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1 Úvod 

V dnešní době plné konkurence je nejen důležité zákazníky získat, ale také budovat 

dlouhodobý vztah. Zákazník musí cítit, že je o něj dobře pečováno, není klamán a při 

samotném nákupu se musí cítit pohodlně. K pohodlnosti při nákupu se váže široká škála 

aspektů. Nedokonalost jakéhokoliv faktoru může vést k dočasné či trvalé ztrátě zákazníků. 

Mezi tyto důležité faktory lze zařadit registrační formulář či objednávkový systém, webové 

stránky, orientace a navigace v nákupním centru, personál, dostatek nákupních košíků a 

mnoho dalších.  

Disciplína, která se zabývá komplexním přístupem k vývoji služby z pohledu 

zákazníka, se nazývá design služeb. Design služeb je nová disciplína, jejíž název vznikl z 

webdesignu a v zahraničí se rozvíjí již od roku 2005. Ve Velké Británii a USA ji začíná 

využívat řada specializovaných agentur. Teoretické základy této nové disciplíny položila 

skupina zainteresovaných odborníků v čele s Birgit Marger z kolínské International School 

of Design, která zároveň založila také sdružení Service Design Network.  

Klíčovým pojmem designu služeb je „zákazníkova cesta službou“, v rámci které jsou 

zmapovány všechny kontaktní body, které zákazník během interakce s firmou učiní a je 

navržena zkušenost, kterou by si měl zákazník odnést.  

Téma této diplomové práce jsem zvolila zejména vzhledem k jeho aktuálnosti a 

kontroverzním diskusím týkající se nově otevřeného nákupního centra Forum Nová 

Karolina. Výstavba této monumentální stavby v blízkosti centra Ostravy si získala nejenom 

mezi potenciálními zákazníky řadu příznivců, ale také odpůrců. Někteří obdivují moderní 

design a architektonickou jedinečnost této stavby, jiní naopak přirovnávají nákupní 

centrum k betonovému monstru a jaderné elektrárně Fukušima. Tito potencionální 

zákazníci se zapřísahali, že nákupní centrum nikdy nenavštíví.  

Zákazníci, kteří již v centru Forum Nová Karolina nakupovali, se také děli na dvě 

skupiny uživatelů. První skupina zákazníků je nadmíru spokojená také s interním 

prostředím nákupního centra, naopak druhá skupina zákazníků si stěžuje například na 

špatnou orientaci a nedokonalou navigaci. Tato problematika bude v mé diplomové práci 

podrobněji prozkoumána a objasněna zejména v kapitole analýza spokojenosti zákazníků 

zábavního a nákupního centra. 
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Cílem této diplomové práce je navržení designu služeb nákupního centra Forum 

Nová Karolina. Za účelem dosažení tohoto cíle využiji dvou typů marketingového 

výzkumu – dotazníkového šetření a skupinového rozhovoru. Dílčím cílem dotazníkového 

šetření je analýza spokojenosti zákazníků zábavního a nákupního centra. Dílčím cílem 

skupinového rozhovoru je analýza spokojenosti zákazníků z pohledu zaměstnanců 

vybraných obchodů nákupního centra Forum Nová Karolina.  

Výsledkem výzkumu bude konkretizace kritických míst, se kterými se zákazníci 

během cesty službou, tedy nákupním centrem Forum Nová Karolina potýkají. Tyto kritické 

body budou sumarizovány dle základního pojmosloví designu služeb, následně budou 

navrženy konkrétní doporučení týkající se zlepšení designu služeb určené zákazníkům 

nákupního centra Forum Nová Karolina. 
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2 Teoretická východiska marketingového designu služeb 

Tato kapitola je rozdělena na tří hlavní části. V první části jsou vysvětleny základní 

pojmy marketingu služeb, mezi které patří zejména vlastnosti služeb a marketingový mix. 

Ve druhé části je vymezen nový pojem design služeb a jeho metody. Poslední část je 

věnována spokojenosti zákazníků.  

2.1 Marketing služeb 

Sektor služeb se neustále rozšiřuje a vyvíjí, a to zejména vzhledem k enormně 

rostoucí životní úrovní a technologickému pokroku. Služby mají určité specifické 

vlastnosti, které vyžadují přistupovat k marketingu odlišným způsobem, na druhé straně 

mají také mnoho vlastností společných s výrobky. (Horner, Swarbrooke, 2003) 

V příloze č. 3 jsou uvedeny výsledky průzkumu BDO International, který vymezil osm 

základních megatrendů, dle kterých by se mohly služby v roce 2020 vyvíjet.  

S marketingem služeb úzce souvisí také interaktivní neboli vztahový marketing, který 

popisuje interakce mezi zákazníky, zaměstnanci a firmou a odráží tak vnímanou kvalitu 

služeb (viz obr. 2.1). Jelikož každá uzavřená transakce souvisí se spokojeností zákazníka, 

je v zájmu firmy dostatečně školit a motivovat své zaměstnance, aby takto uzavřená 

transakce znamenala získání a udržení dlouhodobě loajálního zákazníka. Neuspokojivé 

hodnocení spokojenosti zákazníků nese riziko šíření negativních referencí, a to nejen o 

dané službě, ale také o celé firmě. (Kotler et al., 2007) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Tři typy marketingu ve službách 

Zdroj: (Kotler et al., 2007) 
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2.1.1 Služba a její vlastnosti 

„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.“ (Vaštíková, 2008, str. 13) 

 

Vyjasnění různorodých definic služeb lze specifikovat dle vymezení jejich vlastností, 

které je od výrobků značně odlišují. Níže jsou popsány nejčastěji uváděné vlastnosti.  

 

Nehmotnost 

Nehmotnost služeb znamená, že služby nelze vystavit, ani si je před zakoupením 

prohlédnout, poslechnout, ochutnat ani se jich dotknout. Vzhledem k absenci hmotných 

charakteristik dochází před nákupem služeb ke zvýšené nejistotě. Kupující se tak snaží 

hledat prostředky, pomocí kterých by byli schopni posoudit kvalitu poskytovaných služeb. 

Své názory si vytvářejí na základě viditelných atributů, mezi které lze zařadit například 

lokalitu, personál, cenu, vybavení, prostředí apod. (Kotler et al., 2007) 

 

Neoddělitelnost 

Služba je většinou produkována za přítomnosti zákazníka, který se stává její 

neoddělitelnou součástí. V některých případech zákazník nemusí být přítomen během celé 

doby poskytování služby nebo lze samotného poskytovatele nahradit strojem. 

Neoddělitelnost také znamená, že služba je nejdříve prodána a pak teprve produkována a 

ve stejný čas spotřebována. (Vaštíková, 2008) 

 

Různorodost 

Není snadné službu provádět při každé příležitosti její spotřeby stejně. Kvalita služeb 

je proměnlivá a závisí na mnoha faktorech – kdo, kde, kdy a jakým způsoben službu 

poskytuje. (Kotler, Armstrong, 2004)  

V konečném důsledku závisí míra uspokojení zákazníka na chování zaměstnanců 

klíčových pozic. Firmy mohou provádět řadu opatření vedoucích ke zvyšování kvality 

poskytovaných služeb. Jedna z možností je investovat do postupů pro příjem a zaškolování 

zaměstnanců nebo zaměstnance motivovat či zvýšit jejich zodpovědnost vůči zákazníkovi. 

(Kotler et al., 2007) 
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Pomíjivost 

Pomíjivost služby znamená, že je služba neskladovatelná. Pomíjivost služeb se dá 

zvládnout s klidnějším průběhem, když je poptávka po službě relativně stálá a během dne 

téměř neměnná. Poskytovatelé služeb se snaží výkyvy mezi nabídkou a poptávkou 

vyrovnávat. (Kotler, Armstrong, 2004) Mohou zavádět tzv. diferencovanou cenovou 

politiku, zpřístupnit nabídku alternativních služeb, využívat systémy rezervací, najímat 

zaměstnance na částečný úvazek, některé služby sdílet nebo některé jednodušší úkoly 

přesunout na samotného zákazníka. (Kotler et al., 2007) 

 

Absence vlastnictví 

Při nákupu poskytované služby nezískává zákazník žádné vlastnictví. Zákazník si 

kupuje pouze právo na poskytnutí služby. Absence vlastnictví služby má vliv na 

distribuční kanály, prostřednictvím kterých se služba dostává k zákazníkům. Na 

zprostředkovatele služby nepřechází vlastnické právo. (Vaštíková, 2008) 

 

2.1.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix služeb obsahuje tzv. „7P“: produkt (product), cenu (price), 

distribuci (place), marketingovou komunikaci (promotion), lidi (people), materiální 

prostředí (physical evidence) a procesy (processes). Cílem správné kombinace 

jednotlivých prvků marketingového mixu je uspokojení potřeb zákazníků a generovat zisk. 

(Vaštíková, 2008) 

 

Bárta, Pátík a Postler (2009) tvrdí, že na marketingový mix by se nemělo nahlížet 

z pohledu prodávajícího, ale z pohledu kupujícího. Marketingový mix by pak vypadal 

následovně:  

 produkt = hodnota pro zákazníka (customer value); 

 cena = náklady, které zákazníkovi vznikají (cost to the cusotmer); 

 distribuce = pohodlí pro zákazníka (convenience); 

 marketingová komunikace = komunikace se zákazníkem (communication). 

 

Níže jsou popsány a vysvětleny jednotlivé nástroje marketingové mixu služeb spolu 

s teorií aplikovaného marketingového mixu v nákupních centrech.  

 



10 

 

Produkt 

„Cokoli, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit 

nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a 

myšlenky.“ (Kotler et al., 2007, s. 70) Dle Vaštíkové (2008) je služba složitý produkt, který 

lze definovat jako soubor hmotných a nehmotných aspektů. Služba obsahuje tři základní 

prvky: materiální prvky, smyslové požitky a psychologické výhody nabídky.  

Produkt v nákupních centrech 

 Horner a Swarbrooke (2003) tvrdí, že produkt nákupů ve volném čase může být 

různý, a to vzhledem k závislosti na konkrétním typu prodejního zařízení. Obecně obsahuje 

níže uvedené prvky: 

 produkty a hodnota jejich designu, estetického vzhledu, vlastností, pověstí a 

exkluzivity; 

 prodejní zařízení (umístění, výzdoba, vybavení, pověst atd.); 

 služby zákazníkům, přístup personálu a znalost produktu; 

 způsoby placení; 

 prodejní doba; 

 oblast umístění prodejny (prostředí, módnost, přístupnost, možnosti parkování 

vozidel apod.).  

Cena 

„Suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma hodnot, které zákazníci 

smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby.“ (Kotler et al., 2007, s. 71) 

Z marketingového hlediska se rozlišují dvě skupiny tvorby cen, které se dále dělí (Bárta, 

Pátík a Postler, 2009):  

1. Ceny vycházející z nabídky; 

a. nákladově orientovaná cena, 

b. žádoucí cena. 

2. Ceny vycházející z poptávky: 

a. cena na základě vnímané hodnoty, 

b. cena vycházející z konkurence, 

c. psychologická cena.  
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Cena v nákupních centrech 

Pro některé zákazníky může nakupování znamenat velmi ekonomický způsob trávení 

volného času prohlížením věcí a procházením se. Prodejní ceny jsou relativně vysoké, a to 

z důvodu pokrytí vysokých nákladů. Nákupy bývají často sezónní záležitostí, proto 

prodejci využívají nejrůznějších akcí a slev zejména ke konci dané sezóny, kdy se snaží 

vyprodat vzniklé zásoby, které by jinak ztratili hodnotu. (Horner, Swarbrooke, 2003) 

Dle výzkumu Shopping Monitor agentury Incoma GfK si Češi vybírají svou prodejnu 

zejména pro nákup potravin či drogerie podle nabídky výhodných slevových akcí. Dalšími 

rozhodujícími faktory jsou kvalita a čerstvost zboží. (Trend marketing, 2012) 

Distribuce 

„Veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné zákazníkům“. 

(Kotler et al., 2007, s. 71) Rozhodování o umístění služby bývá často kompromisem mezi 

potřebami poskytovatele a požadavky zákazníků. Rozhodování je často ovlivňováno 

flexibilitou zákazníků při spotřebě služby. V tomto případě rozhodují demografické, 

ekonomické, psychografické či kulturní faktory jednotlivých zákazníků. Podle způsobu 

umístění služby lze u zákazníků ovlivnit frekvenci impulzivních nákupů, které jsou pro 

obchodníky velmi přínosné. (Vaštíková, 2008) 

Distribuce v nákupních centrech 

Distribuce je v sektorech nákupních center chápána jako skutečné umístění nákupního 

komplexu nebo jednotlivých prodejen. Tento faktor hraje při rozhodování zákazníků, zda 

dané nákupní centrum navštíví nebo nikoli, významnou roli. (Horner, Swarbrooke, 2003) 

Marketingová komunikace 

„Činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti klíčovým 

zákazníkům a přesvědčují je k nákupu.“ (Kotler et al., 2007, s. 71) Do marketingové 

komunikace jsou zahrnuty veškeré komunikace s trhem. Pro marketingovou komunikaci je 

důležitá její dlouhodobá konzistence. Nevhodně zvolený komunikační mix může 

dlouhodobě poškodit ziskový potenciál značky či firmy. Do komunikačního mixu lze 

zařadit tyto prvky (Bárta, Pátík a Postler, 2009): 

 reklama (promotion), 
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 podpora prodeje (sales promotion), 

 přímý marketing (direct marketing), 

 vztahy s veřejností (public relations), 

 sponzoring (sponsoring), 

 internetová komunikace (on-line communication).  

Marketingová komunikace v nákupních centrech 

Jednotlivé prvky marketingové komunikace a jejich využití obvykle závisí na velikosti 

nákupních center a výši jejich předpokládaných výdajů. Menší nákupní centra většinou ke 

své marketingové komunikaci využívají tištěné letáky a ústní doporučení. Naopak větší 

nákupní komplexy si mohou dovolit investovat do reklamních kampaní v televizi, v rádiu, 

billboardech apod. (Horner, Swarbrooke, 2003) 

Lidé  

„Společnost se může od ostatních odlišit tím, že bude mít schopnější a spolehlivější 

personál obsluhující zákazníky. Pomáhá také nadšení a elegance.“ (Kotler, 2007, s. 723) 

Podíl lidí na nabídce služeb zahrnuje čtyři základní formy. První forma vyžaduje při 

produkci služeb účast zaměstnanců organizace, která službu nabízí. Jedná se o tzv. 

kontaktní, pomocný personál a ovlivňovatelé služby.  Další z forem vyžaduje aktivní 

zapojení zákazníka, který se stává spoluproducentem služby. Třetí formou působení lidí na 

nabídku služeb tvoří tzv. referenční skupiny. (Kotler et al., 2007) 

Lidé v nákupních centrech 

Zaměstnanci jsou jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti firmy. Řízení 

lidských zdrojů znamená mít správného člověka na správném místě, a to vše s optimálními 

náklady. Správnost se váže k dovednostem a schopnostem zaměstnance. Zaměstnavatel by 

měl své zaměstnance podpořit a zajistit jim dostatečný motivační program. V systému 

řízení lidských zdrojů je nutné skloubit potřeby a požadavky zákazníků, zaměstnanců a 

firmy. (Cimler, Zadražilová, 2007) 

Materiální prostředí 

Z důvodu nehmotnosti služby by měli poskytovatelé služeb zahrnout do svých 

marketingových úvah také řízení materiálního prostředí. Místní atmosféru nebo prostor 

zákazník vnímá jako první. Jeho očekávání je tak naplněno, nebo nikoli. (Vaštíková, 2008) 
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„Některé maloobchody účinně řídí fyzické prostředí svých prodejen a dokážou jim tak 

vtisknout velmi charakteristickou identitu.“ (Kotler et al., 2007, s. 723) 

Lze rozlišit dva druhy materiálního prostředí: periferní a základní. Periferní prostředí 

je součástí koupě služby, oproti tomu základní prostředí nemůže zákazník vlastnit.  Oba 

tyto druhy prostředí vytvářejí image služby a před její koupi zákazníka do jisté míry 

ovlivňují. (Vaštíková, 2008) 

Materiální prostředí v nákupních centrech 

Materiální neboli nákupní prostředí je tvořeno všemi prvky nákupního centra a jeho 

provozu – tj. zbožím, zaměstnanci, zařízením, plochami, provozními operaci, zákazníky 

apod. Do souboru prvků nákupního prostředí se nejčastěji řadí (Cimler, Zadražilová, 

2007): 

 design prodejny (store design), 

 dispoziční řešení prodejny (stole layout), 

 prezentace zboží, 

 zaměstnanci,

 zákazníci.  

Procesy 

„Firmy poskytující služby si mohou vybírat mezi různými procesy poskytování služeb. 

Někteří poskytovatelé služeb se také naučili využívat k odlišení od konkurence nové 

technologie.“ (Kotler et al., 2007, s. 723) 

Procesy jsou při poskytování služeb ovlivněny neoddělitelností služeb od zákazníka. 

Jedná se o interakci mezi zákazníky a zaměstnanci, která probíhá v několika po sobě 

jdoucích krocích. (Vaštíková, 2008) 

Lze rozlišit služby s vysokým a nízkým kontaktem se zákazníkem. Jednotlivé procesy 

jsou ovlivněny tím, zda je objektem poskytování služby spotřebitel nebo předměty v jeho 

vlastnictví nebo se odlišují mírou zapojení hmotných prvků. Lze charakterizovat tři 

systémy procesů poskytování služeb, a to masové, zakázkové a profesionální služby. 

(Vaštíková, 2008) 



14 

 

Procesy v nákupních centrech 

V nákupních centrech se dle jejich velikosti vyskytuje řada různých služeb. 

V závislosti na systémech procesů lze v nákupních komplexech nejčastěji nalézt masové či 

zakázkové služby. Masové služby jsou známy vysokou mechanizací a automatizací a velmi 

nízkou osobní interakcí. Jedná se o stravovací, finanční, bankovní služby či služby 

z oblasti cestovního ruchu. Zakázkové služby se vyznačují vysokou mírou přizpůsobivosti 

potřebám zákazníků. Je pro ně charakteristická střední míra kontaktu se zákazníkem. Lze 

zde zařadit služby opraven či montážní služby. (Vaštíková, 2008) 

2.2 Design služeb 

Design služeb je metodologie, pomocí které dochází k vytváření dokonalých služeb. 

Jedná se o komplexní pohled na služby s přihlédnutím k zákazníkově zkušenosti, stejně tak 

jako k technickým a provozním aspektům služeb. (Sauming, 2009) 

 

Jádrem designu služeb je komplexní přístup k vývoji služby z pohledu zákazníka 

s cílem vytvoření pozitivní zkušenosti po celou dobu jejího trvání. Častým pojmem je tzv. 

„zákazníkova cesta službou, v rámci které jsou zmapovány všechny kontaktní body (tzv. 

touchpoints), které zákazník během interakce s firmou učiní a je navržena zkušenost, 

kterou by si měl zákazník odnést. (Hazdra, 2010c) 

Cílem designu služeb není jen navrhnout plynulou cestu zákazníka skrz jednotlivé fáze 

služby, ale také vytvoření takové části, která zajistí její hladký průběh. Výsledkem designu 

služeb je záměrná komplexní jednoduchost poskytované služby. (Hazdra, 2010a) 

Design služeb začínají používat jak soukromé, tak veřejné instituce. V severských 

zemích lze již tuto novou disciplínu studovat na univerzitách, zejména uměleckých 

fakultách. Tímto faktem se potvrzuje dlouhodobější trend, že se inovace stávají čím dál 

více interdisciplinární záležitostí a že se prolínají s uměleckými disciplínami. (Hazdra, 

2010b) 

2.2.1 Klíčové pojmy designu služeb 

Heapy a Parker (2006) uvádí klíčové pojmy, které jsou pro design služeb specifické. 

Níže jsou popsány nejdůležitější z nich.  
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Cesta službou 

Analýza celé cesty službou poukazuje na jednotlivé body a jejich efektivitu. Samotné 

zaměření se na jednotlivá kontaktní místa neposkytuje širší obraz o spokojenosti či 

nespokojenosti zákazníků. Je třeba na službu nahlížet komplexně a do detailu. Cesta 

službou nezačíná například vstupem zákazníka do firemní budovy, ale začíná jeho 

potřebou, problémem, který se snaží řešit pomocí prvotního vyhledávání informací apod. 

