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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je marketingový výzkum a specifika jeho užití na trhu 

průmyslových výrobků. Cílem práce je popsat jednotlivé typy marketingového výzkumu 

a definovat rozdíly mezi jednotlivými typy výzkumů. V první a druhé části práce je jejím 

hlavním cílem marketingový výzkum a popis jednotlivých druhů výzkumu. Ve třetím bodě 

práce uvádí rozdíl mezi spotřebitelským a průmyslovým trhem. 
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Abstract 

The topic of the bachelor thesis is marketing research and specifics of its usage on industrial 

products’ market. The aim of the thesis is to describe the particular types of marketing 

research and to define the differences between individual types of research. The first and the 

second part of the thesis focus on the term marketing research and the description of 

individual types of research. In the third part the difference between consumer and industrial 

market is mentioned. 
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Úvod 

V dnešní době je marketingový výzkum pro firmy a podnikatele velmi důležitý. 

Pomáhá jak velkým, tak i malým firmám při rozhodování, jaký výrobek mají na trh uvést 

a jak se na trhu orientovat. Marketingový výzkum nám také může pomoci zjistit, kde má 

firma nedostatky, a jak se na trhu udržet.  

 

Marketingový výzkum je dlouhý proces, při kterém se snažíme nasbírat co nejvíce 

informací. Proces marketingového výzkumu se dělí na dvě etapy - první je přípravná a druhá 

realizační. V těchto etapách jsou postupné fáze, kterými si musíme projít až do konce. Pokud 

chceme přesný výzkum, nesmíme žádnou z těchto fází ošidit nebo přeskočit. Sice je to 

zdlouhavý proces, ale pro firmy velmi důležitý a cílem je dosažení co nejvíce analýz, dat, 

informací. 

 

Cílem mé bakalářské práce je popsat celý proces marketingového výzkumu. Vylíčit 

jednotlivé typy marketingového výzkumu a definovat rozdíly mezi primárním a sekundárním 

marketingovým výzkumem. Zhodnotit rozdíly mezi spotřebitelským a průmyslovým trhem.  

 

Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je zobrazen samotný marketing 

a obsah marketingového výzkumu. Všechny etapy a fáze jsou podrobně vysvětleny. Také je 

zde zahrnut rozdíl mezi primárním a sekundárním výzkumem.  

 

Ve druhé kapitole práce jsou rozepsány různé typy marketingového výzkumu jako je 

monitorovací, explorativní, deskriptivní, kauzální a další. Více je rozebrán kvantitativní a 

kvalitativní výzkum. Kvalitativní výzkum zahrnuje metody dotazování, pozorování 

a experiment. Kvalitativní výzkum je rozdělen na metody hloubkového rozhovoru, 

skupinového rozhovoru a projektivní techniky. Přehlednější rozdíly budou popsány 

v tabulkách. 

 

Ve třetí kapitole své bakalářské práce se zaměřím na trh. Hlavním bodem třetí kapitoly 

je zhodnocení rozdílu mezi průmyslovým a spotřebitelským trhem.  
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1. Marketing 

Jak můžeme vyjádřit slovo marketing? Pokud se zeptáme lidí, co si pod pojmem 

marketing představují, můžeme slyšet různé definice. Většina z nás si pod tímto pojmem 

představí reklamu a prodej. I když je toto vyjádření správné, nepatří prodej a reklama mezi ty 

nejdůležitější funkce marketingu, ale má mnoho další různých funkcí. [6] 

 

V dnešní době jde hlavně o zákazníka a zaměření se na uspokojení jeho potřeb. 

Marketing začíná už dávno před prodejem výrobku. Manažeři mají za úkol zjistit, jaké 

výrobky by uspokojili jednotlivce nebo skupiny. Hlavním cílem také je, zda výrobek zajistí 

ziskovost na určitou dobu a přiláká nové zákazníky. Stávající zákazníky musíme přilákat 

novými nápady, cenami, vzhledem. A hlavně stávající úspěch musíme opět dokázat 

zopakovat. [15]  

 

1.1 Marketingový výzkum 

 Výzkum pro nás znamená proces, který shromažďuje informace a data potřebné 

k rozhodování. Marketingový výzkum informuje firmy o potřebách zákazníků, jejich touhách 

a nových marketingových příležitostech pro zboží nebo služby. Jsou to dohromady všechny 

činnosti, které slouží ke sběru a získávání informací. Můžeme to také definovat jako spojení 

mezi zákazníkem a marketingovým pracovníkem. [14] 

 

Definice marketingového výzkumu podle P. Kotlera říká, že „Marketingový výzkum je 

systematicky prováděný sběr, úprava, zpracování, analýza, interpretace a prezentace 

informací, které slouží k identifikaci a řešení různých marketingových situací v podniku nebo 

organizaci“. [12] 

 

1.2 Proces marketingového výzkumu 

 Začíná ve chvíli, kdy dochází k nedostatkům informací. Prvním úkolem je rozpoznat 

problémy, zajistit další kroky celého procesu a řídit se podle určených pravidel. V některých 

fázích se musíme opakovaně vracet, pokud jsme nenašli správné informace. 

