
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práce spojené s chodem salónu od úklidu, vykonávaných sluţeb, aţ po účetnictví a samotné 

vedení. [23] 

Mezi základní sluţby salónu patří koupání, fénování, stříhání, trimování, čištění uší, 

vytrhávání chlupů z uší, stříhání drápů, čištění análních ţláz, rozčesávání a odblešení. Dále 

wellness sluţby, mezi které patří masáţe, aroma masáţe, Thalasso therapie atd. V salóně také 

provádí lakování drápů, hlídání, venčení, fotografování, pečují o štěňata, o psí seniory            

a pečují i o velká plemena. Nabízí také sluţby pro kočky jako například koupání, česání         

a stříhání, ale také pro králíky jako například trimování, krácení drápů apod. Svou rozsáhlou 

nabídkou sluţeb se výrazně liší od konkurence na trhu. Ceny se odvíjí od vyuţívaných sluţeb, 

velikosti psa a specifických poţadavků zákazníků. Ceníky sluţeb jsou uvedeny v Příloze 1.1, 

Příloze 1.2 a Příloze 1.3. [23] 

 

Obrázek 2.2: Provozovna 

 

Zdroj: [23] 

 

Prostředí vybraného salónu a lázní pro psy U čtyř tlapek lze charakterizovat pomocí 

marketingového makroprostředí a marketingového mezzoprostředí.  

 Uváděná data jsou z Moravskoslezského kraje z města Opavy, pokud nebyly nalezeny, 

byly pouţity data za celou Českou republiku. 

2.1 Analýza makroprostředí 

2.1.1 Demografické prostředí 

Salón je provozován na území statutárního města Opava, které má 58 274 obyvatel. 

K datu 31. 12. 2009 měla Opava 59 064 obyvatel a k datu 31. 12. 2008 byl zaznamenán počet 
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59 364 obyvatel. Tento trend úbytku obyvatel ve městě lze pozorovat jiţ od roku 2005,       

coţ je zapříčiněno lepšími pracovními příleţitostmi ve větších městech. Opava se rozprostírá 

na celkové rozloze 90 km² a její hustota osídlení je 650 obyvatel/km². [15, 16] 

2.1.2 Ekonomické prostředí 

 Míra nezaměstnanosti v Opavě a okolí byla k 8. únoru 2011 na úrovni 11,6 procent. 

Tato míra je kolísavá jednak z důvodu sezónní zaměstnanosti, ale také z důvodu 

pokračujícího propouštění kvůli krizi v ekonomice. [17] 

 Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice stoupla ve druhém čtvrtletí letošního 

roku o 574,-- Kč na 23 984,-- Kč, coţ představuje meziroční růst o 2,5 procenta.                    

V Moravskoslezském kraji byla v roce 2010 na úrovni 24 554,-- Kč. [15] 

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen,           

byla v říjnu 2011 na úrovni 1,9 procent. Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně v říjnu oproti 

září o 0,5 procenta. [15] 

Úhrnný index spotřebitelských cen vzrostl v září roku 2011 na 101,8 procent a v říjnu 

na 102,6 procent. [15] 

2.1.3 Politicko-právní prostředí 

Toto prostředí je ovlivňováno vládou, odborovými a politickými organizacemi. 

Politicko-právní prostředí charakterizují zákony, vyhlášky, předpisy, normy a omezení,     

které se musí dodrţovat. Salón U čtyř tlapek dodrţuje následující zákon a zákoníky: 

 Ţivnostenský zákon, 

 Občanský zákoník, 

 Obchodní zákoník. 

2.1.4 Technologické prostředí 

Hlavní příleţitostí v inovačním prostředí je zavádění nových sluţeb, coţ lze provést  

ve čtyřech formách, jako druhé a následné generace produktu, produkt nový pro organizaci, 

známý na trhu, existující produkt, upravený pro vstup na nový trh a zcela nový produkt. 

 Zákazníci jsou ovlivňování nově zaváděnými sluţbami, a jelikoţ většinou chtějí      

pro své psy to nejlepší, neváhají je vyzkoušet a náleţitě za ně zaplatit. Jsou však také 

zákazníci, kteří navštěvují salón pouze výjimečně za účelem stříhání a koupání,                    

kde je moţnost zavádění novinek v pouţívané kosmetice, například pouţíváním šampónů       

a kondicionérů vyráběných z přírodních výtaţků.  
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2.1.5 Sociálně-kulturní prostředí 

Toto prostředí nejvíce ovlivňuje vzdělání, trávení volného času, nárůst neúplných 

rodin, samota apod. Podle průzkumu má v České republice domácí zvíře nadpoloviční většina 

obyvatel. Nejoblíbenějším společníkem je pes, kterého si zvolilo 75,0 procent lidí vlastnících 

zvíře viz Obr. 2.3. Lidé, kteří si psa pořizují, jsou buď starší pětačtyřiceti let,                     

anebo jsou ve věku mezi osmnácti aţ čtyřiadvaceti lety. Mladí lidé vyuţívají psa hlavně      

pro snadnější seznamování. [18] 

 

Obrázek 2.3: Zastoupení domácích zvířat 

 

Zdroj: [18], upraveno autorem 

 

Mezi zákazníky salónu U čtyř tlapek patří převáţně majitelé psů, kterých                    

je registrováno  na území Opavy okolo 6 300. Dříve psy stříhali lidé sami doma, ale jelikoţ 

nemají v dnešní době dostatek volného času, začali vyhledávat sluţby salónů pro psy. [23] 

Vzdělanost se v České republice stále zvyšuje vlivem velkého zájmu o studium          

na středních a vysokých školách. V Opavě je co do počtu 1 vysoká škola a 14 středních škol, 

coţ nabízí rozmanitost ve vzdělávání prostřednictvím různorodé nabídky oborů. 

Změna ţivotního stylu přinesla i změnu v trávení volného času, kde lidé zařadili      

pro své odreagování procházku se psy a péči o ně. 

Nárůst počtu neúplných rodin z důvodů rozvodu či rozchodu ţivotních partnerů,    

vede k hýčkání domácích mazlíčků. 
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Samota se projevuje hlavně v rodinách, kde uţ jsou děti dospělé a jejich rodiče       

mají potřebu se o někoho starat, proto si pořizují zvířata. 

2.1.6 Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí je nutné chránit, proto se lidé chovají čím dál více ekologicky, 

například třídí a recyklují odpad. Toto chování má kladný vliv na naše ţivotní prostředí. 

Všechny společnosti musí dodrţovat určité normy a nesmí znečišťovat přírodu, například 

vypouštěním chemikálií do vodních toků. V salóně U čtyř tlapek se upřednostňuje pouţívání 

kosmetických přípravků na přírodní bázi a třídí obaly těchto produktů. 

2.2 Analýza mezzoprostředí 

2.2.1 Dodavatelé 

Nejdůleţitějšími dodavateli jsou prodejci šampónů a kondicionérů pro psy značky 

Vivog, PetEsthé a nově PSH. Vivog je distributorem výrobků francouzské firmy. Šampony 

PetEsthé jsou z 99 procent snadno biologicky odbouratelné. Jsou také hypoalergenní a velmi 

šetrné ke zvířatům i pokoţce rukou. Jedná se o BIO kosmetiku. Produkty PSH lze rozdělit    

na kosmetiku a výstavní kosmetiku pro psy. Všechny značky mají speciální šampóny      

podle barvy srsti. Díky spolupráci nakupuje majitelka salónu U čtyř tlapek za velkoobchodní 

ceny.  

Dalším dodavatelem je distributor pomůcek pro stříhání psů, kterým je opět firma 

Vivog. A v neposlední řadě jsou významní dodavatelé elektřiny ČEZ a vody Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Je velmi důleţité umět si vybrat efektivní a spolehlivé 

dodavatele. [23] 

2.2.2 Konkurence  

 Salón čelí konkurenci jednak ze strany veterinárních ordinací, ale také ze strany 

ostatních salónů nabízejících stříhání psů a další sluţby. Mezi hlavní konkurenty v Opavě 

patří salón Lissa, jehoţ provozovatelkou je Eva Lisková, která nabízí stříhání malých psů      

za 250-300,-- Kč. Dalším je salón Dog’s point majitelky Bc. Aleny Ohnhäuserové,             

kde provádí stříhání malých psů za 250-350,-- Kč. Poslední konkurencí jsou sluţby nabízené 

Šárkou Dakovou za 200-300,-- Kč. Od těchto konkurentů se liší salón U čtyř tlapek větším 

spektrem nabízených sluţeb,    a to především venčením, aroma masáţemi a profesionálním 

fotografováním psů, čímţ salón získává konkurenční výhodu na daném trhu. 
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2.2.3 Prostředníci 

Salón U čtyř tlapek je soběstačný, proto nevyuţívá prostředníky. Zde by se daly 

povaţovat za prostředníky veterinární ordinace, jelikoţ však sami poskytují stříhání apod., 

jsou spíše konkurenty. 

2.2.4 Veřejnost 

Veřejnost je zastoupená širokou veřejností, odbornou a mediální.  

Širokou veřejností lze chápat obyvatele Opavy, které jde blíţe charakterizovat,          

viz 2. kapitola Charakteristika prostředí společnosti, subkapitola 2.1.1 Demografické 

prostředí.  

Odborná veřejnost je v zastoupení kynologické organizace ZKO Opava o.s. Zabývají 

se sportovním výcvikem psů podle Národního zkušebního řádu NZŘ, Mezinárodního 

zkušebního řádu IPO, Zkušebního řádu KJ Brno a v neposlední řadě podle Zkušebního řádu 

pro sportovní výcvik psů v ČR SchH/VPG. [19] 

Mediální veřejnost figuruje hlavně prostřednictvím svých článku a inzerátů. Salón       

byl zviditelněn prostřednictvím tištěné reklamy v místních inzertních novinách ZIKADO. 

2.2.5 Zákazníci  

 Nejčastějšími zákazníky salónu U čtyř tlapek jsou majitelé psů malým nebo středních 

plemen, kteří vyuţívají hlavně stříhání, stříhání drápů, koupání a fénování. Kočky nebo králíci 

jsou zde obslouţeni spíše výjimečně. 

Pro pravidelné zákazníky mají v salónu připraveno mnoho druhů věrnostních bonusů 

v podobě koupání zadarmo, stříhání po pěti návštěvách za poloviční cenu, slevy na oblečky 

pro psy, slevy na pelechy či polštáře do pelechů. Nejvyuţívanějším bonusem jsou slevy         

na oblečky.  

Zákazníci navštěvují salón nejméně v zimě, protoţe nechtějí, aby jejich mazlíčkům 

bylo chladno, takţe nápor zákazníků přichází aţ s jarem. Další výkyvy v poptávce                

lze vypozorovat v odpoledních hodinách, kdy se objednávají pracující lidé,                        

proto jsou dopolední termíny méně obsazené.  
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

Práce je zaměřena na spokojenost zákazníků se sluţbami salónu pro psy,                 

proto je důleţité definování pojmů, jako je sluţba, výzkum spokojenosti zákazníků atd. 

„Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé 

straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby může,        

ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“ 
1
 

Hodnocení spokojenosti zákazníka nabývá v dnešní době stále většího významu. 

Získávají se potřebné odpovědi na otázku co, za kolik, kdy, jak často a kde zákazník sluţbu 

nakoupil. [8] 

3.1 Služby 

Produkt zahrnuje výrobky a sluţby, které firma nabízí na trhu. Produkty se liší 

sortimentem, kvalitou, designem, vlastnostmi, značkou, obalem, sluţbami a zárukami. 

Nabídka firmy často zahrnuje nějakou sluţbu, jejíţ podíl na celkovém produktu                 

můţe být různého rozsahu, tudíţ jen málokdy lze nalézt čisté zboţí nebo sluţbu. Philip Kotler 

rozlišil pět kategorií nabídek [6, 7]: 

  čistě hmotné zboţí, coţ znamená, ţe s výrobky nejsou spojené ţádné sluţby; 

 hmotné zboţí doprovázené jednou či více sluţbami; 

 hybridní nabídka je sloţena stejnou měrou ze zboţí a sluţeb; 

 sluţba doprovázená drobným zboţím, kde je hlavní sluţba dotvářená dalšími 

sluţbami a podpůrným zboţím; 

 čistá sluţba. 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

Sluţby vykazují určité vlastnosti, které se odráţejí ve vnímání, a těmi jsou [13, 14]: 

 nehmotnost, 

 neoddělitelnost, 

 proměnlivost, 

 pomíjivost. 

                                                           
1 VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb - efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9, s. 13. 
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3.1.1.1 Nehmotnost  

Nehmotnost sluţby znamená, ţe sluţbu nelze vnímat ţádným smyslem, tedy zrakem, 

hmatem, čichem, sluchem ani chutí. Důsledky se projevují v následujících faktorech [14]: 

 obtíţnější komunikace hodnoty sluţeb oproti výrobkům; 

 obtíţnější získávání zákazníků pro nákup sluţeb; 

 obtíţnější reakce na „ponákupní chování“. 

3.1.1.2 Neoddělitelnost 

Neoddělitelnost sluţby od producenta znamená, ţe nelze oddělit sluţbu                       

od jeho poskytovatele. Naopak zboţí je nejdříve vyrobeno, poté nabídnuto k prodeji, prodáno              

a nakonec spotřebováno. U sluţby dochází nejprve k prodeji, potom k produkci a ve stejný 

okamţik ke spotřebě. Neoddělitelnost sluţby je také příčinou vzniku lokálních monopolů                 

u některých poskytovatelů sluţeb, hlavně v případě kdyţ je firma něčím výjimečná. 

