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1 Úvod 

V současné době nabídka podniků převyšuje poptávané mnoţství, proto je nutné zaměřit 

se na potřeby jednotlivých zákazníků a snaţit se o maximalizaci jejich spokojenosti, coţ vede k 

tomu, ţe se zákazník do prodejny rád vrací a stává se tak věrným zákazníkem. Spokojení 

zákazníci tvoří dobré jméno firmy, proto je třeba spokojenost zákazníků zjišťovat a neustále ji 

zvyšovat tak, aby byl zajištěn efektivní chod podniku a konkurenceschopnost. Spokojení 

zákazníci jsou předpokladem stálých zákazníků, proto je s uspokojením jejich potřeb očekáván 

další nákup. Pokud zákazníci nejsou spokojeni, je nutné hledat příčiny a řešení nespokojenosti. 

Díky této analýze lze zjistit, jak ovlivnit zákazníka, aby právě v dané prodejně uskutečnil nákup.  

Prodejna Alpine Pro se nachází ve městě Krnov, jde o frančízovou prodejnu této značky, 

které se zabývá výhradně prodejem sportovního oblečení a náčiní. Fakt, ţe jsem sportovně 

zaloţený člověk a mám k tomuto druhu oblečení blízký vztah, byl jedním z důvodu, proč jsem si 

toto téma ke své bakalářské práci vybral. Majitel prodejny, která funguje od roku 2009, nikdy 

neprováděl měření spokojenosti svých zákazníků, aby zjistil, jak jsou zákazníci s prodejnou 

spokojeni a co mu pomůţe a pomáhá vytvářet portfolio věrných zákazníků. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit spokojenost zákazníků v krnovské prodejně Alpine 

Pro a navrhnout moţná řešení, která by vedla ke zvýšení spokojenosti zákazníků, coţ by vedlo 

ke zvýšení prosperity prodejny. Při hodnocení spokojenosti se vyuţívá hned několik faktorů, 

například cena a šíře sortimentu, ochota a odbornost personálu, vzhled prodejny a podobně. 

Pomocí nástrojů marketingového výzkumu lze zjišťovat, do jaké míry jsou tyto faktory důleţité 

při nákupním rozhodování, a do jaké míry jsou zákazníci s těmito faktory spokojeni. 

Celá práce se skládá z pěti hlavních částí. Po úvodu následují teoretická východiska 

měření spokojenosti zákazníků, kde je vysvětlen vztah mezi zákazníkem a prodejcem, definování 

spokojenosti zákazníků a definování metod, slouţících k měření spokojenosti. Další kapitola se 

věnuje charakteristice společnosti Alpine Pro a charakteristice prodejny v Krnově z pohledu 

mikroprostředí, mezoprostředí a makroprostředí. Ve čtvrté kapitole, která je nazvána metodika 

sběru dat, je popsána metodika výzkumu, její přípravná a realizační fáze, na základě které je 

provedena následující analytická část práce. V této páté kapitole byl vyhodnocen výzkum a 

popsány závislosti věku, pohlaví, příjmu respondentů, místa bydliště na zjištěné odpovědi 
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respondentů.  

Z tohoto výstupu je vytvořena poslední hlavní kapitola, zabývající se návrhy a doporučeními, 

které vedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků.  
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2 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

2.1 Definování zákazníků 

 Zákazníci jsou jedním z hlavních a nedílných subjektů obchodní činnosti. Ze začátku 

kapitoly o zákaznících je vhodné vymezit pojem zákazník a jeho synonyma, kterými nejčastěji 

jsou spotřebitel a nakupující.  

 Zákazník – jedinec, jenţ projevuje zájem o nabídku produktů a sluţeb, kdo se účastní 

jednání s firmou a kdo si dané vystavené zboţí prohlíţí 

 Spotřebitel – jedinec, který uţívá produkty pro svou vlastní potřebu 

 Nakupující – zákazník se stává nakupujícím ve chvíli uskutečnění nákupu, avšak 

nakupující nemusí být totoţný s osobou spotřebitele [11] 

2.1.1 Typy kupních rozhodovacích procesů  

Zákazníci se mohou při koupi různě rozhodovat a prodejce můţe určitý proces 

rozhodování ovlivnit. Tímto by prodejce podpořil zákazníkův zájem o koupi, coţ by mohlo 

pomoci ke spokojenosti. 

 Lze rozlišovat 3 typy kupních rozhodovacích procesů. Úplný kupní rozhodovací proces 

nastává v situaci, kdy spotřebiteli velmi záleţí na koupi produktu a existují-li velké rozdíly mezi 

disponibilními značkami, jeho nákup nese určitou míru rizika. Vedle toho kupní rozhodovací 

proces s omezeným řešením problému znamená, ţe spotřebitel má o produktu konkrétní 

informace a o jeho koupi si rozhoduje na místě nákupu, na základě okamţitých podnětů, 

například výběrem vystavených druhů značek. S rutinním rozhodovacím procesem se zákazník 

setká u většiny běţných a kaţdodenních situací, kdy kupující vycházejí z vlastních zkušeností a 

mají zafixovaný typ výrobku a značku, které pořizují. [11] 

Dalším důleţitým rozdělením jsou role v kupním rozhodovacím procesu. Kaţdý z těchto 

členů se podílí na kupním procesu. Role v rozhodovacím procesu jsou následující: 

 iniciátor – osoba, která jako první iniciuje k nákupu daného produktu nebo sluţby, 

 ovlivňovatel – osoba, která svými názory a radami ovlivňuje rozhodování, 

 rozhodovatel – osoba, která určí, zda koupit, co, jak a kde, 
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 kupující – osoba, která provede vlastní nákup, 

 uživatel – osoba, která koupený výrobek či sluţbu pouţívá. [11] 

2.1.2 CRM – Řízení vztahů se zákazníky 

,,Customer Relationship Management“ vyjadřuje ve své podstatě vztahy se zákazníky.  

Jedná se o interaktivní proces, jehoţ základním cílem je dosaţení optimální rovnováhy mezi 

firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimem rovnováhy se rozumí dosaţení 

maximálního zisku obou stran. Předpokladem dosaţení tohoto optimálního stavu je vytvoření 

kladných dlouhodobých vztahů se zákazníky. [4] 

Řízení vztahů se zákazníky je postaveno na 4 základních pilířích, kterými jsou: 

1. lidé (aktivní podílení ze stran všech zaměstnanců), 

2. procesy (CRM sjednocuje procesy prodeje, marketingu a sluţeb), 

3. technologie (technologické nástroje, díky kterým je moţné uplatnit moderní řízení vztahů 

se zákazníky i v situaci, kdy počet oslovovaných klientů je velký), 

4. data (sběr dat a hlavně moţnost uchování, vyhledávání, třídění a analýzy závislostí, které 

vedou k plnohodnotnému CRM). [4] 

2.1.3 Potřeby zákazníků 

 Prodejci jsou ovlivňováni potřebami zákazníků, schopnost uspokojit jejich potřeby se 

promítá ve spokojenosti zákazníka. Jinými slovy, základním podnětem motivace zákazníka ke 

koupi produktu je moţnost uspokojit určitou potřebu, díky čemuţ dochází k jeho spokojenosti. 

Ovšem přesvědčit zákazníka o této koupi je velice sloţité. Prodejce musí umět rozpoznat potřeby 

zákazníka, coţ vyţaduje dobrou přípravu informací, schopnost být dobrým pozorovatelem, umět 

klást správné otázky a hlavně umět naslouchat. [1] 

 Potřeby zákazníka vznikají z pocitu, ţe mu něco chybí a ţe něco vyţaduje, má tzv. pocit 

nedostatku. Ovšem to ještě neznamená onen podnět k provedení koupě. Tímto podnětem je 

motiv, nebo li popud k tomu, aby si zákazník daný produkt pořídil. [6] 

 Potřeby lze rozdělit do dvou kategorií a to na potřeby hmotné a nehmotné. Hmotné 

potřeby (například potřeba vlastnit auto) jsou lépe rozpoznatelné a ve většině situací vytvářejí 

racionální důvody ke koupi. Naproti tomu nehmotné potřeby (například potřeba ovládat anglický 
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jazyk), které se nazývají také jako emocionální, nejsou sice tak zřetelné, ovšem neměly by být 

podceňovány. Emoce však mohou rozhodnutí zákazníka ovlivňovat více, neţ si je schopen 

připustit. [1] 

 Potřeby zákazníků lze také klasifikovat pomocí Maslowovy pyramidy potřeb (viz Obr. 

2.1), která je nejčastěji pouţívána v rámci analýzy spotřebitele a jeho chování. [9] 

 

Obr. 2. 1 Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: [9] 

2.1.4 Typologie zákazníků 

 Kaţdý zákazník je jedinečná osobnost a je třeba podle toho volit odlišný přístup, pokud 

chce mít prodejce u zákazníka úspěch. Pokud prodejce dosáhne kýţeného úspěchu u zákazníka, 

je moţné říci, ţe dosáhl jeho uspokojení. Ovšem míra uspokojení můţe být u kaţdého zákazníka 

jiná. 

Typologie zákazníků je posuzována podle určitých faktorů, např. frekvence a velikost 

nákupu, ochota za nákupy dojíţdět, preference jednotlivých typů prodejen, moţnost parkování a 

kapacita parkoviště, moţnost platby kartou, upřednostňování nákupu značkového a moderního 

zboţí, sledování reklamy v médiích apod. [10] 
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Podle K. F. Gretza a S. R. Drozdecka je moţné na základě dvou hlavních charakteristik 

čtyři osobnostní typy zákazníka: [1] 

 přizpůsobivý tip - přátelský, submisivní, milý, vstřícný, tolerantní, nápomocný, 

nerozhodný, nejistý, lehce ovlivnitelný, má snahu nevybočovat z davu, snaţí si vyhýbat 

konfliktům, 

 byrokratický typ - nepřátelský, submisivní, opatrný, nedůvěřivý, uzavřený, kritický, 

rozhodnutí na základě dlouhého prověřování, snaha udrţovat řád, vyhýbá se přímým 

konfliktům, ale vyuţívá pomluvy, 

 autoritativní typ - nepřátelský, dominantní, hádavý, agresivní, dává najevo moc, 

neústupný, snaţí se vyvolávat konflikty, nebojí se střetů, touţící po prestiţi a uznání, 

 tvořivý typ – přátelský, dominantní, vlídný, taktní, tolerantní, málo ovlivnitelný, 

rozhodný, racionální, nevyvolává konflikty, ale ani se jim nevyhýbá, stojí si za svým 

názorem.  

 Podle Vysekalové lze mimo jiné rozlišovat tyto typy zákazníků: [9] 

 ovlivnitelní - zákazníci, rozhodující se při nákupu emotivně, jsou snadno ovlivnitelní 

reklamou či vzhledem produktu, 

 nároční - zákazníci s vysokými poţadavky na kvalitu, modernost a vybavenost 

nákupního místa, tzn. komfort a poskytované sluţby, 

 mobilní pragmatici - zákazníci, kteří se rozhodují dle poměru cena/hodnota zboţí, 

 opatrní konzervativci - nakupující, kteří se rozhodují racionálně a konzervativně, nejde 

zde o impulzivní nákupy, nedůvěřují reklamě a nenechají se jí ovlivnit, 

 šetřiví - snaha o minimalizaci výdajů, racionální rozhodování, orientace dle ceny a slev, 

 loajální hospodyňky - zákazníci, kteří jsou silně orientováni na sociální stránku nákupů, 

klade důraz na příjemné vystupování personálu, nákup na základě zvyklosti, 

 nenároční flegmatici - bez nároků na prodejnu či na nízké ceny, nákupu v nejbliţších 

prodejnách. 
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2.2  Spokojenost zákazníků  

2.2.1 Definování spokojenosti 

Pojem spokojenost můţe být definován jako míra naplnění očekávání zákazníka, která je 

spojena s tím, jak zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt. Často pouţívaným slovem 

v této oblasti je loajalita. Znamená to mentální pozitivní vztah nebo vztah mezi zákazníkem  

a značkou, dlouhodobou preferenci určité značky nebo firmy zaloţenou na maximální 

spokojenosti s poskytovanou hodnotou a na pozitivních očekáváních zákazníka do budoucnosti. 

 Mezi spokojeností a věrností existuje souvislost (viz Obr. 2.2). Z věrného zákazníka se 

většinou nestane nespokojený zákazník, bohuţel neplatí, ţe by se kaţdý spokojený zákazník 

mohl také stát stálým zákazníkem. [11] 

 

Obr. 2. 2 Matice spokojenosti a věrnosti 

Zdroj: [11] 

 Vţdy je nutné uvaţovat, s čím člověk svou spokojenost s největší pravděpodobností 

poměřuje. Vnitřní kritéria kaţdého člověka jsou směsí emocionálních a racionálních úvah. Podíl 

racionální a emocionální stránky lze předem velmi obtíţně rozpoznat, nejen pro prodejce, ale 

i zákazníka, o jehoţ spokojenost jde.  
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 Lidé nejčastěji míru své spokojenosti poměřují podle těchto kritérií: [6] 

 ve vztahu k vlastním očekáváním, která jsou se službou spojena – je nutné znát očekávání 

potencionálních zákazníků s tím, ţe nelze splnit všechna. Ovšem pouze při jejich poznání 

lze sluţbu nastavit správným směrem,  

 ve vztahu k předchozím zkušenostem – zákazník čelí dvěma situacím, při pozitivních 

zkušenostech chce tyto situace opakovat nebo je posunout ještě dále, při negativní 

zkušenosti se zákazník chce těmto situacím v budoucnosti vyvarovat a bude hledat lepší 

variantu poskytované sluţby či produktu, 

 ve vztahu k ceně – absolutní výše ceny znamená pro zákazníka principiální dostupnost či 

nedostupnost produktu a sluţby nebo hranici, za kterou z mnoha důvodů nepůjde,  

 ve vztahu k objektivním a všeobecně uznávaným normám, standardům či předpisům – 

zákazník se vědomě či nevědomě dovolává společenských norem, standardů a zvyklostí,  

 ve vztahu k uspokojení momentálních, krátkodobých či dlouhodobých potřeb – základním 

úkolem prodejce je zjistit, jakou potřebu potencionální zákazník má, a tomu přizpůsobit 

nabídku, 

 ve vztahu k určitému problému, zda nabídne jeho řešení – čím více budou produkty  

a sluţby specifické a nabízet uspokojení potřeb a řešení problému, tím bude narůstat 

spokojenost zákazníků, 

 ve vztahu ke druhým lidem – spokojenost zákazníka často závisí na tom, nakolik 

kupovaný výrobek či sluţba ovlivní jeho vztahy k ostatním lidem.  

