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1 Úvod  

 21. století lze charakterizovat jako rychle se měnící digitální svět. Takřka na každém 

kroku jsou umístěna různá sdělení lákající zákazníky na akční nabídky a slevy. Firmy  

se až zoufale snaží získat nové přívržence, ale jen malá hrstka z nich o ně pečuje.  

Jestliže se podnik o zákazníky nezajímá, nemůže ani vědět, co chtějí a co potřebují. Snaží  

se jim nabízet stejné produkty jako ostatním spotřebitelům, bez ohledu na to, zda jsou  

pro ně vhodné. Z praxe je však známo, že náklady na získání nového zákazníka jsou 

několikrát vyšší, než na rozvíjení vztahů s již osvojenými zákazníky (Horrell, 2007). 

 Podobně je na tom i firma LazNet s.r.o., která bude předmětem zájmu tohoto 

výzkumu. Výběr objektu tématu nebyl příliš náročný, protože autorka je s firmou 

zaměstnanecky spjata. Záměrem závěrečné práce bude pomoci zlepšit současný stav 

společnosti. Firma prochází mnoha problémy, více či méně řešitelnými. Některé z nich by  

se však nedaly odstranit pouhým výzkumem.  

 Z počátku bylo zamýšleno analyzovat a navrhnout marketingovou komunikaci vůči 

novým zákazníkům tak, aby firma měla dostatečně velkou zákaznickou základnu, se kterou 

bude následně pracovat. Po obdržení základních informací ke zpracování bakalářské práce 

však vyšlo najevo, že společnost má již vytvořené poměrně široké zákaznické portfolio. Je 

však zřejmé, že tento potenciál nevyužívá. Nic o svých zákaznících neví. Firma s nimi  

totiž komunikuje jen v případě problému. Cílem práce bude tedy najít nedostatky 

v marketingové komunikaci a zjistit, zda jsou dosavadní komunikační nástroje efektivní. 

Účelem pak bude doporučení vhodných komunikačních nástrojů a návrh nového 

komunikačního mixu. K získání dat bude zvolena metoda dotazování, a to konkrétně formou 

osobního a elektronického.  

 Obsahem bakalářské práce bude charakteristika společnosti z pohledu makro, mezo  

a mikroprostředí. Dále bude připojena SWOT analýza a analýza výsledků dotazníkového 

šetření. Na jejich základě budou uvedeny návrhy a doporučení. V teoretické části bude 

nastíněna obecná charakteristika marketingové komunikace a služeb. Kapitola metodika bude 

shrnovat postupy a techniky použité při realizaci a přípravě výzkumu.  
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2 Teoretická východiska marketingové komunikace firmy  

 Tato část bakalářské práce se zabývá objasněním teoretických pojmů, jež jsou 

v dalších kapitolách užity. Služby jsou dnes nejrychleji se rozvíjející sektor národního 

hospodářství. Obor informačních a telekomunikačních technologií tomuto růstu přispívá.  

Aby se však mohl podnik rozvíjet, musí se svými zákazníky komunikovat a rozšiřovat vztahy.  

2.1 Marketing služeb 

 „Služba je jakýkoliv akt nebo výkon, který může jedna strana nabídnout jiné straně  

a který je svojí podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv.“ Jak tvrdí 

Kotler (2007, s. 440). 

 Služby se vyznačují mnoha vlastnostmi, kdy za hlavní považujeme nehmotnost, 

neoddělitelnost, proměnlivost a heterogenitu (Janečková, 2001). 

2.1.1 Marketingový mix služeb 

 Marketingový mix služeb představuje soubor prvků, pomocí nichž podnik utváří 

vlastnosti služeb poskytovaných zákazníkům. Nástroje lze kombinovat v různé intenzitě. 

Tradiční marketingový mix je ve službách rozšířen o další tři prvky z důvodu výše 

zmiňovaných vlastností služeb.  

Produkt (služba) 

 „Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, 

často bez pomoci hmotných výsledků.“ Jak tvrdí Janečková (2001, s. 29). 

Cena 

 Cena ve službách se velice obtížně stanovuje, protože je produkt nehmotný.  

Z toho důvodu je cena nejdůležitějším ukazatelem kvality služeb. Nejčastěji je stanovena  

buď dle hodnoty vnímané zákazníkem, dle konkurence nebo kalkulací nákladů, kterými jsou 

mzdy, energie, aj. (Janečková, 2001).  

Distribuce 

 Vzhledem k neoddělitelnosti služeb od zákazníků musí firma rozhodnout o umístění 

provozovny na základě potřeb svých zákazníků. V mnoha případech se jedná o kompromis 
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mezi požadavky spotřebitelů a možnostmi producenta. Umístění služeb může být spojeno 

s volbou různých zprostředkovatelů (Janečková, 2001). 

Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace se prolíná s jinými prvky marketingového mixu. Nejvíce 

však s produktem. Cíle komunikace musí být přizpůsobeny životnímu cyklu výrobku, pokud 

tedy firma nepropaguje své jméno a postavení.  

Jestliže se jedná o stádium uvedení na trh, cílem komunikace je vytvořit povědomí  

o kategorii, značce a zaujmout žádaný postoj k produktu v mysli zákazníka. Ve fázi růstu 

prodeje výrobku je stále hlavním cílem vytvářet správný postoj a preference dané značky.  

V době, kdy prodej výrobku dosáhne vrcholu, je snahou komunikace uchytit produkt  

v povědomí zákazníka na prvním místě, vychovat loajální zákazníky a dbát na jejich 

spokojenost. V momentě poklesu prodeje je cílem komunikace motivovat, co nejvíce 

zákazníků k posledním nákupům, či vyhledat nové cílové skupiny (De Pelsmacker, 2003). 

Lidé 

 Daný prvek marketingového mixu byl přidán z důvodu neoddělitelnosti produkce  

od zákazníka. V mnoha případech se na produkci podílí samotný zákazník a stává  

se tak tzv. spoluproducentem služby. Jelikož poskytování služeb vyžaduje i přítomnost 

zaměstnanců, je zájmem podniku, aby pracovníci plnili své povinnosti na stejné úrovni. 

Zákazník totiž očekává, že mu bude služba poskytnuta ve stejné kvalitě jako minule. Firma  

by tedy měla své zaměstnance vybírat pečlivě, neustále je vzdělávat a spravedlivě odměňovat 

(Janečková, 2001).  

Materiální prostředí 

 Materiální prostředí zhmotňuje jinak nehmotnou podstatu služby. Při vstupu  

do provozovny zákazník získá určitý první dojem, který je nejdůležitější. Zařízení a atmosféra 

navodí představu o povaze a kvalitě služby. Vedle vzhledu provozovny řadíme  

do materiálního prostředí dárky, testery, vizitky, aj. Zákazník si díky těmto hmotným 

objektům službu lépe zapamatuje (Janečková, 2001).  

Procesy 

 Procesy jsou definovány jako řada po sobě jdoucích kroků, činností. Dle jejich počtu 

hodnotíme složitost procesu a dle možností volby způsobu poskytování hodnotíme 

různorodost procesu. Procesy jsou rovněž závislé na kontaktu se zákazníkem. Rozlišujeme 
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nízký, střední a vysoký stupeň kontaktu. Před poskytováním služby je nutno zákazníka 

s postupy seznámit. Pomocí těchto procesů pak můžeme řídit poptávku nebo naplňování 

kapacit (Janečková, 2001). 

2.2 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je stěžejním prvkem v činnosti organizace. Podniky dnes 

nevystačí pouze s ústní reklamou spokojených zákazníků. Kvůli zvyšující se síle konkurentů 

musí působit na nové, ale i stávající zákazníky. K tomu využívá nástroje komunikačního 

mixu. Nutno dodat, že i svou výrobní činností podnik komunikuje se svým okolím. Kvalita 

výrobků, platební morálka, aj., podávají velmi důležité informace o organizaci. Podnik  

si buduje image (Janečková, 2001). 

2.2.1 Marketingový komunikační proces 

 Pomocí komunikačního procesu je zajišťována veškerá marketingová komunikace  

ve firmě. Dané schéma znázorňuje průběh komunikace (viz obr. č. 2.1).  

 

Obr. č. 2.1: Marketingový komunikační proces 
Zdroj: Karlíček, 2009 

 Odesílatel je zdrojem zprávy. Snaží se předat informace druhé osobě nebo skupině 

lidí. Díky svým postojům a chování pak o sobě odesílatel podává mnohem více informací  

než obsahem sdělení. Příjemci na to berou zřetel a také se k odesílateli patřičně chovají. Daný 

jev se nazývá efekt zdroje.  