  

Proces marketingového výzkumu dělíme na dvě etapy: 

1. Přípravná etapa 
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2. Realizační etapa 

 

Tyto etapy mají různé množství fází, které se mění podle určitého výzkumu. Tento 

proces je uveden na obrázku 1.1, kde můžeme vidět jednotlivé kroky, které spolu souvisejí. 

[8] 

 

 

    Obrázek 1.1: Proces marketingového výzkumu. Zdroj: [8] 

 

1.2.1 Definování problémů, cíle 

 Tento krok definování problémů patří do první přípravné etapy. Dalo by se říct, že 

patří do té nejsložitější a nejdůležitější položky celého procesu. Manažeři mají za úkol 

spolupracovat s výzkumníky, kteří získávají potřebné informace pomocí výzkumu.  

  

Výzkumníci pomáhají manažerům s definováním problémů a s návrhem výzkumů, 

který by jim mohl být nápomocen při rozhodování. Manažeři potřebují dostatek informací, 

aby mohli dále pomoci při plánování výzkumu, ale pokud vědí jen málo informací, mohou 

dospět ke špatným závěrům.  

  

Marketingový výzkum je brán jako týmová práce. Když pracuje více lidí, může se 

najít více problémů, a také se dá nalézt i více možností řešení. Je tu menší riziko, že se 

budeme muset vracet zpátky na začátek po dlouhé namáhavé práci. 

  

Cíle výzkumu si musíme stanovit přiměřeně, protože při mnoha stanovených cílech 

může dojít k vysokým nákladům. Naopak pokud máme příliš málo stanovených cílů, můžeme 

přehlédnout důležité faktory, které řídí vývoj další práce.  
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Stanovíme-li přesný marketingový problém, je na řadě hypotéza, která je konečnou 

fází marketingového procesu. Hypotézou určíme směr řešení našeho problému, můžeme ho 

pomocí ní potvrdit nebo vyvrátit. [16] 

 

1.2.2 Orientační analýza situace 

 I když víme, o jaký problém se jedná, musíme provést analýzu situace. V tomto 

procesu si musíme ověřit své hypotézy na základě všech informací, které jsme obdrželi. Jedná 

se o neformální zjišťování informací, které nám pomohou vyřešit daný problém. Většinou 

vedeme neformální rozhovor s lidmi, kteří jsou zasvěceni do dané problematiky a také znají 

dobře prostředí firmy. Můžeme zde zahrnout například zaměstnance firmy. 

  

Pokud budeme chtít více informací, můžeme hledat i u konkurence nebo v literatuře. 

Zde můžeme zjistit, jestli byl už daný problém někdy řešen před námi. Pokud ano, nemusíme 

dělat celý proces výzkumu. Ale většinou se tady nekončí, protože právě orientační analýza 

nám pomůže upřesnit cíl výzkumu a také směr dalších kroků. 

  

V orientační analýze také můžeme zjistit, že jsme vedeni špatným směrem, a tak je 

nutné jít zpátky na začátek a najít v procesu chyby, abychom je napravili. Často nás tyto 

chyby stojí čas a peníze. 

  

V analýze situace nejprve musíme hledat sekundární informace, hlavně tehdy, pokud 

se jedná o neznámou oblast. A také abychom vyřešili problém bez dražších primárních metod. 

V tabulce 1.1 můžeme vidět porovnání výhod a nevýhod sekundárního a primárního 

výzkumu. [8] 
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Tabulka 1.1: Výhody a nevýhody sekundárního a primárního výzkumu. Zpracováno podle: 

[9] 

 

1.2.3 Plán výzkumného projektu 

 Marketingový plán výzkumu patří do konečného kroku první etapy. Potom dochází 

k přestupu na druhou etapu realizace. Jde o poslední fázi procesu.  
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Význam plánu = jedná se o dokument, kde nalezneme veškeré činnosti provedené 

v procesu výzkumu. Mezi zadavatelem a výzkumníkem může sloužit jako podklad pro 

dohodu. Plán výzkumu specifikuje: 

a) typy údajů, které budou shromažďovány; 

b) způsob jejich sběru; 

c) metody jejich analýzy; 

d) rozpočet výzkumu; 

e) stanovení přesných specifických úkolů jednotlivých pracovníků; 

f) vypracování časového harmonogramu činností; 

g) kontrolu plánu.  

 

Plán obsahuje údaje, které budeme potřebovat. Musíme vycházet z předešlých fází a 

vybírat pouze takové informace, které se nám budou hodit. V plánu výzkumu řešíme také 

metodu sběru údajů. Vybereme si metodu, kterou využijeme, může to být například 

kvantitativní výzkum nebo kvalitativní výzkum. U kvantitativního výzkumu jsou to tyto 

metody: 

 pozorování; 

 dotazování; 

 experiment. 

 

Pokud si vezmeme dotazování, které je více rozšířené, máme tyto typy rozdělené 

v tabulce 1.2: 

 osobní; 

 písemné; 

 telefonické; 

 elektronické. [9] 
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  Tabulka 1.2: Porovnání jednotlivých typů dotazování. Zpracováno podle: [9] 
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1.2.4 Sběr dat 

 Zde se nacházíme ve druhé realizační etapě. V této fází sběru dat může dojít k velmi 

závažným chybám a je taky nejnákladnější. Proto musíme v předchozí přípravné etapě 

postupovat poctivě. Zapojíme nové spolupracovníky, kteří musí odvést kvalitní práci na 

výzkumném procesu. Jedná se o: 

 pozorovatele; 

 tazatele; 

 moderátory; 

 operátory. 