K eliminaci neoddělitelnosti sluţby vyuţívají firmy sezónní slevy, prodejní automaty,               

rezervační systémy apod. [13] 

3.1.1.3 Proměnlivost 

„Proměnlivost služeb znamená, že kvalita služeb závisí na tom, kým jsou poskytovány, 

a také na tom, kdy, kde a jak jsou poskytovány.“ 
2
 Proměnlivost sluţeb se váţe hlavně          

ke standardní kvalitě sluţeb. Jelikoţ jsou při poskytování sluţeb přítomní lidé, zákazníci         

a hlavně poskytovatelé sluţeb, není moţné předvídat jejich chování, coţ se firmy snaţí 

regulovat prostřednictvím zaváděných norem, vzděláváním a motivací personálů, zvolením    

a naplánováním procesů poskytovaných sluţeb atd. [13] 

3.1.1.4 Pomíjivost 

Protoţe sluţby není moţné skladovat ani prodávat později, jsou pro daný okamţik 

pomíjivé. Pomíjivost sluţby má za následek, ţe zákazník sluţbu reklamuje s obtíţemi. 

Poskytovatel můţe mít problémy s nadbytečnou nebo s nenaplněnou kapacitou,                   

coţ řeší management pravidly pro vyřizování stíţností zákazníků, plánováním poptávky         

a zohledněním kapacity. [13] 

                                                           
2 KOTLER, P., V. WONG, J. SAUNDERS a G. ARMSTRONG. Moderní marketing. 4. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2, s. 714. 
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3.2 Marketing služeb 

Všechny marketingové činnosti spoléhají v marketingově orientované organizaci          

na poznávání a uspokojování potřeb svých zákazníků, coţ zajišťují prostřednictvím 

marketingového mixu. Potřeby zákazníků by se měli uspokojovat efektivně nejen                 

pro zákazníka, ale i pro společnost. [5] 

3.2.1 Marketingový mix 

Prostřednictvím marketingového mixu ovlivňuje firma poptávku po produktech. Firma 

vyuţívá mnoho nástrojů, aby vyvolala poţadované reakce na cílových trzích. Tyto nástroje 

tvoří marketingový mix sluţeb a jsou zařazeny do sedmi skupin, známých jako 7P podle 

Cowella [6, 7]: 

 Product (produkt – sluţba), 

 Price (cena), 

 Place (místo), 

 Promotion (marketingová komunikace), 

 People (lidský faktor), 

 Physical evidence (materiální prostředí), 

 Process (procesy). 

3.2.1.1 Produkt 

Ve sféře sluţeb lze pohlíţet na problematiku uplatnění marketingu z mnoha úhlů 

pohledu. Vymezení role marketingu ve sluţbách je závislé na několika okolnostech,       

z nichţ nejdůleţitějšími jsou [14]: 

 vymezení účelu poskytované sluţby – sluţby poskytované za úmyslem dosahování 

zisku nebo sluţby poskytované neziskovými institucemi; 

 chápaní samotné sluţby – vedoucí k roztřídění sluţeb ve shodě s rozdělením 

ekonomických činností; 

 míra regulace sluţeb – podléhající regulaci, samoregulaci nebo regulované trhem;  

 způsob dodávky sluţeb – míra nutné nebo ţádoucí kooperace mezi poskytovatelem 

sluţby a zákazníkem. 

Sektor sluţeb je rozsáhlý, protoţe zahrnuje různé činnosti od jednoduchých               

aţ po sloţité. V sektoru působí jednotlivci, malé firmy a nadnárodní organizace. Z důvodu 

různorodosti se sluţby roztřiďují podle jejich charakteristických vlastností. 
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Sluţby jsou často doprovázeny hmotnými produkty, které mohou být předpřipravené. 

Hodnotu pro zákazníka přináší komplex hmotných a nehmotných prvků. Sluţby                  

jsou poskytovány v přítomnosti zákazníka a s jeho aktivní spoluprací. [14] 

„Služby jsou „vyráběny“ (poskytovány) ve stejném čase a na stejném místě,               

kde jsou spotřebovány. Navíc je poskytování služeb často vázáno na více či méně aktivní 

spolupráci mezi jejich poskytovatelem a zákazníkem. Služba je tedy výsledkem vzájemného 

působení zdrojů poskytovatele (lidských, fyzických, operačních zdrojů a infrastruktury)           

a zákazníků, není zde tedy prostor pro uplatnění tradiční role marketingu.“ 
3
 

Úlohou marketingu sluţeb je vzájemné sladění procesu poskytování sluţeb                   

a jejich spotřeby způsobem, kterým zákazníci ocení kvalitu sluţeb a jejich hodnotu,             

vzhledem k tomu jsou ochotni pokračovat ve vztahu s poskytovatelem, coţ firmě přináší 

věrné zákazníky, a tudíţ opakovaně nakupující zákazníky. [14] 

3.2.1.2 Cena 

Cena je penězi vyjádřená hodnota výrobků nebo sluţeb. Do prvků cen jsou zahrnuty 

ceníky, slevy, náhrady, platební lhůty a úvěrové podmínky.  

 

Obecné postupy tvorby cen [6, 7]: 

 nákladově orientovaná tvorba cen – cena zahrnuje vynaloţené náklady spojené           

s produktem; 

 hodnotově orientovaná tvorba cen – podle vnímané hodnoty zákazníkem; 

 stanovení ceny podle konkurence – cena se odvíjí po zjištění cen konkurenčních 

produktů. 

 

Firmy většinou přizpůsobují ceny sluţeb jednotlivým zákazníkům nebo situacím 

prostřednictvím slev a náhrad (sezónní slevy), segmentovaných cen (podle rozdělení 

zákazníků do segmentů), psychologických cen (podle vnímané hodnoty sluţby zákazníkem), 

propagačních cen (cena sluţby pod běţnou hranicí), cen podle geografické polohy           

(podle toho, kde se zákazník nachází – výše dopravného) a mezinárodních cen (jednotné ceny 

sluţeb ve více zemích). [6, 7] 

                                                           
3 ZAMAZALOVÁ, Marcela et al. Marketing. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2010. 499 s. ISBN 978-80-7400-115-4, s. 353. 
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3.2.1.3 Místo 

Distribuce ve firmě představuje místo, kde firma činí produkt nebo sluţbu dostupnou 

pro cílové zákazníky. Zde jsou nejdůleţitější distribuční kanály, dostupnost, umístění, zásoba 

a doprava. Marketing sluţeb je specifický, protoţe dochází k výrobě, distribuci a spotřebě 

současně a na jednom místě. V případě marketingového mixu sluţeb je významná 

neoddělitelnost sluţby od zákazníka a producenta.  

Sluţby mohou být distribuovány dvěma způsoby. Prvním je přímý prodej,              

který obsahuje neoddělitelnost sluţby od provozovatele a zajišťuje vzájemnou interakci     

mezi spotřebitelem a poskytovatelem, lepší kontrolu produktu a větší diferenciaci sluţby. 

Druhým je prodej prostřednictvím zprostředkovatelů, kam jsou řazeni velkoobchodníci, 

maloobchodníci, dealeři, agenti apod. [6, 7, 13] 

3.2.1.4 Marketingová komunikace 

Prostřednictvím marketingové komunikace získávají zákazníci informace                     

o vlastnostech a přednostech produktů nebo sluţeb. Prostřednictvím marketingové 

komunikace lze ovlivnit koupi, protoţe hraje důleţitou roli při vylepšování 

konkurenceschopnosti a zajištění vyšší úrovně spokojenosti zákazníků. Marketingová 

komunikace zahrnuje prvky jako je reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public 

relations. [3, 4, 6, 7] 

Reklamou se dostávají produkty nebo sluţby firem do povědomí zákazníků,              

při čemţ vyuţívají média, do kterých patří televize, rádio, časopis apod. Podpora prodeje 

obsahuje mnoho nástrojů, jimiţ jsou kupóny, soutěţe, slevy, zvýhodněné nabídky apod. 

Osobní prodej má mnoho výhod, mezi které patří interakce dvou či více lidí, vytvoření 

osobního vztahu a reakce kupujícího. Public relations vytváří pozitivní image                        

a důvěryhodnost firmy na trhu. [3, 6, 7, 13] 

3.2.1.5 Lidský faktor 

Lidský faktor souvisí s jednou z vlastností sluţeb, kterou je proměnlivost. 

Proměnlivost sluţby je totiţ ovlivňována chováním personálu a zákazníků, coţ se snaţí firmy 

řešit vzděláváním svých zaměstnanců, zaváděním norem apod. [6, 7, 13]  
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Zaměstnanci se dělí do čtyř skupin [6, 7, 13]:  

 koncepční personál – výjimečný kontakt se zákazníkem a přímý vztah 

k marketingovému mixu; 

 kontaktní personál – častý kontakt se zákazníkem a přímý vztah k marketingovému 

mixu; 

 obsluhující personál – častý kontakt se zákazníkem a nepřímý vztah 

k marketingovému mixu; 

 podpůrný personál – výjimečný kontakt se zákazníkem a nepřímý vztah 

k marketingovému mixu. 

3.2.1.6 Materiální prostředí 

Materiální prostředí zahrnuje celkový vzhled budovy, interiéru, jeho technické 

vybavení apod. Materiální prostředí působí na zaměstnance a zákazníky, kteří jej vnímají 

všemi svými smysly najednou, proto firmy vytvářejí příjemnou atmosféru prostřednictvím 

barevných stěn, voňavých květin, hudby atd. Výsledkem působení materiálního prostředí   

jsou reakce zaměstnanců (kladné – produktivita, záporné – nekázeň) a zákazníků          

(kladné – přání zůstat, záporné – přání odejít). [5, 6, 7, 13] 

3.2.1.7 Procesy 

Procesy zahrnují časové rozvrhy, plány, postupy, mechanismy a rutiny, 

prostřednictvím nichţ je sluţba distribuována zákazníkovi. V tomto nástroji marketingového 

mixu je velmi důleţité sladění nabídky s poptávkou. Procesy na straně nabídky zahrnují: 

úpravu rozvrhu pracovníků podle poptávky, vytvoření zásob, uzavírání smluv na vykonání 

práce s jinými organizacemi, vyuţívání rutiny, zlepšování systému sluţeb atd. Procesy        

na straně poptávky zajišťují informovanost zákazníků o moţnosti vzniku fronty, zajištění 

čekání v příjemném prostředí, poskytování náhradních produktů, vytváření harmonogramu 

zákazníků, vyuţívání vrcholné poptávky atd. [6, 7, 13] 

3.3 Spokojenost zákazníků se službami 

Spokojenost zákazníka se řadí do skupiny intenzivních zdrojů rozvoje,                    

které jsou potřebné pro vytvoření konkurenčního postavení firmy na trhu. [8] 
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„Spokojenost se dá definovat jako subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb      

a přání. Ta jsou podmíněna jak zkušenostmi a očekáváním, tak osobností a prostředím. 

Teoreticky vychází spokojenost zákazníka z teorie rozporu. Ten spočívá ve stanovení 

očekávání zákazníka o parametrech produktu a jeho užitku a následného srovnání                  

se zkušeností po nákupu. Pokud je zkušenost vyšší než očekávání, je zákazník spokojen, 

v případě opačném je nespokojen. Nutno ovšem vždy brát v úvahu stupeň adopce produktu    

na trhu, vliv času, opakovanou spokojenost či nespokojenost a tendence zákazníka 

k zvyklostnímu chování.“  
4
 

Moudrá společnost prověřuje často spokojenost svých zákazníků, protoţe jedině 

spokojený zákazník je také věrný zákazník, coţ je cílem společnosti. Spokojený zákazník 

 více nakupuje nové produkty a zlepšuje uţ dosavadní, mluví pozitivně o společnosti                        

a jejich produktech, nevěnuje pozornost konkurenčním značkám a je mnohem                   

méně choulostivý na cenu, poskytuje společnosti nápady, jeho obsluha není tak drahá       

oproti novému zákazníkovi, jelikoţ se provádějí obvyklé úkony. Spokojenost zákazníků 

zajišťuje celý marketingový mix včetně kvality poskytovaných sluţeb, coţ lze zjistit několika 

metodami, například prostřednictvím knihy návrhů a stíţností atd. Společnost si musí        

také uvědomit, ţe při hodnocení zákazníkovy spokojenosti s prvky výkonu, se vzájemně 

odlišují jejich představy o kvalitě. [6, 7] 

3.3.1 Způsob zjišťování spokojenosti 

Spokojenosti zákazníků se měří indexem spokojenosti zákazníka. ESCI se vyuţívá 

v Evropě a je zaloţen na definici čtyř hypotetických proměnných, z nichţ kaţdá                      

je determinována specifickým mnoţstvím dalších proměnných. Vztahy mezi proměnnými    

lze shlédnout viz Obr. 3.1. [9] 

Image reprezentuje komplexní hypotetickou proměnnou postoje zákazníka k firmě, 

produktu nebo značce. Tvoří podstatu analýzy spokojenosti zákazníka. [8] 

Očekávání zákazníka se vztahuje k dojmům individuálního zákazníka o produktu, 

také je výsledkem marketingové komunikace firmy, předchozích zkušeností  a má přímý vliv 

na spokojenost zákazníka. [8] 

                                                           
4 KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X, s. 190. 
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Vnímaná kvalita zákazníkem se týká produktu a všech doprovodných sluţeb,     

 které souvisí s dostupností produktu. [8] 

Vnímaná hodnota je spjata s předpokládaným uţitkem zákazníka a s cenou produktu, 

coţ lţe vyjádřit poměrem vnímané kvality a ceny. [8] 

Stížnosti zákazníka jsou dopadem nerovnováhy výkonu a očekávání. [8] 

Loajalita neboli věrnost zákazníka se vytváří kladnou nerovnováhou výkonu            

a očekávání. Věrnost zákazníka se projevuje jeho cenovou tolerancí, opakujícími                   

se nákupy, referencemi jiným zákazníkům a zvyklostním chováním. [8] 

 

Obrázek 3.1: Model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [8], upraveno autorem 
 

3.3.2 Metody měření 

 „Využití marketingového výzkumu a volba odpovídající metody vychází z podmínek 

na trhu služeb. Vzhledem k tomu, že služby lze obtížně standardizovat a patentově chránit, 

dochází k jejich častému napodobování, což zvyšuje konkurenční prostředí ve službách.      