 Příjemcem je osoba nebo skupina, které je zpráva určena. V podnikovém prostředí 

bývá příjemcem určitý segment nebo individuální zákazník. Sdělení je podřízeno potřebám, 

věku, jazyku, apod. tak, aby bylo bližší cílové skupině.  

 Zpráva však musí být interpretována pomocí určitého média. Jedná se o prostředky 

určené buď masové nebo osobní komunikaci. Dnes se ve velké míře využívá neobvyklých 

médií, jelikož konkurence tradičních sdělení je vysoká. Lavičky, držadla, guerillová reklama, 

aj. Výběr média však musí být vždy podřízen zvyklostem cílové skupiny.  
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 Sdělení musí být jasné, výstižné, originální, přesvědčivé a zajímavé. Jedná  

se o samotný obsah zprávy, která by měla být uzpůsobena příjemci.  

 Kódování probíhá na straně odesílatele. Ten převádí informace pomocí symbolů 

určitého významu do kódu. Symboly by měly být voleny tak, aby je příjemce správně 

dekódoval a sdělení pochopil. Závisí tedy na znalostech či vzdělání příjemce.  

 Příjemce zprávu dekóduje. Zde může rovněž nastat nepochopení při nesprávném 

rozluštění zprávy. Obě strany se nemusí pochopit.  

 Jestliže příjemce sdělení pochopil, může nastat reakce, tzv. zpětná vazba. Odesílateli 

záleží na tom, aby zjistil, zda jeho marketingová komunikace byla účinná. V některých 

druzích komunikace je však obtížné zjistit její dosah. Mezi nesnadno měřitelné komunikace 

patří např. Public Relations.  

 V mnoha případech přenosu informací může nastat šum, a to v jakémkoli okamžiku 

procesu komunikace. Rušivé vlivy okolí, špatné kódování i dekódování, poruchy zařízení, 

apod. (Karlíček, 2009). 

2.2.2 AIDA 

 Úspěch reklamní kampaně závisí na splnění stanovených cílů. Pro jejich dosažení je 

nutné, aby reklamní sdělení kampaně prošlo několika fázemi. V marketingu se nabízí více 

teorií, ale nejobecněji používanou je AIDA. Zkratka je složena ze slov attention, interest, 

desire, action. Logicky vyplývá, že je model složen ze čtyř fází. Aby byla kampaň úspěšná, 

musí projít všemi kroky.  

 Attention se dá do češtiny přeložit jako upoutání pozornosti. To je v dnešní záplavě 

sdělení velmi složité, protože obyčejný zákazník nevnímá každou informaci. Velkým 

poutačem může být nadpis, který by měl být výstižný a zajímavý. Dalším prostředkem 

k upoutání pozornosti může být grafické provedení (barvy).  

 Dalším krokem je vyvolání zájmu, interest. Čtenář se do článku začte, prohlíží si jej. 

Pokud však nenajde to, co hledá, ztratí zájem stejně rychle, jako ho získal.  

 Následuje fáze desire, vyvolání touhy. Čtenář se nyní ocitá v roli potenciálního 

zákazníka. Je tedy nutné vložit do sdělení emoce, které by zákazníka nasměrovaly ke koupi 

výrobku. Můžeme jej ovlivňovat skrze jeho společenské postavení. V mnoha případech  

se používá i doporučení známých osobností. Vyvolání touhy někdy ale nestačí, proto se užívá 
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také i decision, rozhodnutí. Je to proto, že někteří lidé se neřídí svými emocemi,  

ale potřebují rozumné důvody ke koupi.  

 Poslední fáze je nazvána action neboli reakce. V tomto bodě se ze čtenáře stane 

zákazník. Produkt si koupí a reklamní kampaň je hodnocena jako úspěšná (Horňáková, 2011). 

2.2.3 Strategie marketingové komunikace 

 Na trhu je velmi mnoho reklamních sdělení, které spotřebitele obtěžují. Vadí  

jim reklamy v komerčních televizích, ignorují je, vyhazují nepřečtené letáky, apod. Příliš 

vtíravá reklama může značku dokonce poškodit. Tato marketingová komunikace spojená 

s nátlakem bývá označována jako push komunikace (viz obr. č. 2.2). Producent se snaží přes 

distribuční články „protlačit“ výrobek až k zákazníkovi. Jde o to, přimět jej k nákupu pomocí 

podpory prodeje (Karlíček, 2009). 

 Rizika poškození postoje ke značce se snaží některé firmy vyvarovat mírnějšími 

formami prodeje. Jedná se tedy o pull komunikaci, kdy sám zákazník dává podnět  

pro zpracování objednávek (viz obr. č. 2.2). Podniky se snaží vyvolat zájem spotřebitele 

reklamou nebo publicitou v médiích (Foret, 2003). 

 

Obr. č. 2.2: Strategie komunikace  

Zdroj:  Stone, 2007 

2.3 Komunikační mix 

 Jelikož je náplní bakalářské práce právě komunikace se stávajícími zákazníky 

společnosti LazNet s.r.o., je vhodné přiblížit čtenáři jednotlivé prvky komunikačního mixu. 
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Stejně jako u marketingových prvků, je třeba nástroje komunikace zharmonizovat a vytvořit 

odlišné typy komunikace pro jednotlivé segmenty.  

Reklama  

 „Reklama je placená neosobní komunikace zadavatele vůči specifické cílové skupině 

prostřednictvím různých médií.“ Jak tvrdí Karlíček (2009, s. 67). 

 S příchodem internetu a jiných technologií již pojem „neosobní forma“ ztrácí  

na významu. Reklama je nejviditelnější nástroj komunikačního mixu. I proto si ji mnozí 

pletou se samotným pojmem marketingová komunikace. Je nejdražším, nejkreativnějším  

a často velmi diskutovaným prvkem.  

 Před vytvořením účinné reklamy je nutno zkoumat, co spotřebitele zaujme. Dnes 

hovoříme o éře komunikačních projektů, které zahrnují řadu netradičních nástrojů. Digitální, 

virový, guerillový a mobilní marketing (Karlíček, 2009).  

Direct marketing 

 Na rozdíl od reklamy se direct marketing, neboli přímý marketing, zaměřuje na úzký 

segment potenciálních zákazníků. Pro firmu je velice důležité vytvořit databázi spotřebitelů, 

na které pak bude cílit své aktivity. Ty jsou přizpůsobené individuálním potřebám jednotlivců 

tak, aby vyvolaly okamžitou reakci. V praxi dělíme marketéry na ty, kteří posílají sdělení 

všem bez rozdílu, a na ty, co rozlišují spotřebitele dle psychografických, demografických  

nebo behaviorálních hledisek. (Stone, 2007) 

Podpora prodeje 

 Představuje různé pobídky, díky nimž se spotřebitel rozhodne k okamžitému nákupu. 

Často bývají ve formě slev, kupónů, vzorků, soutěží nebo věrnostních programů. Do podpory 

prodeje lze zařadit i komunikaci v místě prodeje nebo event marketing. Jednotlivé nástroje 

představují přidanou hodnotu produktu, která je rozhodující při minimálních rozdílech mezi 

výrobky (Karlíček, 2009).  

Public Relations 

 „PR bývají definovány jako dialog organizace se skupinami, které rozhodují o úspěchu 

či neúspěchu organizace.“ Jak tvrdí Karlíček (2009, s. 133). 

 Typickými skupinami public relations jsou zákazníci, potenciální zákazníci, 

zaměstnanci, aktivisté, investoři, místní komunity, instituce, názoroví vůdci a média. Mnoho 
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organizací tento prvek nepoužívá, protože jej ani nechápe. PR však mohou být velice účinné  

za použití minimálních nákladů. Součástí aktivit PR je budovat důvěryhodnost podniku. 

Mnohdy je však složité změřit účinnost těchto aktivit nebo kontrolovat jednotlivá 

marketingová sdělení (Karlíček, 2009).  

Osobní prodej 

 Umožňuje skutečně obousměrnou komunikaci mezi kupujícím a prodejcem. Osobní 

prodej je uplatněn především na průmyslovém trhu (prodej materiálů a výrobních prostředků), 

při prodeji velkoobchodníkům a distributorům (prodej finálních produktů, které jsou dále 

prodávány) nebo při maloobchodním a přímém prodeji. Ve všech typech osobního prodeje  

se mohou využít různé metody. Nejčastější je osobní jednání. Další metodou je misionářský 

prodej, při kterém mají rozhodující roli dva misionáři. První zjistí potřeby zákazníka a druhý 

nabízí produkt dle přání spotřebitele (Karlíček, 2009). 