 

Nejprve bychom měli vše dobře zorganizovat, abychom dostali správné údaje. Také 

musíme nové spolupracovníky připravit na novou práci. Vstupní zaškolení by mělo sloužit 

jako protokol o zaškolení, který musí podepsat školitel i posluchač. Je potřeba dodat dostatek 

informací a dalších materiálů. Na zaškolení bychom měli hlavně vysvětlit smysl a cíl. Hlavně 

klademe důraz na technické postupy a etické zásady.  

  

Školení by mělo obsahovat i způsob hodnocení. Noví spolupracovníci by měli vědět, 

jaké jsou kritéria hodnocení, a jaké budou kontroly práce. Také je prověříme testovací prací. 

 

Využití metod sběru dat 

 Při sběru použijeme primární informace. Vybereme si jednu ze základních metod – 

pozorování, dotazování, experiment. Závisí na určitých bodech, jakou si vybereme metodu: 

 účel a cíl výzkumu – rozhodují o množství, kvalitě; 

 charakter zkoumané problematiky – míra dostupnosti údajů; 

 vlastnictví zdrojů – možnosti časové, finanční a lidské.  

 

Kontrola dat  

Pomůže při ověřování hodnocení tazatelů, při ověřování pravdivosti, atd. Nástroji 

kontroly může být znovu oslovený respondent, kterého osobně navštívíme nebo zavoláme; 

další možností je kontaktování e-mailem nebo poštou. Respondent nám může i nemusí dát 

potřebné údaje. Výzkumné agentury, které jsou solidní, dají svým lidem, kteří provádí 

výzkum, průkaz tazatele. [16] 
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1.2.5 Zpracování dat 

 Jakmile nashromáždíme všechny údaje, musíme nejprve provést kontrolu a úpravu, 

poté se můžeme pustit do analýzy a pokračovat k interpretaci výsledků. K analýze se 

dostaneme až po zpracování údajů pomocí výpočetní techniky. 

 

Kontrola a úprava 

 První je kontrola úplnosti a čitelnosti. Je to kontrola, kdy se rozhodujeme, jestli 

prohlédneme všechna data (dotazníky) nebo si náhodně vybereme jen některá. Pokud máme 

dostatek času a možností, měli bychom neprověřená data zkontrolovat. Tato kontrola nám 

může zmenšit riziko zkreslení dat pro další analýzu. Logická kontrola prověří, jestli jsou 

data v dobré kvalitě. Také se musí zjistit, zda respondent odpovídal na otázky pravdivě a 

tazatel nepodváděl při sběru dat.  

 

Třídění dat 

 Třídění dat nebo klasifikace vytváří další fázi procesu. Mezi jednotlivými třídami 

a kategoriemi zkoumáme vzájemné vztahy. Bude pokaždé záležet na jiných očekáváních, 

proto bychom si měli určit: 

 třídní znaky – pohlaví respondentů, věk, vzdělání; 

 třídy tak, aby se vzájemně vylučovaly; 

 třídy vyčerpávajícím způsobem, aby obsahovaly všechny respondenty. 

 

Kódování dat 

 Znamená zpracování údajů do symbolů (číselných), aby mohly být použité ve 

výpočetní technice. V dotazníku přidělíme ke každé variantě otázek číselný kód. Ukázku 

dotazníků s kódy můžeme vidět na obrázku č. 1.2. 

 

Technické zpracování dat 

 Velice zjednoduší a ulehčí práci a hlavně pomocí výpočetní techniky můžeme 

v počítači provádět různé změny dat a údaje se nám zpřesní. Je výhodné pracovat ve dvojici 

(jeden čte, druhý zapisuje).  
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   Obrázek 1.2: Krátká ukázka dotazníku s kódy. Zdroj: [9] 

 

Využíváme statistické výpočetní prostředí, které se skládá z obecného 

programového vybavení. Po vložení dat do počítače je naším výstupem tzv. datová matice, 

ve které jsou zaznamenány odpovědi respondentů. Výsledkem výzkumu je sestavení 

pracovních tabulek, grafů. Hlavním účelem je přehlednost tabulek a grafů. [9] 

 

1.2.6 Analýza dat 

 Při dosažení velkého množství dat a informací je potřeba vše zpracovat a analyzovat. 

Nejprve začneme tím, že analyzujeme výsledky každé otázky. Poté pokračujeme hlubší 

analýzou, která zkoumá jednotlivé skupiny respondentů. Vycházíme z: 

 rozdělení četnosti; 

 měření úrovně; 

 měření variability; 

 měření závislosti; 

 testování statistických hypotéz. 

 

Rozdělení četnosti  

 Rozumíme tím počet výskytu jednotlivých variant odpovědí. Četnost dělíme na 

absolutní a relativní. Absolutní četnost nám představuje sumu jednotlivých odpovědí. 
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Relativní četnost je dána poměrem jednotlivých četností k rozsahu souboru (skupiny). 