Tím se prohlubuje potřeba aktuálních informací.“ 
5
 

                                                           
5
 KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X, s. 241. 
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Kontaktní personál má moţnost získat aktuální informace při přímém kontaktu           

se zákazníky v průběhu spotřeby sluţby, například informace o představách a očekáváních 

zákazníků, podle čeho sluţby hodnotí a jaké změny by si přáli. Tyto informace                   

jsou zjišťovány čtyřmi základními metodami sledování spokojenosti zákazníků,                       

a těmi jsou [4, 6, 7, 8]: 

 Míra ztráty zákazníků znamená, ţe společnost kontaktuje zákazníky, kteří přestali 

nakupovat její produkty nebo přešli k jinému dodavateli, aby zjistili tuto příčinu. 

 Mystery shopping provádí odborníci najatí společností. Odborníci se chovají       

jako potencionální zákazníci a oznámí vedení jejich silné a slabé stránky odhalené 

při nakupování produktů společnosti a produktů konkurentů. Nákupy mohou 

předstírat také manaţeři, pokud je nikdo nezná. 

 Systém přání a stížností umoţňuje společnosti získávat velmi důleţité informace     

o slabých stránkách, které je nutné zlepšit. Tato metoda je nejlevnější. Informace     

od zákazníků získávají společnosti prostřednictvím vyplněných formulářů, 

bezplatných telefonních linek nebo knih přání a stíţností apod. 

 Výzkum spokojenosti zákazníků provádí buď společnost sama, nebo najatá 

výzkumná agentura. Zde je důleţitá vhodná volba metody vzhledem k omezenému 

finančnímu rozpočtu. Metoda dotazování vyuţívá čtyři formy oslovování 

respondentů a to: písemnou, elektronickou, ústní nebo telefonickou. 

3.3.3 Poziční mapa 

Poziční mapa se vyuţívá k analyzování významnosti (důleţitosti) a spokojenosti. 

Nejprve je nutné stanovit faktory, které budou hodnotit respondenti v marketingovém 

výzkumu. Poté lze sestrojit poziční mapu na základě zjištěných údajů. Při praktickém 

provedení poziční mapy viz Obr. 3.2 jsou hodnocené faktory zaznamenány do čtyř kvadrantů 

v závislosti na základě hodnocení zákazníků. [24]  

 

Čtyři kvadranty rozdělující poziční mapu [24]: 

 Faktory konkurenčních příležitostí – vysoká významnost, ale nízká spokojenost.  

Tyto faktory jsou pro zákazníky hodně důleţité. Společnost prostřednictvím těchto 

 faktorů můţe zvýšit svou konkurenceschopnost. 

 Faktory marginálních příležitostí – nízká významnost i spokojenost. Společnost 

nemusí vydávat peníze na tyto faktory, ale musí zvyšovat jejich kvalitu. 
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 Motivátory – vysoká významnost i spokojenost. Společnost zde musí vydrţet          

co nejdéle. 

 Přeinvestované faktory – nízká významnost, ale vysoká spokojenost. Společnost 

musí omezit investování do těchto faktorů. 

 

Obrázek 3.2: Poziční mapa významnosti a spokojenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [25], upraveno autorem 

3.3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza vede k identifikaci silných a slabých stránek společnosti,                    

ale také k vymezení příleţitostí a ohroţení. K vnitřní situaci společnosti se vztahují slabé         

a silné stránky, které hodnotí zdroje společnosti, jejich vyuţití a plnění cílů. Z vnějšího okolí 

společnosti plynou příleţitosti a ohroţení, které obklopují a působí na určitou společnost 

prostřednictvím mnoha faktorů. [9] 
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4 Metodika výzkumu  

Při zpracovávání této bakalářské práce jsou pouţita primární a sekundární data. 

Sekundární data jsou vyuţívána při charakteristice prostředí salónu U čtyř tlapek. Primární 

data jsou získána vlastním marketingovým výzkumem. Jedná se o prvotní marketingový 

výzkum společnosti, jelikoţ v minulosti nebyly zjištěny ţádné informace o spokojenosti 

zákazníků se sluţbami. Metodika marketingového výzkumu se skládá ze dvou fází, kterými 

jsou fáze přípravná a fáze realizační. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Problém 

 Problémem salónu U čtyř tlapek je nedostatek stálých zákazníků, proto je důleţité 

zjistit, zda jim vyhovuje cena poskytovaných sluţeb, jejich nabídka, popřípadě co zákazníci 

postrádají, co chtějí zlepšit atd. 

4.1.2 Cíl 

Společnost si klade za cíl výzkumu zjištění spokojenosti zákazníků s poskytovanými 

sluţbami, s vybranými faktory a moţností zavedení nových sluţeb, coţ můţe zvýšit počet 

stálých zákazníků a tím také zvýšit zisk salónu. 

4.1.3 Hypotézy 

Hypotézy budou potvrzeny nebo zamítnuty na základě výsledků marketingového 

výzkumu. 

 H1: Salón navštěvují více majitelé psů neţ majitelé koček a králíků. 

 H2: Nejvíce by si zákazníci přáli zavedení prodeje kosmetických balíčků. 

 H3: Zákazníci jsou nejčastěji se stříháním spokojeni na maximální úrovni 5 bodů. 

 H4: Salón má celkově více velmi spokojených zákazníků neţ spokojených. 

4.1.4 Plán 

Nízký počet stálých zákazníků vede k realizování marketingového výzkumu měření 

spokojenosti zákazníků se sluţbami. Základní soubor tvoří všichni zákazníci, kteří jiţ vyuţili 

sluţeb salónu. Výběrový soubor zastoupí 200 respondentů, z nichţ přibliţně 30 respondentů 

prozatím sluţeb nevyuţilo.  
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Pro toto měření jsou vyuţita primární data, která jsou nově získaná prostřednictvím 

osobního dotazování v salóně U čtyř tlapek v Opavě. Dotazník obsahuje 13 otázek viz Příloha 

č. 2, jejich kontrola správnosti je zajištěna prostřednictvím předvýzkumu, po kterém proběhne 

marketingový výzkum, jehoţ výsledky budou zpracovány v programu Microsoft Office Excel 

a PASW Statistics. 

4.1.5 Rozpočet 

Rozpočet marketingového výzkumu není příliš vysoký, jelikoţ zahrnuje pouze 

náklady na tisk dotazníků 844,-- Kč a náklady na kancelářské potřeby 55,-- Kč. Celkové 

náklady marketingového výzkumu jsou 899,-- Kč. 

4.1.6 Harmonogram činností 

Předem jsou stanoveny činnosti, které probíhají v 6 týdnech viz Tab. 4.1. 

 

Tabulka 4.1: Časový harmonogram činností 

Činnost/týden 13.-19. 

2. 

20.-26. 

2. 

27. 2.-4. 

3. 

5.-11. 3. 12.-18. 

3. 

19.-25. 

3. 

Příprava 

dotazníku 
X 

     

Plán výzkumu  
X     

Předvýzkum 

 

 
X     

Sběr dat 

 

 
 X  

Zpracování dat     X  

Analýza údajů  
    X 

 

4.1.7 Předvýzkum 

Předvýzkum proběhl v prostorách salónu v Opavě prostřednictvím osobního 

dotazování, kde bylo na 20 respondentech testováno, zda jsou otázky srozumitelné,                 

a zda dotazník dává celkově smysl. Provedením předvýzkumu nebyly zjištěny ţádné 

problémy s pochopením otázek, tudíţ mohl být realizováný samotný sběr dat. 
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4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr primárních dat proběhl v měsíci únoru a březnu 2012 v čekárně salónu U čtyř 

tlapek v Opavě. Při sběru dat jsem se setkala s pozitivními a negativními reakcemi. 

Respondentů, kteří nebyli ochotni vyplnit dotazník, protoţe buď neměli čas, nebo neměli 

zájem, bylo 18. Celkově jsem oslovila 229 zákazníků, z čehoţ nakonec vyplynulo 211 

vyplněných dotazníků, coţ postačilo pro daný marketingový výzkum. Návratnost odpovědí 

byla 92,1 %. 

Z těchto 211 respondentů bylo pro následné vyhodnocení vyřazeno 49, protoţe jejich 

odpověď na otázku, zda vyuţili sluţby salónu U čtyř tlapek, byla ne nebo nevím, takţe jejich 

hodnocení spokojenosti nemělo smysl. Pro zpracování dat bylo tedy vyuţito pouze             

162 dotazníků. Marketingový výzkum byl anonymní, proto byly vyplněné dotazníky 

odevzdávány do velké obálky. 

4.2.2 Vyhodnocení dat 

Získané údaje byly zpracovány v Microsoft Office Excelu do datové matice                 

a pro jednodušší zpracování překódovány. Vyhodnocení proběhlo v programu PASW 

Statistics, kde byly vyhodnoceny absolutní a relativní hodnoty v tabulkách a grafech.           

Na základě marketingového výzkumu byly také vyhodnoceny stanovené hypotézy. 

 

Obrázek 4.1: Rozdělení respondentů podle pohlaví 
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Prostřednictvím identifikačních otázek jsou zjišťovány údaje o jejich pohlaví, 

dosaţeném vzdělání, věku, místě bydliště, vzdálenosti bydliště od salónu a s jakým 

zvířetem/zvířaty salón U čtyř tlapek respondenti navštěvují. 

162 respondentů představuje výběrový soubor, který je tvořen ze 40,1 % mužů             

a z 59,9 % žen, coţ vyplývá z Obr. 4.1 a Příloha 4.11.  

Podle dosaţeného vzdělání jsou zákazníci rozděleni do pěti skupin,                        

které jsou zastoupeny určitým procentem respondentů: základní 4,9 %, střední s výučním 

listem 29,0 %, střední s maturitou 38,3 %, vyšší odborné 11,1 %  a vysokoškolské 16,7 %. 

Největší zastoupení má tedy střední vzdělání s maturitou viz Příloha 3.2 a Příloha 4.13.  

 

Obrázek 4.2: Rozdělení respondentů podle vzdálenosti salónu od jejich bydliště 

 

Další dělení je podle sedmi věkových kategorií na: 0-15 let, 16-30 let, 31-45 let,      

46-60 let, 61-75 let, 76 a více let. Ve věku 0-15 let se nachází 3,7 % respondentů, ve věku   

16-30 let se nachází 25,3 % respondentů, ve věku 31-45 let se nachází 46,9 % respondentů,   

ve věku 46-60 let se nachází 16,7 % respondentů, ve věku 61-75 let se nachází 6,2 % 

respondentů, ve věku 76 a více let se nachází 1,2 % respondentů viz Příloha 3.3                       

a Příloha 4.14. 

Respondenti navštěvující salón bydlí v 57,3 % případů ve městě a v 46,3 % případů   

ve vesnici viz Příloha 3.1 a Příloha 4.12. 
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 Další identifikační otázka řeší vzdálenost bydliště od salónu U čtyř tlapek: 0-5 km, 

6-10 km, 11-15 km, 16-30 km a nad 31 km. Ve vzdálenosti 0-15 km bydlí 41,4 % 

respondentů, ve vzdálenosti 6-10 km bydlí 24,7 % respondentů, ve vzdálenosti 11-15 km 

bydlí 22,8 % respondentů, ve vzdálenosti 16-30 km bydlí 7,4 % respondentů a ve vzdálenosti 

nad 31 km bydlí 3,7 % respondentů viz Obr. 4.2 a Příloha 4.10.  

 

Obrázek 4.3: Rozdělení respondentů podle druhu zvířete, se kterým salón navštěvují 

 

Zákazníci dochází do salónů nejčastěji se psem v 87 % případů, poté s kočkou   

v 8,3 % případů a nakonec s králíkem v 4,7 % případů viz Obr. 4.3 a Příloha 4.2. 
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5 Analýza současné situace 

Tato kapitola je věnována výsledkům marketingového výzkumu spokojenosti 

zákazníků se sluţbami salónu pro psy, jehoţ výsledky jsou postupně vyhodnoceny 

v následujícím textu a znázorněny prostřednictvím obrázků a také příloh. 

5.1 Vyhodnocení dotazníků 

5.1.1 Návštěvnost 

Z marketingového výzkumu vyplývá, ţe 76,8 % respondentů vyuţívá sluţeb salónu    

U čtyř tlapek, 15,2 %  respondentů nevyuţívá sluţeb tohoto salónu a zbývajících 8,1 % 

respondentů neví, zda vyuţili sluţeb salónu viz Obr. 5.1 a Příloha 4.1. Pro další výzkum       

se nepouţívají data získaná od respondentů, kteří odpověděli ne, nebo nevím,                      

coţ je zdůvodněno viz 4. kapitola Metodika výzkumu, subkapitola 4.2.1 Sběr dat. 

Obrázek 5.1: Využití služeb salónu 

 

5.1.2 Nabídka produktů  

Nabídka sluţeb a produktů vyhovuje 95,7 % zákazníků. Pouze 4,6 % zákazníků 

nabídka nevyhovuje z několika důvodů, kterými jsou: malý výběr oblečků a pelíšků, malý 

výběr kosmetiky, omezené mnoţství značek produktů, malá nabídka sluţeb, málo prodejního 

zboţí, malý výběr krmiva a malá nabídka šamponů viz Obr. 5.2 a Příloha 4.4. 
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Obrázek 5.2: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů 

 

Podle třídění druhého stupně lze usoudit, ţe nabídka sluţeb a produktů vyhovuje     

95,9 % žen a 95,4 % mužů viz Příloha 3.4 a Příloha 7.1. 

Zákazníkům se základním a vyšším odborným vzděláním vyhovuje nabídka 100,0 %, 

poté následují vysokoškolsky vzdělaní s 96,3 %, středoškolsky vzdělaní s výučním listem 

s 95,7 % a nejméně vyhovuje nabídka 93,5 % středoškolsky vzdělaným zákazníkům 

s maturitou  viz Příloha 9.1. 