 V obou druzích osobního kontaktu jsou dodržovány následující kroky. Výběr  

a klasifikace budoucích zákazníků, příprava prvního kontaktu, kontakt, analýza potřeb 

zákazníka, prezentace, zvládání námitek, uzavření smlouvy a následné udržování vztahu  

se zákazníkem. 

 Přímý prodej spotřebitelům je často spojován s vtíravými podomními prodejci,  

kteří používají různé techniky. Princip reciprocity, technika jestliže - potom, blížící  

se problém, společenské zhodnocení, buď - nebo, předpokládaný závěr  

(De Pelsmacker, 2003). 

2.4 Trendy v marketingové komunikaci 

 Novodobá marketingová komunikace se rychle vyvíjí. Neustále vznikají nové 

komunikační nástroje a strategie k ovlivňování zákazníků. Ti pak totiž efektivněji reagují  

na nové podněty. Dnes je velmi populární digitální marketing, zejména prostřednictvím 

internetu.  

2.4.1 Digitální marketing 

 V dnešní době zastává vyšší postavení než obyčejná reklama. Digitální marketing 

označuje veškerou propagaci, využívající digitální technologie. Zde řadíme on-line marketing, 

mobilní marketing a sociální média. Daná oblast se však neustále vyvíjí, a proto lze 

v budoucnu očekávat nové trendy spojené s digitální technologií. Pro každou cílovou skupinu 

se využívá jiná technologie, blízká danému segmentu.  
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 Od on-line marketingu očekáváme podpoření značky a zvýšení výkonu komunikace. 

K tomu lze použít nástroje jako, bannerová reklama, mikrostránky (přímá interakce  

např. prostřednictvím her), virové kampaně, on-line PR, věrnostní programy, SEM, emailové 

kampaně, atd. Velmi důležitou roli hraje v digitálním marketingu design, který musí být 

líbivý, ale i funkční (Frey, 2011).  

2.4.2 Virový (virální) marketing 

 Virový marketing je snaha přimět zákazníky, aby mezi svým okolím šířili informace  

o firmě, produktu nebo službě. K tomuto šíření je zapotřebí vytvořit vtipný obrázek  

nebo animaci, která by zaujala nápadem, vtipem. Tato forma propagace je snadná  

a nízkonákladová. Jestliže je zpráva pro danou skupinu lidí zajímavá, šíří se jako virus. Počet 

obeznámených lidí roste exponenciálně (Frey, 2011).  

2.4.3 Sociální média 

 Sociální média umožňují sdílet zajímavý obsah zdarma na webu. Mnoho lidí si dnes 

pod pojmem sociální média představí hlavně Facebook. Pravdou však je, že se daná média 

člení na publikační servery, sdílená média, diskusní fóra, sociální sítě, mikroblogy, živá 

vysílání, virtuální světy, společenské hry, videohry a streamované servery.  

 Firmy si však musí uvědomit, že na internetu je možné, jakákoliv sdělení použít proti 

zamýšlené kampani. Marketéři totiž čelí digitálním extrémistům, kteří vytvářejí své vlastní 

projekty, jimiž na kampaně firem odpovídají (Frey, 2011). 

2.4.4 Interní komunikace 

Interní komunikace představuje další důležitý druh interakce podniku. Jedná  

se o vytváření informačních kanálů a vztahů se zaměstnanci. Ti jsou, stejně jako zákazníci, 

velmi důležitým zdrojem referencí.  Interní komunikace má pozitivní vliv na vystupování 

zaměstnanců, jelikož se s firmou ztotožňují. Pracovníci jsou usměvaví a šíří myšlenky 

společnosti.  

Dané situace lze dosáhnout pravidelným informováním pracovníků, motivováním, 

vytvořením intranetu, vydáváním firemních časopisů, apod. Navíc je potřeba nezamlčovat 

negativní zprávy, protože ty se díky tichým dohadům mohou změnit ve skandál. Díky 

komunikaci lze předejít i takovým situacím, kdy se přehnané negativní sdělení objeví  

v médiích.  
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Jestliže chce firma dokázat, že se komunikaci se zaměstnanci věnuje, měla by se snažit 

splňovat normy ČSN EN ISO 9001:2001 s názvem Interní komunikace. První část normy 

pojednává o vytvoření komunikačních cest a druhá o zajištění fungování komunikace 

(Pavlečka, 2009). 

2.4.5 Krizová komunikace 

Krizová komunikace je zásadní, objeví-li se ve firmě problém. Masové propouštění, 

závadné výrobky, veřejný skandál, apod. Firma musí situaci řešit rychle. Reakce podniků jsou 

však různé. České firmy v zásadě při problémech nekomunikují nebo mají s komunikací 

problémy. Naopak zahraniční koncerny mají jasně stanovená pravidla pro krizovou 

komunikaci. Jestliže se problém dotýká pouze daného státu, mají marketéři volnou ruku. Jsou 

považováni za profesionály, kteří znají lokální trh. Existují však i takové firmy, ve kterých 

musí být řešení problému postoupeno centrále, což krizovou komunikaci značně zpomaluje. 

Každopádně je i pomalé řešení lepší než žádné (Novosadová, 2011). 

2.4.6 CRM – Customer relationship management 

 Ještě před průmyslovou revolucí existovaly přirozené vztahy mezi řemeslníky  

a zákazníky. Řemeslníci totiž procházeli celým výrobním procesem, znali své zákazníky 

osobně, a proto mohli výrobky přizpůsobovat přáním spotřebitelů. Tyto vztahy byly založeny 

na důvěře a úctě. Dnes tomu tak není. Prostřednictvím marketingových aktivit hledají firmy 

nové zákazníky pro své výrobky.  

 Moderní a rychle rostoucí podniky naopak hledají správné výrobky pro zákazníka. 

Snaží se budovat dlouhodobé vztahy například tím, že je řada oddělení podniku 

v pravidelném kontaktu se spotřebiteli. Zkoumají potřeby svých zákazníků. Inspirují  

se z minulosti. Snaží se je ohromit. Tyto aktivity se označují jako řízení vztahů se zákazníky 

(Storbacka, 2002). 

 Vztahy se zákazníky je dnes nutno rozvíjet i pomocí zdokonalování služeb. Mnoho 

podniků však výdaje na služby neuvolní. Chápou daný „nadstandard“ jako zbytečný. S tímto 

přístupem své zákazníky nevlastní a mohou očekávat, že podnik brzy opustí. Firmy mají 

zákazníky jen v „pronájmu“ (Horrell, 2007). 
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2.4.7 KCRM – Key customer relationship management  

 KCRM je obchodní filozofie orientovaná na řízení vztahů s klíčovými zákazníky  

na základě zpětné vazby. Je třeba identifikovat, analyzovat a zvolit tržní segmenty, vytvořit 

odpovídající výrobky a zaměřit své aktivity na klíčové zákazníky v rámci cílových skupin. 

Mnoho podniků se zaměřuje na získávání nových zákazníků, aniž by pečovalo o ty stávající. 

Vynakládají tak mnohem více finančních prostředků, které by mohli investovat  

do rozvíjení vztahů se současnými spotřebiteli.  

 Klíčovými zákazníky jsou často názoroví vůdci, kteří vytváří potřeby a přání svého 

okolí. Spotřebitelé je vnímají jako svůj vzor a chtějí se jim přiblížit. Je proto vhodné vytvořit 

databázi zákazníků a rozdělit je do skupin podle významnosti pro podnik. Společnost tak 

získá přehled o ziskovosti zákazníků. Organizace by měla oslovit i spotřebitele, řazené  

do méně ziskových skupin. Jakmile totiž pozná a uspokojí jejich potřeby, může se spotřebitel 

přesunout do skupiny klíčových zákazníků (Burnett, 2002).  

2.5 Zákazník 

 „Zákazník je v nejširším slova smyslu ten, kdo projevuje zájem o nabídku produktů  

a služeb, kdo vstupuje do jednání s firmou, kdo si prohlíží vystavené zboží (fyzicky  

nebo virtuálně).“ Jak tvrdí Zamazalová (2009, s. 67). 

 Podniky si často neuvědomují, že nejsou řízeny náklady či ziskem, ale zákazníky.  

Ti představují zároveň nejcennější majetek podniku, kterému však firmy nevěnují dostatek 

pozornosti. Společnosti se zaměřují naopak na získávání nových zákazníků. Reklamní aktivity 

je ale stojí mnohem více úsilí a nákladů, než jaké by bylo třeba k rozvíjení vztahů  

se stávajícími zákazníky. Ti se pak mohou velice snadno stát nespokojenými a jsou schopni 

v krátkém čase pověst podniku zničit (Kotler, 2003). 