 

Je nutné si uvědomit, ţe prodejci jsou závislí na zákaznících a pokud si je prodejce chce 

udrţet, je důleţité jim věnovat náleţitou péči a dodrţovat určité principy, jako jsou: [7] 

 Otevřenost 

Základním kamenem dlouhodobého vztahu je otevřenost. Samotná otevřenost prodejce 

dává zákazníkovi pocit, ţe má všechny věci pevně pod kontrolou. Pokud je dodavatel otevřený 

ke svému zákazníkovi, můţe počítat s tím, ţe i zákazník bude otevřený k němu.  
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 Proaktivita 

Dodavatel má snahu předvídat, co zákazník očekává nebo například s čím je nespokojený 

a co by chtěl změnit. Existuje zde pravidlo prvního kontaktu dodavatele, které říká, vyskytne-li 

se jakákoliv věc mezi dodavatelem a zákazníkem, dodavatel se na zákazníka obrací jako první. 

 Férovost 

V obchodním vztahu můţe dojít k situaci, ze které bude moci dodavatel vytěţit. Pokud 

dodavatel tuto moţnost vyuţije, zákazník ji vţdy bude povaţovat jako neférovou, proto je třeba 

se jí vţdy vyhnout. Porušení férovosti ve většině případů zapříčiní překáţky ve vzniku 

partnerství mezi zákazníkem a prodejcem. 

 Znalost zákazníka 

 Znalost zákazníka je moţné řadit mezi nejdůleţitější faktory obchodu, je základem 

úspěšného vztahu mezi nimi. 

2.2.2 Důsledky spokojenosti a nespokojenosti 

Podle určitých charakteristických projevů chování zákazníka v prodejně lze na první 

pohled soudit, ţe je spokojený. To, ţe má dobrou náladu, při komunikaci je slušný aţ uctivý, 

explicitně hovoří o své spokojenosti. Slib opakovat nákup u stejného prodejce neznamená, ţe  

u něj spokojenost přetrvá do doby, kdy daný produkt pouţije a zda přetrvá i v následných 

kritických situacích. Je tedy logické, ţe z příjmového hlediska prodejce nebude chtít jen jednou 

vyuţít momentální nákupní euforie zákazníka, ale bude mít zájem o přetrvání spokojenosti na 

delší dobu a zanechání pozitivní emocionální a racionální stopy. Jinak řečeno, pro prodejce je 

důleţité, aby „prodával“ a ne jen „prodal“. Jako příklad lze uvést nákup draţších produktů, 

například aut či dovolené, kde je později více viditelný a citelný pocit zklamání, zlosti a mnohdy 

pocit podvedeného člověka, coţ rozhodně není pro prodejce ţádoucí. [6] 

Mezi kladné důsledky je tedy moţné uvádět doporučení prodejce svému okolí, 

opakovaný nákup u téhoţ prodejce, ochota spolupracovat při vyplňování anket či dotazníků, atd. 

Naopak negativními jsou přesné opaky těchto kladných důsledků, coţ znamená nedoporučování 

daného prodejce aţ odrazování od nákupu u něj, neochota spolupráce a vytvoření si určitého 

vztahu s prodejcem, nebo neopakovaný nákup v téţ prodejně. 
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 Rozpoznat spokojeného zákazníka na první pohled můţe prodejce přímo v prodejně, 

v místě samotné obsluhy. Projevy jsou různé, například: [6] 

 má dobrou náladu – zákazník je optimistický, rozdává úsměvy, hýří vtipem, 

 při komunikaci s prodejce je slušný a uctivý – zákazník dokáţe naslouchat, neskáče do 

řeči, projevuje známky slušného chování, komunikace bez vulgarit, 

 hledá a pojmenovává pozitiva výrobku a služeb – zákazník si uvědomuje pozitiva 

produktu, 

 zlehčuje, či až přehlíží nedostatky produktu, 

 těší se na fázi užívání produktu, který zakoupil, 

 rozvíjí prodavačovu argumentaci ve prospěch produktu – zákazník tímto pomáhá 

prodavači v lepším prodeji, 

 sám se utvrzuje v dobrém nákupu,  

 hovoří o své spokojenosti – jiţ na prodejně chválí a oznamuje, ţe dobře produkt zakoupil, 

 chválí jak prodejnu, prodavače a výrobce, tak i celkový způsob prodeje, 

 předává doporučení svým blízkým – předává své pozitivní zkušenosti s nákupem dalším 

lidem, dělá prodejně dobré jméno, láká potencionální zákazníky, 

 dává slib příštího nákupu u stejného prodejce – zákazník tímto dává najevo svou stálost  

a věrnost dané prodejně.  

2.3 Měření spokojenosti zákazníků 

2.3.1 Důvody měření spokojenosti 

Měření spokojenosti zákazníků v dnešní době udává směr strategie kaţdého prodejce. 

Pokud se firmy zákazníků na nic neptají nebo zákazníci nedostanou prostor cokoliv 

sdělit, prodejci nejsou schopni zjistit, zda vykonávaná činnost je odpovídající patřičné 

kvalitě a zda to vyhovuje poţadavkům zákazníků. Firmy bez dotazu nemají moţnost 

zjistit, kde a co přesně zlepšit, co by vedlo ke zvýšení spokojenosti. Bez zjišťování 

spokojenosti prodejci nejsou schopni reagovat na problémy a stíţnosti, dotazem 

signalizují zákazníkovi svůj zájem o eliminování nedostatků a dávají mu najevo, ţe je pro 

firmu důleţitým partnerem. [8] 
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 Měření spokojenosti umoţňuje také odhalit příčiny reálného či potencionálního úbytku 

zákazníků. Ze zjištěných informací má firma moţnost reagovat na dané nedostatky a příčiny 

nespokojenosti. Kaţdý podnik se snaţí vyuţít tyto informace k napravení problému a díky tomu 

nalákání zákazníků zpět. V první řadě lze tyto data pouţít pro předcházení moţných problémů, 

navrhnout různá opatření vedoucí ke zlepšení kvality poskytovaných sluţeb či výrobků. [8] 

Co se týče úbytku zákazníků, je dokázáno, ţe průměrný prodejce ztrácí v průběhu roku 

10 – 30 % zákazníků. Mnohokrát ovšem netuší, o které zákazníky přišel, kdy je ztratil, proč  

a o kolik trţby a zisku kvůli tomu přijde. [3] 

2.3.2 Způsoby měření spokojenosti 

Měření spokojenosti zákazníka se provádí pomocí indexu spokojenosti zákazníka, ACSI 

a ECSI. American Customer Satisfaction Index se pouţívá od roku 1994. [2] 

ECSI, nebo li European Customer Satisfaction Index, se pouţívá od roku 1999 a obsahuje 

celkem sedm proměnných, přičemţ kaţdé z nich přísluší určitý počet měřitelných proměnných  

a všech sedm proměnných má rozhodující vliv na spokojenost zákazníka. Vztahy mezi 

jednotlivými hypotetickými proměnnými lze vyjádřit modelem (viz Obr. 2.3). Tato výzkumná 

metoda poskytuje měřitelné a porovnatelné výsledky, jejichţ hodnota a význam roste časem, ve 

kterém se výzkum provádí. [2] 

 

Obr. 2. 3 Model vyjadřující vztahy mezi jednotlivými hypotetickými proměnnými 

Zdroj: [2] 
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 Image - hypotetická proměnná, vztahující se k produktu nebo sluţbě, značce  

a firmě. Je startovním bodem analýzy a vychází ze spokojenosti zákazníka, 

zpravodajství provizních prodejců a průzkumu konkurence. 

 Očekávání zákazníka - proměnná, vztahující se k očekávání produktu nebo sluţby 

individuálním zákazníkem. Toto očekávání je důsledkem propagace a předešlých 

zkušeností, tudíţ má přímý vliv na spokojenost zákazníka. 

 Vnímaná kvalita zákazníkem - zahrnuje nejen produkt či sluţbu samotnou, ale  

i doprovodné sluţby (servis, předvedení, popis výrobku apod.). 

 Vnímaná hodnota - spojení ceny produktu a očekávané kvality (poměr ceny  

a vnímané kvality). 

 Spokojenost a stížnost zákazníka - získané z porovnání výkonu a očekávání. 

 Věrnost (loajalita) zákazníka - projevuje se cenovou flexibilitou a opakovaným 

nákupem. [2] 

 

Indexy se počítají pomocí vzorce a z důvodu lepší představivosti se uvádějí v procentech. 

Výsledky analýz mohou vyuţít nejen zákazníci, ale také management firem jako silně motivační 

prvek pro hodnocení zaměstnanců, díky čemuţ lze předpokládat moţný vývoj firmy.  

ε𝑗 =
 𝑣𝑖𝑗 .𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

10  𝑣𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

                                                                  (1) 

ɛj – index spokojenosti zákazníka j 

vij – váha i-té měřitelné proměnné pro j-tou hodnotu 

xij – hodnota měřitelné proměnné 

číslo 10 – vztahuje se k pouţité škále (stupnice 1 aţ 10) 

n – počet měřitelných proměnných [2] 

 

Existují 3 způsoby měření spokojenosti zákazníků, které se odlišují pouţitím různých 

druhů škál: [8] 

 Pomocí numerické škály – mezi výhody pouţívání této škály patří jednoduchost  

a srozumitelnost, naopak za nevýhody lze povaţovat fakt, ţe toto měření je subjektivní  
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a není moţné analyzovat příčiny respondentova názoru. Jiţ z názvu lze zjistit, ţe 

základem této metody jsou čísla. 

 Pomocí ordinální škály – výhody i nevýhody této metody jsou podobné jako  

u numerické, jde o jednoduchý a srozumitelný způsob, nevýhodou je také subjektivnost  

a nemoţnost analyzovat, proč respondent odpověděl právě takto. Při dotazování jsou 

předem dány parametry odpovědí, například velmi spokojen, spíše spokojen, spíše 

nespokojen, nespokojen. 

 Pomocí deskriptivní škály – výhodami tohoto způsobu jsou objektivnost, moţnost 

individuálního posuzování spokojenosti, díky čemuţ lze analyzovat příčiny 

(ne)spokojenosti. Naproti tomu jde o komplikovanější vyplňování dotazníku a je 

náročnější na čas. Funguje na základě definice určité úrovně.  

2.3.3 Metody měření spokojenosti zákazníků 

Podle Spáčila se rozlišují tři druhy měření spokojenosti zákazníků: [7] 

 Průzkum spokojenosti zákazníků – Tento průzkum vypovídá o celkovém vývoji 

spokojenosti zákazníků s produktem či sluţbou. Tento druh průzkumu vykonávají 

specializované výzkumné agentury. Při vyhodnocování průzkumu je potřeba brát na 

vědomí, ţe se jedná o názory zástupců zákazníků, zaloţených na subjektivitě. Tyto 

názory mohou být ovlivněné vnějšími faktory, ať uţ pozitivně nebo negativně. 

 Mystery shopping – Pomocí tohoto způsobu měření je moţné zjistit fungování vztahu 

mezi prodejci a zákazníky. Mystery shopping spočívá v návštěvě daného prodejního 

místa a sledování reakcí personálu na určité druhy situací. Objektem sledování je, jak se 

personál zvládne vypořádat s problémovým zákazníkem. Pro dosaţení efektivity je 

nezbytné zapojit do projektu také osobu ze třetí strany, nejčastěji laika.  

 Interní (systémové) měření – Většina firem má k dispozici prostředky, pomocí kterých 

mohou měřit a kontrolovat výkon svých pracovníků. Jedná se o různé technologie, které 

ukazují, jak dlouho zaměstnanec pracoval, jeho úspěšnost, čas strávený přestávkami či 

nečinností, atd. 
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Čtyři druhy metod měření spokojenosti a nespokojenosti podle Kotlera [5]: 

 Systém stížností a přání – Firmy poskytují svým zákazníkům prostor pro vyjádření své 

spokojenosti či nespokojenosti prostřednictvím schránek na přání, stíţnosti, vyplnění 

formulářů, telefonických linek, určených ke kladení otázek. 

 Průzkumy spokojenosti zákazníků – Firmy zjišťují spokojenost současných zákazníků 

prostřednictvím rozesílaných dotazníků kladení otázek přes telefonické hovory. 

 Mystery shopping – V tomto případě pracovníci výzkumu pracují jako „falešní zákazníci 

(mystery shoppers)“, kdy přijdou k prodejci s konkrétním problémem a zjišťují, jak 

zaměstnanci firmy dokáţou vyřešit určité situace.  

 Analýza ztracených zákazníků – Firmy kontaktují zákazníky za účelem zjištění, kteří u 

nich přestali nakupovat nebo kteří přešli ke konkurenci, a zjišťují, proč k tomu došlo. 

Firma by měla nejen provádět výstupní rozhovory, ale i monitorování míry ztráty 

zákazníků (lose rate). 

2.3.4 Výstupy měření spokojenosti 

 Pomocí výstupních dat mohou firmy provádět určitá opatření, která by vedla ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků. Výsledky by pro lepší pochopení dané situace měly být srozumitelně 

zaznamenány. Tyto výstupní parametry měření mohou být zaznamenány 4 hlavními způsoby: [8] 

1. Index významnosti faktorů služby – míra významnosti dané sluţby pro zákazníky. 

2. Index spokojenosti s jednotlivými faktory služby i celkově – nejen celková 

spokojenost zákazníků se sluţbou, ale i spokojenost s jednotlivými zmíněnými faktory. 

3. Poziční mapa podle spokojenosti a významnosti – grafické znázornění, kde jsou 

určující dvě osy, vertikální osa spokojenosti (v procentech) a horizontální osa 

významnosti (index významnosti). Poziční mapa (Viz Obr. 2.4) je rozdělena do 4 

kvadrantů:  
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Obr. 2.4 Poziční mapa podle spokojenosti a významnosti 

Zdroj: [8] 

 přeinvestované faktory – vysoká spokojenost a nízká významnost, je doporučeno 

sníţit investice do zvyšování kvality, zaměřit se na snadnost obsluhy zařízení, 

spíše investovat do faktorů konkurenčních příleţitostí, 

 motivátory – vysoká spokojenost i významnost, doporučuje se udrţet kvalitu, coţ 

znamená, ţe firma musí být schopna vyřešit určitý problém, musí být schopna 

komunikace při technické přípravě zakázky a dodrţovat smluvní termíny, 

 faktory marginálních příležitostí – nízká spokojenost i významnost, doporučením 

je udrţet si nebo mírně zvyšovat kvalitu bez podstatného navýšení investic, 

potřeba vizualizace, variability a schopnosti dodavatele reagovat na více práce, 

nejsou pro firmy příliš důleţité, 

 faktory konkurenčních příležitostí – nízká spokojenost a vysoká významnost, 

doporučuje se výrazně zvýšit kvalitu, je poţadováno zvýšit rychlost od zadání do 

uvedení do provozu a najít cestu, jak se dostat k zákazníkům konkurence.  