Relativní četnost bývá vyjadřována v procentech. 

 

Měření úrovně 

 Úroveň charakterizují střední hodnoty, které mají za úkol zjednodušovat a přehledně 

srovnávat zkoumané jevy u dvou nebo více statistických souborů. Mezi střední hodnoty 

řadíme aritmetický průměr, medián a módus. Aritmetický průměr se používá všude, kde 

potřebujeme součet individuálních hodnot znaků. Pokud tato podmínka není splněna, dá se 

využít průměr harmonický či geometrický. 

 

Měření variability 

 Variabilitě, nebo-li proměnlivosti je věnována velká pozornost. Variabilita je 

charakterizována mírami variace, díky nim budeme mít přehled rozptylu odpovědí. Variační 

rozpětí je rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou. Je nejjednodušší mírou variability. 

Směrodatná odchylka charakterizuje absolutní variabilitu a je odmocninou rozptylu. Pro 

srovnání variability se využívá variační koeficient, určuje nám relativní variabilitu. 

 

Měření závislosti 

 Jde o zkoumání závislosti mezi znaky kvantitativními, popř. kvalitativními. 

Využíváme k tomu analýzy: 

 regresní; 

 korelační; 

 faktorové; 

 shlukové.  

 

Tyto metody závisí hlavně na tom, co má analytická metoda určit. Pokud chceme mít 

konečné údaje správné, musíme čerpat z více souborů, než z jednoho. Data by měla být 

přehledná a odpovídat skutečnosti. Jen díky tomu můžeme v marketingovém výzkumu dojít 

ke správným výsledkům. [12] 
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1.2.7 Interpretace výsledků výzkumu 

 Jakmile byla data výzkumu shromážděna a statistická analýza provedena, lze 

přistoupit k interpretaci výsledků. Interpretace představuje převedení všech analýz a výsledků 

do závěrů a doporučení. Slovně se snažíme navrhnout doporučení. 

 

 Negativní interpretace výsledků může vzniknout kvůli špatně odvedené práci 

analytika. Analytik správně určí statistický postup, vybere správná data, ale výsledky 

interpretuje chybně.  

 

 Dodržujeme tyto zásady: 

 objektivitu; 

 nezaměňovat příčiny a důsledky; 

 i méně významné věci, mohou být důležité; 

 specifikace času a podmínek. 

 

 Závěrečná doporučení předkládáme, až si vše zkontrolujeme. Stanovíme, zda byly 

hypotézy vyvráceny nebo potvrzeny. Vypíšeme, jaké faktory ovlivnily výsledky, a to u obou 

případů. Cílem interpretace je navrhnout správná doporučení, aby se zadavatel snadněji 

rozhodoval při řešení problémů. [10]  

 

1.2.8 Závěrečná zpráva a její prezentace 

 Při této poslední fázi závěrečné zprávy se musíme vrátit na začátek procesu. 

V závěrečné zprávě musíme pracovat s informacemi, které jsme již získali. Nelze něco 

doplňovat. Proto byla velká pozornost věnována přípravné fázi výzkumu. 

 

 Zpráva musí být sepsána logicky, přehledně a hlavně srozumitelně. Informace, které 

jsme získali výzkumem, rozdělíme podle významu důležitosti. Grafy a tabulky by měly být 

srozumitelně popsány. Pokud byla během výzkumu správně provedena analýza, zpracovány 

hypotézy, jde se o co opřít.  

 

Prezentace zprávy 

 Prezentace zprávy patří do konečné fáze výzkumu. Zástupce zadavatele (nejčastěji 

vedení podniků) mají za úkol přesvědčit a odpovědně prezentovat výsledky výzkumu. 
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 Obsah prezentace: 

 definice marketingového problému; 

 přehled použitých metod; 

 přehled získaných údajů; 

 hlavní souhrnné poznatky; 

 vysvětlení, jak výsledky výzkumu ovlivňují rozhodnutí, 

 formulovat a definovat přínos výzkumu. 

 

Nejlépe zvolená forma prezentace je ústní, kdy pracovníci musí mít speciální 

komunikační dovednosti. Důležitý je první dojem. Pracovník, který prezentuje, by měl být 

přesvědčivý, umět autoritativním a názorným způsobem prezentovat výsledky. [20] 
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2. Metody marketingového výzkumu 

 Roste potřeba získávat informace a podklady pro strategické postupy firmy. Proto se 

firma musí rozhodnout o typu výzkumu, který použije. Tyto výzkumy se dělí na základě 

různých hledisek. 

 Hlavními hledisky členění jsou: 

 časové hledisko; 

 zaměření výzkumu; 

 využití výzkumu v rozhodování. [8] 

 

2.1 Výzkum v rozhodovacím procesu 

 Pokud bychom měli rozdělit marketingový výzkum podle účelu a stylu získávání 

informací, můžeme je rozdělit následovně, obrázek 2.1: 

 monitorovací; 

 explorativní; 

 deskriptivní; 

 kauzální.  