 Zákazníci nakupují z důvodu uspokojování potřeb. Dle Maslowovy pyramidy musí 

lidé nejprve uspokojit nižší potřeby, aby mohli uspokojovat potřeby vyššího řádu  

(viz obr. č. 2.3). Z toho vyplývá, že jsou vyšší potřeby uspokojovány jen zřídka. V případě 

poskytovatele internetového připojení jsou to hlavně potřeby sounáležitosti, které zákazníci 

mohou pomocí služeb internetu uspokojovat.  
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Obr. č. 2.3: Maslowova pyramida potřeb 
Zdroj: Kotler, 2007 

  



17 
 

3 Charakteristika prostředí společnosti LazNet s. r. o. 

 Sekundární data jsou přínosná téměř jako primární. Společnost se může zamyslet  

nad poznatky, které měla dlouhou dobu k dispozici a rozhodnout, zda není potřeba určitých 

změn. Současná situace firmy totiž může mnohdy napovědět budoucí vývoj společnosti.  

3.1 Charakteristika makroprostředí 

 Analýza makroprostředí se týká faktorů, které firma nemůže sama ovlivnit,  

ale které společnost ovlivňují ve velké míře. To se týká podmínek Moravskoslezského kraje, 

kterým se firma musí přizpůsobit.  

3.1.1 Demografické prostředí 

Velikost populace 

 K 30. 9. 2012 bylo v Moravskoslezském kraji 1 227 579 obyvatel, ale k 31. 12. 2012 

již bylo v kraji 1 226 602. Hodnota pomalu klesá (o 0,3 %), ale pro firmu LazNet s.r.o. není 

změna velkou hrozbou. O trochu rychleji klesá i počet ekonomických subjektů v kraji  

(o 1,6 %). K 31. 12. 2012 byl jejich počet 244 705. Společnost může tohoto poznatku využít, 

jestliže se jedná o pokles konkurence. Je však také možné, že jde o úbytek dodavatelů a díky 

tomu i zvyšování cen (CZSO, 2012, 2013a).  

Věková struktura 

 Společnost se zaměřuje na vyhledávání nových technologií. Starší generace se stěží 

učí novým postupům ovládání a obsluhy, jsou konzervativnější a vyhledávají, co již znají. 

Z následujícího obrázku je zřejmé, že obyvatelstvo v Moravskoslezském kraji stárne,  

protože počet úmrtí převyšuje počet živě narozených dětí (viz obr. č. 3.1). Stárnutí populace 

představuje pro firmu problém. Jestliže chce zachovat stávající objem prodeje, musí 

vyhledávat technologie, jež jsou nejbližší největší skupině zákazníků. Tito spotřebitelé jsou 

aktuálně mladí (od 20 do 40 let), ale postupem času zestárnou (viz tab. č. 3.1). Až se tak 

stane, budou stále nejpočetnější, protože poměr dětské složky a mladistvých (do 19 let) je 

mnohem nižší než počet výše zmíněné skupiny obyvatel (CZSO, 2013b, 2013c).  
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Obr. č. 3.1: Úmrtnost a porodnost 
Zdroj: CZSO, 2013b 

Tab. č.  3.1: Věková struktura 

 

Zdroj: CZSO, 2013c 

3.1.2 Sociálně-kulturní prostředí 

 Dané prostředí ovlivňuje činnost firmy ve velké míře. Jelikož firma poskytuje 

připojení k internetu, je žádoucí, aby obyvatelstvo považovalo práci s počítačem za svůj 

koníček či zaměstnání. Kdyby tedy firma spotřebitele segmentovala, měla by se určitě zaměřit 

na trh zákazníků, kteří internetové připojení potřebují k práci, či na rodiny s dětmi,  

které v dnešní době bez internetu nemohou existovat.  

 Životní styl zákazníků ovlivňuje i další nabízené produkty společnosti LazNet s.r.o. 

Firma nabízí televizní antény, satelity, settopboxy, aj., což jsou statky formující životní styl 

spotřebitelů. Lidé potřebují informace nebo socializaci z pohodlí domova.  

3.1.3 Ekonomické prostředí 

 Na trhu se stále projevují dopady ekonomické krize. Nezaměstnanost pomalu stoupá 

(k 31. 1. 2013 o 0,64 %). Lidé šetří, neboť se bojí další krizové vlny. Navzdory tomu roste  

i průměrná mzda v kraji (o 2,7 %). Aktuálně činí 23.557 Kč.  Firma tedy může očekávat 

sníženou poptávku po nejnovějších technologiích, protože lidé chtějí kupovat levněji. Nesmí 

však ustat ve vyhledávání novinek, neboť ekonomická krize brzy pomine. Firmu dále 
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ovlivňuje zvyšování DPH, které v roce 2013 dosáhlo 21 % a 15 %. Musí tak odvést státu větší 

část z příjmů než vloni (CZSO, 2013a). 

3.1.4 Legislativní prostředí 

 Firma je ovlivňována mnoha zákony České republiky. Zaměstnavatel musí  

dle platných norem odvádět platby za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, daně, 

poplatky, aj.  

 Hlavními normami jsou:  

 Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon o správních poplatcích, zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon o správě daní a poplatků, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon o daních z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 a jiné.  

 Jak již bylo řečeno v kapitole Ekonomické prostředí, firma je ovlivňována zvyšováním 

DPH. Proti zásahům státu nemůže společnost nijak protestovat. Alespoň ne sama. Bylo by 

tedy vhodné vytvořit rezervní fond, díky kterému by mohla překlenout změny 

v legislativním prostředí (MFCR, 2012). 

3.1.5 Přírodní prostředí 

 Přírodní prostředí ovlivňuje firmu prostřednictvím zvyšování pohonných hmot. Ty 

platí za neobnovitelný a tedy téměř vyčerpaný zdroj energie. Jejich zvyšující se ceny musí 

společnost promítnout i do kalkulací cen vlastních. Nakládání s odpadem je dalším aspektem 

přírodního prostředí, jež ovlivňuje aktivity firmy. Většinu materiálu spotřebuje k provedení 

služeb a zbylý odpad třídí. Plasty odkládá do plastů, papír do papíru, dřevo používá 

k vytápění (palety) a železo odváží k sešrotování.  

3.1.6 Inovační prostředí 

 Jak již bylo výše zmíněno, vyhledává firma nejnovější technologie, aby mohla splnit 

požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Na novější přístroje jsou kladeny vyšší nároky 

v rámci rychlejšího přenosu dat, možností zapojení do sítí, vyšší odolnosti proti rušení  

či rozšiřování dosahu vysílání wi-fi signálu. Zpočátku firma instalovala zařízení na 2,4 GHz 

pásmu. Dnes nabízí novým i stávajícím zákazníkům možnost přechodu na 5 GHz pásmo. 
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Nové technologie s sebou ale přinášejí i nový způsob manipulace, péče či používání. Vedení  

se snaží své zaměstnance v inovacích školit. Firma ale nemůže naučit pracovníky všemu. 

Zaměstnanci se proto musí pravidelně sami vzdělávat doma. Hledají informace na internetu  

a v katalozích dodavatelů. Výjimečně informuje firmu o nových technologiích zákazník s tím, 

že by daný produkt využil.   

3.2 Charakteristika trhu 

 Charakteristika mezoprostředí je definováním subjektů trhu, které přímo ovlivňují 

podnik a naopak. Mezi tyto subjekty patří zákazníci, potenciální i reální, dodavatelé, 

konkurence, potenciální konkurence a odběratelé. Vlivy těchto subjektů se zabývá Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil. Mezi další subjekty trhu lze zařadit veřejnost, instituce. Ty 

však firma příliš neovlivňuje, a proto jsou často zařazovány do makroprostředí.  

3.2.1 Porterova analýza konkurence 

Konkurence uvnitř odvětví 

 V dnešním světě informačních technologií má firma LazNet s.r.o. mnoho konkurentů. 

Jsou to firmy se stejným zaměřením na internetové připojení, které také působí v okolí 

Opavy. (např. kravarsky.net, petrkovice.net, opava.net, max.net, aj.) Společnost LazNet s.r.o. 

si je vědoma, že má oproti konkurentům vyšší ceny. Tuto indispozici se snaží vykompenzovat 

profesionalitou pracovníků, technologiemi, rychlostí připojení či rychlostí servisu. Jinými 

konkurenty jsou pak společnosti poskytující satelitní vysílání či přímo balíčky internetového  

a televizního připojení (O2, T-mobile, UPC, aj.) nebo elektrikářské společnosti 

(ElektroFa.Pavelek, aj.).  