Jedná se o metodu, která nabízí ucelenější obraz o postavení služby a jejích výstupů 

v každodenním životě. Cílem není zachycení optimalizace procesů, ale navržení nejlepší 

kombinace zážitků, které si zákazník odnese. (Heapy, Parker, 2006) 

 

Distribuční kanály  

S rozvojem technologií se objevuje řada nových způsobů, jak zákazníkům, služby 

přiblížit. Je důležité novým distribučním kanálům porozumět, jak vypadají a jak jsou 

propojeny. Využití webových aplikací či rezervačních systémů se stává v distribuci služeb 

novým trendem. Pokud jsou tyto technologie pro zákazníky intuitivní a pohodlné, zvyšuje 

se tak míra jejích loajality. (Heapy, Parker, 2006) 

 

Informační architektura 

Designéři vnímají služby jako propojení systémů, dialogů, zdrojů a procesů. 

Informační architektura navržena zákazníky je pro firmy velmi hodnotnou informací. 

Zákazníci při průchodu službou ihned poznají, kde jsou jejich priority naplněny a kde je 

nutné službu vylepšit. Jedná se o vizualizaci komplexního pohledu cesty službou z pohledu 

zákazníků, které využívají zejména ty organizace, které zamýšlejí své služby inovovat 

nebo měnit. Při použití informační architektury se pozornost při vývoji služeb soustředí 

nejprve na uchování uživatelů, až poté na konkrétní vzhled. (Heapy, Parker, 2006) 

 

Kontaktní body 

Jedná se o všechny hmatatelné prvky, které při průchodu službou přispívají do celkové 

uživatelské zkušenosti. V dnešní době se v oblasti brandingu prosazuje trend méně se 

zaměřovat na loga a vzhled. Více pozornosti je věnováno kontaktním bodům, a tomu jak 

každý prvek přispívá k tvorbě značky jako celku. Důležité je všechny kontaktní místa 

propojit a co nejvíce přizpůsobit potřebám zákazníků. (Heapy, Parker, 2006) 
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Prostředí 

Pod pojmem prostředí se zde nerozumí jen místo, kde je služba poskytována. Kromě 

fyzických prostor je důležité brát při designu služeb v potaz také prostředí internetových 

stránek, mobilní aplikace apod. I tento druh „virtuálního prostředí“ má na zákazníky 

značný vliv a na jeho základě si o dané značce či firmě začínají vytvářet první dojmy či 

předsudky. (Heapy, Parker, 2006) 

 

Strážci zákaznické zkušenosti 

Strážci zákaznické zkušenosti jsou nazývání klíčoví zaměstnanci, kteří tvoří most mezi 

poskytovateli služeb a zákazníky. Úkolem poskytovatelů je zajistit zaměstnancům takové 

podmínky, které je budou motivovat k dosažení co nejlepší zákaznické zkušenosti. (Heapy, 

Parker, 2006) 

 

Sdílené znalosti 

Při tvorbě nového designu služeb se mnohdy při vývoji služeb získávání poznatků a 

znalostí vyplácí zapojovat do vývoje služby komunitu spíše než jednotlivce. (Heapy, 

Parker, 2006) 

 

2.2.2 Metody designu služeb 

Při designu nové služby je zákazník ve středu zájmu. Prvním krokem je tedy 

porozumění jeho chování a potřeb. K tomu se využívá analýza trendů, která formuje 

jednotlivé trhy a firmy. Samotný design služeb využívá řadu metod, jak kvantitativních, 

tak kvalitativních. Některé z nich jsou rovněž využívány v produktovém vývoji, jako 

například skupinový rozhovor, mystery shopping, dotazníková šetření apod. (Hazdra, 

2010c) 

Design služeb dále využívá specifické metody, které jsou pro charakter služeb velmi 

důležité. Mezi tyto specifické metody patří např. etnografický výzkum, kdy samotní 

designéři procházejí celým procesem služby a identifikují kritická místa. (Hazdra, Kánská, 

2012) 

Etnografický výzkum – výzkum činů, nikoli názorů, probíhá v prostředí, kde je daná 

služba poskytována. Tento výzkum by měl tvořit integrální součást výzkumné a designové 
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strategie. Při plánování výzkumu je potřeba dbát několika významných zásad. Mezi ty 

nejdůležitější patří například to, že je nutné projít se zákazníky celý proces nákupu od 

prvního vyhledávání informací na webových stránkách až po užívání produktu či 

využívání služby apod. Není třeba se zákazníků ptát, stěžejní je zákazníky pozorovat. 

Cílem výzkumu není vnucovat zákazníkovi své představy či zkušenosti, nejde o to, aby 

zákazník odsouhlasil svůj názor v tazatelův prospěch, ale by sám vyjádřil své potřeby, 

pocity a myšlenky. (Hazdra, Kánská, 2012) 

Další metodou jsou tzv. persóny, jež představují modelové osoby reprezentující cílové 

skupiny, na kterých se zkoumá účinek nového designu služby. Pro vytvoření těchto 

modelových osob je důležité tyto osoby detailně identifikovat pomocí nejrůznějších 

charakteristických znaků jako jsou dovednosti, schopnosti, chování, postoje, typologie 

osobnosti apod. (Schneider et al., 2010) 

Takový přístup se využívá pro lepší pochopení potřeb zákazníků nebo také 

zaměstnanců. Cílem vytvoření persón je zjistit, jak pomocí designu prostředí přizpůsobit 

jednotlivé služby odlišným zákaznickým segmentům. Mělo by tak vzniknout prostředí 

vysoce intuitivní s téměř dokonalou navigací. (Hazdra, 2010a) 

 

Často se v oblasti designu služeb využívá metoda prototypování, která umožňuje projít 

celým procesem služby ještě před tím, než je služba oficiálně nabídnuta.  V rámci 

prototypování se lze ptát na otázky, které se zabývají funkčností, vhodností, rentabilitou či 

snadnou použitelností služeb. Prototypování lze vyzkoušet na mnoha cílových skupinách – 

potenciálních uživatelů služby, vývojářů služby či dokonce na samotných poskytovatelích. 

(Enginegroup, 2013) 

Bez prototypování se neobejde žádný designový projekt. Jedná se o výhodný nástroj, 

jak při vývoji služby snižovat riziko nezdaru a učit se z případných chyb. (Heapy, Parker, 

2006) 

Storybording je tzv. technika příběhů přejatá z filmového průmyslu. Jedná se o sérii 

snímků, které vyobrazují sled událostí zákazníkovy cesty službou. Při použití této metody 

je důležitý vizuální a bohatý popis designu služby, který zdůrazní její klíčová místa a 

momenty. Kvalita popisu záleží na stylu a dovednostech storybordera. (Enginegroup, 

2013) 
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V oblasti designu služeb se využívá celá řada metod, které jsou vždy přizpůsobeny 

danému projektu. Mezi další významné metody může patřit – filmování, kontextové 

interview, brainstorming, conjoint analýza a mnoho dalších. (Enginegroup, 2013) 

Výsledkem těchto metod je konkrétní obraz o vzorcích chování, případně popis 

problémů, kterým zákazníci čelí. Druhým krokem je navržení nové služby. Vzhledem 

k nehmotnosti služeb zde klíčovou roli hraje vizualizace prototypu pomocí nákresů, 

diagramů či virtuální simulace. Cílem je jednotná představa realizačního týmu o podobě 

služby a možnost koncept dále rozvíjet. Vzhledem k procesnímu charakteru služeb je nutné 

vidět zákazníkovu zkušenost jako sled aktivit v čase. Využívají se tak metody 

z uměleckých disciplín, jako je choreografie či grafické scénáře. (Hazdra, 2010a) 

Při procesu tvorby nového designu služby je nejdříve zmapována zákazníkova cesta 

službou, jsou určeny kontaktní místa a zároveň kritická místa či problémy, se kterými se 

zákazníci při průchodu samotnou službou potýkají. V kreativní fázi je navržena nová 

služba, definují se role personálu, zákazníků a nové procesy. Ve finální fázi je vytvořen 

prototyp nové služby a její testování. (Hazdra, 2010a) 

Uvedením otestované služby na trh proces designu nekončí. Služba se dále formuje a 

upravuje tak, aby co nejvíce odpovídala skutečné poptávce. Cílem není jednorázově 

vyvinout dokonalou službu, ale služby postupně inovovat. (Hazdra, 2010a) 

2.3 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka s nákupem závisí na přínosu produktu nebo služby v porovnání 

s jeho očekáváním. Zákazník tak může dosáhnout různých stupňů spokojenosti. V případě, 

že produkt či služba nedosáhne očekávání je zákazník nespokojen. Naopak pokud produkt 

či služba očekávání splní, je zákazník spokojen. V krajním případě může být zákazník 

velmi spokojen nebo zcela nadšen. (Kotler et al., 2007) 

Spokojenost zákazníků by měla být základním důsledkem vyšší hodnoty pro zákazníka 

a měřítkem výkonnosti podniku. Nejčastějším způsobem měření spokojenosti je index 

spokojenosti zákazníků (Customer Satisfaction Index – CSI), který vychází z hodnocení 

pomocí šestibodové škály od „zcela nespokojen“ po „zcela spokojen“. Dle různé úrovně 

spokojenosti zákazníků lze určit také jejich loajalita a míra jakým se tito zákazníci podílí 

na ekonomických výsledcích firmy. CSI měří celkový pohled na spokojenost zákazníků, 

ale pro řízení vztahů se zákazníky je nedostačující. (Lošťáková et al., 2009) 
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„Dnes je světově velmi populární model NPS (Net Promote Score), kdy je zákazník 

kontaktován emailem nebo SMS zprávou a hodnotí svou poslední nákupní zkušenost. NPS 

určuje hodnotu portfolia promotérů a kritiků značky. Z tohoto modelu vychází číslo, které 

ukazuje vývoj vnímání emoční loajality zákazníků a zároveň je to také benchmark pro 

porovnání s firmami v oboru.“ (Šimková, 2012, s. 47) 

2.3.1 Přístupy ke zjišťování spokojenosti zákazníků  

Bárta, Pátík a Postler (2009) popisují níže uvedené metody, pomocí kterých lze měřit 

zákazníkovu spokojenost či nespokojenost:  

Průzkumy spokojenosti zákazníků 

Hlavní metodou průzkumu spokojenosti zákazníků je písemné, on-line nebo 

telefonické dotazování. Cílem je zjistit vývoj trendu spokojenosti a loajality jednotlivých 

zákazníků. (Bárta, Pátík a Postler, 2009) 

Výzkum motivace 

Tento výzkum využívá ke zjištění slabých a silných stránek dané společnosti a rovněž 

ke zjištění vývoje trendu spokojenosti a loajality zákazníků. Užívanou metodou tohoto 

výzkumu jsou hloubkové rozhovory mezi zákazníky a zaměstnanci dané společnosti. 

(Bárta, Pátík a Postler, 2009) 

Mystery shopping 

Jedná se o tzv. fiktivní nakupování. Cílem je zjištění konkrétních postupů při prodeji 

jednotlivých výrobků či služeb, komplexnost informací, doprovodné služby, ochota a 

chování zaměstnanců a míra kvality nabízených služeb. (Bárta, Pátík a Postler, 2009) 

Systémy stížností a návrhů 

Systémy stížností a návrhů slouží zákazníkům k jejich vyjádření k nabízeným 

produktům či službám. Tyto systémy mohou být realizovány písemně, telefonicky nebo 

online přes sociální sítě, webové stránky apod. Tato metoda je velmi nízkonákladová. 

(Bárta, Pátík a Postler, 2009) 
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Analýza ztracených zákazníků 

Tato metoda je pro firmu velmi složitou záležitostí. Jejím cílem je určit procento 

zákazníků, kteří přestali být k firmě loajální a rozhodli se u ní nenakupovat. Dílčím cílem 

je zjištění důvodů proč se tak zákazníci rozhodli. (Bárta, Pátík a Postler, 2009) 

2.3.2 Poziční mapa  

Poziční mapa slouží k identifikování podnikatelských příležitostí. Poziční mapa se 

skládá ze dvou proměnných – spokojenosti a důležitosti. Nejdříve však musí být stanovena 

kritéria, která budou respondenti hodnotit v realizační fázi marketingového výzkumu. Na 

základě hodnot jednotlivých kritérií lze sestavit poziční mapu. Jednotlivé faktory jsou 

zaneseny do příslušných kvadrantů poziční mapy. (Ostrožná, 2009) 

První kvadrant znázorňuje tzv. motivátory.  Motivátory představují taková kritéria, 

která jsou pro respondenty nejdůležitější a zároveň jsou s nimi nejvíce spokojeni. 

Motivátory je potřeba udržovat na stávající úrovni. Druhý kvadrant zobrazuje tzv. faktory 

konkurenčních příležitostí, kde lze zařadit taková kritéria, která jsou pro respondenty 

velice důležitá, ale nejsou s nimi příliš spokojeni. Investice do zvyšování kvality těchto 

kritérií by měly navyšovány. Tzv. faktory marginálních příležitostí jsou zahrnuty do 

třetího kvadrantu. Tyto faktory vnímají respondenti jako nejméně důležité a zároveň jsou 

s nimi nejméně spokojeni. Kvalita těchto kritérií by měla být udržována na stávající úrovni 

nebo mírně zvyšována. Čtvrtý kvadrant zobrazuje tzv. přeinvestované faktory, které jsou 

pro zákazníky nejméně důležité, ale jsou s nimi nadmíru spokojeni. Investice do zvyšování 

kvality těchto kritérií by měly snižovány. (viz obr. 2.2), (Ostrožná, 2009) 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Poziční mapa 

Zdroj: (Ostrožná, 2009) 
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2.3.3 Nákupní chování 

Nákupní chování je proces, který probíhá od chvíle, kdy zákazník vstoupí do prodejny, 

až do té doby, kdy z ní odchází (viz obr. 2.3). Na vliv nákupního chování má osobnost 

zákazníka, jeho názory, postoje, znalosti, schopnosti, motivace, sociální role, referenční 

skupiny apod. (Vysekalová, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3 Model nákupního chování 

Zdroj: (Vysekalová, 2004, s. 46) 

Typologie z hlediska nákupního chování 

„Představitelka společnosti Peelers Paris, která se zabývá trendy v prodeji, dělí 

zákazníky do 4 typových kategorií, které představují kombinaci osobnostních vlastností a 

postojů ke světu obecně, které ovlivňují i jejich postoje k nákupu.“ (Vysekalová, 2004, s. 

220)   

 Bio zákazníci 

Jedná se o typ zákazníků, kteří jsou posedlí vším co je přírodní a ekologické a věří, že 

jsou bio produkty vyráběny pomocí technologických postupů, které jsou pro přírodu 

prospěšné a pro tělo velmi zdravé a nezatěžující organismus. (Vysekalová, 2004) 

Vstup do prodejny 

Orientace v prodejně 
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Obchodníci tomuto trendu vycházejí vstříc a využívají řadu PR kampaní, které 

podporují potraviny z ekologického zemědělství, a to i v případě, že se prodej biopotravin 

opožďuje za očekáváním především kvůli vysokým cenám. (Bartošová, 2011) 

 

 Vizionářští zákazníci 

Jedná se o zákazníky vysoce inovativní, vyhledávající stále nové produkty a služby, 

které doposud nevyzkoušeli. Tito zákazníci rádi vybočují z davu a velmi pečlivě sledují 

současný vývoj trhu. (Vysekalová, 2004) 

 Hedonističtí zákazníci 

Tito zákazníci chtějí své potřeby prostřednictvím koupě daného produktu či služby 

uspokojit na maximum. Chtějí prožít radost a podle toho se také chovají. Nestarají se o to, 

jak toho dosáhnout, ale chtějí, aby všemi smysly zachytili ten nepříjemnější prožitek. 

(Vysekalová, 2004) 

 Zákazníci s představivostí  

Zákazníci s představivostí se chtějí podílet na celém procesu, nejsou jen obyčejní 

kupující. Chtějí, aby byl každý produkt originál, aby vyprávěl příběh a nabídnul něco ze 

života. Jedná se o nový trend masové individuality. (Vysekalová, 2004) 

Typologie z hlediska nákupní orientace  

Pražská a Jindra (2002) rozdělují zákazníky z hlediska jejich nákupní orientace, kdy 

významnou roli sehrává citlivost na cenu: 

 Ekonomický v prodejně: cenově orientovaný, nákup je rutinní záležitost;  

 Apatický, mechanický: o nakupování se příliš nezajímá, nebaví ho; 

 Tradicionálně orientovaný: využívá řadu slev, kupónů a akcí, nakupuje rád; 

 Ekonomicky plánující: cenově orientovaný, ekonomicky velmi rozvážný; 

 Tvůrce domova: je věrný často jedné značce, nerad nakupuje ve více obchodech; 

 Konvenční: orientovaný na značku, nenakupuje v diskontech, nákupy neplánuje. 
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3 Charakteristika nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina 

Tato kapitola je rozdělena do tří částí. V první části je popsán dosavadní design služeb 

nákupního centra Forum Nová Karolina. V druhé podkapitole jsou zanalyzováni hlavní 

konkurenti nákupního centra a poslední podkapitola reflektuje aktuální vlivy 

makroprostředí, které mohou do jisté míry ovlivnit provoz nákupního centra.  

3.1 Design služeb Forum Nová Karolina  

V této podkapitole je popsán dosavadní design služeb nákupního centra forum Nová 

Karolina. Je zde představen poskytovatel služby Multi Corporation, popsány distribuční 

kanály, kontaktní body a prostředí centra. Nejen při vstupu zákazníka do budovy, ale také 

při prvotním vyhledávání informací by měly být tyto výše zmíněné prvky v souladu a 

zákazník by neměl vnímat žádné rozpory mezi očekáváním a realitou, tedy alespoň 

minimální.  

3.1.1 Poskytovatel služby  

Společnost Multi Corporation se drží filozofie, jejímž klíčovým slovem je „identita“. 

Cílem Multi Corporation je spojovat lidi dohromady, navrátit do měst a předměstí život a 

vytvořit životaschopný prostor. Multi Corporation se skládá ze skupiny společností, která 

se zabývá různými obory, které souvisejí s developmentem, investicemi a správou 

realitních projektů v Evropě. Společnost Multi Corporation spolupracuje s finančním 

partnerem morgan Stanley Real Estate Fund, čímž posílala svou pozici investujícího 

developera. (Majesticart.cz, 2012) 

MULTI Development  

Multi Development vytváří projekty originální povahy a spolupracuje se skupinou 

architektů z T+T design, kteří se specializují na inovativní územní plány a urbanistické 

koncepty, kdy v rámci jedinečnosti projektů a celkové spokojenosti jejich návštěvníků 

respektují místní kulturu a trh. (Majesticart.cz, 2012) 

MULTI Asset Management  

Multi Asset Managament nabízí prostřednictvím fondů nemovitostí investiční 

příležitosti dostupné též třetím stranám, stejně jako institucionálním investorům. Cílem 
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Multi Asset Management je vytvářet dlouhodobě udržitelný rozvoj projektů a výnosných 

investic do nemovitostí. (Majesticart.cz, 2012) 

MULTI Mall Management  

Multi Mall Management vytváří díky svým bohatým zkušenostem na evropském trhu 

přidanou hodnotu ke svému portfoliu. Tímto zajišťuje růst kvality a hodnoty svých 

projektů také v době po jejich dokončení. (Majesticart.cz, 2012) 

MULTI Investment  

Multi Investment vytváří ze svých prosperujících projektů dlouhodobé investice se 

záměrem budovat pestré pan-evropské portfolium prvotřídních nákupních center a dalších 

zajímavých projektů. Multi Investment se věnuje městům a regionům, ve kterých 

vybudovali své úspěšné projekty také po jejich dokončení a udržuje tak kontakt se svými 

obchodníky. (Majesticart.cz, 2012) 

Mezi zahraniční projekty společnosti Multi Corporation patří např. Musiskvartier – 

Amhem, Holandsko a Entre Deux – Maastricht, Holandsko. V rámci ČR společnost 

vybudovala např. centrum Chodov Praha, Forum Ústí nad Labem a Forum Liberec. 