4. Poziční mapa podle spokojenosti a směrodatné odchylky - grafické znázornění, kde 

jsou určující dvě osy, vertikální osa spokojenosti (v procentech) a horizontální osa 

směrodatné odchylky (index směrodatné odchylky). Poziční mapa (Viz Obr. 2.5) je 

rozdělena do 4 kvadrantů: 
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Obr. 2.5 Poziční mapa podle spokojenosti a směrodatné odchylky 

Zdroj: [8] 

 vysoká spokojenost a nízká směrodatná odchylka – je doporučeno udrţet kvalitu  

i standard, 

 vysoká spokojenost i směrodatná odchylka – doporučuje se zvýšit standard, 

 nízká spokojenost i směrodatná odchylka – je doporučeno zvýšit kvalitu, 

 nízká spokojenost a vysoká směrodatná odchylka – doporučuje se zvýšit kvalitu  

i standard. 

2.3.5 Další metody a výstupy měření spokojenosti 

Existují další metody, vedoucí k měření spokojenosti zákazníků, například metoda 

vnímaných diferencí nebo metoda satisfakčních pyramid. 

 Metoda vnímaných diferencí – tato metoda slouţí firmě k zjišťování rozdílu mezi 

očekáváním a realitou. Na začátku stanovené faktory, které budou zákazníci posuzovat, 

se hodnotí na škále, přičemţ kaţdá škála je slovně popsána konkrétně pro daný faktor. Na 

škále zákazník hodnotí očekávanou a nepřijatelnou úroveň. Z odpovědí zákazníka se 

vytvoří tzv. zóna tolerance, vyjadřující rozdíl mezi očekávanou a nepřijatelnou úrovní. 

Do zóny tolerance se také dá zařadit zákazníkova vnímaná úroveň. Zóna tolerance je 

graf, ve kterém se dají vyčíst dané výsledky. [21] 
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 Metoda satisfakčních pyramid - metoda představuje významnost na základě vztahu mezi 

celkovou spokojeností a dílčími faktory. K ohodnocení tohoto vztahu se pouţívá 

korelační analýza. Výhodou tohoto postupu je, ţe můţe odhalit nesoulad mezi tím, jak 

vysoce respondenti staví významnost jednotlivých faktorů a jaký význam jim skutečně 

přisuzují. Tento nesoulad můţe být záměrný, respondenti tvrdí něco jiného, neţ si 

skutečně myslí, anebo si své postoje nemusí uvědomovat. Celková spokojenost se 

nachází na vrcholu pyramidy, které vysvětlujeme dílčími faktory. Další výhodou této 

metody je právě fakt, ţe je moţné ještě detailněji sledovat vliv jednotlivých faktorů na 

celkovou spokojenost. [20] 
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3 Charakteristika společnosti ALPINE PRO 

3.1 Představení společnosti 

ALPINE PRO je předním českým výrobcem a distributorem sportovního, outdoorového a 

ski oblečení, vybavení a obuvi pod registrovanou značkou ALPINE PRO. Od roku 1998 patří 

mezi největší firmy na českém trhu. V současné době je značkou s největší sítí autorizovaných 

prodejen (30, z toho 21 v ČR, 9 na Slovensku) a frančíze prodejců (54) v oblasti outdoorových 

aktivit. ALPINE PRO má vlastní věrnostní program, který má jiţ 120 000 zákazníků 

ALPINE PRO (viz Obr. 3.1) patří mezi rozhodující společnosti na českém trhu. Dodává 

zboţí do největších obchodních řetězců např. Sportisimo i Globus. Společnost působí hlavně 

na Slovenském, Polském a Maďarském trhu. Dále je zastoupena v několika zemích obchodními 

zástupci, např. v Austrálii, Belgii, Francii, Portugalsku, Řecku, Itálii, Anglii, Chorvatsku, Srbsku, 

Rusku a dalších zemích. [12] 

 

Obr. 3. 1 Logo Alpine Pro 

Zdroj: [12] 

Od roku 2009 je značka ALPINE PRO oficiálním partnerem Českého olympijského 

týmu. V současné době zastupuje řadu světoznámých a úspěšných sportovců, jako je veslař  

a drţitel stříbrné medaile z olympiády v Londýně Ondřej Synek, reprezentantka v MTB 

disciplíně cross country Terezu Huříkovou, horský vůdce Josef Milfait, sjezdařka Klára Kříţová 

nebo akrobatická lyţařka Nikola Sudová. 
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Spolupráce Českého olympijského výboru a společnosti Alpine Pro bude pokračovat 

minimálně do roku 2016. Tato česká oděvní společnost,bude oficiálním partnerem Českého 

olympijského týmu, coţ znamená, ţe bude své kolekce směřovat k olympijským hrám v Soči   

v roce 2014 a v brazilském Rio de Janeiru o dva roky později. [19] 

Holding Alpine Pro v roce 2010 utrţil 1,2 miliardy Kč, meziročně je to o 25 % víc. Firma 

má 7 dceřiných firem, z toho 4 jsou v zahraničí. [16] 

  Obratem 1,2 miliardy Kč a počtem 77 prodejen (54 v ČR a na Slovensku 13) je holding 

Alpine Pro největším domácím výrobcem a prodejcem outdoorového vybavení. Zaměstnává na 

400 lidí. [16] 

3.1.1 Historie a vývoj společnosti 

Kaţdá trţní značka má svou historii, procesy vzniku či vývoje. U zrodu značky ALPINE 

PRO stáli spoluţáci z vysoké školy Václav Hrbek a Vladislav Fedoš. Nastala u nich zcela běţná 

studentská situace. Studentský ţivot je z finanční stránky velmi obtíţný, tudíţ si potřebovali při 

studiu přivydělat. Sehnali kontakt na dnes jiţ neexistující oděvní firmu v Asii a v roce 1994 

začali do České republiky dováţet kravaty. 

Nechtěli se drţet pouze kravat, proto se snaţili svou firmu posunout dále a vyuţít místo 

na oděvním trhu. Přes běţný textil se dostali ke sportovnímu a outoodorovému vybavení  

a oděvům.  

V roce 1998 zaloţili firmu Alpine Pro, které se věnují dodnes. Jako majitelé  

a akcionáři. V tomtéţ roce dovezli z Číny první kolekci Alpine Pro. 

Původně chtěli do názvu firmy pouţít název vyhlášeného amerického zimního střediska 

Aspen, ale tuto známku uţ měl někdo registrovanou. Nakonec to bylo ku prospěchu věci, protoţe 

Aspen je spojován s luxusem, kdeţto firma chtěla nabízet zboţí cenově dostupné. [15] 

První kontejnery se zboţím dováţeli z Thajska. Kdyţ zde byli poprvé, se spoluţákem 

trávili střídavě týden zařizováním obchodu a týden cestováním a poznáváním místních 

turistických atrakcí. Thajské oblečení však mělo hodně kazů, a tak začala firma importovat  

z Hongkongu, Koreje a nakonec z Číny. [15] 

http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=3420
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V prvních letech existence přibírala Alpine Pro s kaţdou sezonou nový druh zboţí. Po 

zimním oblečení přišly na řadu batohy, boty a spací pytle. Zatímco batohy zaznamenaly velký 

úspěch, spacáky se v nabídce dlouho neudrţely. Z důvodu, ţe je vcelku jednoduché spací pytel 

ušít, ziskovost je poměrně malá. Navíc s nimi přišli v době, kdy uţ byl trh plný a velké obchodní 

řetězce jejich koupi odmítaly. [15] 

V roce 2006 se firma začala stále více zvětšovat a expandovat do různých koutů světa. 

Rozvoj však společnost příliš vyčerpal a ta se tehdy dostala do ztráty 25 milionů korun. 

Například v Polsku zboţí nešlo na odbyt z důvodu špatné obchodní strategie, Maďarsko není 

hornatá oblast, tudíţ nikdo o tento druh sortimentu neměl zájem a v Srbsku tamní zákazníky 

neoslovila nabídka. Firma v roce 2010 řešila nepříjemnou situaci v čínských továrnách, které  

v posledních měsících toho období začaly registrovat přetlak objednávek. Trh s oděvy se po krizi 

opět vzpamatoval a továrny začaly prodluţovat dodací doby v řádech měsíců. [15] 

3.1.2 Sortiment 

Zatímco před lety prodávala Alpine Pro zejména levnější bavlněná trička či větrovky, 

dnes volí zákazníci častěji bundy s membránou, jeţ odolají dešti či větru. Módní je rovněţ 

takzvané funkční prádlo, které perfektně saje pot a rychle schne. [15] 

Kromě oblečení na turistiku a lyţování prodává firma na oblečení pro cyklisty. Stále více 

tuzemských cyklistů mění kalhoty a tričko za cyklistický dres. Relativní novinkou v nabídce 

Alpine Pro jsou oděvy na in-line brusle. [15] 

Návrháři Alpine Pro častou nemohou mít příliš pestrou fantazii, zákazníci totiţ preferují 

spíše nenápadné designy. Klíčem k úspěchu je černá barva. Zejména na polském trhu pak firma 

prodává spíše multifunkční oblečení, které jim poslouţí zároveň do práce, na nákup i do kostela. 

Monopol černé barvy zlomila firma na letošních zimních olympijských hrách ve Vancouveru, 

kdyţ oblékla českou výpravu a vystřídala tak po téměř 40 letech značku Adidas. Výsledek ocenil 

americký deník The Huffington Post, jenţ v anketě o nejlepší olympijskou kolekci oblečení 

přisoudil Čechům první místo. [15] 

Nosný program společnosti je zaloţen především na outdoorovém oblečení, zimních 

lyţařských bundách, kalhotách, street oblečení, funkčním spodním prádle, batozích, taškách 

a na ucelené kolekci outdoorové obuvi. Nabídka je zaměřena nejen na dospělé, ale i na děti. 
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Mezi sortiment značky ALPINE PRO také patří kolekce pro volný čas a kolekce pro sportovní 

aktivity. [12] 

Jsou vyuţívány materiály, jako je Polartec, PTX, COOLMAX, SOFT SHELL 

WINDBARIER, CORDURA nebo VIBRAM. Oblečení je testováno v extrémních podmínkách 

pro ten největší komfort a dokonalou funkčnost. [12] 

3.2 Představení prodejny Alpine Pro v Krnově 

Prodejna, v níţ bude prováděno měření spokojenosti zákazníků, se nachází na ulici 

Hlavní náměstí v Krnově. Tato pobočka společnosti ALPINE PRO, vedena panem Petrem 

Haničákem, leţí na velmi frekventovaném místě, na krnovském náměstí přímo naproti hlavnímu 

vchodu do městského úřad, coţ jistě zajišťuje, ţe obyvatelé či kolemjdoucí o prodejně moc dobře 

vědí. Jedná se o samoobsluţnou franšízovou prodejnu, jejíţ vznik je datován na rok 2009.  

Z hlediska typu provozních jednotek maloobchodu jde o specializovanou prodejnu. Pobočka 

disponuje širokou nabídkou a poměrně dlouhou pracovní dobou. K větší efektivnosti prodeje 

značně přispěl nově vytvořený internetovým e-shop, coţ jistě ocenila většina zákazníků  

a vyuţívá nákupu z pohodlí domova.  

3.2.1 Marketingový mix prodejny Alpine Pro 

 Produkt 

V prodejně Alpine Pro na krnovském náměstí lze zakoupit veškeré outdoorové oblečení, 

ať uţ se jedná o bundy, mikiny, trika, košile, vesty nebo kalhoty. Co se týče zimního oblečení, 

nabídka je podobná jako u outdoorového. Obuv má taktéţ široké zastoupení, je moţné pořídit si 

trekkingové boty, klasické zimní sportovní boty či obuv pro všední uţívání. V prodejně je 

zastoupeno mnoho doplňků, například batohy a tašky, čepice, šály a rukavice, lyţařské kukly, 

mnoho druhů lyţařských brýlí a přileb. V nabídce sortimentu se nachází i funkční prádlo nebo 

ponoţky. Veškeré zboţí je k dispozici ve všech velikostech pro muţe, ţeny i děti. 

 Cena 

Sortiment v prodejně spadá do různých cenových kategorií, od 50 Kč za jeden pár 

ponoţek aţ po 5000 Kč za lyţařskou bundu. Zákazníci mohou pro lepší ceny vyuţít věrnostní 

karty nebo častých slev na sortiment.  
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 Distribuce 

Sluţby zákazníkům mohou být poskytovány přímo v prodejně nebo přes internetový  

e-shop. Majitel frančízové prodejny disponuje ještě pobočkou v Bruntále. Prodejny vyuţívají 

přímého prodeje, v případě nákupu přes internetový e-shop jsou vyuţity sluţby dopravních 

společností Česká pošta a.s., PPL CZ s.r.o., DHL a jiných. 

 Marketingová komunikace 

Prodejna Alpine Pro vyuţívá ke své propagaci své webové stránky http://www.alpinepro-

krnov.eu/, kde lze nalézt informace o tom, kde se prodejna nachází, otevírací dobu, ceny 

produktů a sluţby, které poskytuje. Dále propaguje svou nabídku prostřednictvím místního 

rozhlasu či letáků, díky kterým se mohou zákazníci dozvědět například o akčních slevách. 

 Lidský faktor 

Krnovská prodejna má pouze jednoho zaměstnance, který se stará o přímý prodej. Chod 

firmy a internetového e-shopu má na starosti majitel a jeho ţena. Dále jsou vyuţívány sluţby 

uklízečky a správce webu. 

 Procesy 

Zákazník můţe navštívit prodejnu, prohlédnout si produkty nebo si je vyzkoušet 

v zkušební kabince, pokud se rozhodl daný výrobek koupit, zaplatí jej u pokladny. Otevírací 

doba prodejny je kaţdý pracovní den od 9:00 do 17:00.  

 Materiální prostředí 

Četnost barev loga je sice slabá, to ovšem nevyvrací skutečnost, ţe se jedná o barvy 

výrazné a poutavé. Toto logo upozorní zákazníky hned před vchodem do prodejny, neboť se 

vyjímá nad vstupními dveřmi. Ve výloze si návštěvník povšimne vystavených modelů či poutačů 

na různé slevy nebo bonusy. Interiér je sladěn do tmavších barev přírody, tj. tmavě modré, šedé 

nebo zelené. Sortiment je v prodejně rozdělen na dva hlavní oddíly, pro muţe a ţeny. Pokladna 

se nachází na konci místnosti z pohledu vchodových dveří, hned vedle zkušebních kabinek.  Za 

pokladnou se nachází místnost skladovaní zboţí, kancelář a kuchyňka se sociálním zařízením. 