Konkurence substitutů 

 Za substituty internetového připojení lze považovat mnoho statků a služeb. Lidé,  

kteří hledají informace, mohou použít k jejich získání noviny, časopisy nebo televizi. 

Spotřebitelé, využívající internet k socializaci, mohou navštívit různé akce, kde se lze 

seznámit. Podobné je to i s literaturou dostupnou na internetu (knihovna), se zábavou a hrami 

(stolní hry, herny), aj. I přes množství substitutů je zřejmé, že internet zůstane ještě dlouho 

nejoblíbenější, protože spojuje více možností využití na jednom místě.  
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Nová konkurence 

 Nová konkurence se může na trhu objevit velmi snadno. Není totiž nijak složité získat 

oprávnění k šíření internetového připojení. Těžší je však získat zákazníky, kterým bychom 

připojení dodávali. LazNet s.r.o. využilo příležitosti ještě v době, kdy nebylo internetové 

připojení běžnou záležitostí a vyskytovalo se v málokteré domácnosti. Případná nová 

konkurence by tedy musela čelit problému, komu služby dodávat. V jiném případě by mohla 

začít cenová válka a poskytovatelé by se takto finančně vyčerpali.  

Vyjednávací síla dodavatelů  

 Dodavatelem firmy LazNet s.r.o. jsou České radiokomunikace, které jsou přístupné 

k vyjednávání různých podmínek. Aktuálně se společnosti dohodly na vyšší dodávané 

rychlosti za původní cenu. Z toho vyplývá, že firma LazNet s.r.o. může svým zákazníkům 

nabídnout kvalitnější služby.  

Vliv zákazníků 

 Zákaznická základna je u tak malé společnosti jako je LazNet s.r.o. poměrně velká. 

Firma však se zákazníky nekomunikuje a zákazníci, pokud nemají potřebu, také ne. 

Společnost tedy nezná potřeby spotřebitelů a zákazníci nemají ani žádnou ochotu jakkoli 

ovlivňovat činnost firmy. To však neplatí u velkých odběratelů služeb LazNet s.r.o. Jsou  

si plně vědomi své velikosti a nadřazenosti, a proto vyjednávají podmínky placení, aj. 

V mnoha případech je pak nedodržují. Jelikož však tyto firmy nakonec svým závazkům 

dostojí, je LazNet s.r.o. vděčný i za tuto klientelu. Objemy objednávek jsou totiž 

nesrovnatelně vyšší než u obyčejného odběratele. Potenciální zákazníci firmu ovlivňují tak,  

že se společnost LazNet s.r.o. snaží přizpůsobit jejich požadavkům. Poskytuje slevové akce, 

neomezené stahování, navyšuje rychlost přenosu dat, a to za stejnou cenu.  

3.2.2 Zákazníci 

 Zákaznická základna firmy LazNet s.r.o. je vzhledem k velikosti společnosti poměrně 

různorodá a velká. Odběratelé služeb jsou jak B2C, tak i B2B zákazníci. Na drobné 

spotřebitele se firma zaměřuje již od svého založení v rámci internetového připojení.  

Jelikož jejich počet značně překračuje tisíc evidovaných zákazníků, jsou vedeni v databázi 

společnosti. Malí odběratelé využívají i dalších služeb, ale hodnota těchto specifických 

objednávek není pro firmu příliš významná.  
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 Společnost navazuje vztahy i s většími odběrateli, kteří využívají spíše širší nabídku 

firmy. Mezi významné spotřebitele patří Vodafone, Medical centra, školská zařízení, stavební 

firmy, aj. Kromě internetu poptávají GSM technologie, projektová zařízení, telefonní nebo 

zabezpečovací systémy, apod. Společnost LazNet s.r.o. dodává určité technologie stavebním 

firmám, které je pak zakomponují do realizovaných staveb. Díky takovým společnostem lze 

říci, že LazNet s.r.o. vlastní i B2B zákazníky. Nutno dodat, že se produkty firmy v minulosti 

vyvíjely zejména kvůli požadavkům těchto významných zákazníků.  

3.3 Charakteristika společnosti LazNet s.r.o. 

 Společnost LazNet s.r.o. je firma poskytující internetové připojení od roku 2005. 

Hlavní služby rozvíjí řadou vedlejších činností. Patří mezi ně montáž a servis satelitů, 

televizních antén, zabezpečovacích systémů, domácích telefonů, GSM technologií, 

silnoproudu a slaboproudu. Služby společnosti byly v minulosti rozšířenější, jelikož firmu 

vedli společníci s jinými zájmy. Jednalo se o zahradní techniku a autoservis. Nyní se firma 

vrátila k  původním činnostem. Firmu řídí Marián Satke za pomoci Dominika Satkeho. Pavel 

Říčný se aktuálně podílí jen vloženým kapitálem. Společnost se v současnosti zaměřuje  

na získávání nových zákazníků, aniž by pečovala o ty současné. I z tohoto důvodu vývoj 

firmy stagnuje. Další příčiny stagnace nelze vyřešit pouhým výzkumem. Jedná se o neplatiče 

či pozdní platby.  

 Firma aktuálně sídlí v Opavě, na ulici Zacpalova 27. Na této adrese se nachází pouze 

sekretariát a veškerá administrativa. Zákazníci zde mohou firmu osobně kontaktovat. 

Pracovníci se scházejí v Komárově, v místě bydliště jednoho ze společníků. Zde je umístěn  

i sklad materiálu.  

 Firma působí v okolí města Opavy, zvláště pak v Suchých Lazcích a Komárově 

(Laznet, 2013c). 

3.3.1 Historie společnosti 

 Počátky firmy sahají do roku 1999, kdy byla vytvořena firma Satke Marián  

se záměrem vybudovat si vlastní internetové připojení. Samotná firma LazNet vznikla  

až v roce 2005, kdy majitel Marián Satke koupil celou firmu SARAI net společně se vším 

zařízením, zákazníky i zaměstnancem Ing. Práškem. Jelikož se však společnost rozrůstala, 

rozhodl se majitel příliš neriskovat svůj soukromý majetek a změnit právní formu podniku  

na společnost s ručením omezeným. Problém byl však ve výši povinného vkladu. Společně 
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tedy se svými společníky Dominikem Satke a Pavlem Říčným koupili existující firmu Dark 

and White, čímž jim odpadla zákonná povinnost skládat kapitál ve výši 200.000,- Kč. Tato 

firma se při podpisu o koupi v roce 2007 přejmenovala na LazNet s.r.o. Společnost je zapsána 

u krajského soudu v Ostravě (Laznet, 2013b). 

3.3.2 Charakteristika marketingového mixu 

 Marketingový mix je ve společnosti LazNet s.r.o. stanoven jen neformálně. Je 

považováno za vhodné jednotlivé prvky v  bakalářské práci popsat.  

Produkt (služba) 

 Základním produktem je internetové připojení, které je k dispozici ve dvou cenových 

variantách a rychlostech. Vedlejšími produkty je montáž a servis satelitů, antén, 

zabezpečovacích systémů, domácích telefonů, GSM technologií, medical systémů, 

silnoproudu a slaboproudu. Firma se neustále snaží zvyšovat odborné znalosti zaměstnanců  

a poskytovat nejnovější technologie. Společnost nabízí více druhů technologií s mnoha 

způsoby kombinování. Zákazník si tak může vybrat, jaké technologie si přeje, od které firmy 

a v jaké cenové hladině.  

 Produkt je silně ovlivňován inovacemi. Často se tedy stává, že životní fáze výrobku 

jsou velmi krátké. Společnost má proto málo šancí ve fázi zralosti produktu získat jeho 

prodejem dostatečný zisk.  

 Firma prodává kombinace technologií a zařízení. V současné době navíc přemýšlí  

o zavedení balíčků služeb. Projekt package je však na samém počátku, a proto zatím nemá 

konkrétní podobu.  