(Majesticart.cz, 2012) 

3.1.2 Distribuční kanály 

Je důležité zákazníky zaujmout ještě před vstupem do samotné budovy nákupního 

centra a přiblížit jim povahu nabízených služeb. Z pohledu designu služeb by měli 

zákazníci distribučním kanálům dobře porozumět.  

Webové stránky  

Nákupní centrum spravuje webové stránky (www.forumnovakarolina.cz), kde mohou 

zákazníci najít spoustu aktuálních informací. Webová navigace by měla být pro zákazníky 

intuitivní a pohodlná, jedině tak lze zvýšit jejich loajalitu. Rozložení jednotlivých položek 

v rámci hlavního menu by mělo být pro pohodlnost uživatelů zjednodušeno a 

zpřehledněno.   

Nevýhodou je skutečnost, že vedení centra doposud nestačilo odstranit původní 

webové stránky (www.nova-karolina.cz), kde zákazník nalezne neaktuální informace a 

může ho to od dalších nákupů v centru odradit.  
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Sociální sítě 

S rozvojem oblíbenosti sociálních sítí je pro nákupní centrum velkou výhodou, že se 

s ohledem na svou hlavní cílovou skupinu rozhodlo založit profil centra na stránkách 

facebooku. Vzhledem ke své konkurenci dosahuje počet fanoušků stránky Forum Nová 

Karolina 13 310. Avion Shopping Park Ostrava eviduje 11 929 fanoušků a OC Futurum 

Ostrava pouze 8 223 fanoušků. Tyto sledované statistiky byly naměřeny ke dni 3. března 

2013.  

Doprava 

Nákupní centrum Forum Nová Karolina se nachází cca 500 m od historického centra 

města Ostravy. Toto strategické umístění lze chápat jako jeho jistou konkurenční výhodu. 

Velkou předností nákupního centra je jeho značná viditelnost z tzv. Frýdlantských mostů, 

ulice 28. října, na západě z ulice Místecké a železniční tratě, na jihu z ulice Frýdecké a 

řeky Ostravice a na východě ze stávajícího areálu výstaviště Černá louka. (Majesticart.cz, 

2012) 

Snadnou dostupnost k nákupnímu centru Forum Nová Karolina zajišťuje dobře 

zorganizovaná městská hromadná doprava. Pro účely návštěvy oblasti Nová karolina byla 

zřízena nová tramvajová zastávka. Na hranicích centra Nová Karolina a uvnitř území 

města se nacházejí taktéž autobusové a trolejbusové linky. Zákazníci přijíždějící 

automobilem se do nákupního centra dostanou snadno a rychle po silnici Místecká nebo 

Frýdecká. Oba příjezdy byly nově vybudovány na hranicích areálu a jsou napojeny na 

vnitřní dopravní systém uvnitř Nové Karoliny. (Majesticart.cz, 2012) 

Pohodlný přístup je usnadněn přímým pěším spojením s jen 300 m vzdáleným 

vlakovým nádražím Ostrava – Střed a Ústředním autobusovým nádražím. Pěší zákazníci 

se do nákupního centra dostanou přechodem přes elegantní lávku, pnoucí se nad ulicí 

Místecká a železničním koridorem. (viz příloha č. 4), (Majesticart.cz, 201) 

3.1.3 Kontaktní body 

Unikátní koncept budovy nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina 

zahrnuje celkem 58 000 m
2
 pronajímatelných prostor, z čehož téměř 80 % zabírají 

maloobchodní jednotky. Zbývající prostor je určen pro multikino, otevřenou jídelní zónu, 
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restaurace, kavárny, dětské koutky, letní terasy a mnoho dalších ploch s rozmanitými 

funkcemi. (Majesticart.cz, 2012) 

Nákupní centrum má podzemní parkovací plochy a supermarket, dvě podlaží 

s převážně maloobchodními jednotkami, jedno podlaží s kinosály, hlídáním dětí a 

zábavními funkcemi a nejvyšší podlaží projektované zejména pro oddechové a zábavní 

účely. Pro detailní přehled je v příloze č. 4 vyobrazen orientační plán nákupního centra. 

 (Majesticart.cz, 2012) Pro zákazníky je pro přechod do jednotlivých pater vybudován 

výtah, eskalátory a schodiště.  

Konkurenční výhody 

V nákupním centru Forum Nová Karolina byly otevřeny takové obchody, které 

zákazník nenalezne v žádném ze dvou hlavních konkurenčních nákupních center. Jedná se 

například o prodejny nabízející módní značky: Guess by Marciano, Armani Jeans, LIUJO, 

Calvin Klein Jeans, Peek & Cloppenburg, Oodji, House a mnoho dalších. Co se týká 

gastronomie mezi nové restaurace a kavárny na území Ostravska lze zařadit prodejny  

Pizza Coloseum, Sushi Point, Starbucks a další. Nákupní centrum vybudovalo pro zábavu 

rodin s dětmi rodinné centrum, dětský koutek a osmi sálové kino Cinema City. Nejen pro 

zákazníky sportovce je přímo v hlavní budově centra postaveno fitcentrum Pure Jatomi 

Fitness. (Web-evolution.cz, 2012a) 

Mezi služby určené všem zákazníkům patří úschovna kabátů a parkování. Úschovna 

kabátů není příliš dobře označena a zákazník ji nalezne v přízemí nákupního centra 

v rámci prodejny Oprava obuvi, výroba klíčů a razítek. Cena za úschovnu 1 kusu oblečení 

činí 20 Kč. (Web-evolution.cz, 2012a) 

V podzemním parkovišti nákupního centra se nachází 1 500 parkovacích míst. Ve 

všední dny nákupní centrum poskytuje 3 hodiny parkování zdarma. Za každou započatou 

hodinu zákazník zaplatí 30 Kč. O víkendech je parkování v centru neomezené a zcela 

zdarma. Návštěvníci kina Cinema City mají možnost, při nákupu vstupenky na pokladně, 

požádat o prodloužení doby parkování k pobytu na parkovišti do 01:00 hodin.  (Web-

evolution.cz, 2012a) 
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3.1.4 Zábava a zážitky  

Pro zábavu svých zákazníků pořádá centrum Forum Nová Karolina řadu akcí, výstav, 

soutěží, koncertů apod. Mezi ty nedávné patří například Valentýnská soutěž, Výstava 

Sběratelé světla, Z pohádky do pohádky s Budulínkem, Výstava Tibet a Barma na 

křižovatce aj. (Web-evolution.cz, 2012a) 

3.1.5 Prostředí 

Nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina je situováno v severozápadní a 

nejvíce exponované části území a je velmi dobře integrováno do urbanistické struktury 

městské zástavby Nová Karolina. Nákupní centrum je v této oblasti vzhledem ke své 

monumentální architektuře nejvýraznější budovou (viz příloha č. 4). Díky dobře situované 

poloze, spádové oblasti s více než jedním milionem obyvatel, snadnou dostupností a také 

díky své gigantické velikosti se Forum Nová Karolina stává novou regionální nákupní 

destinací v centru Ostravy. Novátorský a neotřelý design tohoto nákupního centra dozajista 

přispěje ke zvýšení atraktivity této městské části (viz příloha č. 3), (Majesticart.cz 2012) 

V nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě otevřel mobilní operátor 

Vodafone prodejnu s netradičním futuristickým designem. Prodejna je prozatím jediná 

svého druhu v ČR. Promyšlený design služeb se snaží zákazníky přilákat nejen na 

netypicky vypadající prostředí prodejny, ale také na nadstandardní služby. Fotografie viz 

příloha č. 5. (Meravá, 2012) 

Na atraktivních místech v prostorách centra je rovnoměrně rozmístěno několik 

samostatných audiovizuálních ploch. Tyto plochy tvoří moderní informační a reklamní 

médium, které dostalo název TV Forum Nová Karolina.  Jejím cílem je nabízet atraktivní 

informační a zábavný obsah určený všem návštěvníkům centra. (Web-evolution.cz, CZ, 

2012a) 

Navigace a orientace   

Pro lepší orientaci je u hlavního vchodu do budovy umístěn infostánek, kde mohou 

zákazníci požádat o orientační plánek centra v tištěné podobě nebo o program 

probíhajících či plánovaných akcí. Dále jsou v prostorách centra umístěny dva navigační 

dotykové panely s 3D orientačním plánem centra. Jeden dotykový panel je umístěn taktéž u 

hlavního vchodu do budovy centra, druhý v prvním patře naproti prodejny značek Guess 
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by Marciano, Armani Jeans a LIUJO. Dotykové panely nejsou na první pohled 

rozpoznatelné ani viditelně označené. (Web-evolution.cz, 2012a) 

V dalších fázích se bude projekt nová Karolina dále rozrůstat až do celkové rozlohy 

32ha/79akrů. Multifunkční centrum o celkové ploše 240 000 m
2
 bude zahrnovat nejen 

maloobchodní jednotky, ale také rezidenční objekty (přibližně 1 200 bytových jednotek), 

administrativní komplex, oddechová, zábavní a sportovní zařízení, rozsáhlé parkovací 

plochy, zelené plochy a prostory s dalším využitím. (Majesticart.cz, 2012) 

Rezidence Nová Karolina 

Rezidence Nová Karolina je součástí první fáze projektu Nová karolina (viz příloha č. 

4). Cílem této výstavby je nabídnout obyvatelům Ostravy rezidenční oblast s nadčasovým 

designem, která se stane přirozenou a logickou součástí urbanistické struktury města. 

Tento rezidenční komplex je určen pro všechny moderní obyvatele, kteří chtějí žít 

v blízkosti centra města Ostravy, mít na dosah kulturní, administrativní, nákupní a 

volnočasové zařízení a zároveň si užívat klidu a pohody v atraktivních prostorách plné 

zeleně. (Majesticart.cz, 2012) 

Budova s podlažím na úrovni ulice obsahuje restaurace, kavárny, místa určená 

k setkání lidí a také několik obchodních jednotek. V horních podlažích se nachází celkem 

240 bytových jednotek velikosti od 1+KK po mezonetové 5+KK s prostornými střešními 

terasami. V suterénu vnitřního nádvoří je umístěno 247 parkovacích míst pro obyvatele 

rezidence. (Majesticart.cz, 2012) 

Administrativní komplex Karolina Park 

Administrativní komplex Karolina Park je umístěn uprostřed nového urbanizovaného 

území, které vytváří pomyslnou bránu Nové Karoliny k historickému srdci Ostravy. (viz 

příloha č. 4) Tento administrativní komplex je tvořen 23 000 m
2
 kancelářských prostor 

rozložených do 6 podlaží, 4 000 m
2
 obchodních ploch a restauračních zařízení umístěných 

v přízemí budovy. Administrativní komplex má rovněž v podzemních prostorách své 

parkovací plochy. (Majesticart.cz, 2012) 

3.2 Analýza konkurence 

V této podkapitole je provedena analýza hlavních dvou konkurentů nákupního centra 

Forum Nová Karolina, mezi které patří Avion Shopping Park Ostrava a OC Futurum 
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Ostrava. Za další konkurenty lze považovat také obchodníky v centru města a ostatní velká 

nákupní a obchodní centra v blízkosti Ostravska.  

3.2.1 Avion Shopping Park Ostrava 

Před vznikem nového nákupního centra Forum Nová Karolina byl Avion Shopping 

Park Ostrava dozajista největším a nejznámějším nákupním centrem v Moravskoslezském 

kraji. Avion Shopping park Ostrava se však řídí mottem: „Být stále na prvním místě“.  

Poskytovatel služeb  

Poskytovatelem služeb nákupního centra je společnost Inter IKEA Centre Group A/S 

(IICG), která vyvíjí a provozuje nákupní destinace s unikátním kotevním nájemníkem 

IKEA. IICG spravuje víc než 1 000000 m
2
 prodejní plochy v třinácti zemích Evropy. 

Cílem společnosti je tuto plochu v průběhu následujících let zdvojnásobit a rozšířit svoje 

působení do Číny. (IICG Avion, 2013) 

Zákazníci 

Vedení Avionu tvrdí, že je nákupní centrum určeno pro zákazníky všech věkových 

kategorií. Velkou část návštěvníků tvoří rodiny s dětmi. Pro cílovou skupinu těch 

nejmenších má Avion vybudované dokonalé zázemí, které dozajista patří mezi jeho přední 

konkurenční výhodu. Mezi lákavé atrakce patří skluzavka v kavárně Coffeshop Company, 

dětské kino a koutek v oblasti jídelní zóny, vláček Mini Express, místnosti pro maminky 

s dětmi, dětské venkovní hřiště a mnoho dalších. (IICG Avion, 2013) 

Web a sociální sítě 

Avion se svými zákazníky aktivně komunikuje také na stránkách facebooku, kde 

vyhlašuje soutěže, slevové akce, eventy apod. Na webových stránkách se mohou zákazníci 

zaregistrovat do databáze centra, poté jim budou v pravidelných intervalech zasílány online 

newslettery.  

Doprava 

Nákupní centrum Avion je velmi dobře situováno, nachází se v Ostravě – Zábřehu na 

ulici Rudná. Avion je oblíbený zejména díky snadné dostupnosti všemi dopravními 

prostředky. Za konkurenční výhodu lze považovat speciální autobusovou linku tzv. 
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AVIONbus, která vyjíždí ze zastávky Nám. J. Gagarina přes autobusové nádraží UÁN až 

do nákupního centra, a to za symbolických 10 Kč. (IICG Avion, 2013) 

Kontaktní body 

Avion nabízí široké portfolio obchodů a služeb. Jednotlivé prodejny jsou řazeny dle 

klasických kategorií, mezi které patří: dětská móda, hračky, domácnost, elektronika, 

klenoty, hodinky, móda a další specifické služby či prodejny. Orientační plánek viz příloha 

č. 6. (IICG Avion, 2013) 

Zábava a zážitky 

Mezi další konkurenční výhodu Avionu patří pravidelná a velmi účinná marketingová 

komunikace, která láká své zákazníky nejen k nákupům, ale také k trávení volného času 

v zábavném prostředí. Avion pořádá marketingové akce v prostředí centra zaměřené na 

všechny věkové kategorie (děti, studenty, ženy a muže středního věku, sportovce apod.). 

Snaží se tak interaktivně zapojit své zákazníky, komunikovat s nimi a zároveň je přimět, 

aby v centru strávili více času, nejen nakupováním. Jedná se například o tyto akce: Veletrh 

zájmových kroužků, Lego dny, Pánský koutek, Night shopping, Festival chutí, dny Krásy 

apod. (IICG Avion, 2013) 

Cílem marketingové komunikace na tiskovinách je, aby se zákazníci dokázali 

s centrem ztotožnit. Pro tyto účely Avion vyhlašuje konkurzy „Hledáme nové tváře“, kdy 

jsou na všech tiskových materiálech vyfoceni lidé z řad veřejnosti. (IICG Avion, 2013) 

Inovace 

I když příchodu nové konkurenci nezabrání, o své prvenství neustále bojuje formou 

inovací a změn. Ke konci roku 2012 Avion otevřel 24 nových obchodů a rozšířil parkovací 

plochy o téměř 180 míst. Ve středové části centra probíhá rekonstrukce z důvodu realizace 

projektu Nový Avion. Tento projekt bude představen v březnu roku 2013 a mělo by se 

jednat o moderní a inovativní řešení, které přispěje k atraktivnosti celého centra. (IICG 

Avion, 2013) 

3.2.2 OC Futurum 

OC Futurum je třetím větším nákupním centrem na území Ostravska.  
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Poskytovatel služeb  

Poskytovatelem služeb obchodního centra je společnost CBRE Property Management 

(dříve EMCM), která je jednou z předních společností spravujících nemovitosti, zvláště se 

zaměřením, znalostmi a zkušenostmi se správou obchodních center. (Web-evolution.cz, 

2012b) 

Zákazníci 

Co se týká typizace zákazníků, vzhledem k marketingovým akcím, které centrum 

pořádá, se zaměřuje více na zákazníky středního věku, ale také na rodiny s dětmi. OC 

Futurum má jako jediné ze tří obchodních center v Ostravě, vybudovaný věrnostní 

program pro své zákazníky. Prostřednictvím karty FUTURUMclub se zákazníci stávají 

členy klubu věrných zákazníků OC Futurum v Ostravě. Za každý nákup v partnerských 

obchodech získá držitel této karty body, které lze proměnit za peněžní poukázky a ty pak 

využít k dalším nákupům. (Web-evolution.cz, 2012b) 

Web a sociální sítě 

Obchodní centrum komunikuje se svými zákazníky přes interaktivní stránky 

facebooku a prostřednictvím webových stránek, kde inzeruje online katalog aktuálních akcí 

a slev. 

Doprava 

 Obchodní centrum Futurum se nachází v Ostravě – Mariánských horách na ulici 

Novoveská. V blízkosti centra se nachází tramvajová, trolejbusová i autobusová zastávka. 

Zákazníci přijíždějící automobilem mají možnost pohodlně zaparkovat v podzemních či 

venkovních garážích. (Web-evolution.cz, 2012b) 

Kontaktní body 

Jednotlivé obchody a služby jsou v obchodním centru Futurum rozděleny dle kategorií 

jako jsou - móda, obuv a kožená galanterie, parfumérie a klenoty, restaurace a 

občerstvení, služby apod. Orientační mapu centra lze nalézt pouze v elektronické podobě 

na webových stránkách www.futurumostrava.cz. (Web-evolution.cz, 2012b) 
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Donedávna patřilo mezi hlavní konkurenční výhodu obchodního centra Futurum 

multikino CineStar. Dnes je nuceno dělit se o přízeň svých zákazníků s kinem Cinema City 

v NC Forum Nová Karolina. (Web-evolution.cz, 2012b) 

Zábava a zážitky 

Mezi nejznámější poměrně pravidelnou akci patří tzv. „Farmářské trhy“, které 

probíhají na parkovišti mezi hlavní budovou a přístavbou centra.  V prostorách centra 

proběhl také křest bestseleru známého moderátora a baviče Rudy z Ostravy nebo tzv. Bitva 

o Futurum – zápasy v Thajském boxu. Vnitřní prostory Futurum dále využívá jako 

reklamní plochu zejména k výstavě nových automobilů, nábytku apod. (Web-evolution.cz, 

2012b) 

Pro rodiny s dětmi Futurum organizuje pravidelné noční vyjížďky na inline bruslích 

tzv. Bladenights. V květnu roku 2012 bylo slavnostně otevřeno venkovní dětské hřiště, 

mezi další aktivity centra patří například oslava Mikuláše či Haloweenu. (Web-

evolution.cz, 2012b) 

Inovace 

V rámci jeho dvou konkurentů se zdá být nejkonzervativnějším obchodním a 

nákupním centrem. Poslední inovativní kroky byly vedením centra podniknuty v roce 

2007, kdy byla otevřena přístavba dvanácti obchodů. Řada architektů se k tomuto počinu 

stavěla více než kriticky. Přístavba byla postavena mimo hlavní budovu centra, její vzhled 

je fádní a samotná architektura nenaplnila očekávání. Nájemci se v prostorách nového 

komplexu často střídají, což vypovídá o jeho oblibě ze strany zákazníků. Vedení OC 

Futurum by mělo danou situaci zhodnotit a provést změny, které povedou k vyšší 

atraktivitě a zákaznické spokojenosti.  

3.3 Analýza makroprostředí 

Nákupní centrum Forum Nová Karolina bylo otevřeno v březnu roku 2012. Pro 

úspěšnost nově vznikajícího projektu a dokonalého designu služeb by měli developeři, 

investoři, manažeři a obchodníci vycházet nejen ze svých návrhů a strategií, ale také 

z faktických údajů makroprostředí, které jsou mnohdy opomíjeny. Vzhledem k poloze 

nákupního centra Forum Nová Karolina v této podkapitole analyzuji makroprostředí 

Moravskoslezského kraje v období od roku 2007 do roku 2011. 