Jedná se o samoobsluţnou prodejnu, tudíţ se zákazník volně pohybuje po místnosti avšak pouze 

v místech mu povolených. Zákazník jistě také ocení příjemnou moderní muziku, která navodí 

patřičnou atmosféru.  
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3.3 Analýza mezoprostředí  

Mikroprostředí se firmy týká interakcí těchto sloţek, umoţňuje podniku uspokojovat 

potřeby zákazníka. [11] 

3.3.1 Konkurence 

Vítězit v konkurenčním boji je v dnešní době obzvláště těţké. Firem, které mají stejný 

nápad či podobnou nabídku je mnoho a naproti tomu zákazníků je omezený počet. Dochází  

k různým cenovým válkám, občas také dojde k nelegální soutěţi mezi konkurenty. Potřebnou 

snahou firem je v boji s konkurencí obstát a udrţet se na trhu, v lepším případě mít výhodnější 

situaci neţ konkurenti. [11] 

Domácí trh z naprosté většiny ovládají ryze české firmy, jako jsou kromě Alpine Pro také 

Hudysport (distributor), Hannah, Husky, Nord Blanc a další. Podle šetření agentury Ipsos 

Tambor utratili loni Češi za sportovní oblečení a vybavení v průměru na hlavu 4,8 tisíce korun. 

[16] 

V zemích, jako jsou Čína, Bangladéš, Vietnam a Indie, vyrábí své zboţí právě Alpine 

Pro, Hannah, Husky či Direct Alpine. [16] 

Jisté ovšem je, ţe na českém trhu je ve svém odvětví ALPINE PRO jednou 

z nejvyhledávanějších značek, coţ potvrzuje zviditelnění značky díky Olympijským hrám, kdyţ 

měla firma moţnost oblékat české sportovce. Navíc na OH v Londýně vyuţilo moţnosti oblékat 

své sportovce také Slovensko.  

V Krnově je prodejna Alpine Pro, dá se říci, jedinou specializovanou prodejnou, která 

prodává produkty pouze jediné značky. Holding společnosti rád poskytuje frančízu podnikatelům 

v menších městech, kde je niţší nájem neţ ve velkoměstských obchodních centrech a mohou 

uspokojit zákazníky niţšími cenami zboţí, popřípadě akcemi či slevami. Ovšem v ostatních 

prodejnách se sportovními nebo outdoorovými potřebami v Krnově je moţné nalézt výrobky 

většiny konkurenčních značek. Zboţí značek Hannah, Hi-Tech, Husky, Nord Blanc lze nalézt  

v prodejnách Bivak sport nebo Fun sport.  

Tyto prodejny se nacházejí také na krnovském náměstí, čímţ zvyšují konkurenci mezi 

těmito prodejnami. Prvně jmenovaná prodejna (Hannah) představuje větší konkurenční sílu. 
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Ačkoli nabízí především produkty adrenalinových sportů (hlavně horolezectví), zákazník zde 

můţe nalézt potřeby pro většinu druhů sportu, od tenisu aţ pro cykloturistiku. Naproti tomu 

prodejna Fun sport poskytuje především oděvy nejznámějších sportovních značek. Za 

konkurenci lze taktéţ pokládat veškeré prodejce oděvů, outlety nebo butiky.   

Základní rozdělení je na přímou a nepřímou konkurenci. U přímé firma nabízí produkty 

podobné, zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy. Na úrovni značky jsou to právě 

Hannah, Hi-Tech, Husky, Nord Blanc apod. Na úrovni pobočky přímá konkurence není, 

neexistuje zde ţádný podobně zaměřený frančízový obchod. 

Nepřímá konkurence znamená, ţe firmy nabízejí jiné produkty, ale naplňují stejnou nebo 

podobnou potřebu. Na úrovni značky se jedná o společnosti, které nabízejí své produkty do 

odvětví outdooru či turistiky. Příkladem mohou firmy vyrábějící produkty určené pro 

cykloturistiku Maxbike, Scott, Schimano apod. Nepřímou konkurencí na úrovni společnosti 

mohou také být e-shopy. Na úrovni pobočky se jedná o obchod s horolezeckými či 

cykloturistickými pomůckami. 

3.3.2 Dodavatelé 

V obchodním podniku na dodavatelích velmi záleţí, zvláště v této krnovské prodejně, 

protoţe prodává a distribuuje výhradně zboţí značky Alpine Pro. Kvůli franšízovému pojetí 

podnikání nelze začít nabízet jiné konkurenční značky, jde o (úzce) specializovanou prodejnu.  

V tomto ohledu je velice těţké konkurovat výše uvedeným prodejnám, ovšem zde zákazníci mají 

zaručenou kvalitu značky a produktů. Za dodavatele je moţné povaţovat dodavatele energií  

a vody, vybavení a materiálu do prodejny, bezpečnostní systémy nebo poskytovatele internetové 

domény, díky které je provozován e-shop prodejny. 

3.3.3 Prostředníci 

Obchodní podnik spolupracuje s reklamními agenturami a vzhledem k nově vytvořenému 

e-shopu musí firma vyuţívat spolupráci Českou poštou a.s., PPL CZ s.r.o., DHL a jinými. 

Existence e-shopu znamená také spolupráci s poskytovateli internetových domén, správci nebo 

designéry webu.  
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3.3.4 Veřejnost 

Veřejností je myšlen soubor lidí, šířící jakékoliv informace o prodejně.  Veřejnost lze 

rozdělit na finanční, odbornou, vnitřní nebo všeobecnou. Finanční veřejnost tvoří banky, 

poskytující prodejně finanční prostředky. Odbornou veřejností jsou lidé, zabývající se danou 

problematikou, např. Svaz turistiky. Do vnitřní veřejnosti patří majitel prodejny, pan Petr 

Haničák, a personál. Všeobecná veřejnost je nejširší, tvoří ji lidé z Krnovska a okolí, kteří 

nakupují sportovní nebo outdoorové oblečení. 

3.3.5 Zákazníci 

Zákazníci a spotřebitelé jsou klíčovým prvkem veškerého podnikatelského snaţení firmy. 

Z demografického hlediska tuto prodejnu navštěvují zákazníci od mladšího věku (10 let) aţ do 

velmi pokročilého (70 let).  

Co se týče geografie, drtivá většina návštěvníků kamenného obchodu jsou obyvatelé 

Moravskoslezského kraje. Fakt, ţe se město Krnov nachází na hranicích s Polskem, nabízí příliv 

zákazníků právě ze sousedního Polska. Tento stát je znám svými levnými výrobky oděvního 

průmyslu, ovšem kdo si chce zakoupit výrobky české značky, rád se vydá za nákupy právě do 

Krnova.  

Z pohledu socioekonomického je díky příznivé výši cen obchod určen pro lidi ze středních 

a vyšších finančních či ekonomických tříd. Nízké ceny občas vyvolávají negativní ohlasy, co se 

týče kvality zboţí, tato tvrzení jsou však ihned vyvracována všemoţnými způsoby, například 

slavnými patrony značky, pozitivními recenzemi na internetu nebo mezi spotřebiteli. Dále 

prodejnu navštěvují zákazníci jakéhokoliv povolání, postavení či vzdělání.            

Nejvíce zákazníků je z řad outdoorových nadšenců, turistů, popřípadě aktivnějších 

sportovců, například horolezci. Největší příliv zákazníků zase přichází v sezónních obdobích. 

Největším takovým obdobím je zima, kdy lidé nakupující oděvy jednak k běţnému uţívání nebo 

pro účely zimních sportů. Jedním z největších přílivů byla období olympiád v Londýně  

a kanadském Vancouveru. Tyto olympijské kolekce byly u zákazníků velice populární, například 

stylové holínky, ve kterých se český olympijský tým představil při slavnostním zahájení 

olympijských her v Londýně, dle médií ocenili i věhlasní sportovci jiných národností. Ovšem 

tato edice byla limitovaná a i přes velký zájem z řad zákazníků se prodaly jen kusy k prodeji 
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určené hned na začátku. Zákazníci v této prodejně většinou kupují jen pár kusů zboţí, nenakupují 

ve velkém mnoţství. Pokud jsou spokojeni, vytvoří si vztah k prodejně a v budoucnu bude tento 

dodavatel hrát důleţitou roli v nákupním rozhodování. 

3.4 Analýza makroprostředí  

Pojmem makroprostředí se označuje vnější prostředí, ve kterém se firma pohybuje. 

Skládá se z jednotlivých faktorů, které mohou na jedné straně firmě nabídnout nové příleţitosti, 

na straně druhé ji mohou ohrozit.  

3.4.1 Demografické prostředí 

Česká republika měla k 30. červnu 2012 10 512 208 obyvatel při rozloze 78 864 km
2
. 

Rozmístění obyvatel na území ČR je nerovnoměrné. Z ekonomického hlediska se obyvatelstvo 

nejvíce soustředí tam, kde jsou pracovní příleţitosti, tzn. velká města (Praha, Brno, Ostrava, 

Plzeň, atd.) nebo průmyslové oblasti (severní Čechy, Ostravsko, střední Morava). [14] 

Průměrná hustota zalidnění pro celé území ČR je 133 obyvatel na km² (31. 3. 2010).  

Z evropského měřítka se jedná o vyšší průměr. V rámci krajů ČR má dominantní postavení Praha 

(2518 obyv./km²). Na druhém místě je právě Moravskoslezský kraj (230 obyv./km²). [14] 

V Moravskoslezském kraji k datu 31. 12. 2012 ţije 1 226 602 obyvatel, coţ znamená  

3. místo mezi kraji v České republice. Region má rozlohu 5 427 km ² a skládá se z celkem  

6 dřívějších okresů (od západu Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná  

a Frýdek - Místek) a území 22 obcí s rozšířenou působností. V kraji se nachází celkem 300 obcí, 

z toho 5 statutárních měst, 35 měst a 3 městyse. [18] 

Město Krnov, ve kterém se prodejna nachází, je situováno v severovýchodní části České 

republiky v Moravskoslezském kraji, v podhůří Nízkého Jeseníku a v těsné blízkosti česko-

polské hranice. Dle počtu obyvatel se jedná o 48. největší město v ČR (24 658 obyvatel – stav 

k 1. 1. 2012). Krnovsko má charakter průmyslově – zemědělské oblasti. Rozloha města je  

44,4 km2. [17] 
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3.4.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické faktory jsou důleţitým prvkem pro vytváření koupěschopné poptávky. 

Skládá se jak z celkové ekonomické úrovně země, kam patří například hrubý domácí produkt, 

míra nezaměstnanosti nebo inflace, tak z ekonomické situace domácností a faktorů ovlivňujících 

strukturu jejich výdajů, tzn. tempo růstu mezd, úspory obyvatelstva nebo dostupnost úvěrů  

v ekonomice. [11] 

V poslední době dochází k výrazné příjmové diferenciaci. Některé příjmové skupiny 

obyvatelstva si mohou dovolit luxusní zboţí, naproti tomu vzniká ekonomicky slabá příjmová 

skupina, která je schopna uspokojit jen své základní ţivotní potřeby. [11] 

 Hrubý domácí produkt Moravskoslezské kraje klesl z 393 358 mil. Kč roku 2008 na 

392 166 mil. Kč v roce 2010. Co se týče míry nezaměstnanosti v tomto kraji, v současné době  

(3. čtvrtletí 2012) má tento ukazatel hodnotu 9,4 %, coţ je nárůst o 0,4 % oproti minulému roku  

a znamená třetí nejvyšší číslo mezi kraji. [13] 

 Míra inflace v ČR je v současné době (říjen 2012) 3,3 %, před rokem by tato hodnota  

0,8 % niţší. 

Kupní síla na severu Moravy je nejniţší z celé ČR, konkrétně v Moravskoslezském kraji 

je nejniţší, coţ znamená problém pro místní firmy a zároveň signál pro zavedení určitých 

opatření, aby lidé poptávali jejich zboţí. [13] 
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Obr. 3. 2 Průměrná úroveň kupní síly v regionech 

Zdroj: [14] 

3.4.3 Technologické prostředí 

Technické a technologické prostředí je dnes jednou z nejrychleji se rozvíjejících sloţek 

marketingového makroprostředí. Technický pokrok se ovšem dotýká i spotřebitelů. Rozvoj 

komunikačních technologií a internet jim umoţnil rychlou a snadnou informovanost a moţnost 

snadného výběru nejlepší nabídky. Posun můţe nastat i na straně firem při vyuţití nových 

informačních systém a technologií. [11] 

Prodejna Alpine Pro můţe hovořit o vytvoření internetového e-shopu jako  

o technologickém pokroku, který výrazně zvedl trţby a zisk firmy. Majitel prodejny uvaţuje  

o dalších technologických inovací, ovšem v této oblasti podnikání jde o velmi obtíţnou 

záleţitost. Produkty firmě dodává společnost ALPINE PRO, tudíţ můţe být řeč o inovacích  

v rámci vybavení prodejny. [12] 

Co se týče technologie sortimentu, značka Alpine Pro vyuţívá celou řadu různých druhů 

materiálů, ať uţ se jedná o PTX, Aquacore, Softshell, Coolmax nebo Cool Dry. Například PTX 
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je materiál vysoce prodyšný, voděodolný a dostatečně lehký. Aquacore zajišťuje vysokou 

funkčnost a rychle schne. Softshell je lehký a elastický materiál, který je mimořádně hustě tkaný, 

coţ znamená, ţe je vodoodpudivý s vysokou prodyšností a zabraňuje průniku větru. [12] 

Jednou z modernějších technologií je Coolmax. Jedná se o textilii z polyesterového 

vlákna, které má zvýšenou plochu povrchu. Toto speciální čtyřkanálkové polyesterové vlákno je 

vodoodpudivé, nenasákavé a velmi rychle odvádí tělesnou vlhkost od pokoţky. Coolmax vyvinul 

tři stupně funkčnosti oblečení: Coolmax Everyday, Coolmax Active a Coolmax Extreme. [12] 

  Stále více jsou vyuţívány materiály přírodní, jako je bambus, káva a bavlna. 

Speciální technologií je Streak reflex, coţ je reflexní materiál umístěný na oděvu, který 

způsobuje světelný kontrast vůči tmavému pozadí. Řidič díky tomu můţe zpozorovat osobu, 

která má Streak reflex za šera, tmy, deště a sníţené viditelnosti včas a má dostatek času na to, 

aby zareagoval. Warmhand pocket je materiál, který je v kapsách a slouţí pro zahřátí rukou. [12] 

Všechny technologie si zakládají na voděodolnosti. Alpine Pro vyuţívají dokonce 

technologie Seamsealing, kde je kaţdý šev podlepený, aby nebyla narušena nepromokavost 

materiál a Waterproof zipper, coţ jsou zipy odolně proti vodě. [12] 

3.4.4 Politicko-právní prostředí 

Legislativní faktory vytvářejí rámec pro podnikatelské aktivity firem, který je nutné 

respektovat. Z politického hlediska k těmto faktorům patří přístup vládní administrativy  

k firmám a trhům, strukturu státních výdajů nebo daňový systém. [11] 

Společnost Alpine Pro podléhá normám legislativy, jako je internetový prodej, kamenné 

prodejny, výroba a prodej oděvů nebo frančíza.  