Cena 

 Tvorba cen je orientovaná na náklady s ohledem na ceny konkurence. Vedení firmy 

stanovuje ceny dle platných ceníků dodavatelů. S ohledem na možnosti kombinování 

technologií zveřejňuje na webových stránkách pouze ceny internetového připojení  

(viz tab. č. 3.2). Zákazník tedy nemá přehled o cenách okamžitě. Jakmile poptává, 

vykalkuluje vedení předběžnou cenu, kterou se snaží dodržet.  
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Tab. č.  3.2: Ceny internetových tarifů 

TARIFY SPOLEČNOSTI LAZNET PLATNÉ OD ROKU 2011 
MĚSÍČNÍ 
PAUŠÁL 

TARIF RYCHLOT POZNÁMKA 

300,- STANDARD_10 Sdílený 10Mbps Tarif BEZ STROPU (s pohyblivým maximem podle 
zatížení sítě). Tuto možnost nabízí JEN firma 

LazNet.cz 
400,- FAST_12/14 Sdílený 12Mbps 

(ŠPIČKOVĚ 
14Mbps) 

Tarif BEZ STROPU (s pohyblivým maximem podle 
zatížení sítě). Tuto možnost nabízí JEN firma 

LazNet.cz 

Zdroj:  Laznet, 2013a 

Distribuce 

 Firma se primárně zaměřuje na poskytování internetového připojení, které distribuuje 

pomocí uzlů. LazNet s.r.o. zastává roli licencovaného zprostředkovatele mezi spotřebiteli  

a dodávající firmou. Uzly jsou zákazníci, kteří jsou viditelně situováni a zároveň ochotni 

umístit na svou střechu či půdu vysílací bod. Firma tyto spotřebitele kompenzuje 

internetovým připojením zdarma. Na uzly se mohou připojit další, platící zákazníci. Dodávka 

služeb prostřednictvím uzlů je nepřímou distribucí. Společnost také poskytuje připojení  

pro celý bytový komplex, kde se mohou nájemníci připojit za výhodnějších podmínek. 

Transakce služeb probíhá na dálku. Objeví-li se však jakýkoliv problém, přichází 

poskytovatel, LazNet s.r.o., k zákazníkovi. V současné době společnost působí v okolí Opavy 

(viz příloha č. 4).  

Komunikace 

 Jelikož je marketingová komunikace ve firmě zpracována jen částečně, je tato 

bakalářská práce zaměřena právě na ni. V dnešní konkurenční době je nezbytné neustále  

se připomínat, propagovat a komunikovat. Firma LazNet s.r.o. před několika měsíci vytvořila 

nové internetové stránky, které poskytují základní informace o produktech a firmě. Mnoho 

zákazníků stránky nezná, a proto internetovou komunikaci ani nevyužívá. Společnost 

neprovádí jiné intenzivnější působení na zákazníky. Firma v minulosti nechala zhotovit 

několik letáků či vizitek, ale jejich distribuci uskutečnila jen z malé části. Nejednalo  

se ani o direkt marketing, jelikož letáky byly rozdávány nahodile. V roce 2011 posílala 

některým svým zákazníkům přání do nového roku (viz příloha č. 2). To však byla poslední 

komunikační aktivita firmy v rámci přímého marketingu. Nástrojů komunikace k získání 

nových zákazníků společnost také téměř nevyužívá. Je to dáno i tím, že se zákaznická 

základna rozšiřuje díky doporučení. Word-of-Mouth propagace je zároveň nejefektivnější 

formou komunikace. Jediným druhem reklamy, kterou firma využívá, jsou vlastní firemní 

auta polepená propagačními informacemi (viz příloha č. 3).  
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Lidé 

 Firma zaměstnává několik stálých zaměstnanců a nárazově i několik brigádníků. 

Pracovníky na plný úvazek posílá na pravidelné lékařské prohlídky, aby zjistila, zda jsou 

schopni pracovat ve výškách, apod. Dále procházejí pravidelným školením ohledně 

bezpečnosti práce. Pracovníci mají možnost být mezi sebou neustále v kontaktu díky 

vysílacímu systému ve firemních automobilech. Firma si zakládá na vysoké profesionalitě 

zaměstnanců. Všichni musí umět vše a v co nejvyšší kvalitě. Pracovníci tedy vykonávají 

hrubou práci (např. vysekávání drážek) a náročnou práci (např. zapojení GSM technologií  

na vysokých stožárech).  

 Mezi kontaktní pracovníky se řadí téměř všichni zaměstnanci firmy, kromě 

sekretariátu. Majitelé, vedoucí i IT pracovníci musí, vyžaduje-li to situace, navštěvovat 

zákazníky. Jejich vystupování a profesionalita má pak velký vliv na chod firmy  

a tedy i na marketingový mix.  Zmiňovaný sekretariát zastává úlohu obsluhující, neboť jsou 

často v telefonickém kontaktu se zákazníky. Mají za úkol problémy nebo požadavky 

zákazníků postoupit příslušným pracovníkům. Jelikož má sekretariát více povinností, lze jej 

společně s vedením firmy částečně zařadit i do funkce koncepční. Členů vedení není mnoho, 

a proto jsou některé pravomoci, jako řízení financí, apod., přeneseny právě na sekretariát. 

Mezi podpůrné zaměstnance pak lze zařadit IT pracovníky.  

 Daný prvek marketingového mixu má firma velice dobře zpracovaný. Lze zaznamenat 

další snahy o vylepšení interního marketingu prostřednictvím vytváření vlastních pracovních 

počítačových systémů. 

 Zákazníci firmy LazNet s.r.o. se podílejí na distribuci služeb právě pomocí uzlů. 

Jestliže se rozhodnou na určitý den vypnout přívod elektrické energie, znemožní tím přístup 

na internet ostatním uživatelům, kteří jsou na daný bod připojeni. Firma LazNet s.r.o. musí 

vyjednat opětovné spuštění uzlu. Jestliže daný zákazník nespolupracuje, umístí společnost 

vysílací bod na jiné příhodné místo.  

 Jednou z povinností zákazníků je nahlásit závadu. Někteří lidé se snaží problém 

odstranit sami, ale tím záruka na danou technologii končí a zákazník musí opravu uhradit.  

 Zpětná vazba je ve firmě téměř nevyužita. Je však velmi důležitým zdrojem informací. 

I z tohoto důvodu je realizován výzkum. Z poskytnuté databáze zákazníků je zřejmé, že díky 

neexistující komunikaci se zákazníky nemůže firma aktualizovat a následně zálohovat 
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důležité informace. Společnost LazNet s.r.o. však není jediná na trhu s podobným problémem 

(Ryba, 2013). 

Procesy 

 Průběh činností firmy byl naznačen již výše. Potenciální zákazník se o firmě dozví 

nejčastěji z doporučení a poptává osobně na sekretariátu společnosti nebo telefonicky. Firma 

nabídne předběžnou kalkulaci a spotřebitel se rozhodne, zda služeb využije, či ne. Společnost 

pak nabízí servis a opravy technologií v termínu dohodnutém ve smlouvě, která obsahuje také 

platební podmínky, apod. Zákazník po dobu spolupráce platí stanovený měsíční paušál. 

Případné odstoupení od smlouvy je podmíněno tříměsíční výpovědní lhůtou. Procesy 

probíhají za nízkého stupně kontaktu se zákazníkem.  

Materiální prostředí 

 Zákazník může firmu osobně kontaktovat na sekretariátě, který sídlí až v posledním 

patře budovy na Zacpalově ulici. Výtah není v budově k dispozici. Interiér kanceláře je 

zařízen v prostém, starším stylu, podobně, jako celý dům. Samotné poskytování služeb  

se ale odehrává ve spotřebitelově obydlí, kde se cítí příjemně a uvolněně. Periferní prostředí 

tvořily v minulosti především vizitky firmy. Dnes tomu tak není.  

3.3.3 SWOT analýza 

 Analýza vnitřních a vnějších faktorů firmy je velice důležitou charakteristikou činnosti 

podniku. Nemohla být tedy vynechána. Ve spolupráci s odborníkem v oboru bylo stanoveno 

několik faktorů dle aktuální situace na trhu a zkušeností pracovníka. Analyzovány byly  

dle závažnosti a výkonnosti u vnitřních faktorů a dle pravděpodobnosti a závažnosti  

(popř. přitažlivosti) u vnějších faktorů. Vše je přehledně zaznamenáno v pozičních mapách.  

Silné stránky: 

 kvalifikovaní pracovníci, (5,4) 

 nejnovější technologie, (1,1) 

 maximální rychlost připojení, (3,5) 

 rychlost oprav, (4,5) 

 široké portfolio produktů. (2,2) 
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Slabé stránky: 

 mnoho neplatičů, (5,5) 

 neznalost potřeb zákazníků,  (3,4) 

 špatná evidence, (4,5)  

 absence propagačních aktivit,  (1,2) 

 vyšší ceny. (2,1) 

Příležitosti: 

 vytvoření balíčků produktů,  (4,2) 

 rozšíření do okolních obcí,  (5,5) 

 rozšíření služeb stávajícím zákazníkům, (3,4) 

 zvýšení důchodů spotřebitelů, (2,3) 

 snížení cen dodavatelů. (1,4) 

Hrozby: 

 nová konkurence, (3,4) 

 zvyšování DPH, (5,2) 

 výpadky u dodavatele,  (4,5) 

 technická negramotnost, (1,3) 

 inflace. (2,1) 

 Vnitřními faktory jsou silné a slabé stránky podniku, které firma může sama ovlivnit. 