33 

 

3.3.1 Demografické prostředí  

Počet obyvatel 

V tabulce 3. 1 lze vidět, že počet obyvatel Moravskoslezského kraje začíná od roku 

2008 pozvolna klesat. V roce 2007 činil počet obyvatel 1 249 897, zatímco na konci roku 

2011 se počet obyvatel snížil na 1 230 613. (ČSÚ, 2012a) 

Vedení nákupního centra by mělo tyto změny reflektovat a do budoucna předpokládat 

úbytek potencionálních zákazníků.  

Tab.  3.1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji v letech 2007 až 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 249 897 1 250 255 1 247 373 1 243 220 1 230 613 

Zdroj: (ČSÚ, 2012a), upraveno autorem 

Věková struktura 

Na základě údajů českého statistického úřadu (viz tab. 3. 2), lze tvrdit, že ve věkové 

struktuře od 15 let do 64 let dochází od roku 2009 ke snižování počtu obyvatel. Do roku 

2011 se počet obyvatel v této věkové skupině snížil o necelých 27 000. (ČSÚ, 2012a) 

Hlavní cílovou skupinu nákupního centra Forum Nová Karolina tvoří zákazníci ve 

věku 18 až 55 let. Ze statistických údajů vyplývá, že se počet obyvatel této cílové skupiny 

od roku 2009 do roku 2011 snižuje. Nákupní centrum, by tak mohlo v budoucnu ztrácet 

své primární potenciální zákazníky. Na druhé straně dochází k pozvolnému zvyšování 

počtu obyvatel ve skupině 0 až 14 let. Tím by se mohly případné ztráty potencionálních 

zákazníků nákupního centra v příštích letech postupně dorovnávat.  (ČSÚ, 2012a) 

3.3.2 Sociálně-kulturní prostředí  

Nákupní chování 

Téměř 80 % českých zákazníků nakupuje v souvislosti s ekonomickou krizí jinak než 

dříve. Studie společnosti INCOMA GfK potvrzuje, že počet jinak smýšlejících zákazníků v 

porovnání s rokem 2009 vzrostl o 14 %. Nákupní chování změnily zejména ženy, rodiny 

s dětmi a starší osoby. Změnou nákupního chování je myšleno vyhledávání nejrůznějších 

slev a akcí. (Drtinová, Cabal, 2012) 
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Tab.  3.2 Vývoj obyvatelstva ve věku od 15 let do 64 let 

2009 2010 2011 

883 792 875 959 857 430 

Zdroj: (ČSÚ, 2012a), upraveno autorem 

Návštěvnost nákupních center 

V roce 2011 klesl meziroční index návštěvnosti tuzemských nákupních center o 1,1 %, 

což v přepočtu znamená pokles počtu zákazníků o více než dva miliony. O své zákazníky 

přišla především nákupní centra v Moravskoslezském kraji. V první polovině roku 2012 se 

však situace změnila a nákupní centra navštívilo o 1,5 % více zákazníků než v roce 

předchozím. Významnější růst návštěvnosti (téměř o 3,1 %) zaznamenala především velká 

nákupní centra. (Finance.cz, 2012) 

Pro nákupní centrum Forum Nová Karolina je trend mírně zvyšující se návštěvnosti 

větších nákupních center pozitivním údajem. Důležitější bude pro NC Forum Nová 

Karolina sledovat návštěvnost také jeho hlavních konkurentů, mezi které patří zejména 

Avion Shopping Park a OC Futurum.  

3.3.3 Ekonomické prostředí  

Průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) 

Průměrná měsíční mzda se v Moravskoslezském kraji od roku 2007 mírně zvyšuje. 

V roce 2007 průměrná měsíční hrubá mzda dosahovala částky 19 236 Kč, na konci roku 

2010 stoupla téměř o 2 219 Kč na 21 455 Kč. (viz tab. 3.3) Údaje za rok 2011 nebyly 

doposud uvedeny. (ČSÚ, 2012b) 

Tab.  3.3 Průměrná hrubá měsíční mzda (v Kč) v letech 2007 - 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

19 263 20 730 21 136 21 455 x 

 

Zdroj: (ČSÚ, 2012b), upraveno autorem 

Dle statistických údajů se v průměru hrubá měsíční mzda zvyšuje, zákazníci by si tak 

mohli dovolit větší útratu (např. v nákupních centrech). Na druhou stranu je důležité brát 

v potaz také růst DPH a v souvislosti s ním také růst cen zboží a služeb.  
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Míra registrované nezaměstnanosti  

V roce 2008 byla za posledních pět let evidována nejnižší míra registrované 

nezaměstnanosti (8,49 %). Do roku 2010 došlo k významnému zvýšení o 3,87 procenta (na 

12,36 %), v roce 2011 nezaměstnanost klesla na 11,18 %. (viz tab. 3.4) V dalších letech se 

předpokládá, že nezaměstnanost opět vzroste. (ČSÚ, 2012c)  

Vybudováním NC Forum Nová Karolina a jeho přilehlých částí došlo ke vzniku 

nových pracovních pozic, které v roce 2012 posílily zaměstnanost nejen v rámci Ostravska, 

ale celého Moravskoslezského kraje.  

Tab.  3.4 Míra registrované nezaměstnanosti (v %) v letech 2007 až 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

9,62 8,49 12,14 12,36 11,18 

Zdroj: (ČSÚ, 2012c), upraveno autorem 

Podíl domácností ve skupině měsíčního čistého peněžního příjmu na osobu  

Měsíční čistý peněžní příjem (do 10 000 Kč) se jako podíl domácností ve skupině 

snížil v roce 2009 o necelých 7 %. Naopak příjmové skupiny od 10 0001 Kč až 20 000 Kč 

se v domácnostech o 7 % zvýšily.  Podíl domácností se v letech 2009 až 2011 v příjmové 

skupině od 20 001 Kč mění nepravidelně, a to pouze s půl procentními výkyvy. (viz tab. 

3.5), (ČSÚ, 2012d) 

Tab.  3.5 Podíl domácností ve skupině měsíčního čistého peněžního příjmu na osobu 

(v %) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (ČSÚ, 2012d), upraveno autorem 

  

2009 

 

2010 

 

2011 

 

do 10 000 Kč 

 

52,0 

 

45,9 

 

45,1 

 

10 001 – 20 000 Kč 

 

42,7 

 

49,0 

 

49,7 

 

20 001 – 30 000 Kč 

 

4,6 

 

3,7 

 

4,5 

 

30 001 Kč a více 

 

0,7 

 

1,3 

 

0,8 
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Pro nákupní centrum Forum Nová Karolina to znamená, že v rámci zvolené cílové 

skupiny (příjem na hranici 15 000 Kč a výše) dosahuje v rámci jedné domácnosti 

narůstající příjmy zejména v kategorii od 10 001 Kč do 20 0000 Kč. Frekvence nákupů by 

se mohla u této cílové skupiny pozvolna navyšovat.  

3.3.4 Přírodní prostředí 

Ochrana životního prostředí 

Do Moravskoslezského kraje bylo na ochranu životního prostředí, zejména do oblasti 

ochrany ovzduší a klimatu investováno 1 480 195 Kč (z celkových 3 625 582 Kč), nejvíce 

ze všech krajů v rámci celé České Republiky. V rámci oblasti nakládání s odpady se stal 

Moravskoslezský kraj druhým největším příjemcem investic. Do této oblasti bylo 

investováno 506 865 Kč (z celkových 9 644 538 Kč). (ČSÚ, 2012e) 

Je logické, že při stavbě nákupního centra se mezi odborníky i laickou veřejností 

projednávala otázka ochrany životního prostředí ze všech možných stran. Jedním z pozitiv 

je skutečnost, že při výstavbě nákupního centra a dalších objektů v rámci celého projektu 

došlo k radikální přeměně průmyslem zdevastovaného území, tzv. brownfield, v lokalitu 

vhodnou pro život v samotném centru moravskoslezské metropole. (Kubačáková, 2012) 

Výstavba nákupního centra Forum Nová Karolina dále zohledňuje snahu o úspory a 

šetrný přístup k životnímu prostředí. Nákupní centrum splňuje certifikační nároky 

britského standardu BREEAM. Jedná se o systém hodnocení budov britské organizace 

British Research Establishment (BRE), který se využívá od roku 1990 na celém světě. 

Tento systém se zaměřuje na hodnocení budov ve specifických kategoriích v závislosti na 

zeměpisné poloze a typologii stavby. Cílem hodnocení je vytvoření standardu, který 

posoudí vliv budovy na životní prostředí a kvalitu prostředí uvnitř dané budovy (jedná se o 

snížení spotřeb energií a vody a tím i provozních nákladů). (Daniel, 2013) 

3.3.5 Technicko-technologické prostředí 

Technologie RFID 

Řada českých obchodníků a dodavatelů začíná využívat revoluční technologii RFID, 

která umožňuje lépe porozumět chování zákazníků v jednotlivých prodejnách. Systém 

RFIDNGShopper (RFID Shopper Next Generation) využívá aktivní radiofrekvenční 

identifikace nákupních vozíků a košíků a umožňuje tak sledovat pohyb jednotlivých 
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zákazníků v prodejně. Tato technologie je oproti jiným starším metodám unikátní. (Drtina, 

Skála, 2012) 

3.3.6 Politicko-právní prostředí 

Nájemní smlouvy 

Výstavba tak rozsáhlého projektu vyžaduje postupovat v souladu s platnou legislativou 

České Republiky. Mezi nejdiskutovanější oblast v rámci legislativního prostředí patří 

nájemní smlouvy určené obchodníkům nákupního centra. Konkrétní výše nájmů není 

veřejně známá, ale dle odhadů a rozhovorů s obchodníky na internetu lze říci, že se 

průměrná částka měsíčního nájmu jedné prodejny pohybuje min. okolo 100 000 Kč za 

měsíc. (Lesková, 2012) 

Řada obchodníků si stěžuje na obsah nájemní smlouvy, kterou vědomě a dobrovolně 

podepsali. Tvrdí, že je smlouva téměř nevypověditelná. Některé smlouvy jsou postaveny 

tak, že pokud chce nájemce od smlouvy odstoupit dříve, než bylo domluveno, musí za sebe 

najít náhradu nebo zaplatit velmi vysokou částku, kterou nedisponuje. (Lesková, 2012) 

Současný ředitel nákupního centra Martin Kubík tvrdí, že všichni obchodníci měli 

šanci sjednat si podmínky nájemní smlouvy individuálně a o jednotlivých bodech smlouvy 

debatovat.  Je pravdou, že je nákupní centrum v provozu necelý rok a na závažná 

rozhodnutí a hodnocení, je příliš brzy. (Lesková, 2012) 
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4 Metodika sběru dat 

V této diplomové práci jsem využila metodiku marketingového výzkumu, který je 

rozdělen na dvě části. První část je tvořena osobním dotazováním zákazníků nákupního 

centra. Druhá polovina výzkumu je věnována skupinovému rozhovoru se zaměstnanci. 

Cílem těchto výzkumů by měla být analýza spokojenosti zákazníků se službami nákupního 

centra a analýza spokojenosti zákazníků z pohledu zaměstnanců. Cílem práce je 

navrhnout optimální design služeb nákupního centra.  

4.1 Dotazování 

Podkapitola dotazování je rozdělena na přípravnou a realizační fázi.  

4.1.1 Přípravná fáze 

Definování problému 

Nedávno otevřené nákupní a zábavní centrum Forum Nová Karolina je spojeno s řadou 

negativních ohlasů. Hlavním problémem je absence zpětné vazby prioritní cílové skupiny, 

která je pro management a budoucnost nákupního centra stěžejní.  

Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je analýza dosavadního designu služeb nákupního centra 

Forum Nová Karolina. Dílčím cílem je analýza spokojenosti zákazníků zábavního a 

nákupního centra, tzn. porozumění chování a potřeb této cílové skupiny. Výsledkem 

výzkumu bude konkretizace kritických míst dosavadního designu služeb nákupního centra 

z pohledu zákazníků a navržení případných kroků ke změně. 

Hypotézy 

H1: Téměř ¾ zákazníků neví, že NC Forum Nová Karolina poskytuje službu Úschovna 

kabátů. 

H2: Zábavní akce navštěvují více respondenti na mateřské dovolené než podnikatelé. 

H3: Více než polovina zákazníků se v nákupním centru cítí pohodlně, velmi dobře a 

příjemně.  
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Metoda marketingového výzkumu 

Nástroj sběru dat kvantitativního marketingového výzkumu tvoří strukturovaný 

dotazník (viz příloha č. 1). Pro tento typ dotazníku byla zvolena metoda osobního 

dotazování.  Samotné oslovování respondentů proběhne v místech a okolí nákupního 

centra Forum Nová Karolina. Dotazník obsahuje 20 otázek, z toho jsou čtyři otázky 

identifikační.  Jednotlivé bloky otázek se vztahují k  nástrojům marketingového mixu 

služeb.  

Klíčovým výstupem dotazníkového šetření by měla být poziční mapa, ve které budou 

zákazníci hodnotit důležitost a spokojenost s jednotlivými charakteristikami nákupního 

centra. Dalším výstupem bude výsledek sémantického diferenciálu, ve kterém zákazníci 

hodnotili, jak nákupní centrum vnímají.  

Výběrový soubor  

Základní soubor je tvořen všemi zákazníky nákupního centra Forum Nová Karolina. 

Výběrový soubor je složen ze 150 zákazníků obchodní centra Forum Nová Karolina, ve 

věku od 18 let. Byla zvolena výběrová nepravděpodobnostní technika – kvótní výběr. Tuto 

techniku lze použít pouze u populací, o kterých existuje dostatek informací.  Na základě 

údajů českého statistického úřadu jsem zjistila strukturu obyvatel Moravskoslezského kraje 

dle pohlaví (ženy – 51 %, muži – 49 %) a místa bydliště v Ostravě (24,5 %) a aplikovala ji 

na výběrový soubor tohoto výzkumu.  

Časový harmonogram 

V následující tabulce 4.1 je znázorněn plán časového harmonogramu jednotlivých 

činností, které spadají jak do přípravné, tak do realizační fáze.  

Rozpočet 

Náklady spojené s dotazníkovým šetřením odhaduji na částku 1 200 Kč. Tato částka 

zahrnuje zejména barvu do tiskárny a spotřebovaný papír.  

Pilotáž 

Pilotáž proběhla na začátku měsíce únor ve vnitřních prostorách nákupního centra 

Forum Nová Karolina. Pilotáž byla provedena na pěti respondentech z centra Ostravy, kteří 

porozuměli všem otázkám bez jakýchkoli připomínek či nejasností.  
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Tab.  4.1 Časový harmonogram výzkumu  

 

ČINNOSTI 

Měsíce - 2013 

Leden Únor Březen 

Definice problému, cíle a hypotéz    

Typ údajů, metoda marketingového 

výzkumu, výběrový soubor 

   

Plán výzkumu    

Tvorba dotazníků    

Pilotáž    

Sběr údajů    

Zpracování a analýza údajů    

 

4.1.2 Realizační fáze 

Sběr údajů 

Sběr údajů proběhl v první polovině února prostřednictvím osobního dotazování 

stávajících zákazníků nákupního centra Forum Nová Karolina. Místem sběru dat bylo 

určeno vnitřní prostředí centra a jeho blízké okolí.  

Zpracování a analýza údajů 

Datovou matici dotazníku jsem zpracovala v softwaru Microsoft Office Excel. 

Následnou analýzu a vyhodnocení dat jsem vypracovala v programu SPSS for Windows. 

Výběrový soubor 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 150 respondentů, kteří byli osloveni na 

základě kvótního výběru – dle struktury pohlaví v Moravskoslezském kraji, kdy ženy tvoří 

51 % a muži 49 % (viz příloha č. 8.21) a podle počtu obyvatel Moravskoslezského kraje 

žijících v Ostravě. Druhé kritérium se nepodařilo dodržet, jelikož hranice 24, 5 % obyvatel 

Ostravska byla překonána až o 57 %.  

Z výzkumu vyplynulo, že nadměrná většina (81,5 %) oslovených pochází z Ostravy, 

ostatních 18,5 % z jiných měst. Nejvíce oslovených uvedlo své trvalé bydliště v Ostravě-



41 

 

Moravské Ostravě, Ostravě-Mariánských horách a Ostravě Porubě. Co se týká návštěvníků 

z blízkých měst, patří mezi ně například Frýdek Místek či Čeladná (viz příloha č. 8.23).  

Průměrného čistého měsíčního příjmu do 15 000 Kč dosahuje 45 % respondentů.  

Příjem v rozmezí od 15 001 Kč do 30 000 Kč dostává téměř 41 % a zbylých 14 % 

oslovených disponuje příjmem v hodnotě více než 30 001 Kč (viz graf 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  4.1 Průměrný čistý měsíční příjem respondentů 

Co se týká ekonomického statusu, většina (53,2 %) oslovených patří do skupiny 

zaměstnanců a podnikatelů. Dalších 46,8 % respondentů jsou studenti (20,4 %), ženy na 

mateřské dovolené (16,8 %), důchodci (6 %) a nezaměstnaní (3,6 %). (viz graf 4.2)  

 

 

 

 

 

 

 

Graf  4.2 Ekonomický status respondentů 
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4.2 Skupinový rozhovor 

Tato podkapitola je rozdělena na přípravnou a realizační fázi.  

4.2.1 Přípravná fáze 

Definování problému 

Nákupní centrum Forum Nová Karolina se od počátku svého založení setkává 

s kritikou nejen z řad zákazníků, ale taky zaměstnanců. Pro komplexnost návrhu designu 

služeb tohoto nákupního centra považuji za významné získat feedback také z druhého 

pohledu – z pohledu zaměstnanců, jejichž motivace a názory ovlivňují nejenom celkový 

proces služby, ale také její dílčí složky jako jsou například zákazníci, prodejnost apod. 

Cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu je analýza dosavadního designu služeb nákupního centra 

Forum Nová Karolina. Dílčím cílem je analýza spokojenosti zákazníků z pohledu 

zaměstnanců vybraných obchodů nákupního centra Forum Nová Karolina. Výsledkem 

výzkumu bude konkretizace kritických míst dosavadního designu služeb nákupního centra 

z pohledu zaměstnanců a navržení případných kroků ke změně.  

Hypotézy 

H1: Zaměstnanci si u zákazníků všimli, že jim v NC Forum Nová Karolina chybí minimálně 

2 oblíbené značky či obchody.  

H2: Více než polovina zaměstnanců ví, kde se v NC Forum Nová Karolina nachází služba 

„úschovna kabátů“.   

H3: Většina zaměstnanců se v pracovním prostředí necítí příliš dobře.  

Metoda marketingového výzkumu 

Nástroj sběru dat kvalitativního marketingového výzkumu tvoří polostrukturovaný 

scénář skupinkového rozhovoru (viz příloha č. 2). Tento scénář bude předložen skupině 12 

zaměstnancům nákupního centra Forum Nová Karolina, kteří budou s předstihem o 

podrobnostech rozhovoru informováni. Rozhovor proběhne pod vedením autorky Sandry 

Vítkové v jedné z kaváren nákupního centra.  
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Zaměstnanci budou odpovídat na otázky, týkající se jednotlivých prvků marketingového 

mixu služeb nákupního centra. V závěru rozhovoru budou respondenti požádáni o vyplnění 

krátkého doplňkového dotazníku, který se skládá zejména z identifikačních otázek.  Cílem 

rozhovoru bude analýza spokojenosti zákazníků z pohledu zaměstnanců nákupního centra.  

Výběrový soubor  

Základní soubor je tvořen všemi zaměstnanci nákupního centra Forum Nová Karolina. 

Výběrový soubor bude tvořen 12 zaměstnanci obchodní centra Forum Nová Karolina, ve 

věku od 18 let. Byla zvolena výběrová nepravděpodobnostní technika – metoda vhodného 

úsudku.  

Časový harmonogram 

V následující tabulce 4.2 je znázorněn plán časového harmonogramu jednotlivých 

činností, které spadají jak do přípravné, tak do realizační fáze.  