3.4.5 Přírodní prostředí 

Faktory ţivotního prostředí se promítají do vzniku koncepce celkově udrţitelného 

rozvoje, do vytváření ekologických a jiných norem týkajících se kvality ţivota. Vliv činnosti 

firem na ţivotní prostředí je sledován z důvodu, ţe si lidé začínají uvědomovat nevratnost 

škodlivých zásahů do přírodního prostředí a moţného blízkého vyčerpání přírodních zdrojů. [11] 
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Počasí přímo ovlivňuje zákazníky při koupi produktů této značky. Například s příchodem 

zimního období lidé mnohem více vyhledávají zimní oblečení, ať uţ jde o zimní bundy, boty 

nebo čepice, šály a rukavice. Vedle toho na podzim zákazníci kupují podzimní oblečení do větru 

a deště. 

3.4.6 Sociálně-kulturní prostředí  

Sociálně-kulturní prostředí má značný vliv na spotřební či nákupní chování. Kaţdý 

jedinec má potřebu někam patřit a přebírat zvyky dané společnosti, ve které ţije. Sociální 

prostředí, ve kterém se jedinec nachází, má vliv na jeho hodnoty, normy nebo postoje. Tento vliv 

je rozhodujícím v samotném nákupním chování. Na nákupních zvycích se podílí nejen výchova  

v rodině a členství v určité sociální skupině, ale i dosaţené vzdělání. Díky tomu, ţe se v dnešní 

době zvyšuje vzdělanostní úroveň, klade se větší důraz na kvalitu zboţí a nedochází k tak 

častému ovlivňování cenami zboţí při nákupním rozhodování.  

Lidé se zájmem o sport, ať uţ aktivně pasivně, nejčastěji nakupují zboţí značky Alpine 

Pro. Těmto zákazníkům produkty vyhovují jednak ze stylové stránky, ale i praktické. Jednak se 

tito lidé cítí nejlépe v takto navrţeném stylu oblékání, ale mohou ho i pouţít při svých 

sportovních aktivitách. Díky technologiím výroby a materiálům zboţí rádi kupují i lidé se 

zdravým ţivotním stylem a zájemci o ţivotní prostředí. 

Město Krnov má vcelku dobrou sociální úroveň, lidé mají snahu se kvalitně a moderně 

oblékat. Ovšem v dnešní době i zde není jednoduché koupit určitý výrobek, aniţ by lidé byli 

ovlivňováni cenou. Proto je důleţité cenu produktů stanovit na takové úrovni, která bude pro 

potencionální zákazníky atraktivní a také dle sociálních návyků obce. 
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4 Metodika shromažďování dat 

Pro realizaci marketingového výzkumu je nezbytné naplánovat a provést šetření, tzn. 

provést měření spokojenosti zákazníku prodejny ALPINE PRO. Metodika sběru zahrnuje dvě 

přípravnou a realizační fázi. První z nich je etapa, kde se stanovuje problém, cíle, hypotézy  

a plán výzkumu. Ve druhé etapě se pojednává o zpracování, sběru či interpretaci dat. 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému výzkumu 

Vítězit v konkurenčním boji je v dnešní době obzvláště těţké a pro úspěšné podnikání 

rozhodující. Firem, které nabízí podobné produkty je mnoho. Naopak zákazníků není tolik, proto 

jednotlivé společnosti mezi sebou soupeří a snaţí se přilákat zákazníky k sobě. V poslední době 

se kupní síla v Krnově poměrně sníţila, zapříčinila se o to hospodářská krize, kvůli které lidé 

nemají tolik peněz na přeplácení nebo zbytečné utrácení. 

Krnovská prodejna ALPINE PRO doposud nikdy nezjišťovala míru spokojenosti svých 

zákazníků, aby byla schopna adekvátně reagovat na jejich potřeby a přání. Pokud si chce udrţet 

své stávající nebo přilákat nové potencionální zákazníky, provedení šetření je jednou 

z nezbytných částí k zajištění těchto cílů. 

Proto je potřeba zjistit, do jaké míry jsou zákazníci spokojeni se sluţbami a produkty 

prodejny, s cenami, vybavením, přístupem personálu, s čím jsou spokojeni nebo naopak jaké 

změny by uvítali, popřípadě je nezbytné zjistit návrhy a připomínky pro zvýšení spokojenosti 

zákazníků.   

4.1.2 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo provést celkové měření spokojenosti zákazníků obchodu 

v oblastech, jako je čistota, celková přehlednost, vůně, muzika, osvětlení, modernost ze 

vzhledové stránky, prostornost, odbornost a přístup personálu, cena a šířka nabídky produktů 

nebo umístění a otevírací doba prodejny. Je nutné zjistit, jakým dojmem působí prostředí na 

zákazníky, jak vnímají estetickou stránku prodejny. Například, s čím konkrétně jsou zákazníci 
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nespokojeni, aby se firma v tomto ohledu mohla zařídit a v budoucnosti těmto chybám 

předcházet a jaké faktory jsou pro ně důleţité při nákupním rozhodování. 

Dalším cílem je zjistit, co by vedlo ke zvýšení spokojenosti zákazníka, jaké podněty  

a návrhy by vedly k tomu, aby se zákazník často a rád do prodejny vracel, zjistit návrhy  

a připomínky zákazníků. Z jakého zdroje se zákazníci nejčastěji dovídají o prodejně a zda by 

doporučili prodejnu svým blízkým nebo známým. 

Kvůli nově vytvořenému e-shopu je potřebné pro firmu zjistit, zda lidé vědí o této formě 

nákupu a jestli splňuje jejich očekávání. V neposlední řadě budou platné i informace  

o spokojenosti zákazníků s přístupem a nápomoci zaměstnanců. 

4.1.3 Plán marketingového výzkumu  

Typy a zdroje dat 

Podkladem pro výzkum byly primární a sekundární informace. Primární informace byly 

čerpány z dotazníků formou písemného dotazování přímo v prodejně. Sekundární zdroje byly 

získávány z interních informací prodejny, ať uţ se jedná o webové stránky, odbornou literaturu, 

osobní poznatky majitele nebo výroční zprávy prodejny. 

Metoda sběru dat 

Sběr primárních dat byl proveden metodou dotazování, písemného dotazování. Výhodou 

písemného dotazování pod dohledem personálu je vysoká návratnost dotazníků a moţnost 

okamţité zpětné vazby s respondentem. Jako další výhody písemného dotazování je moţné 

označit dostatek času na odpovědi pro respondenta a také finanční a organizační nenáročnost. 

Naproti tomu nevýhodou je malá ochota účastnit se výzkumu. Technikou výběru vzorku byla 

zvolena technika vhodného úsudku. 

Písemné dotazování bylo prováděno v prostorách prodejny u pokladny. Odpovědi 

respondentů byly zaznamenávány do dotazníku. 

Výzkum se uskutečnil v prodejně Alpine Pro v Krnově, období výzkumu bylo 

naplánováno na únor aţ duben 2013. K vyplnění dotazníku vyzýval zákazníky personál 

prodejny. K vyplnění docházelo většinou po ukončení nákupu, před opuštěním prodejny. 
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Plánovaná velikost výběrového souboru byla 130 respondentů, základním souborem byli 

návštěvníci, kteří prodejnu navštívili v době provádění výzkumu a byli ochotni vyplnit dotazník.  

Nástrojem sběru dat byl dotazník. Dotazník byl sloţen ze 17 otázek (viz příloha 1), 

většina z otázek bylo uzavřených. Pro zjištění spokojenosti či důleţitosti byly vyuţity otázky 

bateriové. 

4.1.4 Harmonogram činností 

Jednotlivé kroky postupu marketingového výzkumu jsou zaznamenány v tabulce 4.1. 

Přípravná a realizační část výzkumu proběhla v období od prosince 2012 do dubna 2013. 

Tab. 4.1 Harmonogram činností 

Činnost / Měsíc Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definice 

problému a cíle 
X     

Orientační 

analýza 
X     

Plán projektu  X    

Předvýzkum   X   

Sběr dat   X X  

Zpracování dat    X  

Analýza dat     X 

Závěrečná 

zpráva 
    X 

 

4.1.5 Předvýzkum 

Z důvodu zjištění správnosti poloţení otázek bylo před zahájením dotazování třeba 

provést pilotáţ. Pro realizaci předvýzkumu byl zvolen soubor 10 respondentů, který se skládal 

výhradně z návštěvníků krnovské prodejny. Na základě výsledku z předvýzkumu byly upraveny 

pouze stylistické chyby, ţádná z otázek nebyla zcela vymazána či přepracována, tudíţ ţádné 

nesrovnalosti s pochopením otázek nebyly zjištěny. 
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4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Písemné dotazování zaměřené na spokojenost zákazníků v krnovské prodejně Alpine Pro 

proběhlo v období měsíců února a března. Zaměstnanci prodejny poprosili o vyplnění krátkého 

anonymního dotazníku, který slouţí jako podklad pro bakalářskou práci. Ve většině případů se 

personál setkával s ochotou zákazníků vyjádřit svou spokojenost touto formou, byla přijata data 

od 113 respondentů. Oslovován byl kaţdý zákazník, tedy byla zvolena technika vhodné 

příleţitosti. Respondenti mohli vyuţít pomoci personál při vyplňování dotazníku, proto nedošlo 

k ţádným problémům, co se týče porozumění otázek či odevzdání neúplného dotazníku. Personál 

byl vyškolen z důvodu moţnost zpětné vazby respondentům. Průměrná doba vyplňování byla 

cca 5 minut. 

4.2.2 Zpracování a analýza dat 

Pro zpracování dat byly vyuţity programy Microsoft Office Excel 2010 a SPSS 18. 

Získaná data byla v programu Excel převedena do datové matice. Tato datová matice byla 

následně zpracována v programu SPSS 18. Výstupem této analýzy byly četnostní tabulky, které 

poslouţily pro vytvoření grafů v programu Microsoft Office Excel 2010. Grafy a tabulky byly 

vyuţity pro zjištění vzájemné souvislosti získaných dat a interpretaci výsledků výzkumu.  

Hodnocení spokojenosti faktorů spokojenosti na škále 1 aţ 5 (známkováno jako ve škole) 

bylo z důvodu lepší interpretace výsledků přepočítáno na procentuální hodnoty pomocí tohoto 

vzorce: 

S=1-[
 𝑛−1 − 𝑛−𝑥 

 𝑛−1 
]      (2) 

kde n je počet bodů na škále, x je průměrné hodnocení faktoru a S značí spokojenost. 

4.2.3 Náklady na výzkum 

Výzkum probíhal na základě písemného dotazování. Náklady výzkumu tvořily tištěné 

dotazníky a psací potřeby. K písemnému dotazování byl potřeba pouze dotazník  
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a propisovací tuţka, bylo vytištěno 120 dotazníků. Náklady na jeden dotazník byly 3 Kč, cena 

propisovací tuţky byla 10 Kč. Náklady na výzkum tedy byly celkem 370 Kč. 

4.2.4 Charakteristika respondentů 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, ţe ze 113 respondentů bylo 50,4 % ţen a 49,6 % 

muţů. Viz Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Pohlaví respondentů 

 Dalším zjištěným kritériem byl věk respondentů. Ze 113 dotázaných bylo 31,9 % ve věku 

15-30 let, 58,4 % ve věku 31-45 let a 9,7 % ve věku 46-60 let. Ţádný z dotazovaných nebyl 

z kategorie 60 a více let. Viz Obr. 4.2.  

 

Obr. 4.2 Věk respondentů 
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 Dále bylo zjištěno, ţe ze 113 respondentů 58,4 % bydlí v okrese Bruntál, 23,9 % bydlí 

v okrese Opava, 16,8 % bydlí v jiném okrese Moravskoslezského kraje a 0,9 % z dotazovaných 

nebydlí v Moravskoslezském kraji, coţ byl mimochodem pouze 1 respondent. Viz Obr. 4.3.  

 

Obr. 4.3 Místo bydliště respondentů 

 Z výzkumu bylo také zjištěno, ţe ze 113 respondentů 1,8 % má čistý měsíční příjem 

v rozmezí 0-5 000 Kč, 42,5 % má čistý měsíční příjem v rozmezí 5 001-15 000 Kč, 36,3 % má 

čistý měsíční příjem v rozmezí 15 001-25 000 Kč, 15,0 % má čistý měsíční příjem v rozmezí  

25 001-35 000 Kč, 3,5 % z dotazovaných má čistý měsíční příjem 35 000 Kč a více a 0,9 % si 

nepřálo odpovědět. Viz Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4 Čistý měsiční příjem respondentů 
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5 Analýza spokojenosti zákazníků 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na analyzování jednotlivých výsledků primárního 

šetření, vyhodnocování dle třídění 1. a 2. stupně. Výsledky analýzy poslouţí prodejně Alpine Pro 

pro vytvoření doporučení a návrhů do budoucna. 

5.1 Nákup v prodejně Alpine Pro v Krnově 

5.1.1 Charakter návštěvy prodejny 

V průzkumu bylo zjišťováno, zda respondentův nákup v této prodejně je první, zda občas 

v této prodejně nakupuju nebo zde nakupuje pravidelně. Ze všech dotazovaných odpovědělo 

nejvíce (60 %), ţe v této prodejně občas nakupuje. Pro čtvrtinu dotazovaných (25 %) byl tento 

nákup prvním a pouze 15 % dotazovaných zde nakupuje pravidelně. Viz Obr. 5.1. 

 

Obr. 5.1 Charakter návštěvy prodejny 

 Na základě třídění 2. stupně bylo zjišťováno, jak ovlivňuje věk respondenta jeho 

charakter nákupu v prodejně. Moţnost „občas zde nakupuji“ byla nejpočetnější ve všech 

věkových kategoriích. Pro nejmenší skupinu lidí ve věku 15-30 let (13,9 %) se jednalo o první 

nákup v prodejně. Pro zákazníky ve věku 31-45 let byla nejméně početná skupina lidí, nakupující 

v prodejně pravidelně (15,2 %). Tuto moţnost v kategorii 46-60 let nezvolil nikdo, tudíţ se stala 

nejméně početnou. Viz Obr. 5.2. 
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Obr. 5.2 Charakter nákupu v závislosti na věku respondentů 

5.1.2 Frekvence nákupu 

Co se týče frekvence nákupu, z celého souboru respondentů, nejvíce (38,9 %) nakupuje 

v průměru jednou ročně v krnovské prodejně, v průměru dvakrát ročně zde nakupuje 24,8 % 

dotázaných, 23% respondentů zde nakupuje v průměru méně neţ jednou ročně. Celých 8 % lidí 

v prodejně nakupuje v průměru třikrát ročně a pouze 5,3 % lidí zde nakupuje průměrně čtyřikrát 

a více, coţ jsou zákazníci, kteří nejčastěji vyhledávají tuto značku. Viz Obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3 Roční průměr frekvence nákupu 
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5.1.3 Průměrná výše útraty 

Z výzkumu bylo zjištěno, kolik lidé průměrně utratí za jeden nákup v krnovské prodejně 

Alpine Pro. Nejvíce lidí utratí v intervalu od 501- 1000 Kč za jeden nákup (41,6 %). 28,3 % 

respondentů průměrně zaplatí za jeden nákup maximálně 500 Kč, 23,9 % zde průměrně zaplatí 

1001- 2500 Kč a 6,2 % dotázaných zde zaplatí v průměru 2500 Kč a více. Většina respondentů 

zde zaplatí méně neţ 1000 Kč. Viz Obr. 5.4. 