Může je tedy redukovat či posilovat. Je v zájmu společnosti, aby se slabé stránky, označené 

značkou mínus, nacházely v levém dolním kvadrantu a silné stánky, označené značkou plus, 

v pravém horním rohu (viz obr. č. 3.2). Z grafu však vidíme, že u firmy LazNet s.r.o. nejsou 

tyto faktory na správném místě. Lze vypozorovat, že společnost má tři silné stránky,  

které jsou dostatečně závažné a výkonné. Za zmínku stojí jen fakt, že maximální rychlost 

připojení nepůsobí na výkonnost podniku příliš intenzivně. Společnost by se měla na posílení 

této silné stránky zaměřit vyšší propagací jako výhody pro zákazníka. Portfolio produktů je 

sice dobře zpracováno, avšak pro firmu není moc významné, protože také není propagováno. 

Zákazníci nemohou vědět, co firma nabízí, a myslí si, že má v nabídce hlavně internetové 

připojení. Rychlost oprav a kvalifikované pracovníky by si měla firma udržovat, neboť jsou 

tyto faktory jejími konkurenčními výhodami.  
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 Nejzávažnější slabou stránkou je veliký počet neplatičů. Daný problém může firma 

vyřešit přísnějšími podmínkami (odpojení internetu) a lepší evidencí zákazníků. Neaktuálnost 

databáze je pro společnost velkým nedostatkem, který znemožňuje neplatiče oslovit. 

K odstranění slabé stránky neznalosti potřeb, by měl přispět tento výzkum.  

 

Obr. č. 3.2: Vnitřní faktory 

 V následujícím grafu jsou zaznamenány příležitosti, které by firma mohla v budoucnu 

využít (viz obr. č. 3.3). Jedná se především o rozšíření působnosti do okolních obcí. Toto má 

společnost také v plánu. Realizace je však velmi zdlouhavá a závisí na přírodních 

podmínkách, které LazNet s.r.o. neovlivní. Uzly musí být distribuovány na viditelná místa, 

proto jsou nejvhodnější vysoké budovy, kopce bez překážek v podobě stromů, apod.  

Jak již bylo řečeno, firma má mnoho produktů, o kterých zákazníci nejspíš ani nevědí. 

Společnost by se tedy měla snažit tyto produkty propagovat a nabízet je ve zvýhodněných 

balíčcích k tomu, co již zákazníci využívají.  

 

kvalifikovaní 
pracovníci

nové 
technologie

neomezená 
rychlost

rychlost 
oprav

portfolio 
produktů

neplatiči

neznalost 
potřeb

špatná evidence

absence 
propagace

vyšší 
ceny

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Z

á

v

a

ž

n

o

s

t

V ý k o n n o st

Vnitřní faktory



29 
 

 

Obr. č. 3.3: Příležitosti 

 Následující poziční mapa znázorňuje hrozby, kterých by se měla firma vyvarovat  

(viz obr. č. 3.4). Hlavní a nejpravděpodobnější hrozbou jsou výpadky u dodavatele 

internetového připojení. Tato situace dle vedení již v minulosti několikrát nastala. Tehdy  

měla firma v záloze dodavatele Havel. Dnes však již ne. Je možné dopady výpadku redukovat 

kompenzací zákazníkům v podobě slevy či jinými výhodami. Spotřebitelé by jinak mohli být 

nespokojeni a šířit tak negativní slovo z úst. Dále by se měla společnost obávat nové 

konkurence, jelikož vstoupit na trh poskytovatelů internetů není velmi složité. V tom případě 

by měla společnost více působit na své stávající zákazníky, aby neodcházeli ke konkurenci.  

 

Obr. č. 3.4: Hrozby 
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 Z provedené analýzy mikroprostředí firmy vyplynulo mnoho poznatků, které by firma 

měla respektovat. Snížit počet neplatičů a zaktualizovat databáze by měly být prvotní aktivity 

firmy. Dále rozšířit působnost do okolních obcí a, po poznání potřeb zákazníků, nabídnout 

rozšiřování vzájemných vztahů. V neposlední řadě by si měla společnost zajistit nového 

záložního dodavatele pro případ nenadálého výpadku dodávaného internetového připojení. 

Vedení už zřejmě někdy o zmíněných poznatcích přemýšlelo, ale formálně je nesepsalo. 

Mikroprostředí a makroprostředí firmy se neustále vyvíjí. Je vhodné podobné analýzy 

pravidelně realizovat. Intervaly mezi podobnými činnostmi jsou však závislé pouze  

na potřebách firmy.  
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4 Metodika projektu  

Tato kapitola popisuje metodiku sběru dat. Dle teorie je marketingový výzkum rozdělen 

do dvou fází. Přípravě je věnována první část, další úsek realizaci výzkumu. Pro tvorbu této 

bakalářské práce byla použita primární data, která vyplynula z dotazníkového šetření,  

a sekundární data, které poskytla firma LazNet s.r.o. pro potřeby charakteristiky prostředí. 

Výzkum probíhal formou osobního a elektronického dotazování stávajících zákazníků 

společnosti LazNet s. r. o. (Kozel, 2006). 

4.1 Přípravná fáze 

 Tato fáze přípravy je mnohokrát delší než samotná realizace výzkumu. Je důležité 

správně stanovit cíl výzkumu, na který se pak vážou výsledky výzkumu. Ty jsou pak využity 

za účelem doporučení a návrhů.  

4.1.1 Definování problému 

 Společnost si za dobu svého působení vytvořila širokou databázi zákazníků.  Zájmem 

firmy by tedy měla být péče o stávající zákazníky a neustálé působení na ně. Jelikož vedení 

podniku marketingovou komunikaci se zákazníky dosud téměř neřešilo, neexistuje zpětná 

vazba. Zákazníci, ani firma nejsou vzájemně informováni.  

4.1.2 Stanovení cíle 

 Jakékoliv změny lze efektivně uplatňovat jen s jasnou představou o výchozí situaci. 

Cílem výzkumu je proto analyzovat současnou úroveň marketingové komunikace firmy  

a nalézt její nedostatky. Účelem výzkumu je doporučit vhodné nástroje k efektivnější 

komunikaci a navrhnout prvky komunikačního mixu. Je záležitostí firmy, zda daná 

doporučení využije či ne.  

4.1.3 Metody a techniky výzkumu 

 Firma LazNet s.r.o. doposud nerealizovala žádný výzkum, proto mohla společnost 

poskytnout jen sekundární data o chodu firmy a jejím prostředí. Primární data byla získána 

prostřednictvím dotazování. Vznikl strukturovaný dotazník s 24 otázkami (viz příloha č. 1). 

Úvodní část tvořila společensko-motivační rubrika, ve které byla respondentům vysvětlena 

důležitost jejich odpovědí a způsob vyplňování dotazníku. Další část byla složena z úvodních, 

filtračních a věcných otázek, týkajících se problematiky. Na konec dotazníku bylo zařazeno 
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několik identifikačních otázek ke zjištění základních charakteristik respondentů. Dotazování 

probíhalo formou elektronického a osobního šetření na základě techniky vhodného úsudku 

(nereprezentativní výběr). Základní soubor tvořili stávající zákazníci, vedení v databázi 

společnosti LazNets.r.o. Ke konci roku 2012 se jejich počet pohyboval okolo 1300.  

Minimální počet dotázaných byl stanoven na 100 respondentů. Osloveni byli všichni 

zákazníci vedení v databázi společnosti LazNet s.r.o. (Kozel, 2006). 

4.1.4 Plán výzkumu 

Tab. č.  4.1: Plán prací 

Činnost/den 
16.10. - 

20.10. 

22.10. -

29.10. 

2.11. -

3.11. 

6.11. -

15.11. 

19.11. -

4.2. 

19.2. -

26.2. 

11.3. - 

15.3 

18.3 – 

19.3. 

Definice 

problému,  

cíle a hypotéz 
X 

              

Tvorba  

dotazníku   X             

Plán 

výzkumu     X           

Předvýzkum       X         

Sběr dat         X       

Zpracování 

dat           X     

Analýza dat            X   

Závěry a 

doporučení               
X 

 

4.1.5 Rozpočet výzkumu 

 Dotazníky byly vytištěny na papír o formátu A4 na obě strany. Elektronické 

dotazování probíhalo formou e-mailů, tzn. bez nákladů.  