Tab.  4.2 Časový harmonogram výzkumu  

 

ČINNOSTI 

Měsíce - 2013 

Leden Únor Březen 

Definice problému, cíle a hypotéz    

Typ údajů, metoda marketingového 

výzkumu, výběrový soubor 

   

Plán výzkumu    

Tvorba scénáře skupinového rozhovoru    

Pilotáž    

Sběr údajů    

 

Rozpočet 

Rozpočet skupinového rozhovoru je odhadován na 800 Kč. Tato částka zahrnuje tisk 

dotazníků a scénářů, ale také občerstvení ve formě nápoje pro každého z účastníků.  
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Pilotáž 

Pilotáž byla provedena v druhé polovině měsíce únor na dvou zaměstnancích 

nákupního centra, kteří měli posoudit, zda jsou otázky logické a srozumitelné. Oba 

respondenti scénář pochopili a neměli k němu žádné výhrady.  

4.2.2 Realizační fáze 

Sběr údajů 

Na konci února proběhl v kavárně Ostravanka, která se nachází v druhém patře 

nákupního centra, skupinový rozhovor. Na určené místo se dostavilo 12 zaměstnanců 

z jednotlivých prodejen nákupního centra Forum Nová Karolina.  Skupinový rozhovor byl 

zaznamenán prostřednictvím telefonního nahrávacího zařízení, se kterým všichni účastníci 

souhlasili. Celý rozhovor trval 1,5 h.  

Zpracování a analýza údajů 

Scénář skupinového rozhovoru a následné vyhodnocení jednotlivých otázek bylo 

zpracováno v softwaru Microsoft Office Word.  

Výběrový soubor 

Skupinového rozhovoru se zúčastnilo 12 zaměstnanců nákupního centra Forum Nová 

Karolina, z toho tvořilo 66,7 % žen a 33,3 % mužů. (viz příloha č. 10.1) Polovina 

respondentů je ve věku od 18 do 23 let, 41,7 % oslovených spadá do kategorie od 24 do 29 

let, zbylých 8,3 % do kategorie od 30 do 35 let. (viz příloha č. 10.2) Větší polovina (58,3 

%) zaměstnanců prodává v obchodech, které nabízí zboží, zbylá část, respondentů jsou 

prodavači v prodejnách nabízející služby (viz graf č 4.3). 

 

 

 

 

 

Graf  4.3 Zaměstnanci pracující v prodejně nabízející služby či zboží 
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5 Analýza spokojenosti zákazníků zábavního a nákupního centra  

Tato kapitola je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na analýzu 

kvantitativního výzkumu – dotazníkového šetření. Obsahem druhé části je analýza 

kvalitativního výzkumu – skupinového rozhovoru.  

5.1 Dotazování 

Cílem dotazování je analýza spokojenosti zákazníků zábavního a nákupního centra, 

tzn. porozumění chování a potřeb této cílové skupiny.  V této podkapitole jsou postupně 

analyzovány jednotlivé otázky, které jsou seskupeny dle základního pojmosloví designu 

služeb. Analýza dat je provedena na základě třídění prvního a druhého stupně dle 

ekonomického statusu a průměrné částky, kterou respondenti utratí v nákupním centru 

během jedné návštěvy. V poslední části jsou vyhodnoceny hypotézy. Strukturovaný 

dotazník se nachází v příloze č. 1. 

5.1.1 Uživatelé služeb – zákazníci 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu níže zmíněných kategorií otázek – frekvence 

nakupování zákazníků, průměrná útrata zákazníka během jedné návštěvy nákupního centra 

a s kým zákazníci nejčastěji navštěvují nákupní centrum.  

Frekvence nakupování zákazníků 

Více než polovina oslovených (60,26 %) jsou nepravidelnými zákazníky, 21,85 % 

nakupuje 1x až 2x za týden a pouze 17,88 % nakupuje 3x a více za týden. (viz příloha č. 

8.1) 

Všichni nezaměstnaní a více než 60 % studentů, zaměstnanců a důchodců navštěvují 

nákupním centrum nepravidelně. Naopak 51,1 % podnikatelů a 57,1 % respondentů na 

mateřské dovolené nakupují 1x-2x za týden nebo více než 3x týdně. (viz graf 5.1) 

Při třídění druhého stupně dle průměrné částky, kterou respondenti v nákupním centru 

utratí během jedné návštěvy, nebyly zjištěny žádné významné rozdíly.  
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Průměrná útrata zákazníka během jedné návštěvy nákupního centra 

Během jedné návštěvy nákupního centra průměrně utratí 65,6 % respondentů částku 

do 1 500 Kč. Částku nad 1 501 Kč průměrně utratí pouze 34,4 % oslovených. (viz graf 5.2) 

 

 

 

 

 

V rámci třídění druhého stupně dle ekonomického statusu utratí během jedné návštěvy 

nákupního centra všichni dotazovaní důchodci, 90 % nezaměstnaných a 82,3 % studentů 

maximálně částku ve výši 1 500 Kč. Na druhé stráně více než polovina (59,6 %) 

podnikatelů utratí více než 1 501 Kč. (viz příloha č. 8.10) 

Odpovědi respondentů se při třídění druhého stupně dle ekonomického statusu nijak 

výrazně nelišily.  

 

Graf č.  5.1 Frekvence nakupování dle ekonomického statusu 

Graf č.  5.2 Průměrná útrata během 1 návštěvy nákupního centra 
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S kým zákazníci nejčastěji navštěvují NC 

Pouze necelých 20 % respondentů nejčastěji navštěvují nákupní centrum samo. 

Ostatní nakupují nejraději v doprovodu svých kamarádů (28,5 %), rodinných příslušníků 

(27,8 %) nebo přítelkyně či přítele (23,8 %). (viz příloha č. 8.18) 

Sami nejraději nakupují podnikatelé (31,9 %) a důchodci (33,3 %). S rodinnými 

příslušníky nejčastěji nakupuje 64,3 % respondentů na mateřské dovolené. S přítelkyní či 

s přítelem tráví čas nakupováním zejména 33,3 % důchodců. Nákupní centrum nejčastěji 

navštěvuje 44,1 % studentů s kamarády.(viz graf 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídění druhého stupně na základě průměrné částky, kterou jsou respondenti schopni 

v nákupním centru utratit během jedné návštěvy, nebyly nijak významné.  

5.1.2 Distribuční kanály 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu níže zmíněných kategorií otázek – webové stránky 

a sociální sítě. 

Webové stránky 

Webové stránky nákupního centra Forum Nová Karolina zná pouze 31,8 % 

dotazovaných. Větší část (70,8 %) respondentů si vybavilo nové webové stránky 

nákupního centra s názvem www.forumnovakarolina.cz a zbylých 29,2 % si vzpomnělo na 

starší webové stránky s názvem www.nova-karolina.cz. (viz příloha č. 8. 14 - 8.15) 

Graf č.  5.3 S kým respondenti nejčastěji navštěvují NC – dle ekonomického statusu 
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Tato otázka byla jako jediná vyhodnocena v rámci třídění druhého stupně na základě 

jiného kritéria, než otázky ostatní. Níže uvedený graf vznikl na základě hodnot 

z kontingenční tabulky, která obsahovala informaci o názvu webové stránky a její 

vypovídací hodnotě neboli obsahu.   

Na nových webových stránkách nalezlo téměř 90 % dotazovaných vždy to, co hledali. 

Naopak s obsahem starších webových stránek bylo spokojeno pouze 10,8 % oslovených. 

(viz graf 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální sítě  

Více než polovina (54,3 %) respondentů není fanouškem NC Forum Nová Karolina na 

facebooku, z toho17,3 % respondentů facebook vůbec nemá.  Většina respondentů (29,8 % 

z celkových 45,7 %), kteří se stali fanouškem nákupního centra na facebooku, se přiznalo, 

že zde nejsou příliš aktivní. (viz příloha č. 8.17) 

Mezi hlavní fanoušky nákupního centra Forum Nová Karolina na facebooku patří 

necelých 70 % respondentů na mateřské dovolené. Profil na facebooku nemá vůbec 

založený 40 % nezaměstnaných a téměř 70 % důchodců. (viz graf 5.5) 

Při třídění druhého stupně dle průměrné částky, kterou respondenti v nákupním centru 

utratí během jedné návštěvy, nebyly zjištěny žádné významné rozdíly.  

Graf č.  5.4 Webové stránky a jejich vypovídací hodnota 
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Graf č.  5.5 Facebook NC Forum Nová Karolina – dle ekonomického statusu 

5.1.3 Kontaktní body 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu níže zmíněných kategorií otázek – nejčastěji 

využívané služby, obchody či služby, které v nákupním centru chybí a úschovna kabátů.  

Nejčastěji využívané služby  

Z grafu 5.6 vyplývá, že mezi tři nejčastěji využívané služby patří nákup oblečení, 

obuvi (28,5 %), restaurace, kavárny (27 %) a využití parkování zdarma (13,3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.  5.6 Nejčastěji využívané služby 
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Respondenti, kteří během jedné návštěvy nákupního centra utratí v průměru 

maximálně 500 Kč a respondenti, kteří utratí 1 501 Kč až 2 500 Kč, nejčastěji využívají 

tyto tři služby – nákup oblečení, obuvi, restaurace, kavárny a využití parkování zdarma. 

Naopak respondenti, kteří v nákupním centru utratí 501 Kč až 1 500 Kč a více než 2 500 Kč 

nejčastěji nakupují oblečení, obuv, navštěvují restaurace, kavárny a kino Cinema City. (viz 

příloha č. 9.1) 

Téměř 60 % respondentů na mateřské dovolené uvedlo jako třetí nejvyužívanější 

službu dětský koutek a rodinné centrum. Naopak 41,2 % studentů a 38,1 % zaměstnanců 

uvedlo na třetím místě návštěvu Kina Cinema City. (viz příloha č. 9.2) 

Obchody či služby, které v NC chybí 

Zákazníci v nákupním centru převážně postrádají tyto obchody – Baťa (19, 6 %), Zara 

(18,69 %) a Bershka (14,95). Někteří zákazníci (10,75 %) jsou se současnou nabídkou 

spokojeni a v nákupním centru jim nechybí žádné obchody (viz graf 5.7). Dále respondenti 

jmenovali značky, jako jsou Lee Cooper, Kenvelo, Diesel a Attrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.  5.7 Obchody či služby, které v nákupním centru chybí 

Obchod Baťa by uvítalo zejména 27 % respondentů, kteří v nákupním centru utratí 

průměrně za jednu návštěvu maximálně 500 Kč. Obchod Bershka v nákupním centru chybí 

30,6 % respondentům, kteří v nákupním centru průměrně za jednu návštěvu utratí 501 Kč 
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až 1 500 Kč. Obchod Desigual postrádá v nákupním centru zejména cílová skupina (25 %), 

která v nákupním centru během jedné návštěvy průměrně nakoupí v hodnotě 1 501 Kč až 

2 500 Kč. (viz příloha č. 9.3) Dále této cílové skupině v nákupním centru chybí další 

značky jako Lee Cooper, Kenvelo a Diesel.  

Především respondenti (35 %), kteří v rámci jedné návštěvy centra utratí více než 

2 500 Kč, by v nákupním centru ocenili zastoupení značek ZARA a Baťa. (viz příloha č. 

9.3) 

Přesně polovině nezaměstnaným a důchodcům v nákupním centru nechybí žádné 

obchody. Druhá polovina důchodců by v nákupním centru uvítala obchod Baťa. (viz 

příloha č. 9.5) 

Mezi další značky, které uvedli sami respondenti, patří například Pull and Bear, kdy 

tento obchod v nákupním centru postrádá téměř 70 % respondentů na mateřské dovolené. 

Značku Diesel zvolilo 41,2 % podnikatelů. Většina studentů (55,6 %) a téměř 40 % 

zaměstnanců nejčastěji odpověděli, že by v nákupním centru ocenili také obchod Kenvelo 

(viz graf 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.  5.8 Další obchody či služby, které v nákupním centru chybí podle 

ekonomického statusu 

Úschovna kabátů 

Zákazníci, kteří využili službu „úschovna kabátů“ tvoří téměř 26,5 %. Z toho bylo 

necelé 3 % zákazníků nespokojených. Větší část (73,5 %) zákazníků tuto službu doposud 

nevyužilo, a to z důvodu, že o této službě nevěděli (43 %) nebo o ni nemají zájem (30,5 %). 

(viz příloha č. 8.7) Lze předpokládat, že zákazníky, kteří do nákupního centra přijedou 

automobilem, nebude tato služba vůbec zajímat. 
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V grafu 5.9 lze vidět, že je služba „úschovna kabátů“ nejméně vyhledávána studenty 

(14,7 %) a nejvíce důchodci (30,3 %) a nezaměstnanými (30,3 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.  5.9 Využití služby „úschovna kabátů“ – podle ekonomického statusu 

Při třídění druhého stupně dle průměrné částky, kterou respondenti v nákupním centru 

utratí během jedné návštěvy, nebyly zjištěny žádné významné rozdíly.  

5.1.4 Ceny a slevové akce 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu níže zmíněných kategorií otázek – ceník parkování 

a slevy.  

Ceník parkování 

Pro 31,8 % dotazovaných je ceník parkování vyhovující. Naopak 39,7 % respondentů 

není s ceníkem parkování spokojeno a ostatních 28, 5 % parkoviště centra nevyužívá. (viz 

příloha č. 8.9) 

S ceníkem parkování není spokojena většina respondentů (53,1 % a 65 %), kteří 

během jedné návštěvy nákupního centra utratí od 1 501 Kč do 2 500 Kč a více než 2 501 

Kč. Ceník parkování nejvíce vyhovuje 35,1 % respondentům, kteří v nákupním centru 

průměrně utratí maximálně částku do 500 Kč. (viz příloha č. 9.6) 

Z výzkumu vyplynulo, že s ceníkem parkování souhlasí zejména 60 % 

nezaměstnaných. Téměř 60 % podnikatelů a polovina respondentů na mateřské dovolené 

s ceníkem parkování nesouhlasí. Parkování vůbec nevyužívá necelých 70 % důchodců. (viz 

graf 5.10) 
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Graf č.  5.10 Ceník parkování – dle ekonomického statusu 

Slevy 

Slevy jsou pro 48,4 % zákazníků při rozhodování, zda nákupní centrum navštíví 

nejdůležitějším faktorem. Pro 25,8 % zákazníků tento faktor není rozhodující a ostatní 

(25,8 %) respondenti na tuto otázku neměli názor. (viz příloha č. 8.8) 

Slevy jsou nejméně důležitým faktorem pro 35 % respondentů, kteří během jedné 

návštěvy nákupního centra utratí v průměru více než 2 501 Kč.  Pro 54 % respondentů, 

kteří v nákupním centru průměrně utratí maximálně 500 Kč, jsou slevy naopak tím 

nejdůležitějším faktorem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.  5.11 Důležitost SLEV – podle ekonomického statusu 
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Podle třídění druhého stupně dle ekonomického statusu jsou slevy nejméně důležitým 

faktorem pro 25,5 % podnikatelů. Naopak pro 70 % nezaměstnaných a 64,3 % respondentů 

na mateřské dovolené je tento faktor nejdůležitější.(viz graf 5.11) 

5.1.5 Zábava a zážitky 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu níže zmíněné kategorie otázek – zábavní akce. 

Zábavní akce 

V prostorách nákupního centra se pravidelně odehrávají zábavní akce určené různým 

cílovým skupinám. Těchto zábavních akcí se zúčastnilo pouze 34,4 % respondentů. Mezi 

nejnavštěvovanější akce patří módní show, akce s dětmi, výstavy a koncerty.  Většina (51,7 

%) oslovených tyto akce nezajímají, ostatní (13,9 %) se o těchto akcích vůbec nedozvěděli. 

(viz příloha č. 8.11 – 8.12) 

Zábavních akcí se účastní především respondenti (46,9 %), kteří během jedné 

návštěvy nákupního centra utratí v průměru 1 501 – 2 500 Kč. Nejvíce navštěvovanou 

zábavní akcí je u této cílové skupiny módní show, kterou zhlédlo 40 % respondentů. (viz 

příloha č. 9.8) 

Nabídku zábavních akcí využívají převážně respondenti na mateřské dovolené (67,9 

%), nezaměstnaní (60 %) a důchodci (50 %). Respondenti na mateřské dovolené nejčastěji 

navštěvují „akce s dětmi“, nezaměstnaní „koncerty“ a důchodci „výstavy“. Většina 

studentů (73, 5 %), zaměstnanců (64,3 %) a podnikatelů (61,7 %) tyto akce nezajímají. (viz 

graf 5.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf č.  5.12 Zábavní akce – dle ekonomického statusu 
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5.1.6 Prostředí 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu níže zmíněných kategorií otázek – navigace a 

orientace v nákupním centru. 

Navigace v nákupním centru 

61,66 % zákazníků se v nákupním centru cítí negativně (dezorientovaně, zmateně a 

ztraceně) a zbylých 38,34 % respondentů se cítí pozitivně (pohodlně, velmi dobře a 

příjemně). (viz příloha č. 8.6) 

Na základě třídění druhého stupně dle ekonomického statusu lze tvrdit, že se studenti 

v nákupním centru cítí nejvíce pozitivně ze všech analyzovaných skupin. Negativní 

odpovědi (dezorientovaně, zmateně a ztraceně) jsou u skupiny studentů zastoupeny vždy 

nejnižšími hodnotami. Naopak pozitivní odpovědi (pohodlně, velmi dobře a příjemně) mají 

u cílové skupiny studentů (kromě odpovědi „velmi dobře“) hodnoty nejvyšší. (viz graf 

5.13) 

 

 

 

 

 

 

Odpovědi respondentů se při třídění druhého stupně dle průměrné částky, kterou utratí 

v nákupním centru během jedné návštěvy, nijak výrazně nelišily.  

Orientace v nákupním centru 

Ke snadnější orientaci v nákupním centru používá polovina respondentů tištěných map 

a služeb infostánku nebo se ptají (23,8 %) prodavačů či kolemjdoucích. Pouze 6,8 % 

Graf č.  5.13 Jak se respondenti v nákupním centru cítí – dle ekonomického statusu 
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dotazovaných nevyužívá ke snadnější orientaci žádných prostředků. Digitální dotykové 

panely pomáhají k lepší orientaci v centru jen 17,9 % respondentům. (viz příloha č. 8.13) 

Většina respondentů na mateřské dovolené (60 %) a 50 % důchodců si nechají poradit 

u obsluhy infostánku. Podle tištěných map se v nákupním centru orientuje 50 % důchodců 

a 50 % nezaměstnaných. Při ztrátě orientace v nákupním centru vyhledává 38, % 

zaměstnaných respondentů dotykové digitální panely. Téměř 70 % důchodců se při špatné 

orientaci ptá kolemjdoucích či prodavačů centra. (viz graf 5.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při třídění druhého stupně dle průměrné částky, kterou respondenti v nákupním centru 

utratí během jedné návštěvy, nebyly zjištěny žádné významné rozdíly.  

5.1.7 Sémantický diferenciál 

Zákazníci hodnotili na škále 1 – 5, jak nákupní centrum vnímají. Co se týká 

pozitivních pocitů, zákazníci vnímají nákupní centrum Forum Nová Karolina spíše jako 

nesrovnatelné s jinými NC (3,34), nadčasové (2,51) a s rozmanitým sortimentem (2,21). Na 

základě negativních aspektů zákazníci hodnotí nákupní centrum spíše jako nevytížené 

(3,87), chaotické (3,56), nudné (3,41) a negativně barevné (3,32). (viz příloha č. 8) 

Při třídění druhého stupně dle průměrné částky, kterou respondenti v nákupním centru 

utratí během jedné návštěvy, se až na velice mírné výkyvy, jednotlivé odpovědi příliš 

Graf č.  5.14 Orientace v nákupním centru – dle ekonomického statusu 
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nelišily. Respondenti, kteří během jedné návštěvy nákupního centra utratí do 500 Kč, se 

přiklánějí spíše k tomu názoru, že je nákupní centrum nadčasové (2,00), nejvíce se od této 

cílové skupiny liší odpověď (2,30) respondentů, kteří utratí více než 2 500 Kč. (viz graf 

5.15) 

V odpovědi, zda se zákazníkům jeví nákupní centrum spíše jako srovnatelné s jinými, 

se nejvíce lišily odpovědi respondentů, kteří během jedné návštěvy nákupního centra utratí 

do 500 Kč (3,65) a 501 až 1 500 Kč (3,11). (viz graf 5.15) 

 

Graf č.  5.15 Sémantický diferenciál 

5.1.8 Poziční mapa 

V poziční mapě (viz graf 5.16) jsou nejvýznamnější hodnoty zachyceny hned v prvním 

kvadrantu, který znázorňuje tzv. motivátory, které jsou pro respondenty nejdůležitější a 

zároveň jsou s nimi nejvíce spokojeni. Z výzkumu vyplývá, že mezi motivátory 

respondenti zařadili tyto faktory: obsluhující personál, personál infostánku a slevové 

akce.  