Respondentům ve věkových kategoriích 0-15 let, 46-60 let, 61-75 let, 76 a více let 

vyhovuje nabídka sluţeb a produktů 100,0 %. Nabídka nevyhovuje respondentům v 9,8 %   

ve věkové kategorii 16-30 let a v 3,9 % ve věkové kategorii 31-45 let viz Příloha 10.1. 

Nabídka nevyhovuje lidem, kteří bydlí ve městě v 6,9 % a lidem, kteří bydlí              

ve vesnici pouze v 1,3 % viz Příloha 8.1. 

Zákazníkům bydlícím ve vzdálenosti 0-5 km od salónu vyhovuje stávající nabídka 

sluţeb a produktů v 92,5 %. Zákazníkům bydlícím ve vzdálenosti 6-10 km od salónu 

vyhovuje nabídkou sluţeb a produktů v 97,5 %. Zákazníkům bydlícím ve vzdálenosti          

16-30 km od salónu vyhovuje nabídka v 91,7 %. Nejvíce tedy 100,0 % vyhovuje nabídka 

zákazníkům bydlícím ve vzdálenosti 11-15 km a ve vzdálenosti více neţ 31 km od salónu   

viz Příloha 6.1. 

Respondentům vlastnícím kočku nebo králíka nabídka vyhovuje 100,0 %                        

a respondentům vlastnícím psa vyhovuje z 95,2 % viz Příloha 5.1. 
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Spokojenost zákazníků by se při rozšíření nabídky zvýšila v 46,3 % a nezvýšila    

v 43,8 %. V 9,9 % případů nevědí zákazníci, zda by se jejich spokojenost zvýšila či nezvýšila 

viz Obr. 5.3 a Příloha 4.5. 

U 50,8 % mužů a u 43,4 % žen by se spokojenost jednoznačně zvýšila při zavedení 

nových sluţeb. Na 38,5 % muţů a na 47,4 % ţen by rozšíření nabídky nemělo ţádný vliv     

na jejich spokojenost. A zbývajících 10,8 % muţů a 9,3 % ţen neví, jestli by mělo rozšíření 

nabídky vliv na jejich spokojenost viz Příloha 7.2 

 

Obrázek 5.3: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb 

 

Spokojenost zákazníků se základním vzděláním by se zvýšila při rozšíření nabídky 

v 50,0 %, u středoškolsky vzdělaných zákazníků s výučním listem v 44,7 %, u středoškolsky 

vzdělaných zákazníků s maturitou v 46,8 %, u zákazníků s vyšším odborným vzděláním 

v 50,0 % a u vysokoškolsky vzdělaných zákazníků v 44,4 % viz Příloha 9.2. 

Ve věkové kategorii 0-15 let by se spokojenost při rozšíření nabídky zvýšila       

v 50,0 %, nezvýšila v 33,3 % a neví, zda by se zvýšila v 16,7 %. Ve věkové kategorii          

16-30 let by se spokojenost zvýšila ve 48,8 %, nezvýšila v 41,5 % a neví, zda by se zvýšila 

v 9,8 %. Ve věkové kategorii 31-45 let by se spokojenost zvýšila v 47,4 %, nezvýšila      

v 42,1 % a neví, zda by se zvýšila v 10,5 %. Ve věkové kategorii 46-60 let by se spokojenost 

zvýšila při zavedení nových sluţeb v 40,7 %, nezvýšila v 48,1 % a neví, zda by se zvýšila 

v 11,1 %. Ve věkové kategorii 61-75 let by se rozšíření nabídky podepsalo kladně                
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 na spokojenosti v 50,0 % a záporně také v 50,0 %. Ve věkové kategorii 76 a více let            

 by se nezvýšila spokojenost 100,0 % viz Příloha 3.5 a Příloha 10.2.  

U zákazníků bydlících ve městě by se spokojenost při rozšíření nabídky zvýšila   

v 51,7 %, nezvýšila v 40,2 % a neví, zda by se zvýšila v 8,0 %. U zákazníků bydlících          

ve vesnici by se spokojenost zvýšila ve 40,0 %, nezvýšila v 48,0 % a neví, zda by se zvýšila  

v 12,0 % viz Příloha 8.2.  

U respondentů bydlících ve vzdálenosti 0-5 km od salónu by se zvýšila spokojenost 

při rozšíření sortimentu v 47,8 %. Respondenti bydlící ve vzdálenosti 6-10 km od salónu 

v 45,0 % neví, zda by se jejich spokojenost zvýšila. U respondentů bydlících ve vzdálenosti 

11-15 km od salónu by se zvýšila spokojenost v 51,4 %. 50,0 % respondentů, kteří bydlí      

ve vzdálenosti 16-30 km od salónu, neví, jestli by se jejich spokojenost zvýšila při rozšíření 

nabídky sluţeb. Respondenti bydlící ve vzdálenosti více neţ 31 km od salónu si jsou z 83,3 % 

jisti, ţe by se jejich spokojenost při rozšíření nabídky zvýšila viz Příloha 6.2. 

Zavedením nových sluţeb by se zvýšila spokojenost u majitelů psů v 46,3 %, 

nezvýšila v 44,2 % a neví, zda by se zvýšila v 9,5 %. U majitelů koček by se spokojenost 

zvýšila v 35,7 %, nezvýšila v 50,0 % a neví, zda by se zvýšila v 14,3 %. A nakonec u majitelů 

králíků by se spokojenost při rozšíření nabídky zvýšila v 75,0 % a nezvýšila v 25,0 %         

viz Příloha 5.2. 

5.1.3 Nové služby 

Respondenti si vybírají zcela neomezeně z nabídky pěti sluţeb, mezi které patří 

hotelová sluţba, prodej kosmetických balíčků, prodej dárkových balíčků (kosmetika                

a doplňky stravy), prodej psích dortů a cukroví a prodej permanentek. 47,8 % zákazníků      

má zájem o zavedení prodeje psích dortů a cukroví, 47,2 % má zájem o zavedení prodeje 

permanentek, 45,9 % má zájem o zavedení prodeje kosmetických balíčků a 43,4 % má zájem 

o hotelovou sluţbu. Nejméně oslovila zákazníky nabídka prodeje dárkových balíčku 

(kosmetika a doplňky stravy), jelikoţ o zavedení této sluţby má zájem pouze 28,9 % 

respondentů viz Obr. 5.4 a Příloha 4.6. 

Muži oceňují zavedení prodeje permanentek v 48,4 %, prodeje kosmetických balíčků      

v 46,9 %, hotelové sluţby v 43,8 %, prodeje psích dortů a cukroví v 40,6 % a prodeje 

dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 28,1 %. Ženy přivítají zavedení prodeje 

psích dortů a cukroví v 52,6 %, prodeje permanentek v 46,3 %, prodeje kosmetických balíčků 
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v 45,3 %, hotelové sluţby v 43,2 % a prodeje dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) 

v 29,5 % viz Obr. 5.5 a Příloha 7.3. 

Respondenti se základním vzděláním se nejvíce zajímají o prodej kosmetických 

balíčků a prodej psích dortů a cukroví v 62,5 %, hotelovou sluţbu a prodej permanentek 

v 50,0 %, ale nezajímají se příliš o prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) 

v 12,5 %. Středoškolsky vzdělaní respondenti s výučním listem nejvíce oceňují prodej 

permanentek v 46,7 %, poté prodej psích dortů a cukroví a také hotelová sluţba v 44,4 %, 

prodej kosmetických balíčků v 42,2 % a prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky 

stravy) v 37,8 %. Středoškolsky vzdělaní respondenti s maturitou upřednostňují prodej 

permanentek v 49,2 %, poté následuje prodej psích dortů a cukroví v 44,3 %, prodej 

kosmetických balíčků v 42,6 %, hotelová sluţba v 36,1 % a nakonec prodej dárkových 

balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 27,9 % viz Příloha 9.3. 

 

Obrázek 5.4: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb 

 

Respondenty s vyšším odborným vzděláním zajímá prodej permanentek v 61,1 %, 

hotelová sluţba 50,0 %, prodej kosmetických balíčků a také prodej psích dortů v 44,4 %          

a nakonec prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 22,2 %. Vysokoškolsky 

vzdělaní respondenti upřednostňují prodej psích dortů a cukroví v 59,3 %, prodej 

kosmetických balíčků v 55,6 %, hotelovou sluţbu v 51,9 %, prodej permanentek v 33,3 %      

a prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 25,9 % viz Příloha 9.3. 
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Zákazníky ve věku 0-15 let zajímá prodej psích dortů v 83,3 %, prodej kosmetických 

balíčků v 66,7 %, hotelová sluţba a také prodej permanentek v 50,0 %, ale prodej dárkových 

balíčků (kosmetika a doplňky stravy) zákazníky nezajímá vůbec 0,0 %. Zákazníci                 

ve věku 16-30 let nejvíce oceňují hotelovou sluţbu v 51,2 %, poté prodej kosmetických 

balíčků a také prodej psích dortů a cukroví v 46,3 %, prodej permanentek v 43,9 % a prodej 

dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 41,5 %. Zákazníci ve věku 31-45 let 

upřednostňují prodej psích dortů a cukroví v 52,7 %, prodej permanentek v 41,9 %, hotelovou 

sluţbu v 39,2 %, prodej kosmetických balíčků v 37,8 % a prodej dárkových balíčků 

(kosmetika a doplňky stravy) v 24,3 % viz Příloha 10.3. 

Zákazníky ve věku 46-60 let zajímá prodej kosmetických balíčků v 61,5 %, prodej 

permanentek v 53,8 %, hotelová sluţba, prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky 

stravy) a také prodej psích dortů a cukroví v 38,5 %. Zákazníci ve věku 61-75 let oceňují 

prodej permanentek v 70,0 %, hotelovou sluţbu a také prodej kosmetických balíčků v 50,0 %, 

prodej psích dortů a cukroví ve 20,0 % a nakonec prodej dárkových balíčků (kosmetika          

a doplňky stravy) pouze v 10,0 %. Zákazníky ve věku 76 a více let zajímá prodej 

permanentek 100,0 %, hotelová sluţba, prodej kosmetických balíčků a také prodej psích dortů 

a cukroví v 50,0 % viz Příloha 10.3. 

 

Obrázek 5.5: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle pohlaví 

 

Respondenti bydlící ve městě oceňují prodej permanentek v 57,0 %, prodej 

kosmetických balíčků v 47,7 %, hotelovou sluţbu a prodej psích dortů a cukroví v 44,2 %      
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a nakonec prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 27,9 %. Respondenti 

bydlící ve vesnici upřednostňují prodej psích dortů a cukroví v 52,1 %, prodej kosmetických 

balíčků v 43,8 %, hotelovou sluţbu v 42,5 %, prodej permanentek v 35,6 % a prodej 

dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 30,1 % viz Příloha 8.3. 

Zákazníci bydlící ve vzdálenosti 0-5 km od salónu dávají přednost prodeji 

permanentek v 56,7 %, prodej psích dortů a cukroví v 47,8 %, hotelové sluţbě a také prodeji 

kosmetických balíčků v 44,8 %, prodeji dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) 

v 28,4 %. Zákazníci bydlící ve vzdálenosti 6-10 km od salónu uvítají prodej psích dortů         

a cukroví v 53,8 %, hotelovou sluţbu v 51,3 %, prodej kosmetických balíčků v 38,5 %, prodej 

permanentek  v 30,8 % a prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 25,6 %. 

Zákazníci bydlící ve vzdálenosti 11-15 km od salónu nejvíce oceňují kosmetické balíčky 

v 52,8 %, a potom následuje prodej psích dortů a cukroví a také prodej permanentek       

v 47,2 %, hotelová sluţba v 33,3 %  a prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) 

v 30,6 % viz Příloha 6.3. 

Zákazníky bydlící ve vzdálenosti 16-30 km od salónu zajímá prodej kosmetických 

balíčků v 54,5 %, prodej psích dortů a cukroví a také prodej permanentek v 45,5 %, hotelová 

sluţba v 27,3 % a prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 18,2 %. Zákazníci 

bydlící ve vzdálenosti více jak 31 km od salónu upřednostňují zavedení hotelové sluţby         

a také prodeje dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 66,7 %, dále zavedení 

prodeje kosmetických balíčků  a prodeje permanentek v 50,0 % a nakonec zavedení prodeje 

psích dortů a cukroví v 16,7 % viz Příloha 6.3. 

Majitelé psů se zajímají o prodej psích dortů a cukroví v 50,3 %, o prodej 

kosmetických balíčků v 46,9 %, o prodej permanentek v 45,5 %, o hotelovou sluţbu v 42,8 % 

a o prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 28,3 %. Majitelé koček uvítají 

prodej permanentek v 76,9 %, hotelovou sluţbu a prodej kosmetických balíčků v 53,8 %, 

prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky stravy) v 46,2 % a prodej psích dortů              

a cukroví v 23,1 %. Majitelé králíků upřednostňují prodej permanentek v 62,5 %, hotelovou 

sluţbu, prodej kosmetických balíčků a také prodej dárkových balíčků (kosmetika a doplňky 

stravy) v 37,5 % a nakonec upřednostňují prodej psích dortů a cukroví v 12,5 %                               

viz Příloha 3.6 a Příloha 5.3. 
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5.1.4 Spokojenost zákazníků 

V marketingovém výzkumu zákazníci hodnotí svou spokojenost s jednotlivými 

faktory na sestupné škále pěti bodů. Prostředí salónu (interiér) hodnotí zákazníci průměrně 

2,25 body. Místo, kde se salón nachází, má ve výsledku 2,02 bodů. Zákazníci vidí              

svou spokojenost s provozní dobou na 3,18 bodů. Obsluhující personál získává od zákazníků 

1,49 bodů a jejich individuální přístup ke zvířeti 1,38 bodů. Dále zákazníci hodnotí cenu 

sluţeb na 1,40 bodů, odborné poradenství (pomoc, zodpovězení dotazů) na 1,85 bodů, 

věrnostní bonusy na 3,23 bodů, kvalitu sluţeb na 1,28 bodů a kvalitu pouţívaných 

doprovodných produktů (šampón, nůţky, kartáč apod.) na 1,53 bodů                                      

viz Příloha 4.7. 