 

 

  Obrázek 2.1: Typy výzkumu podle využití v rozhodovacím procesu. Zdroj: [8] 

 

2.1.1 Monitorovací výzkum 

Jedná se o počáteční proces výzkumu. Podává nám informace o trhu, co se tam právě 

děje. Také sleduje a zaznamenává analýzy o objednávkách, prodejích, reklamacích, cenách a 
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zásobách. Díky těmto informacím můžeme vyhodnotit slabé i silné stránky firmy. 

Monitorovací výzkum nám slouží k uskutečnění marketingových plánů.  

 

2.1.2 Explorativní výzkum 

 Explorativní výzkum má místo v předvýzkumu, často ho používáme pro předběžné 

přezkoumání situace s menším podílem financí a časových nákladů. Cílem tohoto výzkumu je 

přispět k pochopení problému a jeho definování.  

 

Při explorativním výzkumu získáváme potřebná data ze snadno dostupných zdrojů 

jako jsou rozhovory s experty, studiem písemných materiálů, dřívějšími zkušenostmi 

a pozorováním.  

 

2.1.3 Deskriptivní výzkum 

 Deskriptivní výzkum má za úkol jasně popsat určité problémy na trhu, situace a jaké 

jsou mezi nimi vztahy a jevy. V tomto procesu výzkumu jsou důležité informace získané 

studiem a data potřebná ze sekundárního i primárního výzkumu. Zabývá se cenami, 

analýzami prodeje, stanovením tržních charakteristik.  

 

2.1.4 Kauzální výzkum 

 Tento výzkum má za úkol zajistit informace o sledovaných situacích a zjišťuje příčinu, 

která vedla k určitému důsledku. Data získáváme pomocí dotazování nebo experimentem. 

[12] 

 

2.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

 V praxi marketingovém výzkumu se setkáváme s názvy kvantitativní a kvalitativní 

výzkum. Na obrázku 2.2 můžeme vidět rozdělení kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

podle charakteru problémů. 
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                             Obrázek 2.2: Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Zdroj: [3] 

 

2.2.1 Kvantitativní výzkum 

 Tento výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, co už se dělo nebo 

se právě děje. U kvantitativního výzkumu se odpovídá na otázku „Kolik?“. Pokud chceme 

získat spolehlivé výsledky, pracuje tento výzkum s velkým souborem respondentů (stovky 

nebo tisíce). Výsledkem kvantitativního výzkumu jsou měřitelné informace, které převedeme 

do číselného vyjádření. Např. počet zákazníků, kteří nakupují deník Blesk; podíl spotřebitelů, 

kteří znají značku Puma; vybavenost českých domácností televizory. 

 

 V tabulce 2.1 máme podrobný výpis základních charakteristik rozdílů mezi 

kvantitativním a kvalitativním výzkumem. [3] 
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Tabulka 2.1: Vybrané charakteristiky kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Zdroj: [16] 

 

Kvantitativní metody: 

 dotazování; 

 pozorování; 

 experiment. 
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Dotazování 

 Hlavním prvkem výzkumu trhu jsou zákazníci. Dělíme je do dvou skupin. Jde 

o zákazníky – spotřebitele, kteří výrobky přímo spotřebovávají, nebo zákazník – výrobce, 

který naše produkty následně využívá pro další výrobu, nebo pro další obchod.  

  

Nejprve si musíme upřesnit, koho se budeme dotazovat. Jestli to budou lidé v regionu, 

zákazníci prodejny, čtenáři časopisu atd. Důležité je, abychom vybrali skutečně 

reprezentativní skupinu zákazníků, tj. vybranou skupinu, která má podobné názory jako 

většina zákazníků. Ptáme se pokud možno normálně. Čím máme jednodušší otázku, 

dostaneme jasnější odpověď. Ale pokud otázku zabalujeme do různých souvislostí, 

zdůvodnění, dotazovaný může odpovídat jinak, než vyplývá z podstaty otázky. Dotazování 

máme rozdělené, podle způsobu kontaktu s respondentem, v předchozí kapitole v tabulce 1.2. 

[1] 

 

Pozorování 

 Je to druhá metoda kvantitativního výzkumu. Jedná se o způsob získávání primárních 

informací. Provádí ho pozorovatelé (vyškolení pracovníci), kteří pouze sledují reakce a 

způsoby chování. Důležité v pozorování je, aby se pozorovatel a objekt nijak neovlivňovali. 

Pozorování dělíme podle stupně standardizace: 

 standardizované – jsou přesně stanovené jevy, které má pozorovatel sledovat; 

 nestandardizované – volnost při sledování. 

 

Dále jde dělit pozorování na zjevné a skryté. Pokud by zjevná přítomnost pozorovatele 

narušovala pozorování, použije se skryté pozorování. Velmi důležitý je záznam pozorování. 

Pozorovatel zaznamenává různé jevy chování buď osobně nebo pomocí elektronických 

přístrojů. Hlavní je, aby se všechny zaznamenané jevy postupně utřídily. Poté musí 

výzkumník vybrat důležité vzorky. Vybírá jen ty, které se zdají být zajímavé a důležité.  