Ve druhém kvadrantu tzv. faktorů konkurenčních příležitostí se vyskytuje: WC, 

rozmanitost sortimentu, ceník parkování, druh obchodů a služeb a navigační systém. 

Tyto faktory jsou pro zákazníky nákupního centra nejdůležitější, ale nejsou s nimi příliš 

spokojeni.  
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Zábavní akce jsou jediným faktorem, který patří do třetího kvadrantu tzv. 

marginálních příležitostí. Tento faktor vnímají respondenti jako nejméně důležitý a 

zároveň jsou s ním nejméně spokojeni.  

Jako nejméně důležité, ale s vysokou hodnotou spokojenosti zákazníci označili tyto 

faktory: web, facebook, provozní doba a vzhled/image nákupního centra, které spadají do 

kvadrantu tzv. přeinvestovaných faktorů.  

 

Graf č.  5.16 Poziční mapa 

5.1.9 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Téměř ¾ zákazníků neví, že NC Forum Nová Karolina poskytuje službu Úschovna 

kabátů. 

Hypotéza H1 se nepotvrdila. Pouze 43 % respondentů nevědělo, že nákupní centrum 

poskytuje službu „úschovna kabátů“. (viz příloha č. 8.7) 

H2: Zábavní akce navštěvují více respondenti na mateřské dovolené než podnikatelé. 
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Hypotéza H2 se potvrdila. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že se zábavních akcí 

zúčastnilo téměř 70 % respondentů na mateřské dovolené a pouze 25,5 % podnikatelů. (viz 

graf 5.12) 

H3: Více než polovina zákazníků se v nákupním centru cítí pohodlně, velmi dobře a 

příjemně.  

Hypotéza H3 se nepotvrdila. Jelikož většina zákazníků (61,6 %) se v nákupním centru 

cítí negativně (dezorientovaně, zmateně a ztraceně). Menší část zákazníků (38,4 %) se 

naopak v nákupním centru cítí pozitivně (pohodlně, velmi dobře a příjemně). (viz příloha 

č. 8.6) 

5.2 Skupinový rozhovor 

Skupinový rozhovor se konal za účelem zjištění spokojenosti zákazníků z pohledu 

zaměstnanců vybraných obchodů nákupního centra Forum Nová Karolina. Skupinového 

rozhovoru se zúčastnilo 12 zaměstnanců. Níže jsou dle základního pojmosloví designu 

služeb analyzovány kategorie jednotlivých otázek. V poslední části jsou vyhodnoceny 

hypotézy. Scénář rozhovoru se nachází v příloze č. 2.  

5.2.1 Zprostředkovatelé služeb – klíčoví zaměstnanci 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu kategorie otázek týkajících se pracovního prostředí 

zaměstnanců.  

Pracovní prostředí zaměstnanců 

V rámci rozhovoru bylo zjištěno, že jsou zaměstnanci se svým nadřízeným spokojeni a 

cítí se být také dostatečně motivováni a ohodnoceni. Zaměstnavatelé na své pracovníky 

nevyvíjejí žádné velké nátlaky zejména v souvislosti s tíživou situací týkající se vysokých 

nájmů. Většinou se zaměstnanci setkávají s lidským přístupem a pochopením. Sami 

zaměstnavatelé si jsou velmi dobře vědomi nízkého pohybu zákazníků v rámci jejich 

prodejny.  

Jeden z dotázaných zaměstnanců se cítí pod velkým nátlakem a naopak nelidským 

přístupem. V pracovním prostředí se tedy necítí dobře a zvažuje o výpovědi. Tento 

zaměstnavatel klade příliš vysoké nároky na své pracovníky a dává jim za vinu nízké denní 

tržby.  
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Zaměstnanci nejsou spokojeni s otvírací dobou nákupního centra, která je 

v jednotlivých prodejnách stanovena do deváté hodiny večerní. Všichni se shodli na tom, 

že od osmé hodiny večerní se v nákupním centru pohybuje minimum zákazníků.  

5.2.2 Distribuční kanály 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu kategorie otázek týkajících se webových stránek a 

sociálních sítí.  

Webové stránky a sociální sítě 

Ani jedna ze zkoumaných prodejen nevyužívá inzerce na webových stránkách centra. 

Důvodem je vysoká cena reklamy. Mnozí zaměstnanci název webových stránek ani 

neznají. Co se týká sociálních sítí, většina prodejen publikuje novinky či slevové akce 

prostřednictvím facebooku Forum Nová Karolina.  

5.2.3 Kontaktní body 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu kategorie otázek týkajících se sortimentu zboží a 

služeb, obchodů, které v nákupním centru chybí a úschovny kabátů a zavazadel.  

Sortiment zboží a služeb  

Co se týká sortimentu zboží, zákazníci si nestěžují, naopak jsou s hloubkou i šířkou 

sortimentu spokojeni. Zaměstnanci se snaží svým zákazníkům maximálně vyhovět, to 

znamená, že v případě, že nemají na prodejně k dispozici zboží, které inzerují v online 

katalogu na webových stránkách nebo zboží, které mají na jiné prodejně v rámci ČR, jsou 

schopni toto zboží zákazníkovi objednat.  

Zaměstnanci přistupují svým ochotným jednáním ke svým zákazníkům velmi 

strategicky. Snaží se tak o získání loajality u svých zákazníků a poskytnutí maximální péče.  

Obchody, které v nákupním centru chybí 

Ze zkušenosti zaměstnanců se zákazníci nejčastěji zajímají o obchody značek ZARA a 

Bershka, které jim v nákupním centru Forum Nová Karolina chybí. Dále se zákazníci 

vyptávají na klasické banky, mezi které patří Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB, 

apod. Zaměstnancům v nákupním centru chybí zastoupení pobočky České pošty.  
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Očekávání některých zákazníků, kteří v novém nákupním centru nenašli své oblíbené 

obchody, by tak nemuselo být naplněno.   

Úschovna kabátů a zavazadel 

Zákazníci se často v jednotlivých prodejnách ptají, zda se v nákupním centru nachází 

úschovna kabátů, popřípadě, kde ji najdou. Zejména prodejny v přízemí se setkávají s touto 

otázkou minimálně 10x denně. Většina zaměstnanců nemá o úschovně kabátů žádné 

tušení, a mnohdy chybně odhadují, že by se úschovna kabátů mohla nacházet v rámci 

prodejny „Čistírna kabátů“. V některých případech zaměstnanci schovají zákazníkům 

kabáty či tašky přímo do skladu své prodejny. Úschovna kabátů se ve skutečnosti nachází 

přímo v přízemí v rámci prodejny „Opravna obuvi, výroba klíčů a razítek“.  

Je zřejmé, že je tato služba velmi špatně komunikována. Některé zákazníky by 

nedostatečnost této služby mohla zbytečně odradit.  

5.2.4 Ceny a slevové akce 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu kategorie otázek týkajících se cen, nájmu prodejen 

a slevových akcí.  

Ceny 

Zákazníci si na ceny zboží či služeb nestěžují. Téměř každá prodejna reflektuje dvě 

skupiny zákazníků, ti kteří se jen dívají a procházením po jednotlivých obchodech tráví 

svůj volný čas, a ti, kteří jsou loajální a v pravidelných intervalech v prodejně nakupují. 

Ceny jsou ve většině poboček v rámci ČR standardizované.  

Vzhledem ke standardizaci cen si nemohou jednotlivá nákupní centra v rámci ČR 

konkurovat.  

Nájem prodejen 

Na otázku, zda je cena měsíčního čistého nájmu pro jejich prodejnu příliš zatěžující, 

odpovědělo 83,7 % respondentů, že ano, zbylá část uvedla opak. (viz příloha č. 10.3) 

Měsíční čistý nájem prodejen, ve kterých pracuje přesně polovina oslovených respondentů, 

se pohybuje okolo 80 000 Kč až 130 000 Kč. Někteří respondenti (8,3 %) uvedli, že výše 

nájmu je větší než 130 001 Kč. Ostatní respondenti (8,3 %) výši nájmu neznají (viz graf 

5.17). 
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Slevové akce 

V období, kdy v prodejnách probíhají slevové akce, zaměstnanci evidují zvýšenou 

frekvenci zákazníků. Průměrná denní útrata na jednoho zákazníka se v prodejnách 

s módním oblečením pohybuje od 1 500 Kč do 2 500 Kč. Jinak je to u služeb, jako jsou 

cestovní kanceláře, zákazník zde utratí v průměru 7 000 Kč až 30 000 Kč na osobu.  

V dnešní době konkurenčního boje se obchodníci potýkají s řadou neloajálních 

zákazníků, kteří se zajímají více o nejnižší ceny a slevové akce než o kvalitu zboží či 

služeb. Někteří obchodníci se snaží zvýšit loajalitu svých zákazníků pomocí věrnostních 

programů. 

5.2.5 Zábava a zážitky 

Tato podkapitola zahrnuje analýzu kategorie otázek týkajících se zábavních akcí.  

Zábavní akce 

Všem dotazovaným zaměstnancům se jeví zábavní akce, které centrum pořádá jako 

nelákavé, velmi rušivé a špatně zacílené. Z důvodu velmi špatné akustiky se mnohdy 

zaměstnanci v prodejně neslyší. Všichni zaměstnanci uvedli, že jsou akce určeny zejména 

pro rodiny s dětmi a mladé lidi ve věku převážně od 12 let do 18 let. Na otázku, zda 

zaměstnanci evidují v den konání zábavní akce větší příliv zákazníků, téměř všichni 

odpověděli, že ano, ale v žádném případě nezaznamenávají vyšší tržby.  

Graf č.  5.17 Výše měsíčního čistého nájmu prodejen 
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5.2.6 Prostředí   

Tato podkapitola zahrnuje analýzu kategorie otázek týkajících se navigace, orientace 

v nákupním centru a umístění prodejny.  

Navigace a orientace 

Všichni dotazovaní zaměstnanci denně zákazníkům radí, jak se dostanou do jiného 

obchodu či patra. Většinou zákazníci hledají toalety, které jsou špatně označené a na tak 

velký nákupní komplex je jich málo, stejně jako přebalovacích pultů pro maminky 

s malými dětmi. Zákazníci si pletou východy, stěžují si na nesouměrnost eskalátorů, 

klasického schodiště a na malý počet výtahů.  

Zaměstnanci se snaží být přívětiví a zákazníkům poradit. Většinou posílají zákazníky 

do informačních stánků, k dotykovým panelům nebo jim daný obchod vyhledají přímo na 

webových stránkách nákupního centra. Problémem je, že informační stánek je na celé 

nákupní centrum pouze jeden. Dotykové panely jsou tři, ale většinou nefungují nebo 

nejsou dobře technicky vyřešeny.  

Zaměstnanci tvrdí, že by zákazníkům pomohl lepší navigační systém. Většina 

zaměstnanců nemá s orientací v nákupním centru problém, jelikož se v centru pohybují 

denně a zvykli si. Jiní se orientují taktéž dle tištěných map, oblíbených obchodů nebo se 

ptají hlídačů centra. 

Umístění prodejny 

Všichni zaměstnanci nákupního centra mají pocit, že nejlepší umístění prodejny je 

v přízemí, a to zejména k vůli blízkosti hypermarketu Albert a podzemních garáží. 

Zaměstnanci těchto prodejen jsou s lokalitou velmi spokojeni a tvrdí, že umístění prodejny 

má značný vliv na počet příchozích zákazníků. Naopak zaměstnanci prvního patra už tak 

spokojeni nejsou, a to zejména díky nesouměrnosti eskalátorů, schodiště a výtahů, které 

v tomto patře způsobují zákazníkům velmi špatnou orientaci. Zaměstnanci prodejen se 

sportovním oblečením, které jsou umístěny v druhém patře, si na svou pozici velmi stěžují.  

Původní záměr vedení nákupního centra byl uspořádání prodejen v jednotlivých 

patrech dle nabízených kategorií (sport, móda, obuv, kosmetika apod.). Nakonec jsou 

prodejny v jednotlivých patrech uspořádány neorganizovaně s výjimkou druhého patra, ve 

kterém se nachází jídelní zóna a řada sportovních obchodů. S lokalizací jídelní zóny lze 
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souhlasit, naopak prodejny se sportovním zbožím by mohly být rozprostřeny do všech 

pater. I když by pro zákazníky bylo uspořádání obchodů dle kategorií pohodlnější, 

zaměstnancům se tento styl nezamlouvá. Čím je konkurence blíž, tím více se zákazníci 

stávají méně loajální a více se orientují na cenu. 

5.2.7 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Zaměstnanci si u zákazníků všimli, že jim v NC Forum Nová Karolina chybí 

minimálně 2 oblíbené značky či obchody.  

Hypotéza H1 se potvrdila. V rámci skupinového rozhovoru bylo zjištěno, že si 

zaměstnanci nákupního centra Forum Nová Karolina u svých zákazníků všimli, že jim 

v nákupním centru chybí zastoupení značek ZARA a Bershka.  

H2: Více než polovina zaměstnanců ví, kde se v NC Forum Nová Karolina nachází 

služba „úschovna kabátů“.   

Hypotéza H2 se nepotvrdila. I když se zákazníci často v jednotlivých prodejnách ptají, 

zda se v nákupním centru nachází úschovna kabátů, popřípadě, kde ji najdou, většina 

zaměstnanců nemá o této službě žádné tušení. Někteří dokonce chybně odhadují, že by se 

úschovna kabátů mohla nacházet v rámci prodejny Čistírna kabátů.  

H3: Většina zaměstnanců se v pracovním prostředí necítí příliš dobře.  

Hypotéza H3 se nepotvrdila. V rámci skupinového rozhovoru bylo zjištěno, že se 

téměř všichni zaměstnanci (kromě jednoho) cítí v pracovním prostředí velmi dobře, tedy 

dostatečně motivováni a ohodnoceni. Jejich zaměstnavatelé na své pracovníky nevyvíjí 

žádné velké nátlaky, naopak se setkávají s lidským přístupem a pochopením.   
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6 Návrh designu služeb nákupního centra 

V této kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení, které by měly zefektivnit služby 

určené zákazníkům a zpříjemnit jejich nakupování. Níže uvedená doporučení jsou 

navržena na základě údajů z analýzy makroprostředí a výsledků kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu. Návrhy jsou seřazeny dle základního pojmosloví designu služeb.  

6.1 Segmentace zákazníků 

Podle výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu jsem navrhla segmentaci 

zákazníků nákupního centra Forum Nová Karolina dle následujících hledisek. 

Geografické hledisko  

Nákupní centrum Forum Nová Karolina se nachází v těsné blízkosti historického 

centra města Ostravy. Nákupní centrum je z 81,5 % navštěvováno zejména obyvateli 

města Ostravy. Lze však tvrdit, že díky snadné autobusové, železniční a automobilové 

dopravě budou zákazníci do nákupního centra dojíždět také z přilehlých a okolních měst – 

Frýdek Místek, Čeladná apod. Zejména díky studentskému programu ERASMUS mohou 

do nákupního centra přicházet také cizinci či turisté.  

Demografické hledisko 

Mezi zákazníky nákupního centra Forum Nová Karolina lze zařadit jak muže, tak 

ženy. Jednotlivé segmenty lze rozdělit na dvě hlavní skupiny nakupujících – pracující 

(zaměstnanci, podnikatelé) a nepracující (studenti, na mateřské dovolené, důchodci a 

nezaměstnaní). Z toho 15 z celkových 34 studentů uvedlo, že jsou při studiu zároveň 

zaměstnaní. 

Čistého průměrného měsíčního příjmu ve výši do 15 000 Kč dosahuje 45 % 

respondentů. Příjem v rozmezí od 15 001 Kč do 30 000 Kč dostává téměř 41 % 

dotazovaných. Zbylých 14 % respondentů disponuje příjmem vyšším než 30 001 Kč.  

Na základě výsledů kvantitativního výzkumu lze tvrdit, že téměř 70 % zákazníků 

nákupního centra Forum Nová Karolina utratí během jedné návštěvy částku do 1 500 Kč. 

(viz graf 5.2) Naopak účastníci skupinového rozhovoru se shodli na tom, že se průměrná 

denní útrata na jednoho zákazníka pohybuje od 1 500 Kč do 2 500 Kč. Zvýšený průměr 

může ovlivňovat druh nakupovaného zboží či služeb nebo příjem zákazníků.  
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Psychografické hledisko 

Dle psychologického hlediska lze nakupující segmentovat do následujících dvou 

skupin, nepravidelní zákazníci a pravidelní zákazníci. Z výzkumu vyplynulo, že více než 

polovina zákazníků (60,26 %) nakupuje nepravidelně. (viz příloha č. 8.1). Většinu těchto 

zákazníků tvoří převážně studenti, zaměstnanci a důchodci. (viz graf 5.1) 

Nepravidelní zákazníci jsou zvědaví lidé, kteří se zajímají o novinky a aktuality svého 

města a rádi se na tato témata zapojují do veřejných diskusí. Nákupní centrum navštíví 

zejména při jeho otevření, v období slevových či zábavních akcí, zkrátka rádi využívají 

výhod pro ně plynoucích. Útraty těchto zákazníků tvoří jen malou část celku, a co se 

loajality týče, je velmi nízká.  

Mezi pravidelné zákazníky lze zařadit moderní a inovativní nakupující, kteří si 

nákupní centrum oblíbili zejména díky nadčasovému designu, novým obchodům a 

luxusnějším značkám. Nákupní centrum navštěvují z důvodu pravidelných nákupů oděvů, 

ke stravování v místních restauracích, ke schůzkám s obchodními partnery či k trávení 

volného času s kamarády nebo rodinnými příslušníky. Tato skupina zákazníků je vysoce 

loajální a jejich výdaje za nákupy jsou pro centrum velmi přínosné. 

6.2 Distribuční kanály  

Webové stránky  

Název webových stránek nedokázalo vyjmenovat 68,2 % dotazovaných zákazníků. 

Většina si vzpomněla na nové webové stránky, ostatní na starší webové stránky. 

Respondenti, kteří navštívili starší webové stránky, nebyli s jejich obsahem příliš 

spokojeni, jelikož pouze 10,8 % nalezlo na webu to, co hledali. (viz graf 5.4) 

 Nákupní centrum Forum Nová Karolina by mělo z internetového prostředí 

odstranit doménu s názvem www.nova-karolina.cz, která již není oficiálně používaná. 

Vzhledem k neaktuálnosti jejího obsahu a zastaralých informací, může pro nákupní 

centrum znamenat řadu nespokojených potenciálních zákazníků, kteří tak mohou dát 

přednost jinému konkurenčnímu nákupnímu centru.  

Všichni dotazovaní zaměstnanci uvedli, že jejich prodejna na oficiálních webových 

stránkách nákupního centra (www.forumnovakarolina.cz) neinzeruje, a to z důvodu 

vysokých poplatků.  
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Vzhledem k vysokým nájmům jednotlivých prodejců, bych vedení centra doporučila 

motivovat úspěšné zaměstnavatele prostřednictvím zvýhodněné ceny za inzerci jejich 

prodejny na webových stránkách nákupního centra Forum Nová Karolina zdarma či za 

symbolický poplatek.  

Sociální sítě  

Mezi největší část zákazníků, kteří jsou fanoušky nákupního centra Forum Nová 

Karolina na sociální síti – Facebook, patří zejména (téměř 70 %) respondenti na mateřské 

dovolené. (viz graf 5.5) 

Na základě skupinového rozhovoru bylo zjištěno, že většina prodejen publikuje 

novinky či slevové akce na facebooku nákupního centra. Vzhledem k cílové skupině, která 

toto médium využívá nejvíce, by zde mohly inzerovat prodejny, jejichž zákazníci jsou 

především studenti a ženy na mateřské dovolené.  