Zákazníci jsou nadprůměrně spokojeni s prostředím salónu (interiér), s místem,       

kde se salón nachází, s obsluhujícím personálem, s individuálním přístupem ke zvířeti, 

s cenou sluţeb, s odborným poradenstvím (pomoc, zodpovězení dotazů), s kvalitou sluţeb      

a s kvalitou doprovodných produktů (šampón, nůţky, kartáč apod.), coţ vyplývá 

z jednovýběrového T - TESTU, kde je signifikace u všech těchto faktorů menší neţ 0,05        

a rozdíl naměřeného průměru od testované hodnoty má zápornou hodnotu                              

viz Příloha 4.8.  

Průměrně jsou zákazníci spokojeni s provozní dobou, protoţe výsledek 

jednovýběrového T - TESTU ukazuje signifikaci 0,059, která je větší neţ 0,05                              

viz Příloha 4.8. 

Zákazníci jsou podprůměrně spokojeni s věrnostními bonusy, jelikoţ výsledek 

jednovýběrového T - TESTU ukazuje signifikaci 0,021, coţ je menší neţ 0,05 a zároveň 

rozdíl naměřeného průměru od testované hodnoty má kladnou hodnotu viz Příloha 4.8. 

Následující hodnocení respondentů probíhá na škále, která je zastoupena pěti 

„smajlíky“ od nejveselejšího po nejsmutnějšího. Pro lepší zpracování marketingového 

výzkumu byli „smajlíci“ nahrazeni slovním hodnocením. Respondenti jsou celkově               

se salónem U čtyř tlapek: v 80,2 % velmi spokojení, v 15,4 % spokojení, v 3,1 % středně 

spokojení, v 0,6 % nespokojení a v 0,6 % velmi nespokojení viz Obr. 5.6 a Příloha 4.9. 

Muži jsou se salónem celkově velmi spokojení v 78,5 %, spokojeni v 15,4 %, středně 

spokojení v 4,6 %, nespokojení v 0,0 % a velmi nespokojení v 1,5 %. Ženy jsou se salónem 

celkově velmi spokojené v 81,4 %, spokojené v 15,5 %, středně spokojené v 2,1 %, 

nespokojené v 1 % a velmi nespokojené v 0,0 % viz Obr. 5.7 a Příloha 7.4. 
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Zákazníci se základním vzděláním jsou se salónem velmi spokojení v 62,5 %              

a spokojení v 37,5 %. Středoškolsky vzdělaní zákazníci s výučním listem jsou velmi 

spokojení v 74,5 %, spokojení v 19,1 %, středně spokojení, nespokojení a také velmi 

nespokojení v 2,1 %. Středoškolsky vzdělaní zákazníci s maturitou jsou velmi spokojení 

v 87,1 %, spokojení v 11,3 %, středně spokojení v 1,6 %, nespokojení a také velmi spokojení 

v 0,0 %. Zákazníci s vyšším odborným vzděláním jsou velmi spokojení v 83,3 %, spokojení 

v 11,1 %, středně spokojení v 5,6 %, nespokojení a také velmi nespokojení v 0,0 %. 

Vysokoškolsky vzdělaní zákazníci jsou velmi spokojení 77,8 %, spokojení 14,8 %, středně 

spokojení 7,4 %, nespokojení a také velmi nespokojení v 0,0 % viz Příloha 9.4. 

 

Obrázek 5.6: Celková spokojenost zákazníků se salónem 

 

Respondenti ve věku 0-15 let jsou celkově se salónem velmi spokojení v 83,3 %, 

spokojení v 16,7 %, středně spokojení, nespokojení a také velmi nespokojení v 0,0 %. 

Respondenti ve věku 16-30 let jsou velmi spokojení v 73,2 %, spokojení v 22,0 %, středně 

spokojení   v 4,9 %, nespokojení a také velmi nespokojení v 0,0 %. Respondenti ve věku     

31-45 let jsou velmi spokojení v 82,9 %, spokojení v 11,8 %, středně spokojení v 2,6 %, 

nespokojení a také velmi nespokojení v 1,3 % viz Příloha 10.4. 

Respondenti ve věku 46-60 let jsou se salónem velmi spokojení v 85,2 %, spokojení 

v 11,1 %, středně spokojení v 3,7 %, nespokojení a velmi nespokojení v 0,0 %. Respondenti 

ve věku 61-75 let jsou velmi spokojení v 80,0 %, spokojení v 20,0 %, středně spokojení, 
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nespokojení a také velmi nespokojení v 0,0 %. Respondenti ve věku 76 a více let jsou celkově 

velmi spokojení v 50,0 %  a spokojení v 50,0 % viz Příloha 10.4. 

Zákazníci bydlící ve městě jsou celkově se salónem velmi spokojení v 72,4 %, 

spokojení v 21,8 %, středně spokojení v 4,6 %, nespokojení v 1,1 % a velmi nespokojení 

v 0,0 %. Zákazníci bydlící ve vesnici jsou velmi spokojení v 89,3 %, spokojení v 8,0 %, 

středně spokojení v 1,3 %, nespokojení v 0,0 % a velmi nespokojení v 1,3 %                        

viz Příloha 3.7 a Příloha 8.4. 

Respondenti bydlící ve vzdálenosti 0-5 km od salónu s ním jsou velmi spokojení 

v 74,6 %, spokojení v 20,9 %, středně spokojení v 4,5 %, nespokojení a také velmi 

nespokojení v 0,0 %. Respondenti bydlící ve vzdálenosti 6-10 km od salónu jsou velmi 

spokojení v 92,5 %, spokojení v 7,5 %, středně spokojení, nespokojení a velmi nespokojení 

v 0,0 %. U respondentů bydlících ve vzdálenosti 11-15 km od salónu je spokojenost 

následující velmi spokojení v 81,1 % případů, spokojení v 13,5 % případů, středně spokojení 

v 2,7 % případů, nespokojení v 0,0 % případů a velmi nespokojení v 2,7 % případů              

viz Příloha 6.4. 

Respondenti bydlící ve vzdálenosti 16-30 km od salónu jsou velmi spokojení       

v 66,7 %, spokojení v 16,7 %, středně spokojení a nespokojení v 8,3 % a nakonec velmi 

nespokojení v 0,0 %. Respondenti bydlící ve vzdálenosti více neţ 31 km od salónu jsou velmi 

spokojení v 83,3 %, spokojení v 16,7 %, středně spokojení, nespokojení a také velmi 

nespokojení v 0,0 % viz Příloha 6.4. 

 

Obrázek 5.7: Celková spokojenost zákazníků podle pohlaví 
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Majitelé psů jsou celkově se salónem velmi spokojení v 81,6 %, spokojení v 15,6 %, 

středně spokojení ve 2,0 %, nespokojení v 0,7 % a velmi nespokojení v 0,0 %. U majitelů 

koček je spokojenost následující: velmi spokojení v 78,6 %, spokojení v 14,3 %, středně 

spokojení  a také nespokojení v 0,0 % a nakonec velmi nespokojení v 7,1 %. Majitelé 

králíků  jsou velmi spokojení v 62,5 % případů, spokojení v 12,5 % případů, středně 

spokojení v 25,0 %, nespokojení a také velmi nespokojení v 0,0 % případů viz Příloha 5.4. 

5.2 Vyhodnocení hypotéz 

V přípravné fázi marketingového výzkumu jsou stanoveny předběţné hypotézy         

viz 4. kapitola Metodika výzkumu, subkapitola 4.1.3 Hypotézy. 

5.2.1 Hypotéza 1 

H1: Salón navštěvují více majitelé psů neţ majitelé koček a králíků. 

Tato hypotéza vykazuje návštěvnost salónu majiteli psů. První hypotéza byla přijata, 

protoţe salón navštěvuje 90,7 % zákazníků se psy. S kočkou navštěvuje salón 8,6 % 

zákazníků. Majitelé králíků vyuţívají sluţeb salónu v 4,9 % případů viz Příloha 4.2. 

5.2.2 Hypotéza 2 

H2:  Nejvíce by si zákazníci přáli zavedení prodeje kosmetických balíčků. 

Hypotéza se týká zavádění nové sluţby prodeje kosmetických balíčků v salónu. 

Druhá hypotéze nebyla přijata, protoţe o zavedení prodeje má zájem 45,9 % zákazníků,     

coţ je méně neţ 47,8 % zákazníků, kteří mají zájem o zavedení prodeje psích dortů a cukroví 

a 47,2 % zákazníků, kteří mají zájem o zavedení prodeje permanentek. Menší zájem          

mají zákazníci o hotelovou sluţbu v 43,4 % a o zavedení prodeje dárkových balíčků 

(kosmetika a doplňky stravy) ve 28,9 % viz Příloha 4.6. 

 

Obrázek 5.8: Hodnocení spokojenosti zákazníků se stříháním srsti 
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5.2.3 Hypotéza 3 

H3: Zákazníci jsou nejčastěji se stříháním srsti spokojeni na maximální úrovni 5 bodů. 

Tato hypotéza zjišťuje, zda jsou zákazníci salónu U čtyř tlapek spokojeni se stříháním 

srsti jejich mazlíčka na pěti bodové vzestupné škále. Třetí hypotéza byla přijata, jelikoţ         

je se stříháním srsti spokojeno více neţ 55,0 % zákazníků na úrovni 5 bodů. 4 body hodnotí 

svou spokojenost 40,0 % zákazníků, 3 body 4,3 % zákazníků, 2 body 0,7 % zákazníků            

a 1 bodem 0,0 % zákazníků viz Obr. 5.8 a Příloha 4.3. 

5.2.4 Hypotéza 4 

H4: Salón má celkově více velmi spokojených zákazníků neţ spokojených. 

Poslední hypotéza je zaměřena na počet velmi spokojených zákazníků. Čtvrtá 

hypotéza byla přijata, jelikoţ velmi spokojených zákazníků je 80,2 %, coţ je více             

neţ spokojených zákazníků, kterých je pouze 15,4 %. Dále jsou zákazníci středně spokojení    

v 3,1 %, nespokojení a také velmi nespokojení v 0,6 % viz Příloha 4.9. 

5.3 Poziční mapa 

Prostřednictvím poziční mapy jsou vyhodnocovány všechny sluţby poskytované 

salónem U čtyř tlapek z hlediska důleţitosti a spokojenosti. Jednotlivé sluţby hodnotí 

zákazníci na škále 1 aţ 5. Pro salón je nejlepší dosaţení úrovně 5 bodů u důleţitosti                 
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i spokojenosti, přičemţ se tyto hodnoty nachází v pravém horním rohu poziční mapy. 

Všechny sluţby jsou rozděleny do čtyř kvadrantů viz Obr. 5.9. 

Kvadrant A neboli kvadrant Faktorů konkurenčních příležitostí se nachází 

v levém horním rohu poziční mapy, kde jsou umístěny sluţby, které jsou pro zákazníky 

důleţité, ale nejsou s nimi příliš spokojeni. Do tohoto kvadrantu patří vytrhávání chlupů z uší, 

prodej chovatelských potřeb, fotografování a venčení, coţ jsou sluţby, prostřednictvím 

kterých si můţe salón zvýšit svou konkurenceschopnost. 

Kvadrant B neboli kvadrant Motivátorů je umístěný v pravém horním rohu poziční 

mapy. Motivátory salónu jsou následující sluţby: koupání, fénování, stříhání srsti, trimování, 

péče o velká plemena, čištění uší, stříhání drápů, čištění análních ţláz, vyčesávání, odblešení, 

péče o psí tlapy, hlídání, venčení a fotografování. S těmito sluţbami jsou zákazníci velmi 

spokojeni a jsou pro ně také velmi důleţité, proto musí salón udrţovat jejich kvalitu. 

Kvadrant C neboli kvadrant Faktorů marginálních příležitostí se nachází v levém 

dolním rohu poziční mapy, kde patří aroma koupele, aroma masáţe s mořskou vodou,  

lakování drápů a Thalasso terapie, coţ pro zákazníky nejsou důleţité sluţby a ani s nimi 

nejsou příliš spokojeni, takţe salón na ně nemusí vynakládat peníze, ale stačí, kdyţ zvýší 

jejich kvalitu. 

Kvadrant D neboli kvadrant Přeinvestovaných faktorů leţí v pravém dolním rohu 

poziční mapy. Zde se nachází péče o štěňata a péče o psí seniory, coţ značí, ţe nejsou        

tyto sluţby pro zákazníky důleţité, ale jsou s nimi velmi spokojeni. Je zbytečné,  aby salón 

nadále investoval do těchto sluţeb. 

 

Obrázek 5.9: Poziční mapa  
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Legenda: 

1 –  Vytrhávání chlupů z uší 

2 –  Prodej chovatelských 

potřeb 

3 –  Fotografování 

4 –  Venčení 

5 –  Koupání 

6 –  Fénování 

7 –  Trimování 

 

 

8 –  Péče o velká plemena 

9 –   Čištění uší 

10 –  Stříhání drápů 

11 –  Čištění análních ţláz 

12 –  Vyčesávání 

13 –  Odblešení 

14 –  Péče o psí tlapy 

15 –  Stříhání srsti 

15 –  Stříhání srsti 

 

16 –  Hlídání 

17 –  Aroma masáţe 

s mořskou vodou 

18 –  Aroma koupele 

19 –  lakování drápů 

20 –  Thalasso therapie 

21 –  Péče o štěňata 

22 –  Péče o psí seniory 

 

5.4 SWOT analýza 

Prostřednictvím SWOT analýzy se identifikují silné a slabé stránky salónu                  

U čtyř tlapek, ale také jeho příleţitosti a moţné ohroţení. 

 

Silné stránky salónu U čtyř tlapek: 

 odborná a kvalitní péče o zvířata; 

 vybavenost salónu; 

 individuální přistupování k jednotlivým zvířatům; 
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 široká nabídka poskytovaných sluţeb; 

 cenová úroveň; 

 kvalita sluţeb; 

 webové stránky. 