 

Experiment 

 V experimentu se sledují vlivy jednoho jevu, poté následuje výsledek jeho působení, 

které se pozoruje na jiném prvku. Snažíme se zachytit reakci na novou situaci 

a vyhodnocujeme chování, vztahy v uměle vytvořených podmínkách. Experimenty můžeme 

rozdělit do dvou skupin: 
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 Laboratorní – tyto testy probíhají ve speciálním prostředí (umělé prostředí). Účastníci 

experimentů jsou pozváni do připravených místností, které jsou předem upravené pro 

experiment a provádějí různé úkony. 

 Terénní – tyto testy probíhají v přirozeném prostředí. Testující nemusí vědět, že jsou 

součástí experimentu. Chovají se přirozeně. [2] 

 

2.2.2 Kvalitativní výzkum 

 Tento výzkum nezkoumá četnost jevů, jako kvantitativní výzkum, ale jejich příčiny a 

vztahy. Odpovídá na otázku „Proč?“. Kvalitativní výzkum pracuje s malým počtem 

respondentů (jednotlivci nebo skupiny o velikosti desítek respondentů). Výsledkem je zjištění 

např. proč zákazníci nakupují určité produkty, jejich motivace k nákupu, atd. Výzkum se 

zabývá probíhajícími procesy v mozku spotřebitele. Jako příklad můžeme uvést, proč Češi 

nakupují deník Blesk; z jakého důvodu kupují Italové víno a za jaké situace ho konzumují. 

 

Kvalitativní metody: 

 hloubkový rozhovor; 

 skupinový rozhovor; 

 projektivní techniky 

 

Hloubkový rozhovor  

 V hloubkovém rozhovoru většinou tazatel osloví jen menší počet respondentů 

(maximálně deset). Pokud by oslovil víc lidí, výzkum by byl méně efektivní. Hloubkový 

rozhovor je nejvýznamnější kvalitativní metodou. Jde o nestrukturovaný rozhovor tazatele a 

respondenta (např. na téma příčiny spotřeby automobilů). Tazatelem bývá zkušený psycholog 

nebo sociolog. S respondentem se snaží volně hovořit na dané téma a proniknout do jeho 

mysli a najít klíčové motivy. Doporučená doba rozhovoru je do 1 hodiny. Poté klesá 

pozornost a koncentrace. [3] 

 

Skupinový rozhovor 

Jedná se o další kvalitativní metodu. Jde o skupinovou diskuzi více respondentů (6 až 

12) na jednom místě. Diskuze je moderována moderátorem (tazatelem), ale také může 

probíhat mezi samotnými účastníky. Skupinový rozhovor trvá nejdéle 90 minut a probíhá 

podle připraveného scénáře.  
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Výhody u tohoto typu rozhovoru jsou, že respondenti se vzájemně inspirují 

a ovlivňují. Jsou více motivováni, aby o problému realisticky uvažovali. Během diskuze 

můžeme objevit zajímavější informace, než při hloubkovém rozhovoru. Důležitý je 

i moderátor, který musí skupinu vést, aby se držela daného problému. Jde o člověka 

s psychologickým vzděláním.  

 

Skupinové rozhovory je možné natáčet, mohou být realizovány i po internetu. Pro 

tento způsob po internetu můžeme klasicky používat chat. Při této metodě se uživatelé více 

otevřou a výzkumníci mohou získat víc informací. Navíc je tento způsob rozhovoru velmi 

levný. [3, 5] 

 

Projektivní techniky 

 Tyto techniky slouží k získávání informací o pocitech respondentů. Pokud nejsou 

respondenti schopni odpovídat přímo na položené otázky, používají se testy slovních asociací, 

testy interpretace obrázků, testy dokončování příběhů, atd.  

 

 Testy slovní asociace – testy založené na neutrálních slovech. Dotazovaný poté musí 

rychle odpovědět prvním slovem, které ho napadne. 

 Interpretace obrázků – dotazovaný dostane obrázek, ke kterému má zkonstruovat 

historku.    

 Bublinkový test – je založený na komiksech a fotografiích. Na obrázku jsou 

nakreslené postavy s nakreslenou bublinou u úst. Respondenti poté musí do bubliny 

napsat, co osoby na obrázku říkají. [5, 11] 
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3. Trh 

 Trh můžeme definovat jako prostředí, kde se setkává nabídka s poptávkou. Na trhu 

také dochází ke směně a transakcím. Vstupují zde zákazníci, výrobci, zprostředkovatelé, 

vláda. Ve středověku byl trh (tržiště) místem, kde se lidé scházeli a směňovali. Trh je oblast 

ekonomiky, kde mezi jednotlivými subjekty dochází ke směně zboží.  

 

 Na trh výrobci přicházejí se zdroji (trhy surovin, trhy práce, peněžní trhy), kupují 

zdroje a proměňují zdroje ve zboží a služby, které prodávají prostředníkům. Prostředníci je 

poté prodávají spotřebitelům. Spotřebitelé prodávají svou práci, za peníze platí zboží a služby. 

Vláda následně vybírá daně, za které kupuje zboží na trzích. Toto zboží a služby použije pro 

poskytování veřejných služeb. Spojující toky trhů můžeme vidět na obrázku 3.1.              