6.3 Kontaktní body 

Obchody a služby, které v NC chybí 

Z výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že zákazníci v nákupním centru postrádají 

zejména tyto obchody: Baťa, Zara a Bershka. Jako další jmenované značky lze zmínit 

například – Pull and Bear, Lee Cooper, Kenvelo, Diesel a Attrativo. (viz graf 5.7 a 5.8) 

Co se týká služeb, účastníci skupinového rozhovoru u svých zákazníků vypozorovali, 

že se často vyptávají na klasické banky, mezi které patří Komerční banka, Česká spořitelna 

apod. Zaměstnancům v nákupním centru chybí zastoupení pobočky České pošty.  

Vedení centra bych doporučila provést podrobnější marketingový výzkum týkající se 

oblíbenosti jednotlivých obchodů a služeb. Řada zákazníků od nákupního centra Forum 

Nová Karolina očekávala větší množství nových obchodů, které nenaleznou 

v konkurenčním Avion Shopping Parku ani v OC Futurum. Moderní a nové obchody či 

značky, za kterými zákazníci jezdí do jiných nákupních center v rámci ČR či do zahraničí 

by mohly zvýšit atraktivitu a návštěvnost nákupního centra Forum Nová Karolina.  

Úschovna kabátů 

Službu „úschovna kabátů“ nevyužilo 73,5 % dotazovaných zákazníků, z toho 43 % o 

této službě vůbec nevědělo. (viz příloha č. 8.7) Většina zaměstnanců se přiznalo, že o této 
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službě nemají žádné tušení a chybně odhadují, že by se mohla nacházet v rámci prodejny 

„Čistírna kabátů“. Dle výpovědí zaměstnanců by někteří zákazníci uvítali také úschovnu 

tašek a zavazadel.  

Z obou výzkumů tedy vyplývá, že by mělo vedení nákupního centra výrazně zlepšit 

komunikaci této služby. Navrhuji umístit ke všem vchodům nákupního centra poutavé 

bannery, které by zákazníkům ihned při vstupu do prodejny nabídly možnost využití této 

praktické služby.  Bannery by mohly být vyrobeny z lesklého kartonu ve tvaru věšáku s 

přehozeným oblečením, doplněny o krátký slogan.  

Co se týká úschovny tašek a zavazadel navrhuji rovnoměrně rozmístit do každého 

patra nákupního centra uzamykatelné skříňky. Tyto služby by zákazníkům pomohly 

usnadnit nakupování a zvýšit pocit pohodlí.  

6.4 Ceny a slevové akce  

Slevové akce 

Studie společnosti INCOMA GfK potvrzuje, že v souvislosti s ekonomickou krizí 

nakupuje téměř 80 % českých zákazníků jinak než dříve. Změnou nákupního chování je 

myšleno vyhledávání nejrůznějších slev a akcí. V rámci dotazníkového šetření se 48,4 % 

zákazníků přiznalo, že jsou pro ně při rozhodování, zda nákupní centrum navštíví 

nejdůležitějším faktorem právě slevy. (viz příloha č. 8.8) Účastníci skupinového rozhovoru 

tvrdí, že v období slev zaznamenávají větší frekvenci a útraty zákazníků. 

Nákupní centrum Forum Nová Karolina by mělo postavit svou cenovou strategii na 

sezónních slevových akcích. Tyto slevové akce by byly doprovázeny zajímavým, cíleným 

a tematických event marketingem. Zvýšení loajality zákazníků vyhledávající ceny by 

mohlo nákupní centrum podpořit formou věrnostní karty FORUM Standard a FORUM 

Premium. Tato karta by informovala zákazníky o zvýhodněných cenách, slevových akcích 

atd. Zároveň by se na tuto kartu přičítaly body, které by zákazníci mohly využít ve formě 

slevy při dalším nákupu v partnerských obchodech. Například za každých 100 Kč, získá 

zákazník 1 bod. 

Ceník parkování 

S ceníkem parkování není spokojeno téměř 40 % dotazovaných respondentů. S cenou 

nesouhlasí především respondenti, kteří během jedné návštěvy nákupního centra utratí více 
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než 1 500 Kč, jedná se zejména o podnikatele a respondenty na mateřské dovolené. (viz 

příloha č. 8.9 a 5.10) 

Navrhuji rovněž podpořit loajalitu zákazníků nákupního centra formou věrnostních 

karet. Parkování bude zdarma po celý den určené pro ty, kteří v nákupním centru utratí 

během jednoho dne min. 2 000 Kč (min. 20 bodů) 

6.5 Zábava a zážitky 

Na základě výsledků z kvantitativního výzkumu bylo zjištěno, že většinu zákazníků 

zábavní akce nezajímají (zejména studenty a podnikatele). Těchto akcí se účastní 

především respondenti, kteří během jedné návštěvy utratí částku ve výší 1 501 Kč až 2 500 

Kč. (viz graf 5.12 a příloha č. 9.8). Samotným zaměstnancům centra se tyto akce jeví jako 

nelákavé, rušivé a špatně zacílené. V období konání těchto akcí zaměstnanci 

zaznamenávají vyšší frekvenci zákazníků, ale nikoli vyšší tržby.  

Vedení centra by si mělo uvědomit, jakou cílovou skupinu chtějí konáním zábavních 

akcí zaujmout. Je logické, že se centrum snaží cílit na všechny věkové kategorie, aby si 

získalo co největší přízeň. Pozornost by však měla být věnována především těm, kteří 

v nákupním centru nakupují pravidelně, navštěvují kavárny, restaurace a zároveň 

využívají nadstandardních služeb. Zábavní akce by měly být interaktivní, dynamické, 

moderní a využívající rozmanité prostory centra. Konkrétně by se mohlo jednat o módní 

přehlídky (kde by jednotlivé modely předváděly vybrané zákaznice jednotlivých prodejen 

v rámci nákupního centra), soutěže v líčení a česání, vlasové a vizuální přeměny z řad 

zákazníků, přehlídka dětských značek oblečení a doplňků apod. 

6.6 Prostředí 

Navigace a orientace 

Téměř 70 % zákazníků se v nákupním centru cítí negativně (dezorientovaně, zmateně 

a ztraceně). Nejvíce respondentů využívá ke snadnější orientaci v nákupním centru tištěné 

mapy a služeb infostánku, někteří se ptají prodavačů či kolemjdoucích. Informační stánek 

se v nákupním centru nachází pouze u hlavního vchodu. Dotykové panely nejsou 

zákazníky příliš využívané, jelikož nejsou příliš viditelné a často nefungují.  

Vedení centra bych navrhla investovat značnou částku do dokonalého a technicky 

dobře zvládnutého navigačního systému. Informační stánky by měly být v každém 
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poschodí, zejména v přízemí, prvním a druhém patře. Barva těchto stánků by měla být 

výrazná, aby nesplývala s ostatními obchody či prostředím centra. Dále by nákupní 

centrum mohlo zaměstnávat brigádníky, kteří by sloužili jako tzv. informační pomocníci a 

v prostorách centra by rozdávali tištěné mapy či zodpovídali na dotazy kolemjdoucích. 

S rozvojem technologií a chytrých telefonů by mohla být vytvořena mobilní aplikace 

FORUM Nová Karolina, kterou by si mohli uživatelé stáhnout s materiály, jako jsou – 

mapy, základní informace o centru, slevách, akcích apod. V dotykových panelech by 

zákazníci, kteří chytrý telefon nevlastní, nalezli stejné informace jako v mobilní aplikaci.  

Pro snadnější orientaci by mohly být informace v mobilní aplikaci a v dotykových 

panelech generovány dle cílového zákazníka například: student, podnikatel, na mateřské 

dovolené nebo sportovec, manekýn, gurmán, kulturní typ apod.  

WC, přebalovací pulty, eskalátory, výtahy 

V nákupním centru by měly být viditelněji a logičtěji označené toalety, přebalovací 

pulty pro maminky s dětmi, východy, výtahy a eskalátory. Dle výsledků skupinového 

rozhovoru bylo zjištěno, že si zákazníci stěžují na špatnou navigaci k těmto službám a na 

jejich nedostatečnost.  

Umístění prodejny 

Všichni zaměstnanci nákupního centra mají pocit, že nejlepší umístění prodejny je 

v přízemí. Zaměstnanci prvního a druhého patra s i stěžují, na nízkou fluktuaci zákazníků a 

nízké tržby. Z tohoto důvodu by mohly být v těchto nevytížených patrech pravidelně 

organizovány menší zábavné atrakce či akce.  

RFID technologie 

Pro snadnější pochopení potřeb zákazníků, zejména jejich orientace v nákupním 

centru, bych vedení centra doporučila provést experimentální výzkum s vybranými 

zákazníky, kteří by byli napojeni na novou technologii RFID (viz podkapitola 3.4.5). 

 Cílem výzkumu by bylo určit, jak se zákazník v nákupním centru pohybuje, která 

místa využívá nejméně nebo vůbec, ve které částí centra tráví nejvíce času nebo v jakých 

obchodech, probíhá nejvíce transakcí.  
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navržení designu služeb nákupního centra Forum 

Nová Karolina. Tento cíl byl naplněn a podrobněji definován v kapitole návrh designu 

služeb nákupního centra.  

Sekundární informace potřebné pro vypracování teoretických východisek týkajících se 

marketingu služeb, pojmosloví designu služeb a spokojenosti zákazníka jsem čerpala 

především z odborných knih a časopisů. V rámci charakteristiky nákupního centra Forum 

Nová Karolina jsem provedla analýzu makroprostředí a hlavních konkurentů. Zde jsem 

využila především elektronické zdroje (webové stránky a sociální sítě).  

Primární zdroje informací jsem čerpala z výsledků marketingového výzkumu. Pro 

splnění cíle mé diplomové práce jsem zvolila metodu dotazníkového šetření a skupinového 

rozhovoru. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 150 respondentů a výběrový 

soubor kvalitativního výzkumu byl tvořen 12 zaměstnanci nákupního centra Forum Nová 

Karolina. 

Cílem dotazníkového šetření byla analýza spokojenosti zákazníků zábavního a 

nákupního centra Forum Nová Karolina. Analýza dat byla provedena na základě třídění 

prvního a druhého stupně dle ekonomického statusu a průměrné částky, kterou respondenti 

utratí v nákupním centru během jedné návštěvy. Cílem skupinového rozhovoru bylo zjištění 

spokojenosti zákazníků z pohledu zaměstnanců vybraných obchodů nákupního centra 

Forum Nová Karolina.  

V poslední kapitole návrh designu služeb nákupního centra uvádím doporučení, které 

by měly zefektivnit služby určené zákazníkům a zpříjemnit jejich nakupování. Tato 

doporučení jsou navržena na základě údajů z analýzy makroprostředí a výsledků 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Návrhy jsou seřazeny dle základního pojmosloví 

designu služeb.  Níže uvádím doporučení, které pokládám za nejvíce přínosné.  

Nákupní centrum Forum Nová Karolina by mělo z internetového prostředí odstranit 

doménu s názvem www.nova-karolina.cz, která již není oficiálně používaná. Vzhledem 

k neaktuálnosti jejího obsahu a zastaralých informací, může pro nákupní centrum znamenat 

řadu nespokojených potenciálních zákazníků, kteří tak mohou dát přednost jinému 

konkurenčnímu nákupnímu centru.  
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Vedení centra bych doporučila provést podrobnější marketingový výzkum týkající se 

oblíbenosti jednotlivých obchodů a služeb. Řada zákazníků od nákupního centra Forum 

Nová Karolina očekávala větší množství nových obchodů, které nenaleznou 

v konkurenčním Avion Shopping Parku ani v OC Futurum.  

Navrhuji umístit ke všem vchodům nákupního centra poutavé bannery, které by 

zákazníkům ihned při vstupu do prodejny nabídly možnost využití služby „úschovna 

kabátů“. Bannery by mohly být vyrobeny z lesklého kartonu ve tvaru věšáku s 

přehozeným oblečením, doplněny o krátký slogan. Zároveň navrhuji rovnoměrně 

rozmístit do každého patra nákupního centra uzamykatelné skříňky.  

Zábavní akce by měly být interaktivní, dynamické, moderní a využívající rozmanité 

prostory centra. Konkrétně by se mohlo jednat o módní přehlídky (kde by jednotlivé 

modely předváděly vybrané zákaznice jednotlivých prodejen v rámci nákupního centra), 

soutěže v líčení a česání, vlasové a vizuální přeměny z řad zákazníků, přehlídka dětských 

značek oblečení a doplňků apod. 

Vedení centra bych navrhla investovat značnou částku do dokonalého a technicky 

dobře zvládnutého navigačního systému. Informační stánky by měly být v každém 

poschodí, zejména v přízemí, prvním a druhém patře. Dále by nákupní centrum mohlo 

zaměstnávat brigádníky, kteří by sloužili jako tzv. informační pomocníci a v prostorách 

centra by rozdávali tištěné mapy či zodpovídali na dotazy kolemjdoucích. S rozvojem 

technologií a chytrých telefonů by mohla být vytvořena mobilní aplikace FORUM Nová 

Karolina, kterou by si mohli uživatelé stáhnout s materiály, jako jsou – mapy, základní 

informace o centru, slevách, akcích apod. V dotykových panelech by zákazníci, kteří chytrý 

telefon nevlastní, nalezli stejné informace jako v mobilní aplikaci.  

Pro snadnější orientaci by mohly být informace v mobilní aplikaci a v dotykových 

panelech generovány dle cílového zákazníka například: student, podnikatel, na mateřské 

dovolené nebo sportovec, manekýn, gurmán, kulturní typ apod.  
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Seznam zkratek 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále  

CSI – Customer Satisfaction Index 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český Statistický úřad 

DPH – daň z přidané hodnoty 

h – hodina 

ha – hektar 

Kč – koruna česká 

kol. - kolektiv 

m – metr 

m
2
 – metr čtvereční 

např. – například 

NC – nákupní centrum 

NPS – Net Promote Score 

obr. – obrázek 

OC – obchodní centrum 

PR – public relations 

s. - strana 

SMS – short message service 

tj. – to je, to jest 

TV – televize 

tzn. – to znamená 

tzv. – takzvaně 

USA – Spojené Státy Americké 

viz - více 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Dotazník 

Dotazník 
Vážení respondenti, 

jsem studentka 5. ročníku, magisterského studia EKF, VŠB-TUO, obor Marketing a Obchod a tímto Vás žádám o 

vyplnění tohoto dotazníku, který je důležitým podkladem mé diplomové práce. Hlavním cílem výzkumu je analýza a 

následný návrh designu služeb nákupního centra Forum Nová Karolina. Garantuji anonymitu Vámi vyplněných 

údajů. 

Pokud není u jednotlivých otázek uvedeno jinak, zakroužkujte, vždy 1 odpověď! 

 

1. Jak často v NC Forum Nová Karolina nakupujete? 

1.1 1x za týden 

1.2 více než 4x za měsíc 

1.3 jsem nepravidelný zákazník  

 

2. Které služby v NC využíváte nejčastěji? (lze označit max. 3 odpovědi)

2.1 Nákup potravin 

2.2 Restaurace, kavárny  

2.3 Nákup oblečení, obuvi 

2.4 Nákup módních doplňků 

2.5 Využití parkování zdarma 

2.6 Kino Cinema City 

2.7 Zábavní akce 

2.8 Dětský koutek, rodinné centrum 

2.9 Pure Jatomi Fitness 

2.10 Jiný důvod (vypište): 

 

3. Které oblíbené obchody či služby Vám v nákupním centru chybí? (lze označit max. 3 odpovědi)

3.1 Zara 

3.2 Bershka 

3.3 Desigual 

3.4 Next 

3.5 kosmetikaM.A.C. 

3.6 Baťa 

3.7 Jiné (vypište): 

 

4. Nákupní centrum Forum Nová Karolina se mi jeví jako: 

V každém řádku zakroužkujte číslo od 1 (uspořádané atd.) do 5 (chaotické atd.). 

 

4.1 uspořádané 1 2 3 4 5 chaotické 

4.2 nadčasové 1 2 3 4 5 všední 

4.3 s rozmanitým sortimentem 1 2 3 4 5 s omezeným sortimentem 

4.4 pozitivně barevné 1 2 3 4 5 negativně barevné 

4.5 srovnatelné s jinými NC 1 2 3 4 5 nesrovnatelné s jinými NC 

4.6 zábavné 1 2 3 4 5 nudné 

4.7 vytížené 1 2 3 4 5 nevytížené 

 

5. Jak se v NC Forum Nová Karolina cítíte? (lze označit více odpovědí)

5.1 dezorientovaně  

5.2 pohodlně 

5.3 zmateně 

5.4 velmi dobře 

5.5 ztraceně 

5.6 příjemně 
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6. Ohodnoťte následující charakteristiky NC Forum Nová Karolina, jak jsou pro Vás DŮLEŽITÉ, a jak 

jste s nimi SPOKOJEN/A, 1= nejhorší, 5=nejlepší. 

 

 CHARAKTERISTIKY DŮLEŽITOST SPOKOJENOST 

6.1 Druh obchodů a služeb 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.2 Rozmanitost sortimentu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.3 WC 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.4 Slevové akce 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.5 Ceník parkování 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.6 Navigační systém 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.7 WEB 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.8 Facebook 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.9 Zábavní akce 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.10 Provozní doba  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.11 Vzhled/image 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.12 Personál v infostánku 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.13 Obsluhující personál 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

7. Využil/a jste někdy v nákupním centru služby „ÚSCHOVNA KABÁTŮ?“ 

7.1 Ano a byl/a jsem spokojen/a 

7.2 Ano a byl/a jsem nespokojen/a  

7.3 Ne, nevěděl/a jsem o tom 

7.4 Ne, nemám o tuto službu zájem 

 

8. „SLEVY jsou pro mne při rozhodování, zda NC navštívím nejdůležitějším faktorem“ 

8.1 Velmi souhlasím     8.2 Souhlasím      8.3 Nemám názor      8.4 Nesouhlasím     8.5 Velmi nesouhlasím

   

9. CENÍK parkování (po-pátek/3h=zdarma, každá další hodina=30 Kč) je pro mne: 

9.1 vyhovující   9.2 nevyhovující  9.3 nevyužívám 

  

10. Jakou částku průměrně utratíte během jedné návštěvy v NC Forum Nová Karolina? 

10.1 Do 500 Kč 

10.2 501 Kč – 1 500 Kč 

10.3 1 501 Kč – 2 500 Kč 

10.4 Více než 2 501 Kč 

 

11. Zúčastnil/a jste se někdy nějaké zábavní akce pořádané v prostorách NC? 

11.1 Ano (vypište název, téma): 

11.2 O žádných jsem se nedozvěděl/a, jinak bych se zúčastnil/a 

11.3 Ne, tyto akce mne nezajímají 

 

12. Pro snadnější orientaci v NC Forum Nová Karolina využívám (lze označit více odpovědí): 

12.1 služeb infostánku 

12.2 tištěné mapy 

12.3 digitálních, dotykových panelů 

12.4 ptám se prodavačů/kolemjdoucích 

12.5 jiné (vypište): 

13. Znáte webové stránky NC FORUM NOVÁ KAROLINA? 

13.1 Ano, znám (vypište):   13.2 Ne, neznám 

Pokud jste odpověděl/a NE, přejděte prosím k otázce číslo 15.  

 

14. Našel/a jste na webu NC Forum Nová Karolina vždy to, co jste hledal/a? 

14.1 Ano 

14.2 Ne (vypište, co jste nenašel/a): 

15. Jste fanouškem NC Forum Nová Karolina na FACEBOOKU? 

15.1 Ano a jsem tam velmi aktivní 

15.2 Ano, ale moc aktivní tam nejsem 

15.3 Ne 

15.4 Ne, facebook nemám 

 

16. S kým nejčastěji navštěvujete NC Forum Nová Karolina? 

16.1 Sám/Sama 16.2 S rodinou 
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16.3 S přítelkyní/přítelem 16.4 S kamarády  

17. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem? 