 

Slabé stránky salónu U čtyř tlapek: 

 malé parkoviště; 

 věrnostní bonusy; 

 otvírací doba; 

 ţádná reklama; 

 krátkodobá historie společnosti; 

 nutnost rezervace; 

 velikost čekárny. 

 

Příležitosti: 

 neustále se zvyšující zájem o sluţby salónů; 

 rostoucí počet majitelů zvířat; 

 vývoj nové a šetrné kosmetiky; 

 vývoj pomůcek – holicí strojek, nůţky apod.; 

 zavedení nových sluţeb v oboru chovatelství. 

 

Ohrožení: 

 nově příchozí konkurence na trhu; 

 upadající zájem o sluţby salónu pro psy; 

 velké mnoţství konkurenčních salónů; 

 malý počet stálých zákazníků.  
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6 Doporučení ke zvýšení spokojenosti 

V následující kapitole budou navrţena konkrétní doporučení, která budou formulována 

na základě analýzy provedeného marketingového výzkumu a také na základě vlastních 

zkušeností se salónem. Tato doporučení budou uskutečnitelná, přispějí ke spokojenosti 

zákazníků salónu U čtyř tlapek a budou rozdělena podle marketingového mixu sluţeb     

neboli 7P. 

6.1 Produkt 

Zákazníci jsou s poskytovanými sluţbami velmi spokojení a jsou pro ně také i velmi 

důleţité. Tyto sluţby lze nalézt v poziční mapě v kvadrantu B neboli v kvadrantu Motivátorů, 

kde se jich celkem nachází 12: koupání, fénování, stříhání srsti, trimování, péče  o velká 

plemena, čištění uší, stříhání drápů, čištění análních ţláz, vyčesávání, odblešení, péče             

o psí tlapy a hlídání viz Obr. 5.9. Dále z výzkumu vyplývá, ţe jsou zákazníci velmi spokojeni 

s kvalitou sluţeb na sestupné 5 bodové škále na nadprůměrné úrovni 1,28 bodů a s kvalitou 

pouţívaných doprovodných produktů (šampón, nůţky, kartáč apod.) také na nadprůměrné 

úrovni 1,53 bodů viz Příloha 4.7. Je důleţité dbát o jejich kvalitu a rozšiřovat nabídku         

dle nově přicházejících trendů na trhu. Jelikoţ se jedná o dva roky fungující salón, je tento 

výzkum spokojenosti zákazníků provedený poprvé a je velmi důleţité jeho pravidelné 

opakování. 

Proto lze majitelce salónu doporučit, aby si udrţovala spokojenost svých zákazníků  

na stávající úrovni, ale aby i zváţila nabídku věrnostních bonusů a zavedení nových sluţeb.    

O moţnosti vyuţívání věrnostních bonusů je důleţité informovat zákazníky předem 

prostřednictvím internetových stránek nebo osobně při návštěvě salónu, protoţe je to bude 

mnohem více motivovat k častějšímu vyuţívání sluţeb. Dále je důleţitá nabídka nových 

služeb, protoţe jak vyplynulo z marketingového výzkumu více neţ 40,0 % zákazníků          

má zájem o zavedení prodeje psích dortů a cukroví, prodeje permanentek, prodeje 

kosmetických balíčku a hotelovou sluţbu viz Příloha 4.6.  

Doporučuji v salónu vystavovat 3 druhy dortů a 3 druhy cukroví pro psy s moţností 

jejich okamţitého zakoupení nebo jejich objednání. Zavedení permanentek bych doporučila 

pro 5 návštěv salónu u základních sluţeb, jako je koupání, fénování a stříhání srsti. 

Kosmetické balíčky by měli obsahovat 1 šampón a 1 kondicionér dle typu srsti. Hotelová 

služba by byla zajištěna v salóně 5 ohradami pro zvířata, která by byla pravidelně venčena     

a krmena.  
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6.2 Cena 

Ceny sluţeb salónu jsou ve srovnání s konkurencí v Opavě na stejné úrovni. Zákazníci 

salónu U čtyř tlapek hodnotí ceny sluţeb nadprůměrně spokojeni na sestupné 5 bodové šále 

na úrovni 1,40 bodů viz Příloha 4.7. Slevy poskytuje salón svým stálým zákazníkům 

v podobě věrnostních bonusů. Pokud zákazníci chtějí nahlédnout do ceníku, naleznou                          

ho na internetových stránkách salónu.  

Doporučuji ponechat ceny sluţeb na stávající úrovni, co nejdéle to bude moţné, 

protoţe jsou zákazníky vnímány kladně. Samozřejmě se musí přihlíţet na ceny energií,    

které neustále rostou a jsou důleţitou sloţkou nákladů salónu. Dalším doporučením je zavést 

bezhotovostní platební styk, protoţe v dnešní době je to jiţ zcela běţná a také velmi 

oblíbená forma úhrady zboţí a sluţeb. 

Psí dorty by mohli stát v rozmezí 50-250,-- Kč dle velikosti a cukroví v rozmezí      

2-10,-- Kč za kus. Při zakoupení permanentky by zákazník získal 20,0% slevu z celkové 

ceny základních sluţeb. Kosmetické balíčky by byly cenově rozděleny dle výrobců               

a dle velikosti v rozmezí 360-1 000,-- Kč. Za hotelovou službu by si mohla majitelka salón 

účtovat 100,-- Kč za noc bez stravy a 150,-- Kč za noc se stravou. 

6.3 Místo 

Sluţby poskytované personálem nelze oddělit od zákazníků, z tohoto důvodu dochází        

k přímé distribuci. Zákazníci se buď mohou dostavit do salónu se zvířetem sami,               

nebo se mohou předem domluvit s majitelkou, která si zvíře vyzvedne u nich doma,                

a po provedení vybraných sluţeb ho zase přiveze zpět. Salón také nabízí moţnost stříhání 

v domácnostech zákazníků, protoţe některá zvířata špatně snášejí  jiné prostředí. S místem, 

kde se provozovna nachází, jsou zákazníci nadprůměrně spokojeni na sestupné 5 bodové 

škále na úrovni 2,02 bodů viz Příloha 4.7. 

Jak vyplývá z marketingového výzkumu, není nutné pro zvýšení spokojenosti 

zákazníků měnit adresu salónu, ale doporučuji, aby majitelka zviditelnila vchod do salónu 

novým a větším poutačem. 

6.4 Marketingová komunikace 

Majitelka salónu komunikuje se svými zákazníky osobně, telefonicky nebo písemně 

přes email a k propagaci nyní vyuţívá pouze internetové stránky. Provozovna je zviditelněna 

nevýrazným poutačem u vchodu, coţ rozhodně není postačující. 
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V minulosti propagovala majitelka salón prostřednictvím v místních inzertních novin 

ZIKADO, ale momentálně nevyuţívá ţádná média pro reklamu, proto lze doporučit zavedení 

pravidelné reklamy v některém z místních deníků. Dále je důleţitá větší propagace 

prostřednictvím zajímavých poutačů hlavně v centru Opavy, kde je největší koncentrace lidí. 

Pro větší propagaci lze vyuţít roznáškové služby, kde by obyvatelům Opavy byl do schránky 

vloţen leták s nabídkou sluţeb, kontaktem a také slevovým kupónem. 

6.5 Lidský faktor 

S obsluhujícím personálem jsou zákazníci spokojení na 5 bodové sestupné škále        

na úrovni 1,49 bodů, s individuálním přístupek ke zvířeti jsou spokojeni na úrovni 1,38 bodů 

a s odborným poradenstvím (pomoc, zodpovězení dotazů) na úrovni  1,85 bodů viz Příloha 

4.7. Všechny faktory jsou tedy daleko nad průměrnými 3 body, coţ značí vysokou 

spokojenost. 

Doporučení zní neměnit obsluhující personál, ale pouze zajistit jeho pravidelné 

vzdělávání a doplňování odborných znalostí dle poskytovaných sluţeb a novinek na trhu. 

Sluţby pro zvířata se totiţ neustále rozvíjejí a zdokonalují, proto je důleţité, aby salón 

nezůstával pozadu. 

6.6 Materiální prostředí 

Prostředí salónu je v příjemných odstínech oranţové barvy, které působí na zákazníky 

kladným dojmem. Dalším faktorem materiálního prostředí je také vybavenost salónu.          

Jak vyplynulo z marketingového výzkumu, jsou zákazníci s prostředím salónu (interiér) 

nadprůměrně spokojení na 5 bodové sestupné škále na úrovni 2,25 bodů viz Příloha 4.7.  

Protoţe by zákazníci ocenili zavedení nových sluţeb, doporučuji rozšířit provozovnu 

ještě o jednu místnost, která se momentálně nevyuţívá. Zde by mohlo být postaveno 5 ohrad 

pro zvířata s pelechem, miskami a hračkami, coţ by umoţnilo poskytování hotelové sluţby. 

V čekárně by mohli zavést pultový prodej, kde by nabízeli psí dorty a cukroví, permanentky 

a kosmetické balíčky. Zbývající místnost salónu bych neměnila. 

6.7 Procesy 

Pro salón i zákazníky je důleţité sladění nabídky s poptávkou, coţ se na straně 

nabídky zajišťuje úpravou rozvrhu pracovníků, takţe si lze telefonicky domluvit i termín 

mimo provozní dobu. Na straně poptávky se zajišťuje informovaností zákazníků o moţnosti 

vzniku fronty, proto je nutné se telefonicky objednat 2 aţ 3 dny předem, z čehoţ se vytváří 
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harmonogram zákazníků. Dále se sladění poptávky zajišťuje čekáním v příjemném prostředí, 

jelikoţ se provozovna skládá ze dvou plně vybavených místností, kde v první jsou dvě ţidle 

se stolem a nabídkou produktů. Ve druhé místnosti jsou poskytovány sluţby, takţe                

se zde nachází speciální stůl na stříhání psů, vana a pohodlná sedací souprava pro dvě osoby. 

Pro efektivnější vyuţívání provozní doby lze doporučit zlevnění služeb v dopoledních 

hodinách například o 20,0 %, protoţe v tuto dobu je salón téměř prázdný. Dále zlevnění 

sluţeb o 10,0 %, které by si zákazníci objednali 7 dnů předem. Zlevnění by vedlo 

k rovnoměrnějšímu rozloţení poptávky, tudíţ i k lepšímu vyuţívání času. 
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou zákazníci salónu U čtyř tlapek 

spokojeni s poskytovanými sluţbami. Zaměřila jsem se však také na spokojenost s vybranými 

faktory a na moţnost zavedení nových sluţeb. Prostřednictvím marketingového výzkumu        

a vlastních zkušeností jsem se pokusila vytipovat slabá místa salónu a doporučit jednotlivá 

opatření, která by vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků, a dali by se zrealizovat. Přičemţ 

by zvýšení spokojenosti zákazníků vedlo také ke zvýšení počtu stálých zákazníků. 

Spokojenost jsem zjišťovala marketingovým výzkumem prostřednictvím osobního 

dotazování. Z následného zkoumání jsem vyřadila respondenty, kteří nevyuţili nebo neví,  

zda vyuţili sluţeb salónu, protoţe by jejich vyhodnocení nemělo ţádný smysl. Sbírání         

dat proběhlo v měsíci únoru a březnu 2012 v salónu U čtyř tlapek v Opavě.  

Strukturovaný dotazník obsahoval 13 otázek. Celkem bylo nasbíráno 211 vyplněných 

dotazníků, přičemţ 49 dotazníků muselo být s následného marketingového výzkumu 

vyřazeno. Analýza tedy byla provedena ze 162 vyplněných dotazníků. 

Zákazníci hodnotili spokojenost s vyuţívanými sluţbami na vzestupné škále 5 bodů. 

Nadprůměrně tedy více neţ 3 body hodnotí zákazníci spokojenost s koupáním, s fénováním, 

se stříháním srsti, s trimováním, s péčí o velká plemena, s čištěním uší, s vytrháváním chlupů 

z uší, se stříháním drápů, s čištěním análních ţláz, s vyčesáváním, s odblešením,              

s péčí o psí tlapy, s hlídáním, s venčením, s fotografováním a s prodejem chovatelských 

potřeb.  

Podprůměrně tedy méně neţ 3 body hodnotí zákazníci svou spokojenost                       

s péčí o štěňata, s aroma koupelí, s aroma masáţí s mořskou vodou, s Thalasso therapií,            

s lakováním drápů a s péčí o psí seniory.  

Výsledky marketingového výzkumu jasně dokazují celkovou spokojenost zákazníků 

se salónem, coţ naznačuje, ţe není třeba měnit nabídku poskytovaných sluţeb, ale pouze   

tuto nabídku ještě vylepšit a rozšířit. 

Doporučení vychází z vlastních zkušeností a výsledků marketingového výzkumu, 

jelikoţ si zákazníci přejí zavedení hotelové sluţby, prodeje kosmetických balíčků, prodeje 

psích dortů a cukroví a prodeje permanentek, coţ by se zřejmě neobešlo bez rozšíření 

provozovny  o jednu nyní nevyuţívanou místnost. Doporučuji také slevy sluţeb 

v dopoledních hodinách nebo při časné objednávce. Dále je důleţitá také reklama, kterou     

by měl salón začít vyuţívat naplno.  
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Provedený výzkum je pro salón U čtyř tlapek důleţitou zpětnou vazbou,           

protoţe na jeho základě můţe majitelka salónu zavést opatření, která ještě více zvýší 

spokojenost zákazníků a také počet kladných referencí o salónu, coţ můţe přilákat nové 

zákazníky.  