 

Obr. 5. 4 Průměrná hodnota nákupu v prodejně 

Pro srovnání průměrné hodnoty respondentova nákupu bylo vyuţito faktoru, zda je 

dotázaný muţ nebo ţena. Útraty ţen i muţů jsou, co se týče průměrných útrat srovnatelné. 

Ovšem suverénně nejvíce ţen průměrně utrácí v prodejně 501-1 000 Kč (45,6 %), další skupinou 

je aţ 22,8 % ţen, které utrácí 501-1 000 Kč. Muţi tyto dvě kategorie průměrných útrat mají 

srovnatelné. Viz Obr. 5.5. 

 

Obr. 5. 5 Srovnání průměrné hodnoty nákupu v prodejně vzhledem k pohlaví 
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5.2 Spokojenost s prodejnou 

Hodnocení spokojenosti bylo vyjádřeno pomocí poziční mapy, která se skládá z osy x 

(důležitost faktoru) a osy y (spokojenost s faktorem). Celý graf je rozdělen do 4 kvadrantů: 

motivátory (vysoká spokojenost i důleţitost), přeinvestované faktory (vysoká spokojenost, 

nízká důleţitost), faktory marginálních příležitostí (nízká spokojenost i důleţitost), faktory 

konkurenčních příležitostí (nízká spokojenost, vysoká důleţitost). Důleţitost je vyjádřena 

pomocí hodnot faktorů (1- velmi důleţité, 5- málo nedůleţité), spokojenost je převedena na 

procentuální vyjádření podle vzorce (2), uvedeném v metodice shromaţďování dat (kapitola 4). 

Významnost (důleţitost) roste na vodorovné ose poziční mapy směrem doleva. 

5.2.1 Spokojenost s prostředím prodejny  

Faktory, které se analyzují, jsou čistota, celková přehlednost, vůně, muzika, 

osvětlení, modernost (vzhled) a prostornost. 

Celková spokojenost 

Dle výzkumu spokojenosti zákazníků s prostředím krnovské prodejny Alpine Pro patří 

mezi motivátory osvětlení (spokojenost 79,5 %) a čistota prodejny (spokojenost 75,75 %). Jedná 

se o faktory, které jsou pro zákazníka důleţité, a zároveň je s nimi spokojen. Je nutné si tyto 

faktory minimálně udrţovat na dané úrovni, aby spokojenost zákazníků neklesala. 

Do přeinvestovaných faktorů dle výzkumu patří modernost prodejny (ze vzhledové 

stránky, spokojenost 74,25 %) a vůně (spokojenost 75,5 %). Jde o faktory, se kterými je zákazník 

spokojen, ale nejsou pro něj příliš důleţité, tudíţ nemají vysoký vliv na celkovou spokojenost 

zákazníka. 

Mezi faktory marginálních příležitostí byla zahrnuta pouze muzika (spokojenost  

71 %). Jedná se o faktory, se kterými zákazníci nejsou spokojeni, ale nejsou pro ně příliš 

důleţité, tudíţ nepotřebují zlepšení jako první. 

Do faktorů konkurenčních příležitostí patří celková přehlednost (spokojenost 70 %)  

a prostornost (spokojenost 62,5 %). Jedná se o faktory, které jsou pro zákazníky důleţité,  

a zároveň s nimi není spokojen. Zlepšení těchto faktorů je nejdůleţitější. 
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Nejvíce spokojeni jsou lidé s osvětlením, nejméně pak s prostorností. Jako 

nejdůležitější faktor je dle výzkumu povaţována celková přehlednost, naopak nejméně 

důležitou je muzika. Viz Obr. 5.6. 

 

Obr. 5.6 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prostředí prodejny 

Hodnocení dle pohlaví  

Spokojenost a důleţitost jednotlivých faktorů prostředí prodejny byla v třídění 2. stupně 

srovnána s pohlavím respondentů. Hodnoty spokojenosti a důleţitosti faktorů jsou uvedeny 

v tabulce Viz Tab. 1 v příloze č. 3. Hodnoty faktorů ţen (Viz Obr. 1 v příloze č. 2) i muţů  

(Viz Obr. 2 v příloze č. 2) jsou podobné. Mezi motivátory patří čistota a osvětlení. Mezi 

přeinvestované faktory patří modernost ze vzhledové stránky a vůně. K faktorům 

marginálních příležitostí patří muzika. Do kategorie faktory konkurenčních příležitostí byly 

zařazeny celková přehlednost a prostornost.  
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Hodnocení dle věku 

Co se týče spokojenosti a důleţitosti jednotlivých faktorů prostředí prodejny vzhledem ke 

věku respondentů, v kategorii 15-30 let byly mezi motivátory zařazeny osvětlení a celková 

přehlednost, do přeinvestovaných faktorů čistota, modernost a prostornost, mezi faktory 

marginálních příležitostí muzika a faktorům konkurenčních příležitostí vůně. Viz Obr. 3 

v příloze č. 2. 

Lidé ve věku 31-45 let povaţují za motivátor čistotu, za přeinvestované faktory 

celkovou přehlednost a prostornost, za faktory marginálních příležitostí vůni a muziku a  za 

faktory konkurenčních příležitostí modernost a osvětlení. Viz Obr. 4 v příloze č. 2. 

Respondenti ve věku 46-60 let označili za motivátory čistotu, osvětlení a modernost, za 

přeinvestované faktory celkovou přehlednost a prostornost, za faktory marginálních 

příležitostí ţádný z faktorů a za faktor konkurenčních příležitostí vůni. Viz Obr. 5 v příloze  

č. 2. 

5.2.2 Spokojenost s prvky obchodu  

Celková spokojenost 

 Z výzkumu bylo zjištěno, ţe mezi motivátory patří přístup personálu (spokojenost  

79,5 %). Tento faktor je pro dotázané důleţitý, a zároveň jsou s tímto faktorem spokojeni. Tento 

faktor není pro firmu na prvním místě v nutnosti zlepšení. 

 Do přeinvestovaných faktorů bylo zahrnuto umístění prodejny (spokojenost 86 %). 

Lidé jsou s těmito faktory spokojeni, ovšem nejsou pro ně tolik důleţité. 

 Mezi faktory marginálních příležitostí byly zahrnuty otevírací doba prodejny 

(spokojenost 72 %) a odbornost personálu (spokojenost 76 %). Tyto faktory nejsou pro 

respondenty příliš důleţité, a také s nimi nejsou spokojeni, ovšem nejsou na prvním místě, co se 

týče nutnosti zlepšení. 

 Do faktorů konkurenčních příležitostí patří šířka nabídky produktů (spokojenost  

73,25 %) a cena produktů (spokojenost 69,5 %). Tyto faktory jsou pro respondenty důleţité, 

přitom s nimi nejsou spokojeni, coţ je signál pro majitele prodejny, aby se snaţil o zlepšení 
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těchto faktorů. Konkrétnější vyústění faktoru šířka nabídky produktů bude analyzováno 

v následující části (kapitola 5.3), cenu produktů zřejmě majitel nebude mít tak lehké změnit, 

pokud chce zachovat prosperující chod firmy. 

Nejvíce jsou lidé spokojeni s umístěním prodejny, nejméně s cenou produktů. Vedle 

toho nejvíce důležitým faktorem je cena produktů, nejméně důležitým je otevírací doba 

prodejny. Viz Obr. 5.7. 

 

Obr. 5.7 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti s prvky obchodu 

Hodnocení dle čistého měsíčního příjmu 

Spokojenost a důleţitost jednotlivých prvků obchodu byla v třídění 2. stupně srovnána 

s příjmem respondentů. Hodnoty uvedených faktorů jsou uvedeny v Tab. 2 v příloze č. 3. Pro 

osoby s příjmem do 5 000 Kč, coţ jsou ve většině případů studenti, patří mezi motivátory 

přístup personálu a odbornost personálu, které mají stejné hodnoty, tudíţ leţí v totoţném bodě. 

Mezi přeinvestované faktory patří otevírací doba prodejny a umístění prodejny. Na hranici 

faktorů marginálních příležitostí a faktory konkurenčních příležitostí je šířka nabídky 

produktů a do kategorie faktory konkurenčních příležitostí byla zařazen cena produktů. Viz 

Obr. 6 v příloze č. 2. 
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Respondenti s příjmem od 5 001 Kč do 15 000 Kč zařadili mezi motivátory přístup 

personálu, mezi přeinvestované faktory patří odbornost personálu a umístění prodejny, do 

faktorů marginálních příležitostí patří šířka nabídky produktů a otevírací doba prodejny a do 

kategorie faktory konkurenčních příležitostí byla zařazena cena produktů. Viz Obr. 7 v příloze 

č. 2. 

Respondenti s příjmem od 15 001 Kč do 25 000 Kč zvolili mezi motivátory přístup 

personálu a umístění prodejny, mezi přeinvestované faktory nepatří ţádné faktory. Do faktorů 

marginálních příležitostí patří odbornost personálu a otevírací doba prodejny. Do kategorie 

faktory konkurenčních příležitostí byly zařazeny cena a šířka nabídky produktů. Viz Obr. 8 

v příloze č. 2. 

Respondenti s příjmem od 25 001 Kč do 35 000 Kč zvolili mezi motivátory přístup 

personálu, odbornost personálu a umístění prodejny, mezi přeinvestované faktory otevírací 

doba prodejny. Do faktorů marginálních příležitostí patří cena a šířka nabídky produktů a do 

kategorie faktory konkurenčních příležitostí nebyly zařazeny ţádné z uvedených faktorů. Viz 

Obr. 9 v příloze č. 2. 

Respondenti s příjmem 35 001 Kč a více zvolili mezi motivátory přístup personálu, mezi 

přeinvestované faktory umístění prodejny. Do faktorů marginálních příležitostí patří a cena 

produktů a otevírací doba prodejny a do kategorie faktory konkurenčních příležitostí patří 

odbornost personálu a šířka nabídky produktů. Viz Obr. 10 v příloze č. 2. 

Respondenti, kteří nechtěli uvádět svůj čistý měsíční příjem uvedli jako motivátor 

přístup personálu, mezi přeinvestované faktory nepatří ţádný z uvedených faktorů. Do faktorů 

marginálních příležitostí patří přístup a odbornost personálu, cena a šířka nabídky produktů a 

do kategorie faktory konkurenčních příležitostí patří otevírací doba prodejny, cena a šířka 

nabídky produktů. Faktory cena a šířka nabídky produktu mají stejné hodnoty, proto leţí na 

totoţném místě. Viz Obr. 11 v příloze č. 2. 

Hodnocení dle okresu, ve kterém respondent bydlí 

Spokojenost a důleţitost jednotlivých prvků obchodu byla v třídění 2. stupně srovnána 

také s místem bydliště respondentů. Hodnoty uvedených faktorů jsou uvedeny v Tab. 2 v příloze 
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č.3. Lidé ţijící v okrese Bruntál označili za motivátor přístup personálu. Mezi přeinvestované 

faktory patří umístění prodejny. Do faktorů marginálních příležitostí patří odbornost 

personálu a otevírací doba prodejny a do kategorie faktory konkurenčních příležitostí byly 

zařazeny cena šířka nabídky produktů. Viz Obr. 12 v příloze č. 2. 

Lidé ţijící v okrese Opava zařadili mezi motivátory přístup personálu a umístění 

prodejny, mezi přeinvestované faktory patří odbornost personálu, do faktorů marginálních 

příležitostí patří otevírací doba prodejny a do kategorie faktory konkurenčních příležitostí 

byly zařazeny šířka nabídky a cena produktů. Viz Obr. 13 v příloze č. 2. 

Lidé ţijící v jiném okrese Moravskoslezského kraje mezi motivátory  

přístup personálu a odbornost personálu, mezi přeinvestované faktory patří umístění prodejny  

a otevírací doba prodejny, mezi faktory marginálních příležitostí patří šířka nabídky produktů 

a do kategorie faktory konkurenčních příležitostí byla zařazena cena produktů. Viz Obr. 14 

v příloze č. 2. 

Lidé ţijící mimo Moravskoslezský kraj zařadili na hranici mezi motivátory  

a faktory konkurenčních příležitostí přístup personálu, odbornost personálu a šířka nabídky 

produktů, které mají stejné hodnoty, proto leţí na totoţném místě. Mezi přeinvestované faktory 

patří umístění prodejny, na hranici mezi přeinvestovanými faktory a faktory marginálních 

příležitostí patří otevírací doba prodejny a do kategorie faktory konkurenčních příležitostí 

byla zařazena šířka nabídky produktů. Viz Obr. 15 v příloze č. 2.  

5.3 Návrh respondentů pro zlepšení produktové nabídky 

 Tato otázka ve výzkumu slouţila pro zjištění, které druhy produktů podle zákazníků by 

měly být v prodejně více zastoupeny. Ze 113 dotázaných by nejvíce (31,9 %) uvítalo více 

doplňků, hned za tím 30,1 % lidí by uvítalo více letního oblečení, 25,7 % lidí si myslí, ţe 

nedostatečné zastoupení mají boty a 17,7 % zákazníků touţí po větším zastoupení zimního 

oblečení. Ze základního souboru si 21,2 % respondentů nevybralo ţádnou z moţných odpovědí, 

coţ můţe znamenat, ţe jsou se zastoupením jednotlivých druhů výrobků v prodejně spokojeni, 

protoţe více druhů výrobků v prodejně není anebo by uvítali nové druhy výrobků. Viz Obr. 5.8. 
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Obr. 5.8 Zájem o rozšíření nabídky 

 Ze srovnání této otázky s pohlavím plyne, ţe ze 113 dotázaných to jsou muţi (35,7 %), 

kteří by uvítali širší sortiment bot. Muţi jsou většinou větší nadšenci turistiky a outdoorových 

sportů, proto mají větší zájem o to, aby měli větší výběr v botách. Muţi (37,5 %) také mají větší 

zájem o rozšíření sortimentu doplňků. Naproti tomu ţeny (24,6 %) nevybrali ţádnou z moţných 

odpovědí, coţ můţe znamenat, jak uţ bylo řečeno, ţe jsou se zastoupením jednotlivých druhů 

výrobků v prodejně spokojeni, protoţe více druhů výrobků v prodejně není anebo by uvítali nové 

druhy výrobků. Další druhy výrobků vybrali muţi a ţeny srovnatelně. Viz Obr. 5.9. 