17.1 Do 5 000 Kč 

17.2 5 001 Kč – 10 000 Kč 

17.3 10 001 – 15 000 Kč 

17.4 15 001 Kč – 20 000 Kč 

17.5 20 001 Kč – 25 000 Kč 

17.6 25 001 – 30 000 Kč 

17.7 30 001 Kč – 35 000 Kč 

17.8 více než 35 001 Kč 

 

18. Jaký je Váš ekonomický status?(lze označit více odpovědí) 

18.1 Student 

18.2 Zaměstnanec 

18.3 Podnikatel 

18.4 Na mateřské dovolené 

18.5 Důchodce/Důchodkyně 

18.6 Nezaměstnaný  

19. Jaké je Vaše pohlaví? 

19.1 Žena  

 

19.2 Muž 

20. Jaké je Vaše bydliště? 

20.1 Ostrava (vypište její část): 20.2 Jiné město (vypište):
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Příloha č. 2 Skupinový rozhovor - scénář 

Skupinový rozhovor za účelem analýzy spokojenosti zákazníků nákupního centra 

Forum Nová Karolina 

 

Zadavatel 

 Bc. Sandra Vítková – studentka 5. ročníku EKF, VŠB-TUO, obor Marketing a 

obchod 

Cíl 

 skupinový rozhovor se koná za účelem zjištění spokojenosti zákazníků z pohledu 

zaměstnanců vybraných obchodů nákupního centra Forum Nová Karolina  

Místo konání 

 kavárna Ostravanka v nákupním centru Forum Nová karolina 

Datum a čas 

 27. února, od 17:00h do 18:30h 

Počet členů skupiny 

 12 zaměstnanců  

Pomůcky 

 nahrávací zařízení, notebook, psací potřeby  

 souhlas respondentů s nahráváním (viz Příloha č. 1) 

 dotazník (viz Příloha č. 2) 
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Scénář 

 

1) Zahájení skupinového rozhovoru      5 min 

 představení moderátora a vymezení jeho role 

 uvedení TÉMATU a CÍLE rozhovoru 

 představení účastníků 

 navození uvolněné atmosféry otázkami: 

„Nakupujete rádi?“ 

„Líbí se Vám dosavadní exteriér NC Forum Nová karolina?“ 

„Líbí se Vám dosavadní interiér NC Forum Nová karolina?“ 

 

2) Vymezení pravidel a záměru výzkumu     5 min 

 skupinový rozhovor se koná za účelem zjištění spokojenosti zákazníků z pohledu 

zaměstnanců vybraných obchodů nákupního centra Forum Nová Karolina  

 výsledky výzkumu slouží jako podklad k diplomové práci zadavatelky  

 žádný názor respondentů není dobrý ani špatný, žádná kritika (možnost 

nesouhlasu), respondent může svůj souhlas vyjádřit tím, že se bude hlásit, vždy 

mluví jen jeden, vždy jako první odpovídá sedící po levé ruce od moderátorky  

 anonymita výzkumu garantována 

 

3) Základní témata – samotný rozhovor     50 min 

Jednotliví zaměstnanci nákupního centra Forum Nová Karolina budou odpovídat na 

níže vypsané otázky, které budou kladeny postupně dle jednotlivých prvků 

marketingového mixu služeb.  

1. Produkt (5 min) 

 Jsou zákazníci se sortimentem zboží či služeb, který ve Vaší prodejně nabízíte 

spokojeni?  

 Nestěžují si například na omezenost sortimentu?  

 Neptají se na to, kde by si mohli uložit svůj kabát?  

 Nemají problém s hledáním „ÚSCHOVNY KABÁTŮ?“  

 Všimli jste si u zákazníků, že jim v NC chybí nějaký obchod či služba? 
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2. Cena (10 min) 

 Jsou zákazníci spokojeni s cenami jednotlivých produktů nebo služeb, které 

nabízíte?  

 Nestěžují si na příliš vysoké ceny oproti jiným NC? 

 Pociťujete větší příliv zákazníků v období, kdy prodáváte za zvýhodněné ceny?  

 Zkusili byste odhadnout průměrnou částku, kterou zákazník ve vaší prodejně utratí 

za  

jednu návštěvu? 

(do 500 Kč, 501 Kč – 1 500 Kč, 1 501 Kč – 2500 Kč, více než 2 501 Kč) 

 

3. Distribuce (5 min) 

 Jste spokojen/a s umístěním Vaší prodejny? 

 Myslíte si, že umístění prodejny má vliv na počet příchozích zákazníků?  

 

4. Marketingová komunikace (5 min) 

 Jak vnímáte zábavní akce, které se v NC konají? 

 Pro jakou cílovou skupinu se podle Vás tyto akce hodí?  

(rodiny s dětmi/mladé lidi/důchodce/podnikatele/dobře situované ženy 

středního věku aj.?) 

 Zaznamenáváte v období konání zábavní akce větší příliv zákazníků?  

 

5. Materiální prostředí (10 min) 

 Ptají se Vás zákazníci často, jak se dostanou do jiného obchodu či patra? 

 Myslíte si, že by zákazníkům pro lepší orientaci pomohl navigační systém? 

 Využíváte služeb informačního stánku nebo dotykových panelů?  

 Usnadnilo by zákazníkům uspořádání obchodů dle kategorií?  

 Jak se v NC orientujete vy?  

 Co Vám při orientaci v NC dělá největší problém?  

 

6. Procesy (5 min) 

 Vnímají zákazníci akce, které probíhají na Vašich webových stránkách? 

 Vnímají zákazníci akce, které probíhají na Vašem facebooku? 
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7. Lidé (10 min) 

 Jak byste popsal/a cílovou skupinu zákazníků, která navštěvuje Váš obchod či 

službu?  

(věk, pohlaví, ekonomický status) 

 Jste spokojen/a s přístupem Vašeho zaměstnavatele? 

 Jak se v pracovním prostředí cítíte?  

(nátlaky, vysoké nároky atd.?) 

 Cítíte se být dostatečně motivováni a finančně ohodnoceni? 

 

4) Závěr          10 min 

 vyplnění dotazníku  

 názory a připomínky respondentů 

 poděkování zadavatele za cenné rady 

 informace, kde a kdy mohou respondenti nalézt výsledky výzkumu 

Přílohy 

 Příloha č. 1 - Písemný souhlas respondentů s nahráváním skupinového rozhovoru 

 Příloha č. 2 - Dotazník 
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Příloha č. 1 - Písemný souhlas respondentů s nahráváním skupinového rozhovoru 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Věk: 

Já ………………………….. svým podpisem čestně prohlašuji, že se skupinového 

rozhovoru na téma „Skupinový rozhovor za účelem analýzy spokojenosti zákazníků 

nákupního centra Forum Nová Karolina“ účastním dobrovolně a svým podpisem 

dávám moderátorovi tohoto rozhovoru písemný souhlas k pořízení audiovizuálního 

záznamu. 

 

V Ostravě, dne 27. února 2013 

 

 

………………………………. 

podpis respondenta 
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Příloha č. 2 - Dotazník 

Pokud není uvedeno jinak, zakroužkujte pouze jednu odpověď. 

1. Pohlaví: 

1.1 žena      1.2 muž 

 

 

2. Věk: 

2.1 18 – 23 let  

2.2 24 – 29 let 

2.3 30 – 35 let  

2.4 36 – 41 let 

2.5 42 a více let 

 

 

3. Jsem zaměstnanec prodejny, která nabízí: 

3.1 zboží  3.2 služby   3.3 jiné (vypište):  

 

4. Je pro Vaši prodejnu cena měsíčního čistého nájmu příliš zatěžující? 

4. 1 Ano 4.2 Ne 

 

5. V jakém rozmezí se pohybuje měsíční čistý nájem Vaší prodejny? 

5.1 do 50 000 Kč 

5.2 50 001 Kč – 80 000 Kč 

5.3 80 0001 – 100 000 Kč 

5.4 100 01 Kč – 130 000 Kč 

5.5 nad 130 001 Kč 

5.6 výši nájmu neznám 

 

 

 

6.  Napadlo Vás k dané problematice ještě něco důležitého? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu! 
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Příloha č. 3 Služby v roce 2020 

Na základě průzkumu BDO International bylo vymezeno osm základních megatrendů, 

podle kterých by se mohly služby v roce 2020 vyvíjet. (Jiřinová, 2012) 

Prvním trendem je fakt, že globální konkurence povede k růstu úrovně služeb. Čím dál 

více společností bude stále více využívat jako svou konkurenční výhodu služby. A to vše 

v návaznosti na reakci propojování globálních trhů. Pokud daná firma prodává produkty, 

které rovněž nabízí konkurence, doplňkové služby budou zásadním prvkem, který ji budou 

od ostatních odlišovat. (BDO LLP, 2012) 

Druhým trendem je zrychlení služeb. V dnešní době zákazníci požadují rychlejší 

průběh poskytovaných služeb. Zákazníci jsou velice zaneprázdnění a čas se stává jejich 

novým luxusem. Firmy, které budou schopny svým zákazníkům ušetřit čas, získají oproti 

svým konkurentům velkou výhodu. Rychlost bude samozřejmě podmíněna vysokými 

standardy poskytovaných služeb. (Jiřinová, 2012) 

Třetím trendem je zajištění větší transparentnosti firem především přes sociální média. 

Sociální média mění způsob, jakým spotřebitelé vybírají a hodnotí služby a produkty, které 

si zakoupili nebo to teprve mají v plánu. V reálném čase své potřeby a přání konzultují 

s ostatními, předávají si tak zkušenosti s nákupem daného výrobku či služby a dochází tak 

k šíření pozitivních či negativních referencí. (BDO LLP, 2012) 

Mezi čtvrtý trend patří použití nových zdrojů a typů dat, aby mohly firmy lépe 

přizpůsobovat své služby a sledovat zpětné vazby svých zákazníků. Jelikož data získaná 

z nových zdrojů, jako jsou například sociální média, smartphony apod. mění způsob, 

jakým firmy dostávají od svých zákazníků zpětnou vazbu. Výsledky průzkumu uvádí, že 

pouze šest z deseti firem má stanoven systém zpětné vazby, ostatní na něm buď pracují, 

nebo ho zatím neplánují. S rostoucím vlivem sociálních médií a jejich tlakem na 

transparentnost by se systém zpětné vazby měl stát pro firmy jednou z priorit. (Jiřinová, 

2012) 

Pátým trendem je zásada kvalitního personálu. Kvalitní a vyškolený personál bude i 

nadále pro poskytování služeb velmi významný, avšak za podpory nových technologií. 

V budoucnu však vliv kvalitního personálu mírně poklesne, a to především právě na úkor 

rostoucího vlivu inovací a nových technologických procesů, přístrojů a technik. (Jiřinová, 

2012) 
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Šestý trend představuje outsourcing, který se ve službách rozvíjí velmi rychle. Přibývá 

stále více firem, které část nebo většinu svých zákaznických služeb outsourcují externím 

specialistům. Experti se pro firmy stávají novým zdrojem znalostí a zkušeností. (BDO 

LLP, 2012) 

Sedmý trend reflektuje fakt, že počet bohatých lidí stále narůstá, což by mohlo firmy 

donutit k hledání nových nabídek a možností. Dle odhadů Světové banky bude globální 

střední třída třikrát početnější, než je dnes. Rostoucí střední třída spotřebitelů bude hnacím 

motorem pro určování zákaznických očekávání v roce 2020. (Jiřinová, 2012) 

Posledním, osmým trendem je zjištění, že jsou zákaznická očekávání ovlivňována 

novými technologiemi. Díky možnosti přístupu k informacím kdykoli a kdekoli, a to 

zejména prostřednictvím mobilních technologií zákazníci očekávají od firem totéž. 

Interakce přes mobilní média jsou obrovské a rostou závratným tempem. (BDO LLP, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Jiřinová, 2012) 

Základním aspektem ovlivňujícím konkurenceschopnosti firem v roce 2020 budou 

podle Economist a BDO jednoznačně služby. Za jejich 3 nejdůležitější aspekty lze pak 

považovat: kvalitní pracovníky (interní i externí odborníky), rychlost služeb a maximální 

možné využití nových technologií. (Jiřinová, 2012) 

 

 

Obr. 3.1 Co je základem konkurenceschopnosti vaší firmy a co očekáváte, že 

jim bude v roce 2020? 
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Příloha č. 4 Fotografie nákupního centra Forum Nová Karolina 

 

Obr. 4.1 Historie – Forum Nová Karolina 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

 

Obr. 4.2 Elegantní lávka vedoucí k NC Forum Nová karolina  

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

http://www.nova-karolina.cz/filesystem/multi_podklady/vizualizace/lavka/Nova_Karolina_lavka_Karolina-obl407.jpg
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Obr. 4.3 Projekt Forum Nová karolina 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

 

Obr. 4.4 Interiér Forum Nová Karolina 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

 

Obr. 4.5 Logo Rezidence Nová Karolina 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

http://www.nova-karolina.cz/filesystem/multi_podklady/brozura/passer.jpg
http://www.nova-karolina.cz/filesystem/multi_podklady/2010_07_29_K4_Karolina0002.jpg
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Obr. 4.6 Projekt Rezidence Nová Karolina 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

Obr. 4.7 Projekt Rezidence Nová Karolina 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

 

 

Obr. 4.8 Logo Nová Karolina Park 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

http://www.nova-karolina.cz/filesystem/multi_podklady/vizualizace/rezidence_nova_karolina_interier_bytu.jpg
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Obr. 4.9 Projekt Nová Karolina Park 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

Obr. 4.10 Projekt Nová Karolina Park 

Zdroj: (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

 

 

 

 

http://www.nova-karolina.cz/filesystem/multi_podklady/vizualizace/nova_karolina_park_06.jpg
http://www.nova-karolina.cz/filesystem/multi_podklady/office.jpg
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Příloha č. 5 Fotografie futuristického designu prodejny Vodafone 

 

Obr. 5.1 Exteriér prodejny Vodafone  

Zdroj: (Doborvotský, 2012) 

 

 

Obr. 5.2 Interiér prodejny Vodafone  

Zdroj: (Doborvotský, 2012) 
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Příloha č. 6 Fotografie Avion Shopping Park Ostrava 

 

Obr. 6.1 Logo Avion Shopping Park Ostrava 

Zdroj: (IICG AVION, 2013) 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (IICG AVION, 2013) 

Obr. 6.2 Orientační plánek Avion Shopping Park Ostrava 
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Příloha č. 7 Historie Forum Nová Karolina 

Již od 14. století byl v provozu na území nynějšího nákupního centra Forum Nová 

Karolina vodní mlýn. Průmyslová činnost odstartovala s příchodem vídeňského 

bankovního domu Rothschildů, kdy byl poprvé otevřen uhelný důl Karolina (viz příloha č. 

3, obr. 3.1). S rozšiřující se průmyslovou činností se postupně začalo rozrůstat také 

centrum města a časem se obě části spojily v jednu. (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

Jáma Karolina 

Jáma Karolina je nejstarší ostravskou šachtou, která byla hloubena již od roku 1837, 

původně Moravsko-Ostravskou důlní společností, kterou v roce 1843 vystřídala rodina 

Rothschildů. Rothschildové byli zámožnou rodinou bankéřů pocházející z Frankfurtu, kteří 

se v dané době stali vlastníky Vítkovických dolů a hutí. Rodinný podnik založil Amsel 

Mayer Rothschild a jeho pět synů si rozdělilo vliv nad otcovým finančním impériem dle 

jednotlivých území. Salomon Rothschild podnikal v Rakousku, do kterého v dané době 

spadal dnešní Moravskoslezský kraj. Salomon Rothschild skoupil také panství Hlučín a 

Šilheřovice a zasloužil se o rozvoj hornictví. Samotný název jámy a později i koksovny 

Karolina byl údajně inspirován jeho ženou Karolinou Sternovou. (WEB-EVOLUTION.CZ, 

2012a) 

Sloj dosáhla hloubky 550 m a ve srovnání s jinými moravsko-ostravskými šachtami 

získala řadu prvenství. Poprvé se zde uplatnila například větrná pec, parní stroj či technika 

vodovzdorného jámového roubení. V roce 1854 došlo v šachtě k velké explozi důlních 

plynů, což si vyžádalo 14 obětí na životech. Šachta Karolina byla také komunikačně 

spojena báňskou dráhou s později vzniklou koksovnou stejného jména, která po celou dobu 

své existence dodávala uhlí. (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 

Koksovna Karolina 

Koksovna byla založena v roce 1858 a od této doby se neustále rozšiřovala (ve 30. 

letech 20. století obsahovala na 216 pecí). Tento závod byl určen především k výrobě 

paliva a redukčního činidla do vysoké pece. Závod obsahoval také briketárnu. V roce 1905 

byla zřízena elektrická ústředna, která dodávala energii mnohým šachtám v okolí. (WEB-

EVOLUTION.CZ, 2012a) 

Ve 20. století postupně docházelo ke snižování průmyslové aktivity. Provoz koksovny 

byl ukončen v roce 1964 a provoz elektrárny o deset let později. Následně začala probíhat 
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demolice všech objektů a zařízení kromě tzv. elektrocentrály a ústředny. Obě budovy dnes 

patří mezi chráněné památky průmyslové architektury. Přestavba těchto dvou historických 

budov na kulturní, společenské, vzdělávací a oddechové zařízení je z architektonického 

pohledu opravdu velkou výzvou. Měla by být zachována jejich jedinečnost a historičnost, 

ale zároveň bude potřeba vytvořit moderní prostory pro pořádání koncertů, divadelních 

představení, výstav, konferencí a sportovních událostí přístupných veřejnosti. (WEB-

EVOLUTION.CZ, 2012a) 

V kombinaci s novým náměstím fungujícím jako ústřední kulturní centrum pro akce 

různého charakteru pořádané pod širým nebem a snadnou dostupností všemi hromadnými 

prostředky došlo k vytvoření kulturního ohniska, ve kterém se harmonicky snoubí nová 

zástavba se starou. (WEB-EVOLUTION.CZ, 2012a) 
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Příloha č. 8 Dotazník - Grafy - Třídění 1. stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8.1 Frekvence nakupování zákazníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8.2 Nejvyužívanější služby 

 

 

 



 

22 

 

 
Graf 8.3 Služby, které v NC chybí 

 

 
Graf 8.4 Jiné služby 
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Graf 8.5 Sémantický diferenciál 

 

 
 

Graf 8.6 Jak se zákazníci v NC Forum Nová Karolina cítí 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

Graf 8.7 Úschovna kabátů 

 

 

Graf 8.8 Slevy 

 

 

 

Graf 8.9 Ceník parkování 

 

 

 

 

Graf 8.10 Průměrná útrata během 1 

návštěvy NC  
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Graf 8.11 Zábavní akce  

 

 
 

Graf 8.12 Druhy zábavních akcí 
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Graf 8.13 Orientace v NC Forum Nová 

Karolina 

Graf 8.14 Webové stránky - znalost 

 

 
 

 

Graf 8.15 Webové stránky – název 

 

 

 
 

Graf 8.16 Webové stránky – 

spokojenost s obsahem 
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Graf 8.17 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8.18 S kým respondenti nejraději navštěvují NC Forum Nová Karolina 
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Graf 8.19 Průměrný čistý měsíční příjem 

 

 

 
Graf 8.20 Ekonomický status 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 
Graf 8. 21 Pohlaví 

 

 

 

Graf 8.22 Bydliště 
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Graf 8.23 Bydliště -jiné město 
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Příloha č. 9 Dotazník - Třídění druhého stupně – podle ekonomického statusu a 

průměrné částky (kterou respondenti utratí během jedné návštěvy NC Forum Nová 

Karolina) 

 
Graf 9.1 Nejčastěji využívané služby - podle průměrné částky 

 

 

 
Graf 9.2 Nejčastěji využívané služby - podle ekonomického statusu 
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Graf 9.3 Obchody či služby, které v NC chybí - podle průměrné částky 

 
 

Graf 9.4 Další obchody či služby, které v NC chybí - podle průměrné částky 
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Graf 9.5 Obchody či služby, které v NC chybí – podle ekonomického statusu 

 

 

 
 

Graf 9.6 Ceník parkování – podle průměrné částky  
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Graf 9.7 Průměrná útrata během 1 návštěvy nákupního centra – podle ekonomického 

statusu 

 

 
Graf 9.8 Zábavní akce – dle průměrné částky 
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Graf 9.9 Facebook – dle průměrné částky 
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Příloha č. 10 Skupinový rozhovor – grafy 

 
Graf č. 10.1 Pohlaví 

 

 

 
Graf č. 10.2 Věk 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10.3 Nájem 