Věřím, ţe marketingový výzkum bude ku prospěchu celkové spokojenosti návštěvníků 

nynějších i budoucích. Je však důleţité, aby se výzkum opakoval pravidelně, protoţe potřeby 

zákazníků se neustále mění a s nimi se mění i určité preference. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Ceníky jednotlivých služeb 

Příloha 1.1: Ceník základních služeb 

Rasa Velikost Trimování Střih 

Pudl toy     200 - 300,-- Kč 

 trpasličí      250 - 400,-- Kč 

 střední       350 - 500,-- Kč 

 velký  550 - 800,-- Kč 

Knírač    malý 250 - 300,-- Kč  

    střední 300 - 400,-- Kč  

 velký 500 - 700,-- Kč  

Americký kokr  300 - 450,-- Kč 300 - 350,-- Kč 

Anglický kokr  300 - 450,-- Kč 300 - 350,-- Kč 

Shi-tzu   250 - 400,-- Kč 

Bišon   250 - 400,-- Kč 

Maltéz   250 - 400,-- Kč 

York   200 - 300,-- Kč 

West    300 - 500,-- Kč  

Skotský teriér  300 - 500,-- Kč  

Velšteriér  350 - 550,-- Kč  

Erdelteriér  450 - 700,-- Kč  

Kříženci malý  200 - 350,-- Kč 

 střední  250 - 600,-- Kč 

 velký  500 - 800,-- Kč 

Dandie din. teriér  300 - 550,-- Kč  

Ostatní služby    

Koupání   150 - 1000,-- Kč 

Drápy, anální 

žlázy, uši 

  za úkon 50,-- Kč 

Odblešení   80 - 1000,-- Kč 

Vyčesávání   300,-- Kč za 1 

hodinu 

Standard střih+koupání+uši+drápy+anální ţlázy 

Bišon   450 - 550,-- Kč 

Maltéz   450 - 550,-- Kč 

Shih-tzu   450 - 550,-- Kč 

York   350,-- Kč 

Zdroj: [23] 
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Příloha 1.2: Ceník fotografování 

Zdroj: [23] 

 

 

 

Příloha 1.3: Ceník venčení a hlídání 

Služba Doba Ceník 

Venčení 30 minut 50 Kč 

Venčení 1 hodina 100 Kč 

Venčení 2 hodiny 150 Kč 

Hlídání 7-19 hod 200 Kč 

Hlídání 24 hod 300 Kč 

Zdroj: [23] 

Počet fotografií Ceník 

1 100,-- Kč 

5 400,-- Kč 

10 800,-- Kč 

20 1 200,-- Kč 

více cena dohodou 
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Příloha č. 2: Dotazník 

Dobrý den,  

jsem studentka Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Tímto Vás ţádám o 

vyplnění dotazníku, který poslouţí pro vypracování mé bakalářské práce, jejímţ cílem je 

měření spokojenosti zákazníků se sluţbami salónů pro psy. Váš názor je pro mne velmi 

důleţitý a můţe vést ke zvýšení Vaší spokojenosti s poskytovanými sluţbami. Údaje, které 

níţe uvedete, nebudou nikterak zneuţity a jsou zcela anonymní. Prosím o co nejrychlejší 

odevzdání. Předem děkuji za Vaši spolupráci. Pokud není uvedeno jinak, vyberte jednu 

možnou odpověď a zakroužkujte.  

 

Adéla Herberová 

 

 

 

 

1. Využili jste služby salónu U čtyř tlapek? 

1.1. Ano 

1.2. Ne 

1.3. Nevím 

 

Pokud odpovíte ne nebo nevím, přejděte prosím k otázce číslo 9. 

 

2. S jakým zvířetem/zvířaty salón navštěvujete? (Lze zakrouţkovat více moţností.)  

2.1. Pes 

2.2. Kočka 

2.3. Králík 

 

3. Ohodnoťte body každou službu dle důležitosti a Vaší spokojenosti (1 bod - 

minimum, 5 bodů – maximum; zakříţkujte v tabulce):  

 Nevy-

uţívám 

Důleţitost Spokojenost 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.1. Koupání            

3.2. Fénování            

3.3. Stříhání srsti            

3.4. Trimování            

3.5. Péče o štěňata            

3.6. Péče o velká plemena            

3.7. Čištění uší            

3.8. Vytrhávání chlupů z uší            

3.9. Stříhání drápů            

3.10. Čištění análních ţláz            

3.11. Vyčesávání            

3.12. Odblešení            

3.13. Aroma koupele            

3.14. Aroma masáţe s mořskou 

vodou 

           

3.15. Thalasso therapie            

3.16. Lakování drápů            
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 Nevy-

uţívám 

Důleţitost Spokojenost 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.17. Péče o psí tlapy            

3.18. Péče o psí seniory            

3.19. Hlídání            

3.20. Venčení            

3.21. Fotografování            

3.22. Prodej chovatelských potřeb            

 

4. Vyhovuje Vám sortiment nabízených služeb a produktů? 

4.1. Ano 

4.2. Ne, doplňte prosím: …………………………………………………… 

 

5. Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření nabídky poskytovaných služeb? 

5.1.  Ano 

5.2.  Ne 

5.3.  Nevím 

 

6. Služba, kterou byste ocenili při jejím zavedení (lze zakrouţkovat více moţností): 

6.1. Hotelová sluţba 

6.2. Kosmetické balíčky 

6.3. Dárkové balíčky (kosmetika a doplňky stravy) 

6.4. Psí dorty a cukroví 

6.5. Prodej permanentek 

 

7. Ohodnoťte body Vaši spokojenost s následujícími faktory (5 bodů - velmi 

nespokojený/á, 1 bod - velmi spokojený/á; zakříţkujte v tabulce): 

 5 4 3 2 1 

7.1. Prostředí salónu (interiér)      

7.2. Místo, kde se salón nachází      

7.3. Provozní doba      

7.4. Obsluhující personál      

7.5. Individuální přístup ke zvířeti      

7.6. Cena sluţeb      

7.7. Odborné poradenství (pomoc, 

zodpovězení dotazů) 

     

7.8. Věrnostní bonusy      

7.9. Kvalita sluţeb      

7.10. Kvalita pouţívaných doprovodných 

produktů (šampón, nůţky, kartáč apod.) 

     

 

8. Vaše celková spokojenost se salónem je: 

8.1.   

8.2.   

8.3.  

8.4.  

8.5.  
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9. Jaká je přibližně vzdálenost mezi Vaším bydlištěm a salónem U čtyř tlapek? 

9.1. 0-5 km 

9.2. 6-10 km 

9.3. 11-15 km 

9.4. 16-30 km 

9.5. Nad 31 km 

 

10. Jste: 

10.1.  Muţ 

10.2.  Ţena 

 

11. Bydlíte ve: 

11.1.  Městě 

11.2.  Vesnici 

 

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

12.1.  Základní 

12.2.  Střední s výučním listem 

12.3.  Střední s maturitou 

12.4.  Vyšší odborné 

12.5.  Vysokoškolské 

 

13. Do jaké věkové kategorie patříte? 

13.1.  0-15 let 

13.2. 16-30 let 

13.3. 31-45 let 

13.4. 46-60 let 

13.5. 61-75 let 

13.6. 76 a více let 
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Příloha č. 3: Grafické vyhodnocení výzkumu 

Příloha 3.1: Rozdělení respondentů podle místa bydliště 

 

Příloha 3.2: Rozdělení respondentů podle vzdělání 
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Příloha 3.3: Rozdělení respondentů podle věku 

 

 

Příloha 3.4: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů podle pohlaví 
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Příloha 3.5: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb podle věku 

 

 

Příloha 3.6: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle zvířete 
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Příloha 3.7: Celková spokojenost zákazníků se salónem podle místa bydliště 
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Příloha č. 4: Numerické vyhodnocení výsledků třídění prvního stupně 

Příloha 4.1: Využití služeb salónu 

Využili jste služby salónu U čtyř tlapek? 

 Počet Procenta 

 Ano 162 76,8 

Ne 32 15,2 

Nevím 17 8,1 

Celkem 211 100,0 

 

 

 

Příloha 4.2: Rozdělení respondentů podle druhu zvířete, se kterým salón navštěvují 

Zvíře, se kterým salón navštěvujete? 

 
 

Počet Procenta 

 Se psem 147 87,0 

S kočkou  14 8,3 

S králíkem 8 4,7 

Celkem 169 100,0 

 

 

 

 

Příloha 4.3: Spokojenost zákazníků se stříháním srsti 

Ohodnoťte body každou službu dle Vaší spokojenosti: stříhání srsti 

Body Počet Procenta 

 1 

2 

0 

1 

0,0 

0,6 

3 6 3,7 

4 56 34,6 

5 77 47,5 

  Nevyuţívám 22 13,6 

Celkem 162 100,0 
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Příloha 4.4: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů 

Vyhovuje Vám sortiment nabízených služeb a produktů? 

 Počet Procenta 

 Ano 155 95,7 

Ne 7 4,3 

Celkem 162 100,0 

 

 

 

Příloha 4.5: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb 

Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření nabídky poskytovaných služeb? 

 Počet Procenta 

  Ano 75 46,3 

Ne 71 43,8 

Nevím 16 9,9 

Celkem 162 100,0 

 

 

 

Příloha 4.6: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb 

Služba, kterou byste ocenili při jejím zavedení: 

 
  

Počet Procenta 

 Hotelová sluţba 69 43,4 

Kosmetické balíčky 73 45,9 

Dárkové balíčky 46 28,9 

Psí dorty a cukroví 76 47,8 

Prodej permanentek 75 47,2 
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Příloha 4.7: Průměrná spokojenost zákazníků s vybranými faktory 

 

Ohodnoťte body Vaši spokojenost s následujícími faktory: 

 
Průměrné hodnocení v 

bodech 

  Prostředí salónu (interiér) 2,25 

  Místo, kde se salón nachází 2,02 

  Provozní doba 3,18 

Obsluhující personál 1,49 

Individuální přístup ke zvířeti 1,38 

Cena sluţeb 1,40 

Odborné poradenství (pomoc, zodpovězení dotazů) 1,85 

Věrnostní bonusy 3,23 

Kvalita sluţeb 1,28 

Kvalita pouţívaných doprovodných produktů (šampón, 

nůţky, kartáč apod.) 

1,53 
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Příloha 4.8: Jednovýběrový T – TEST týkající se průměrná spokojenost zákazníků 

s vybranými faktory 

One-Sample Test 

Faktory: 

Test Value = 3                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Prostředí salónu -10,274 161 0,000 -,753 -,90 -,61 

Místo, kde se salón 

nachází 

-15,935 161 0,000 -,981 -1,10 -,86 

Provozní doba 1,899 161 0,059 ,179 -,01 ,37 

Obsluhující personál -23,030 161 0,000 -1,512 -1,64 -1,38 

Individuální přístup 

ke zvířeti 

-31,788 161 0,000 -1,623 -1,72 -1,52 

Cena sluţeb -30,823 161 0,000 -1,605 -1,71 -1,50 

Odborné poradenství  -19,285 161 0,000 -1,148 -1,27 -1,03 

Věrnostní bonusy 2,340 161 0,021 ,228 ,04 ,42 

Kvalita sluţeb -35,502 161 0,000 -1,716 -1,81 -1,62 

Kvalita pouţívaných 

doprovodných 

produktů 

-21,628 161 0,000 -1,469 -1,60 -1,33 

 

 

 

Příloha 4.9: Celková spokojenost zákazníků se salónem 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

 Počet Procenta 

 velmi spokojen/á 130 80,2 

spokojen/á 25 15,4 

středně spokojen/á 5 3,1 

nespokojen/á 1 0,6 

velmi nespokojen/á 1 0,6 

Celkem 162 100,0 
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Příloha 4.10: Rozdělení respondentů podle vzdálenosti salónu od jejich bydliště 

Jaká je přibližně vzdálenost mezi Vaším bydlištěm a salónem U čtyř tlapek? 

 Počet Procenta 

 0-5 km 67 41,4 

6-10 km 40 24,7 

11-15 km 37 22,8 

16-30 km 12 7,4 

Nad 31 km 6 3,7 

Celkem 162 100,0 

 

 

 

Příloha 4.11: Rozdělení respondentů podle pohlaví 

Jste: 

 Počet Procenta 

 Muţ 65 40,1 

Ţena 97 59,9 

Celkem 162 100,0 

 

 

 

Příloha 4.12: Rozdělení respondentů podle místa bydliště 

Bydlíte ve: 

 Počet Procenta 

 Městě 87 53,7 

Vesnici 75 46,3 

Celkem 162 100,0 
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Příloha 4.13: Rozdělení respondentů podle vzdělání 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

 Počet Procenta 

 Základní 8 4,9 

Střední s výučním listem 47 29,0 

Střední s maturitou 62 38,3 

Vyšší odborné 18 11,1 

Vysokoškolské 27 16,7 

Celkem 162 100,0 

 

 

 

Příloha 4.14: Rozdělení respondentů podle věku 

Do jaké věkové kategorie patříte? 

 Počet Procenta 

 0-15 let 6 3,7 

16-30 let 41 25,3 

31-45 let 76 46,9 

46-60 let 27 16,7 

61-75 let 10 6,2 

76 a více let 2 1,2 

Celkem 162 100,0 
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Příloha č. 5: Numerické vyhodnocení výsledků třídění druhého stupně 

podle zvířete 

Příloha 5.1: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů podle zvířete 

S jakým zvířetem/zvířaty 

salón navštěvujete? 

Vyhovuje Vám sortiment nabízených služeb a 

produktů? 

Ano Ne 

Počet Procenta Počet Procenta 

 Se psem 140 95,2 7 4,8 

S kočkou  14 100,0 0 0,0 

S králíkem 8 100,0 0 0,0 

 

 

 

Příloha 5.2: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb podle zvířete 

S jakým 

zvířetem/zvířaty 

salón navštěvujete? 

Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření nabídky 

poskytovaných služeb? 

Ano Ne Nevím 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Se psem 68 46,3 65 44,2 14 9,5 

S kočkou  5 35,7 7 50,0 2 14,3 

S králíkem 6 75,0 2 25,0 0 0,0 

 

 

 

Příloha 5.3: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle zvířete 

Zvíře, se 

kterým salón 

navštěvujete? 