 

                 Obrázek 3.1: Struktura toků v moderní směnné ekonomice. Zdroj: [5] 

  

Všichni zákazníci nemají stejné potřeby. Nechtějí všichni tentýž výrobek. Také se liší 

důvody pro nákup daného zboží. Firmy musí rozčlenit zákazníky do skupin, které požadují 

stejné potřeby. [4, 5] 
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Dělení trhů: 

 Trh práce – je charakterizován poptávkou po práci a její nabídkou.  

 Finanční trh: 

o bankovní trh; 

o trh s cennými papíry; 

o peněžní trh; 

o kapitálový trh; 

o devizový. 

 Obchodní trh – jednotlivci, organizace, které nakupují zboží a služby za účelem 

dalšího prodeje. 

 Průmyslový trh – zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby za účelem další 

výroby zboží. Ty pak dále prodávají, pronajímají nebo dodávají. 

 Spotřebitelský trh – osoby, domácnosti, které potřebují zboží pro svou potřebu. [7,19] 

 

3.1 Průmyslový trh 

 Průmyslový trh můžeme charakterizovat jako trh výrobců a producentů služeb. Tento 

druh zákazníků je největším „nákupčím“ strojů, zařízení. Ale také jsou největším zákazníkem 

na trhu služeb.  

 

 Hlavní druhy průmyslu: 

 těžební průmysl; 

 stavebnictví; 

 strojírenství; 

 zemědělství; 

 lesnictví a rybářství; 

 doprava a stroje; 

 energetika. 

 

Na průmyslovém trhu nakupují organizace a firmy za účelem dalšího zpracování nebo 

výroby. Na tomto trhu provádějí firmy nákupy, které mohou mít velké hodnoty. Proto jak 

nakupující, tak i prodávající mají hodně v sázce (např. krach firmy). Úspěch firmy může 

záviset i na jedné jediné transakci. 
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Můžeme tedy říci, že průmyslový trh zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby 

za účelem další výroby výrobků a služeb, které pak prodávají, dodávají nebo pronajímají. [4] 

 

3.2 Spotřebitelský trh 

 Spotřebitelským trhem se rozumí trh, na kterém drobní spotřebitelé (jednotlivci 

a domácnosti) nakupují zboží pro vlastní spotřebu. Poptávka na spotřebitelských trzích vzniká 

z potřeb jednotlivých kupujících. Existuje velké množství individuálních spotřebitelů, kteří 

nakupují malé množství zboží. Na tomto trhu převládá anonymní kontakt mezi prodávajícím a 

spotřebiteli.  

 

 Při kupním procesu může spotřebitel zastávat různé role: 

 Iniciátor – osoba, která první přijde s nápadem o koupi produktu. 

 Ovlivňovatel – osoba, která prostřednictvím rad a názorů snaží přesvědčit 

ostatní ve skupině ve prospěch určitého rozhodnutí. 

 Rozhodovatel – osoba, která určí konečná rozhodnutí: zda koupit, co koupit, 

kde koupit. 

 Kupující – osoba, která provede realizaci koupě. 

 Uživatel – osoba, která skutečně užívá výrobek nebo službu. [4] 

 

3.3 Rozdíl mezi průmyslovým a spotřebitelským trhem 

 Průmyslový i spotřebitelský trh mají podobné marketingové principy. Firmy se snaží 

najít potřeby zákazníka a uspokojit je. Stejně tak firma prodávající spotřební zboží a firma 

vyrábějící hutní materiál, musí vytvořit konkurenční výhodu pro celý cílový trh. Důležité je 

také uvažovat o cenách, abychom se vyrovnali konkurencím. A také aby se zákazníci k nám 

znovu vraceli a nešli ke konkurenci. 

 

 Průmyslový trh má hodně společného se spotřebitelským, ale musíme si uvědomit 

některé rozdíly, které mezi nimi jsou. Všechny důležité rozdíly jsou uvedeny v tabulce 3.1 a 

ve druhé části tabulky 3.2. 
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Tabulka 3.1: Průmyslový versus spotřební trh 1. část. Zdroj: [13] 

 

 Počet zákazníků – určitě každý ví, že spotřebitelský trh nemá v počtu zákazníků 

konkurenci. V průmyslovém trhu neplatí televizní reklamy, ale musí tady být dobří 

prodejci (obchodní zástupci). 

 Velikost nákupů – v tomto bodě průmyslový trh snadno překonává spotřebitelský trh 

(množstvím objednaných, vyrobených kusů, cena jednotlivých kusů). 
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 Mnohonásobný kupující – nestačí uspokojit potřeby jedince, ale produkt musí 

splňovat požadavky každého, kdo rozhoduje o nákupu ve firmě. Musíme uspokojit 

oddělení jakosti, nákupní oddělení, investora, atd. 