 

Obr. 5. 9 Zájem o rozšíření nabídky dle pohlaví 
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5.4 Internetový e-shop 

5.4.1 Využívání internetového e-shopu prodejny 

 Většina zákazníků (77,9 %) internetový e-shop prodejny nevyuţívá ke svému nákupu, 

coţ znamená, ţe je pro ně lepší si přijít nakoupit do prodejny anebo o e-shopu vůbec neví. 

Ovšem našla se i část respondentů (22,1 %), kteří moţnost nákupu zboţí přes internet vyuţívají. 

Viz Obr. 5.10. 

 

Obr. 5. 10 Procentuální vyjádření osob, používající e-shop a nevyužívající tuto službu 

 Ve srovnání s místem bydliště bylo zjištěno, ţe největší zastoupení (100 %) pouţívání e-

shopu krnovské prodejny mají lidé bydlící mimo Moravskoslezský kraj. Ovšem tento výsledek je 

zkreslený, neboť tuto odpověď zvolil jediný respondent. V opavském a bruntálském okrese 

drtivé většiny respondentů nevyuţívají sluţeb nákupu prostřednictvím internetu, pouze 18,5 % 

lidí v opavském okrese k nákupu vyuţívá e-shop prodejny, v bruntálském okrese to je pouze 

15,2 % zákazníků. Vcelku srovnatelné výsledky byly u lidí, ţijící v jiném okrese 

Moravskoslezského kraje. Viz Obr. 5.11. 
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Obr. 5. 11 Lidé využívající nebo nevyužívající e-shop prodejny dle místa jejich bydliště 

5.4.2 Informovanost ohledně produktů značky Alpine Pro prostřednictvím e-shopu  

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, vyuţívající internetový e-shop prodejny. 

Nejvíce respondentů (52 %) zvolilo odpověď spíše ano, hned za tím byla více přesvědčující 

odpověď ano. Spíše nedostatečně informováni ohledně produktů značky Alpine Pro 

prostřednictvím e-shopu se cítilo 28 % dotázaných, vyuţívající e-shop, odpověď ne neoznačil 

ţádný z dotázaných. Viz Obr. 5.12. 
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Obr. 5.12 Míra informovanosti ohledně produktů prodejny prostřednictvím e-shopu (v %) 

5.4.3 Spokojenost s prvky internetového e-shopu 

Sloupce vyjadřují procentuální spokojenost jednotlivých faktorů, která je převedena 

podle vzorce (2), uvedeném v metodice shromaţďování dat (kapitola 4). Největší spokojenost 

(84 %) je s přehledností webové stránky, s rozčleněním produktů panuje spokojenost 78 %, se 

vzhledem webové stránky 70 %. Uţivatelé e-shopu jsou nejméně spokojeni (54 %) s šíří 

nabízeného sortimentu. Viz Obr. 5.13. 

 

Obr. 5. 13 Spokojenost s prvky internetového e-shopu 
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 Ve srovnání spokojenosti s prvky internetového e-shopu a pohlavím bylo zjištěno, ţe se 

všemi prvky e-shopu jsou více spokojeni muţi. Nejvíce spokojeni jsou muţi s přehledností 

webové stránky (92,5 %) oproti ţenám (78,3 %) a se vzhledem webové stránky (75 %) oproti 

ţenám (66,7 %). Spokojenost s rozčleněním produktů a šíří nabízeného sortimentu je pro obě 

pohlaví srovnatelná. Viz Obr. 5.14. 

 

Obr. 5.14 Spokojenost s prvky internetového e-shopu v závislosti na pohlaví (%) 

 

5.5  Komunikace prodejny Alpine Pro 

5.5.1 První registrace o existenci prodejny 

 Tato otázka byla zaměřena na zjištění, odkud se zákazníci o prodejně dozvěděli. 

Výsledky mohou být pouţity pro zjištění, kde má majitel obchodu nedostatky v propagaci. 

Nejvíce respondentů se o prodejně dozvědělo z referencí (44,2 %), coţ pro prodejnu znamená, ţe 

se mezi lidmi šíří její dobré jméno. Jako druhý největší způsob propagace se jeví cedule stojící 

před obchodem, 26,5 % lidí se díky této ceduli dozvědělo o obchodu. Díky reklamě na internetu 

se o prodejně dozvědělo 17,7 % lidí, propagací prostřednictvím letáků se prodejna dostala do 

podvědomí 8 % dotázaných. Pouze 3,5 % respondentů označila moţnost jiné, kde uváděli, ţe se 

o prodejně dozvěděli z rozhlasu (konkrétně rozhlasového auta) nebo si uţ nepamatují, odkud se  

o obchodě dozvěděli. Viz Obr. 5.15. 
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Obr. 5. 15 Způsob prvního zaregistrování o existenci prodejny 

5.5.2 Projev kladného slova z úst 

 Otázka, která byla určena ke zjištění šíření referencí, dopadla následovně. Necelá třetina 

dotázaných (32,7 %) by prodejnu dále určitě doporučila, více neţ polovina dotázaných (54,9 %) 

by prodejnu spíše doporučila, pouze 12,4 % by prodejnu spíše nedoporučilo a ţádný 

z respondentů nevybral z odpovědí moţnost ne. Viz Obr. 5.16. 

 

Obr. 5. 16 Respondentova ochota doporučení prodejny svým známým 
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V třídění 2. stupně byla zjišťována ochota respondentů doporučit prodejnu svým známým 

v závislosti na spokojenosti s cenou produktů. Pokud respondenti byli velmi spokojeni nebo 

spokojeni s cenou produktů, obchod v drtivé většině případů doporučili (odpověď ano nebo spíše 

ano) dále svým známým. Pokud byl názor respondentů na cenu produktů neutrální, stále by 

prodejnu spíše doporučili, ovšem zvýšil se podíl zákazníků, kteří by obchod svým známým 

nedoporučili (21,6 %). Respondenti, kteří byli nespokojeni s cenou produktů (66,7 %) by dále 

krnovskou prodejnu spíše nedoporučilo. Viz Obr. 5.17. 

 

Obr. 5. 17 Míra ochoty zákazníků doporučit prodejnu svým známým dle spokojenosti s cenou produktů 
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6 Návrhy a doporučení ke zvýšení spokojenosti 

Tato kapitola je věnována návrhům a doporučením, které jsou vytvořeny na základě 

informací získaných výzkumem. Návrhy a doporučení by měly vést nejen ke zvýšení 

spokojenosti stávajících zákazníků, ale také přilákat nové zákazníky. 

6.1  Zákaznická (věrnostní) karta 

Za účelem získání a udrţení stálých zákazníků doporučuji vytvořit zákaznický klub 

prodejny Alpine Pro v Krnově. O zákaznickém klubu je třeba informovat tištěnou formou v 

prodejně a formou osobního kontaktu personálem prodejny. Náklady na nákup karet s čárovým 

kódem a propagace informací o kartě by se pohybovaly okolo 2 500 Kč. Tyto věrnostní karty 

budou platit pouze pro zákazníky krnovské prodejny. 

Nástrojem zákaznické karty jsou věrnostní slevy, coţ znamená, ţe kaţdým nákupem se 

bude zvyšovat výše slevy budoucího nákupu. Díky tomuto členství v klubu získá firma 

informace o zákazníkovi a můţe mu informace o slevách, akcích a výhodných balíčcích posílat 

přes e-mail nebo poštou. Spojením společnosti Alpine Pro s vybranými sportovními událostmi 

zákazníci získají moţnosti, které se jim vyplatí. Zákazníci při předloţení zákaznické karty na 

běţeckém závodu nebo závodu v cyklokrosu by získali slevu například na startovné či 

občerstvení. Tímto by se zvýšila jednak spokojenost zákazníků, ale i propagace prodejny.  

6.2  Zvětšení prostoru prodejny 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe mnoho zákazníků je nespokojeno s prostorností prodejny. 

Firma je omezena prostorem, protoţe má nájemní smlouvu s městským úřadem v Krnově, tudíţ 

jakékoliv rozšiřování prodejny nepřichází v úvahu. Jedna z věcí, která by byla moţná udělat je 

to, ţe by se zmenšil prostor za prodejnou (v místě skladu a kanceláře majitele) a tento prostor by 

poslouţil pro rozšíření prodejny. K tomu by se dalo vyuţít multifunkčních nástěnných regálů, 

které by také ušetřily prostor. Další věcí je, ţe by se přestěhoval pokladní pult ze zadních prostor 

prodejny aţ vedle vchodových dveří. Došlo by ke zvětšení prostornosti fyzicky i opticky  

a pomohlo by to orientaci zákazníků i personálu prodejny. Multifunkční regály jsou větší 

investicí, vybavení celé prodejny by stálo cca 20 000 Kč. 
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6.3  Zlepšení celkové přehlednosti obchodu 

Na základě výsledků výzkumu je třeba vylepšit celkovou přehlednost zboţí v prodejně. 

Pokud se jiţ počítá s větším prostorem, bylo by třeba z hlediska přehlednosti rozdělit sortiment 

prodejny do tří částí. Pánské oblečení a boty, dámské oblečení a boty a doplňky. Jednotlivé části 

by pak měly být rozděleny na zimní, letní a univerzální. Díky multifunkčním regálům by bylo 

jednodušší rozdělení sortimentu do více částí, neboť by v jedné části mohly být například boty 

dohromady s pánským oblečením, aniţ by docházelo k nepřehlednosti sortimentu. Náklady na 

multifunkční regály jsou uvedeny výše. 

6.4  Rozšíření sortimentu 

Část výzkumu byla zaměřena na zjištění, v jakých částech sortimentu by měla firma 

posílit svou nabídku. Nejvíce si zákazníci přáli rozšířit nabídku doplňků, kde by mohly být navíc 

zahrnuty stany, spacáky, karimatky, noţe, svítilny, čelovky, kompasy a GPS nebo popruhy na 

zabezpečování zavazadel. Co se týče letního oblečení, sortiment neobsahuje mnoho mikin, tudíţ 

by se firma měla v tomto ohledu více zařídit. Neustále na trh přicházejí novinky v oblasti 

funkčního prádla, od cyklonávleků na ruce i nohy aţ po samotné cyklistické dresy. Rozšíření 

nabídky tohoto sortimentu by zákazníci také určitě uvítali. Náklady na rozšíření se odvíjejí od 

mnoţství měsíčního nákupu zboţí firmou a kolik je majitel ochoten investovat. Rozšíření 

sortimentu souvisí s většími náklady na pořízení zboţí, ovšem při prodeji se vše vrátí. 

6.5  Zvýhodnění cen produktů 

Respondenti nebyli spokojeni zejména s cenou výrobků, ovšem v tomto ohledu je 

z důvodu franšízového pojetí firmy velmi obtíţné najít řešení, které by bylo prospěšné jak pro 

prodejce, tak pro zákazníky. Majitel nastavuje cenu produktů tak, aby díky stanovené marţi 

firma zůstala profitující. Sníţením cen ovšem mohou pomoci věrnostní karty, kde se kaţdým 

nákupem zvyšuje procento slevy dalšího nákupu nebo vytvoření balíčků, coţ znamená koupě 

více produktů najednou za zvýhodněnou cenu. 
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6.6  Vylepšení internetového e-shopu 

Co se týče e-shopu prodejny, rozhodně by se měla rozšířit nabídka sortimentu, která 

v současné době není příliš široká. Dále je třeba více propagovat moţnost komunikace 

s prodejnou prostřednictvím e-mailu, kdy bude moţné cokoliv zjistit, od stavu zásob aţ po cenu 

jednotlivých produktů. Při nákupu většího mnoţství výrobků nebo při nákupu nad určitou sumu 

peněz bude poštovné zdarma či zdarma nějaký menší dárek (přívěsek, kšiltovka s logem firmy), 

coţ se také projeví na poptávce zákazníku po nakupování sortimentu prostřednictvím e-shopu. 

Toto vylepšení by nebylo příliš drahé, náklady na provoz stránek patří mezi běţné měsíční 

výdaje, zaplacení poštovného místo zákazníka sice můţe být vyšší výdaj, ovšem díky většímu 

nákupu, který je podmínkou, se zcela určitě vyplatí. Menší dárkové předměty prodejna dostává 

zadarmo s objednaným sortimentem. 

6.7 Ostatní návrhy - komunikace 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe poměrně malá část respondentů se o prodejně dozvěděla 

z letáku, coţ znamená, ţe pro nalákání nových zákazníků je nutné dát letáky na velmi 

frekventovaná místa. Těmi místy mohou být restaurace, kavárny, informační oddělení 

obchodních center nebo například obchody s turistickými potřebami, cykloservisy a prodejny, 

apod. Kvůli lepší zapamatovatelnosti je třeba vytvořit graficky poutavý design letáků. Tyto 

letáky by měly obsahovat akční nabídky sortimentu, slevy a různé výhodné balíčky. 

Další moţností je stát se partnerem sportovních akcí v okolí, díky čemuţ by se prodejna 

dostala do povědomí sportovců. Sportovní akce typu běh na určitou vzdálenost, cyklokros, 

běţecké lyţovaní nebo sjezdové lyţování. Náklady na tuto formu propagace by se odvíjela od 

dohody s vedením závodů či sportovních akcí, samotná cena plachty by neměla být draţší neţ  

5 000 Kč. 

Poměrně dobře se jeví upoutání zákazníkovy pozornosti prostřednictvím cedule stojící 

před obchodem. Ku prospěchu věci by určitě bylo vytvoření více cedulí a jejich rozmístění ve 

více okolních městech. Náklady na tento způsob propagace, které se pohybují od 5 000 do  

20 000 Kč, nejsou příliš nízké, jedná se o povolení a fyzická podoba cedule, ale s ohledem na 

zvyšující se počet zákazníků se doporučuje tento návrh realizovat. 
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Dnes, v době počítačových technologií, je propagování na sociálních sítích nezbytností. 

Vytvoření fanouškovských stránek na portálu Facebook.com Twitter.com můţe pomoci zvýšení 

informovanosti zákazníků o nabídce prodejny, o slevách, akcích a výhodných balíčcích. 

Nezbytné je masové sdílení této stránky mezi co nejvíce uţivatelů sociálních sítí. Přímé náklady 

na tuto formu propagace jsou nulové. 