Služba, kterou byte ocenili při jejím zavedení 

Hotelová 

sluţba 

Kosmetické 

balíčky 

Dárkové 

balíčky 

Psí dorty a 

cukroví 

Prodej 

permanentek 

Procenta Procenta Procenta Procenta Procenta 

 Se psem 42,8 46,9 28,3 50,3 45,5 

S kočkou  53,8 53,8 46,2 23,1 76,9 

 S králíkem 37,5 37,5 37,5 12,5 62,5 
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Příloha 5.4: Celková spokojenost zákazníků se salónem podle zvířete 

 

S jakým 

zvířetem/zvířaty 

salón navštěvujete? 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

velmi spokojený/á spokojený/á středně spokojený/á nespokojený/á 

velmi 

nespokojený/á 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Se psem 120 81,6 23 15,6 3 2,0 1 0,7 0 0,0 

S kočkou  11 78,6 2 14,3 0 0,0 0 0,0 1 7,1 

 S králíkem 5 62,5 1 12,5 2 25,0 0 0,0 0 0,0 
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Příloha č. 6:   Numerické vyhodnocení výsledků třídění druhého stupně 

podle vzdálenosti salónu od bydliště 

Příloha 6.1: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů podle vzdálenosti 

salónu od bydliště 

 

Jaká je přibližně 

vzdálenost mezi 

Vaším bydlištěm a 

salónem U čtyř 

tlapek? 

Vyhovuje Vám sortiment nabízených 

služeb a produktů? 

Celkem Ano Ne 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-5 km 62 92,5 5 7,5 67 100,0 

6-10 km 39 97,5 1 2,5 40 100,0 

11-15 km 37 100,0 0 0,0 37 100,0 

16-30 km 11 91,7 1 8,3 12 100,0 

Nad 31 km 6 100,0 0 0,0 6 100,0 

 

 

 

Příloha 6.2: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb podle vzdálenosti salónu 

od bydliště 

 

Jaká je 

přibližně 

vzdálenost mezi 

Vaším 

bydlištěm a 

salónem U čtyř 

tlapek? 

Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření 

nabídky poskytovaných služeb? 

Celkem Ano Ne Nevím 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-5 km 32 47,8 30 44,8 5 7,5 67 100,0 

6-10 km 15 37,5 18 45,0 7 17,5 40 100,0 

11-15 km 19 51,4 16 43,2 2 5,4 37 100,0 

16-30 km 4 33,3 6 50,0 2 16,7 12 100,0 

Nad 31 km 5 83,3 1 16,7 0 0,0 6 100,0 
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Příloha 6.3: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle vzdálenosti salónu od bydliště 

Jaká je přibližně 

vzdálenost mezi 

Vaším bydlištěm 

a salónem U čtyř 

tlapek? 

Služba, kterou byste ocenili při jejím zavedení: 

Hotelová sluţba Kosmetické balíčky 

Dárkové balíčky 

(kosmetika a 

doplňky stravy) Psí dorty a cukroví Prodej permanentek 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-5 km 30 44,8 30 44,8 19 28,4 32 47,8 38 56,7 

6-10 km 20 51,3 15 38,5 10 25,6 21 53,8 12 30,8 

11-15 km 12 33,3 19 52,8 11 30,6 17 47,2 17 47,2 

16-30 km 3 27,3 6 54,5 2 18,2 5 45,5 5 45,5 

Nad 31 km 4 66,7 3 50,0 4 66,7 1 16,7 3 50,0 

 

 

Příloha 6.4: Celková spokojenost zákazníků se salónem 

Jaká je přibližně 

vzdálenost mezi 

Vaším bydlištěm 

a salónem U 

čtyř tlapek? 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

Celkem 

velmi 

spokojený/á spokojený/á 

středně 

spokojený/á nespokojený/á 

velmi 

nespokojený/á 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-5 km 50 74,6 14 20,9 3 4,5 0 0,0 0 0,0 67 100,0 

6-10 km 37 92,5 3 7,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 40 100,0 

11-15 km 30 81,1 5 13,5 1 2,7 0 0,0 1 2,7 37 100,0 

16-30 km 8 66,7 2 16,7 1 8,3 1 8,3 0 0,0 12 100,0 

Nad 31 km 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 
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Příloha č. 7:   Numerické vyhodnocení výsledků třídění druhého stupně 

podle pohlaví 

Příloha 7.1: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů podle pohlaví 

 

Jste: 

Vyhovuje Vám sortiment nabízených služeb a 

produktů? 

Celkem Ano Ne 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Muţ 62 95,4 3 4,6 65 100,0 

Ţena 93 95,9 4 4,1 97 100,0 

 

 

 

Příloha 7.2: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb podle pohlaví 

 

Jste: 

Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření nabídky 

poskytovaných služeb? 

Celkem Ano Ne Nevím 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Muţ 33 50,8 25 38,5 7 10,8 65 100,0 

Ţena 42 43,3 46 47,4 9 9,3 97 100,0 
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Příloha 7.3: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle pohlaví 

 

Jste: 

Služba, kterou byste ocenili při jejím zavedení: 

Hotelová sluţba Kosmetické balíčky 

Dárkové balíčky 

(kosmetika a doplňky 

stravy) Psí dorty a cukroví Prodej permanentek 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Muţ 28 43,8 30 46,9 18 28,1 26 40,6 31 48,4 

Ţena 41 43,2 43 45,3 28 29,5 50 52,6 44 46,3 

 

 

 

Příloha 7.4: Celková spokojenost zákazníků se salónem podle pohlaví 

 

Jste: 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

Celkem velmi spokojený/á spokojený/á 

středně 

spokojený/á nespokojený/á 

velmi 

nespokojený/á 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Muţ 51 78,5 10 15,4 3 4,6 0 0,0 1 1,5 65 100,0 

Ţena 79 81,4 15 15,5 2 2,1 1 1,0 0 0,0 97 100,0 
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Příloha č. 8:   Numerické vyhodnocení výsledků třídění druhého stupně 

podle místa bydliště 

Příloha 8.1: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů podle místa bydliště 

 

Bydlíte 

ve: 

Vyhovuje Vám sortiment nabízených služeb a 

produktů? 

Celkem Ano Ne 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Městě 81 93,1 6 6,9 87 100,0 

Vesnici 74 98,7 1 1,3 75 100,0 

 

 

 

Příloha 8.2: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb podle místa bydliště 

 

Bydlíte 

ve: 

Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření 

nabídky poskytovaných služeb? 

Celkem Ano Ne Nevím 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Městě 45 51,7% 35 40,2% 7 8,0% 87 100,0% 

Vesnici 30 40,0% 36 48,0% 9 12,0% 75 100,0% 
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Příloha 8.3: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle místa bydliště 

 

Bydlíte 

ve: 

Služba, kterou byste ocenili při jejím zavedení: 

Hotelová sluţba Kosmetické balíčky 

Dárkové balíčky 

(kosmetika a doplňky 

stravy) Psí dorty a cukroví Prodej permanentek 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Městě 38 44,2 41 47,7 24 27,9 38 44,2 49 57,0 

Vesnici 31 42,5 32 43,8 22 30,1 38 52,1 26 35,6 

 

 

 

Příloha 8.4: Celková spokojenost zákazníků se salónem podle místa bydliště 

 

Bydlíte 

ve: 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

Celkem 

velmi 

spokojený/á spokojený/á 

středně 

spokojený/á nespokojený/á 

velmi 

nespokojený/á 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Městě 63 72,4 19 21,8 4 4,6 1 1,1 0 0,0 87 100,0 

Vesnici 67 89,3 6 8,0 1 1,3 0 0,0 1 1,3 75 100,0 
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Příloha č. 9:   Numerické vyhodnocení výsledků třídění druhého stupně 

podle vzdělání 

Příloha 9.1: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů podle vzdělání 

 

Jaké je Vaše 

nejvyšší dosažené 

vzdělání: 

Vyhovuje Vám sortiment nabízených 

služeb a produktů? 

Celkem Ne Ano 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Základní 0 0,0 8 100,0 8 100,0 

Střední s výučním 

listem 

2 4,3 45 95,7 47 100,0 

Střední s 

maturitou 

4 6,5 58 93,5 62 100,0 

Vyšší odborné 0 0,0 18 100,0 18 100,0 

Vysokoškolské 1 3,7 26 96,3 27 100,0 

 

 

 

Příloha 9.2: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb podle vzdělání 

 

Jaké je Vaše 

nejvyšší 

dosažené 

vzdělání: 

Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření 

nabídky poskytovaných služeb? 

Celkem Ano Ne Nevím 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Základní 4 50,0 3 37,5 1 12,5 8 100,0 

Střední s 

výučním listem 

21 44,7 19 40,4 7 14,9 47 100,0 

Střední s 

maturitou 

29 46,8 29 46,8 4 6,5 62 100,0 

Vyšší odborné 9 50,0 6 33,3 3 16,7 18 100,0 

Vysokoškolské 12 44,4 14 51,9 1 3,7 27 100,0 
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Příloha 9.3: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle vzdělání 

Jaké je Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělání: 

Služba, kterou byste ocenili při jejím zavedení: 

Hotelová sluţba 

Kosmetické 

balíčky 

Dárkové balíčky 

(kosmetika a 

doplňky stravy) Psí dorty a cukroví 

Prodej 

permanentek 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 Základní 4 50,0 5 62,5 1 12,5 5 62,5 4 50,0 

Střední s výučním listem 20 44,4 19 42,2 17 37,8 20 44,4 21 46,7 

Střední s maturitou 22 36,1 26 42,6 17 27,9 27 44,3 30 49,2 

Vyšší odborné 9 50,0 8 44,4 4 22,2 8 44,4 11 61,1 

Vysokoškolské 14 51,9 15 55,6 7 25,9 16 59,3 9 33,3 

 

 

Příloha 9.4: Celková spokojenost zákazníků se salónem podle vzdělání 

Jaké je Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělání: 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

Celkem 

velmi 

spokojený/á spokojený/á 

středně 

spokojený/á nespokojený/á 

velmi 

nespokojený/á 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Procenta 

 Základní 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 

Střední s výučním listem 35 74,5 9 19,1 1 2,1 1 2,1 1 2,1 100,0 

Střední s maturitou 54 87,1 7 11,3 1 1,6 0 0,0 0 0,0 100,0 

Vyšší odborné 15 83,3 2 11,1 1 5,6 0 0,0 0 0,0 100,0 

Vysokoškolské 21 77,8 4 14,8 2 7,4 0 0,0 0 0,0 100,0 
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Příloha č. 10: Numerické vyhodnocení výsledků třídění druhého stupně 

podle věku 

Příloha 10.1: Vyhovování sortimentu nabízených služeb a produktů podle věku 

 

Do jaké 

věkové 

kategorie 

patříte? 

Vyhovuje Vám sortiment nabízených služeb a 

produktů? 

Celkem Ne Ano 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-15 let 0 0,0 6 100,0 6 100,0 

16-30 let 4 9,8 37 90,2 41 100,0 

31-45 let 3 3,9 73 96,1 76 100,0 

46-60 let 0 0,0 27 100,0 27 100,0 

61-75 let 0 0,0 10 100,0 10 100,0 

76 a více let 0 0,0 2 100,0 2 100,0 

 

 

 

Příloha 10.2: Názor na rozšíření nabídky poskytovaných služeb podle věku 

 

Do jaké 

věkové 

kategorie 

patříte? 

Zvýšila by se Vaše spokojenost při rozšíření 

nabídky poskytovaných služeb? 

Celkem Ano Ne Nevím 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-15 let 3 50,0 2 33,3 1 16,7 6 100,0 

16-30 let 20 48,8 17 41,5 4 9,8 41 100,0 

31-45 let 36 47,4 32 42,1 8 10,5 76 100,0 

46-60 let 11 40,7 13 48,1 3 11,1 27 100,0 

61-75 let 5 50,0 5 50,0 0 0,0 10 100,0 

76 a více let 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0 
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Příloha 10.3: Přání zákazníků rozšířit stávající nabídku služeb podle věku 

Do jaké 

věkové 

kategorie 

patříte? 

Služba, kterou byste ocenili při jejím zavedení: 

Hotelová sluţba Kosmetické balíčky Dárkové balíčky  Psí dorty a cukroví Prodej permanentek 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-15 let 3 50,0 4 66,7 0 0,0 5 83,3 3 50,0 

16-30 let 21 51,2 19 46,3 17 41,5 19 46,3 18 43,9 

31-45 let 29 39,2 28 37,8 18 24,3 39 52,7 31 41,9 

46-60 let 10 38,5 16 61,5 10 38,5 10 38,5 14 53,8 

61-75 let 5 50,0 5 50,0 1 10,0 2 20,0 7 70,0 

76 a více let 1 50,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0 

 

 

Příloha 10.4: Celková spokojenost zákazníků se salónem podle věku 

Do jaké věkové 

kategorie patříte? 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

Celkem 

velmi 

spokojený/á spokojený/á 

středně 

spokojený/á nespokojený/á 

velmi 

nespokojený/á 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-15 let 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

16-30 let 30 73,2 9 22,0 2 4,9 0 0,0 0 0,0 41 100,0 

31-45 let 63 82,9 9 11,8 2 2,6 1 1,3 1 1,3 76 100,0 

46-60 let 23 85,2 3 11,1 1 3,7 0 0,0 0 0,0 27 100,0 

61-75 let 8 80,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 
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Do jaké věkové 

kategorie patříte? 

Vaše celková spokojenost se salónem je: 

Celkem 

velmi 

spokojený/á spokojený/á 

středně 

spokojený/á nespokojený/á 

velmi 

nespokojený/á 

Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta Počet Procenta 

 0-15 let 5 83,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 

16-30 let 30 73,2 9 22,0 2 4,9 0 0,0 0 0,0 41 100,0 

31-45 let 63 82,9 9 11,8 2 2,6 1 1,3 1 1,3 76 100,0 

46-60 let 23 85,2 3 11,1 1 3,7 0 0,0 0 0,0 27 100,0 

61-75 let 8 80,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0 

76 a více let 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 



 
 
 

 

 