 Geografická koncentrace – většinou platí, že se firmy soustředí do malé geografické 

oblasti, např. průmyslové zóny (ČR). V dnešní době je nutností si uvědomit, že pro 

přežití firmy je důležité „pohybovat se“ a být u všeho. [13] 

  

 

Tabulka 3.2: Průmyslový versus spotřební trh 2. část. Zdroj: [13] 

 

Poslední srovnání průmyslového trhu a spotřebitelského trhu máme v tabulce 3.3. 
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Tabulka 3.3: Průmyslový versus spotřební trh 2 verze. Zdroj: [17] 

 

3.4 Specifika výzkumu na business trzích 

Marketingový výzkum na business trzích je definován jako systematické 

shromažďování, zaznamenávání a analyzování informací a příležitostí týkajících se 

marketingu business výrobků a služeb. [18]  

 

3.4.1 Rozdíly mezi výzkumem na spotřebních a průmyslových trzích 

 Výzkum na průmyslových trzích upřednostňuje metodu dotazování před 

metodami experimentu a pozorování, které nejsou na rozdíl od spotřebních trhů 

tak účinné. Písemná metoda je na průmyslových trzích méně preferovaná, 

vzhledem k zaneprázdněnosti managementu a jeho neochotě odpovídat na 

dotazy. 
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 Na spotřebitelských trzích je mnohem jednodušší dosažitelnosti respondenta, 

neboť ho můžeme zastihnout v pozdějších hodinách v domácnosti. 

Respondenta na průmyslových trzích zastihneme jedině na pracovišti 

v pracovní době, ale ještě navíc je zaneprázdněn svými pracovními 

povinnostmi nebo je na služební cestě. 

 Definice respondenta je na spotřebních trzích snazší, můžeme ho identifikovat 

podle demografických znaků (věk, pohlaví, místo bydliště, vzdělání, sociální 

profil). Na průmyslových trzích je obtížné ohodnotit, zda je respondent 

vhodnou kontaktní osobou.  

 Na průmyslových trzích je výrazně nižší velikost základního souboru (počet 

spotřebitelů nebo domácností versus počet firem). 

 Výzkumy na průmyslových trzích jsou realizovány s poměrně nižší frekvencí 

kvůli změnám probíhajícím na daných trzích. 

 Obsah výzkumu na spotřebních trzích se zejména koncentruje na 

psychologické aspekty segmentace. Na průmyslových trzích je zaměřen na 

specifikaci velikosti trhu a tržního potenciálu. 

 Obsah tazatelské práce je na průmyslových trzích složitější vzhledem 

k odborné problematice zkoumané ve výzkumu a také k nutnosti správně 

identifikovat vhodného respondenta pro dotazování. 

 Na průmyslových trzích jsou vyšší náklady na realizaci výzkumu kvůli 

náročnějším požadavkům na obsah tazatelské práce, k obtížnější dosažitelnosti 

respondentů, k nižší míře standardizace obsahu výzkumu a frekvenci výzkumu. 

[18] 
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Závěr 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový výzkum, který je pro všechny 

začínající firmy důležitý. Pokud chce být firma úspěšná a mít velké množství zákazníků, musí 

začít marketingovým výzkumem. Zákazníků je mnoho a každý má jinou představu, odlišnou 

potřebu či jiné přání. Proto musíme pomocí výzkumů zajistit co nejvíce potřebných informací 

a dat k dalšímu rozhodování.  

 

 V první kapitole jsem rozepsala celý proces marketingového výzkumu, který se dělí na 

dvě etapy – přípravnou a realizační. Určitě bychom neměli žádnou z těchto etap přeskočit 

nebo ošidit. Pokud chceme přesné informace, musíme projít všemi fázemi, které tyto dvě 

etapy obsahují. Příprava a realizace celého výzkumu je velmi dlouhý proces, ale na konci nám 

vyjdou přesné informace a data, které potřebujeme pro další práci. Do této kapitoly jsem také 

zahrnula výhody a nevýhody primárního a sekundárního výzkumu. Pokud bychom se rozhodli 

pro primární výzkum, je pro nás určitě přesnější, určí nám aktuální informace, ale nevýhodou 

budou velké náklady. Sekundární výzkum je sice méně nákladný, více dostupný, ale údaje 

mohou být zastaralé a nespolehlivé.  

 

 Ve druhé kapitole jsem popsala jednotlivé typy výzkumu. Mezi tyto typy výzkumu 

v rozhodovacím procesu patří hlavně výzkum monitorovací, explorativní, deskriptivní, 

kauzální. Dále jsem tady zahrnula výzkum kvantitativní a kvalitativní. Popis základních 

charakteristik rozdílů jsou zaznamenané v tabulce.  

 

Ve třetí kapitole jsem popsala hlavní funkci trhu. Veškeré probíhající toky na trhu jsou 

zobrazené na obrázku. Hlavním bodem ve třetí kapitole je rozdíl mezi průmyslovým 

a spotřebitelským trhem. Následně jsem pokračovala rozdíly mezi výzkumem na těchto trzích. 

Oba trhy mají ohledně výzkumu své výhody a nevýhody. U spotřebitelského trhu bychom 

mohli zmínit výhody v lepší dosažitelnosti respondenta a identifikace podle demografických 

znaků. Průmyslový trh má nevýhody v dosažitelnosti respondenta a také práce tazatele je 

složitější vzhledem k odborné problematice zkoumané ve výzkumu.  

 

Na závěr bych chtěla zmínit, že psaní této bakalářské práce bylo pro mě velkým 

přínosem. Získala jsem hodně nových znalostí ohledně marketingového výzkumu a jeho 

rozdělení.   
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