Prostřednictvím SEO (Search Engine Marketing) zajistit co nejvýhodnější postavení 

internetové stránky (e-shopu) ve vyhledávači po zadání klíčových slov Alpine Pro Krnov, 

outdoor Krnov, Vibram shoes Krnov, apod. Tato metoda propagace se neprojeví v nákladech 

firmy.
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7 Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřená na měření spokojenosti zákazníků  

v prodejně se sportovním a outdoorovým oblečením. Ke zjištění spokojenosti byl pouţit 

marketingový výzkum, který byl realizován přímo v prodejně Alpine Pro v Krnově.  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout konkrétní kroky ke zvýšení spokojenosti 

zákazníků, kterému bylo docíleno díky výsledkům celkového měření spokojenosti zákazníků 

v jednotlivých oblastech prvků a prostředí obchodu.  

Teoretická část je zaměřena na charakteristiku zákazníka, je zde popsána spokojenost 

zákazníka a metody, kterými je moţné spokojenost zjišťovat.  

Charakteristická část je konkrétně zaměřena na prodejnu Alpine pro v Krnově. Blíţe je 

tato prodejna specifikována v části charakteristika společnosti a nachází se zde nejen část, která 

je zaměřena na obecnou charakteristiku a historii této prodejny, charakteristika z pohledu 

mikroprostředí a makroprostředí, ale také je zde popsána nadnárodní společnost Alpine Pro.  

Část metodika shromaţďování dat byla rozdělena na dvě fáze, přípravnou a realizační.  

V přípravné fázi byl definován problém výzkumu a jeho cíl. Dále je zde uvedeno z jakých zdrojů  

a jakou metodou byla data sbírána, je zde popsán harmonogram jednotlivých částí výzkumu  

a průběh pilotáţe. Realizační fáze je zaměřena na popis samotného sběru primárních  

a sekundárních dat, způsob zpracování a analyzování těchto dat. Primární data byla zjišťována 

pomocí písemného dotazování. Nástrojem byl strukturovaný dotazník se 17 otázkami, kde 

zákazníci mimo jiné hodnotili spokojenost a důleţitost jednotlivých faktorů prodejny  

a informovanost o prodejně. Jako poslední je v této fázi popsán soubor a charakteristika 

respondentů. 

Následující část je analytická, která se zabývá interpretací získaných výsledků. Pomocí 

program SPSS 18 a Microsoft Office Excel 2007 byly prováděny třídění prvního a druhého 

stupně, výsledky jsou zaznamenávány pomocí grafů se slovními komentáři. Hlavním úkolem  

v této části bylo zjistit, nakolik jsou lidé s prodejnou spokojeni, a nakolik jsou informování  

o aktivitách prodejny. 
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Na základě výzkumu bylo zjištěno, ţe zákazníci jsou spokojeni jak s cenami produktů, 

čistotou, vůní, moderností ze vzhledové stránky, s přístupem personálu a umístěním prodejny. 

Nespokojenost vyjádřili nad celkovou přehledností a prostorností prodejny, vedle toho byli 

nespokojeni i s muzikou, které ovšem nekladli vysokou významnost.  Dále zákazníci nebyli 

spokojeni s cenami a šířkou nabídky produktů nebo otevírací dobou prodejny. Nespokojeni byli i 

s odborností personálu, ovšem tento faktor si blíţil hranici spokojenosti.  

Z těchto výsledků byly do poslední části práce prezentovány návrhy a doporučení na 

zlepšení. Konkrétní návrhy se týkaly zlepšení propagace, vytvoření zákaznického klubu, zlepšení 

prvků a faktorů prodejny a vylepšení internetového e-shopu. Na základě těchto návrhů je moţné 

pomoci prodejně udrţet si stale zákazníky, rozvíjet vztahy s nimi, zvyšovat jejich spokojenost a 

nalákat zákazníky v co moţná největším počtu. Tyto návrhy a doporučení budou slouţit ke 

zvýšení spokojenosti zákazníků stávajících, k získání zákazníků nových či k posílení pozice na 

trhu. 
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SPSS PASW Statistics 18  

S. r. o. - společnost s ručením omezeným  

Tab. - tabulka  

Tzv. - tak zvaný  



 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Prohlašuji, ţe, 

- jsem byl seznámen s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských  

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní 

dílo;  

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít  

(§ 35 odst. 3);  

- souhlasím s tím, ţe bakalářská práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o bakalářské práci budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO;  

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu  

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

V Ostravě dne 10. 5. 2013  

 

 



 

 

Seznam obrázků a tabulek 

Obr. 2. 1 Maslowova pyramida potřeb ......................................................................................... 10 

Obr. 2. 2 Matice spokojenosti a věrnosti ...................................................................................... 12 

Obr. 2. 3 Model vyjadřující vztahy mezi jednotlivými hypotetickými proměnnými ................... 16 

Obr. 2. 4 Poziční mapa podle spokojenosti a významnosti .......................................................... 20 

Obr. 2. 5 Poziční mapa podle spokojenosti a směrodatné odchylky ............................................ 21 

 

Obr. 3. 1 Logo Alpine Pro ............................................................................................................ 23 

Obr. 3. 2 Průměrná úroveň kupní síly v regionech ....................................................................... 33 

 

Obr. 4.1 Pohlaví respondentů........................................................................................................ 40 

Obr. 4.2 Věk respondentů ............................................................................................................. 40 

Obr. 4.3 Místo bydliště respondentů ............................................................................................. 41 

Obr. 4.4 Čistý měsiční příjem respondentů .................................................................................. 41 

 

Obr. 5.1 Charakter návštěvy prodejny .......................................................................................... 42 

Obr. 5.2 Charakter nákupu v závislosti na věku respondentů ....................................................... 43 

Obr. 5.3 Roční průměr frekvence nákupu ..................................................................................... 43 

Obr. 5. 4 Průměrná hodnota nákupu v prodejně ........................................................................... 44 

Obr. 5. 5 Srovnání průměrné hodnoty nákupu v prodejně vzhledem k pohlaví ........................... 44 

Obr. 5.6 Poziční mapa spokojenosti a důleţitosti prostředí prodejny........................................... 46 

Obr. 5.7 Poziční mapa spokojenosti a důleţitosti s prvky obchodu ............................................. 48 

Obr. 5.8 Zájem o rozšíření nabídky .............................................................................................. 51 

Obr. 5. 9 Zájem o rozšíření nabídky dle pohlaví .......................................................................... 51 

Obr. 5. 10 Procentuální vyjádření osob, pouţívající e-shop a nevyuţívající tuto sluţbu ............. 52 

Obr. 5. 11 Lidé vyuţívající nebo nevyuţívající e-shop prodejny dle místa jejich bydliště .......... 53 

Obr. 5.12 Míra informovanosti ohledně produktů prodejny prostřednictvím e-shopu (v %) ....... 54 

Obr. 5. 13 Spokojenost s prvky internetového e-shopu ................................................................ 54 

Obr. 5.14 Spokojenost s prvky internetového e-shopu v závislosti na pohlaví (%) ..................... 55 

Obr. 5. 15 Způsob prvního zaregistrování o existenci prodejny ................................................... 56 

Obr. 5. 16 Respondentova ochota doporučení prodejny svým známým ...................................... 56 

Obr. 5. 17 Míra ochoty zákazníků doporučit prodejnu svým známým dle spokojenosti s cenou 

produktů ........................................................................................................................................ 57 

 

Tab. 4.1 Harmonogram činností ................................................................................................... 38 



 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Příloha č. 2 – Poziční mapy spokojenosti  

Příloha č. 3 – Tabulky spokojenosti a důleţitosti 

Příloha č. 4 - Fotografie prodejny 

 

 



1 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník 

Váţený respondente,  

chtěl bych Vás poţádat o vyplnění dotazníku pro účely své bakalářské práce, jejíţ cílem je 

zjištění spokojenosti zákazníků se sluţbami v krnovské prodejně. Vyplnění dotazníku Vám 

zabere přibliţně 5 minut a je zcela anonymní, veškerá data, pořízená z tohoto dotazníku, slouţí 

pouze jako podklad pro studijní účely. Předem děkuji za Váš čas a ochotu ke spolupráci s 

vyplněním dotazníku.  

 

Petr Kopecký, student Ekonomické fakulty VŠB-TUO  

Při vyplňování zakroužkujte u každé otázky jednu Vámi zvolenou odpověď (pokud není v zadání 

otázky napsáno jinak), do políček označte Váš názor křížkem. 

1.  Váš nákup v této prodejně je: 

1.1 první nákup 

1.2 občas zde nakupuji 

1.3 nakupuji zde pravidelně 

2. Kolikrát ročně nakupujete produkty této značky? 

2.1 Méně neţ jednou 

2.2 Jednou 

2.3 Dvakrát 

2.4 Třikrát 

2.5  Čtyřikrát a více 

3. Jak jste se poprvé dozvěděl o krnovském obchodě?  

3.1 Na internetu  

3.2 Z referencí  

3.3 Z cedule stojící před obchodem  
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3.4 Z letáku 

3.5 Jiné …………. 

 4. Jak jste SPOKOJENI s prostředím prodejny? (známkujte jako ve škole, 1-velmi 

spokojen, 5-velmi nespokojen). Ohodnoťte každý faktor. 

 1 2 3 4 5 

4.1 Čistota         

4.2 Celková přehlednost      

4.3 Vůně      

4.4 Muzika      

4.5 Osvětlení      

4.6 Modernost (vzhled)      

4.7 Prostornost      

5. Ohodnoťte, jak DŮLEŽITÉ jsou pro Vás dané prvky prostředí prodejny (známkujte 

jako ve škole, 1-velmi důležité, 5-málo důležité). Ohodnoťte každý faktor. 

 1 2 3 4 5 

5.1 Čistota       

5.2 Celková přehlednost       

5.3 Vůně       

5.4 Muzika       

5.5 Osvětlení       

5.6 Modernost (vzhled)       

5.7 Prostornost      

6.  Jak jste SPOKOJENI s jednotlivými prvky obchodu?(známkujte jako ve škole, 1-velmi spokojen,  

5-velmi nespokojen). Ohodnoťte každý faktor. 

 1 2 3 4 5 

6.1 Odbornost personálu       
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6.2 Přístup personálu       

6.3 Cena produktů       

6.4 Šířka nabídky produktů        

6.5 Umístění prodejny        

6.6 Otevírací doba prodejny       

7. Ohodnoťte, jak jsou pro Vás dané faktory DŮLEŽITÉ při nákupu v prodejně (známkujte jako 

ve škole, 1-velmi důležité, 5-málo důležité). Ohodnoťte každý faktor. 

 1 2 3 4 5 

7.1 Odbornost personálu       

7.2 Přístup personálu       

7.3 Cena produktů        

7.4 Šířka nabídky produktů        

7.5 Umístění prodejny        

7.6 Otevírací doba prodejny       

8. Doporučili byste prodejnu svým známým?  

8.1 Ano 8.3 Spíše ne 

8.2 Spíše ano       8.4 Ne 

9. Jaká je průměrná hodnota Vašeho nákupu v prodejně?   

9.1  0-500 Kč 9.3  1001-2500 Kč 

9.2  501-1000 Kč 9.4  2501 Kč a více 

10. Uveďte, které druhy výrobků by měly být v prodejně více zastoupeny. (Možnost více 

odpovědí.)  

10.1 Boty 

10.2 Zimní oblečení 

10.3 Letní oblečení  

10.4 Doplňky 

10.5 Ţádná z moţných odpovědí 
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11. Využíváte k nákupu produktů této firmy internetový e-shop prodejny?  

11.1 Ano  11.2 Ne (přejděte na otázku č. 14) 

12. Jste dostatečně informován ohledně produktů značky Alpine Pro prostřednictvím e-

shopu? 

12.1 Ano 12.3 Spíše ne 

12.2 Spíše ano 12.4 Ne 

13. Jak jste spokojen s těmito prvky internetového e-shopu? (známkujte jako ve škole, 1-

velmi spokojen, 5-velmi nespokojen). Ohodnoťte každý faktor. 

  1 2 3 4 5 

13.1 Vzhled webové stránky        

13.2 rozčlenění produktů        

13.3 Přehlednost webové stránky       

13.4 Šíře nabízeného sortimentu        

14. Jaké je Vaše pohlaví?  

14.1 Ţena  14.2 Muţ 

15. Do jaké věkové kategorie spadáte?  

15.1 15-30 let  15.3 46-60 let 

15.2 31-45let  15.4 61 let a více 

16. V jakém okrese Moravskoslezského kraje bydlíte?  

16.1 Bruntál 16.3 Jiný v Moravskoslezském kraji 

16.2 Opava 16.4 Mimo Moravskoslezský kraj 

17. Váš čistý měsíční příjem:  

17.1  do 5 000 Kč  17.4  25 001 – 35 000 Kč 

17.2  5 001 – 15 000 Kč  17.5  35 001 Kč a více 

17.3  15 001 – 25 000 Kč  17.6  Nechci odpovídat 

 

Děkuji za Váš názor a čas. 
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Příloha č. 2 – Poziční mapy spokojenosti 

 

Obr. 1 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti faktorů prostředí prodejny u žen 

 

Obr. 2 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti faktorů prostředí prodejny u mužů 
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Obr. 3 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti faktorů prostředí prodejny u u respondentů ve věku 15-30 let 

 

Obr. 4 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti faktorů prostředí prodejny u u respondentů ve věku 31-45 let 
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Obr. 5 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti faktorů prostředí prodejny u u respondentů ve věku 46-60 let 

 

Obr. 6 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s čistým měsíčním příjmem do 5 000 Kč 
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Obr. 7 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s čistým měsíčním příjmem 5001-15000 Kč 

 

Obr. 8 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s čistým měsíčním příjmem 15001-25000 Kč 
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Obr. 9 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s čistým měsíčním příjmem 25001-35000 Kč 

 

Obr. 10 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s čistým měsíčním příjmem 35001 Kč a 

vice 
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Obr. 11 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů, kteří nechtěli uvést odpověď 

 

 Obr. 12 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s místem bydliště v okrese Bruntál  
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Obr. 13 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s místem bydliště v okrese Opava 

 

Obr. 14 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s místem bydliště v jiném okrese 
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Obr. 15 Poziční mapa spokojenosti a důležitosti prvků obchodu u respondentů s místem bydliště mimo Moravskoslezský 

kraj 
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Příloha č. 3 – Tabulky spokojenosti a důležitosti  

 

Tab. 1 Spokojenost s prostředím prodejny 

 

 

Tab. 2 Důležitost prostředí prodejny 
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Tab. 3 Spokojenost s jednotlivými prvky prodejny   Tab. 4 Důležitost jednotlivých prvků prodejny 
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Příloha č. 4 - Fotografie prodejny 

 

Obr. 16 Vchod do prodejny Alpine Pro v Krnově 

 

Obr. 17 Prodejna Alpine Pro v Krnově 