Náklady na tiskoviny 80,- Kč 

Náklady na práci 300,- Kč 

Náklady celkem 380,- Kč 

4.1.6 Pilotáž 

 Pilotáž proběhla ve dnech od 6. listopadu do 11. listopadu 2012. Dotazník byl 

předložen 10 respondentům za účelem testování srozumitelnosti otázek. Všem dotázaným  

se otázky zdály srozumitelné. Jelikož byli vyzvání i ke kritice úpravy dotazníku, navrhli 



33 
 

respondenti několik formálních změn. Využití jejich připomínek zapříčinilo, že pouze  

1 ze 123 dotazníků musel být vyřazen.  

4.2 Realizační fáze 

 Jakmile skončila příprava výzkumu, započala se jeho realizace. Zahrnovala sběr, 

zpracování a analyzování dat. Zpracovaná data jsou zobrazena v analytické části práce  

ve formě tabulek a grafů (Kozel, 2006). 

4.2.1 Sběr dat 

 Dotazování probíhalo celkem u 123 respondentů od 19. listopadu 2012  

do 4. února 2013. Nejprve bylo využito pouze osobního dotazování, protože takto získané 

dotazníky byly vyplněny správně. Probíhalo v domácnosti zákazníků společnosti LazNet s.r.o. 

proškoleným tazatelem, zaměstnancem firmy. Avšak osobní dotazování mělo velmi dlouhý 

průběh, a proto se přistoupilo k intenzivnějšímu elektronickému sběru dat. Elektronické 

dotazování probíhalo u 87 respondentů a osobní u 36 dotázaných. V osobním dotazování byla 

návratnost 100 %, ale u elektronického necelé 1 %. E-mail byl rozeslán všem zákazníkům, 

kromě osobně dotázaných. Databázi k zasílání e-mailů poskytla firma LazNet s.r.o.  

 Největší problémy měli respondenti s otázkami 15 a 16, které představovaly baterie 

odpovědí. Při elektronickém sběru dat dotazovaní nevěděli, jakým způsobem odpovědět  

či jak pracovat s elektronikou. Věkově starší respondenti totiž neuměli dostatečně ovládat 

počítač, a proto někteří žádali o popis práce s počítačem. Většina z nich však dotazník 

nedokázala odeslat. I přes tyto potíže bylo získaných odpovědí u otázky 15 a 16 dostatek, 

protože chyběly odpovědi jen od 16 respondentů. Výsledky byly zobrazeny v poziční mapě 

Spokojenost/Důležitost. 

4.2.2 Zpracování údajů 

 Data z dotazníkového šetření byla zpracována v aplikaci Microsoft Excel a Microsoft 

Word. Při zapisování do předem vytvořené matice proběhla kontrola dotazníků. Ze 123 

dotazníků nevyhovoval pouze jeden, a proto musel být vyřazen. Nutno také dodat, že některé 

dotazníky obsahovaly nevyplněné otázky. Jelikož se chyby vyskytovaly u různých otázek,  

a to celkem v počtu 26 nevyplněných odpovědí, mohly být nahrazeny průměrnými 

hodnotami.  
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 Odpovědi otázek v dotazníku byly opatřeny kódy, kde první číslo označovalo pořadí 

otázky a druhé jednotlivé odpovědi.  U polozavřených otázek byla analyzována četnost 

odpovědí respondentů, kteří využili otevřené možnosti. Žádné z odpovědí však nepřesahovaly 

svým počtem 10 % z celkového součtu odpovědí. Tyto názory respondentů tedy zůstaly 

označeny slovy „ostatní, žádné, jiné“, apod.   

 Následně byly v aplikaci Microsoft Excel počítány statistiky, z nichž jsou tvořeny 

grafy v kapitole Analýza dat. Jednalo se o celkové počty, četnosti jednotlivých odpovědí, 

relativní četnosti, průměry, aj. Dále byly vytvořeny listy pro grafy, zobrazující třídění dat 

prvního stupně, a pro kontingenční tabulky, vyjadřující třídění druhého stupně.  

4.2.3 Identifikační údaje respondentů 

 Výzkumu se zúčastnilo celkem 122 respondentů. Odpovídat mohli jak muži, tak ženy. 

Dotazník vyplňoval jen jeden člen domácnosti. Z grafu vyplývá, že častěji odpovídali muži 

než ženy. Zastoupení mužů je 67 % a žen 33 % (viz obr. č. 4.1).  

 

Obr. č. 4.1: Pohlaví respondentů 

 Co se týče věkové struktury respondentů, nejvíce odpovídali zákazníci mezi 26 až 45 

lety (viz obr. č. 4.2). Většina starších lidí odmítla dotazník vyplnit, protože problematice 

nerozuměli. O zabezpečení daných služeb se jim prý starají potomci, se kterými nebyli 

momentálně v kontaktu. V jiném případě neuměli manipulovat s výpočetní technikou.  
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Obr. č. 4.2: Věk respondentů 

 Co se týče charakteristiky respondentů z hlediska počtu členů v domácnosti, 

odpovídali nejčastěji zástupci 3 až 4 členných rodin (viz obr. č. 4.3). Ti tvořili více  

než polovinu dotázaných zákazníků. Jednočlenné nebo dvoučlenné rodiny tvořili více  

než jednu čtvrtinu odpovídajících.  

 

Obr. č. 4.3: Počet členů v domácnosti 

 Nejvíce dotázaných respondentů pochází z Opavy, případně z městské části 

Kylešovice (viz obr. č. 4.4). Zde je také největší koncentrace obyvatelstva, alespoň, co se týče 

oblasti působnosti společnosti LazNet s.r.o. Z grafu také vyplývá, že druhým nejčastěji 

zmiňovaným bydlištěm jsou Suché Lazce, Komárov a Nové Sedlice. K těmto obcím se váže 

počátek firmy.  
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Obr. č. 4.4: Bydliště 
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5 Analýza marketingové komunikace se stávajícími zákazníky 

 V následující části jsou analyzována data získaná z dotazníkového šetření. Informace 

jsou prezentovány v přehledných grafech prvního nebo druhého třídění. Třídící znaky 

zahrnují identifikační a jiné charakteristiky respondentů. Informace týkající se třídění dat 

druhého stupně jsou zobrazeny v přiložených kontingenčních tabulkách (viz příloha č. 5).  

5.1 Zdroje známosti společnosti LazNet s.r.o. 

 Cílem otázky bylo zjistit, jaký způsob marketingové komunikace je neefektivnější  

při získávání nových zákazníků, a ten do budoucna posílit. Z výzkumu dle očekávání 

vyplynulo, že nejčastějším nástrojem pro rozšiřování zákaznické základny je doporučení  

(viz obr. č. 5.1). Odpověděly tak téměř dvě třetiny respondentů. Daný způsob reklamy je 

nejlevnější, a proto pro firmu velice přínosný. Při zvýšené péči o stávající zákazníky by  

se mohlo kladné slovo z úst šířit rychleji a společnost by mohla očekávat více zákazníků. 

Nemusí proto vynakládat vysoké úsilí na vylepšování webových stránek nebo na jiné 

komunikační aktivity.  

 Při třídění výsledků odpovědí dle pohlaví vyplynulo, že ženy na doporučení dají  

ze 75 %, kdežto muži jen z 57 %, protože ti se více spoléhají na vlastní poznatky  

(viz tab. č. 1). Hledají informace na internetu, v reklamě nebo z jiných zdrojů. Ženy pak  

vedle doporučení známých také vyhledávají informace na internetu, ale již poměrně méně  

než muži. Je to dáno tím, že se ženy v informačních technologiích a elektronice obecně příliš 

neorientují, a proto si rády nechají poradit při výběru svého poskytovatele internetového 

připojení od zkušenějších spotřebitelů. Celkově však mezi muži a ženami nejsou  

ve výsledcích příliš velké rozdíly, a proto se firma nemusí při získávání nových zákazníků 

obracet na jednotlivá pohlaví zvlášť.  

 

Obr. č. 5.1: Známost LazNet s.r.o. 
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5.2 Možné doporučení od stávajících zákazníků novým 

 V souvislosti s W-O-M (Word-Of-Mouth) bylo zájmem firmy zjistit, zda by dotázaní 

doporučovali služby společnosti LazNet s.r.o. dále. Druhotným cílem otázky byla snaha  

o určení spokojenosti dotázaných zákazníků, protože jestliže jsou zákazníci ochotni doporučit 

firmu dalším lidem, jsou také spokojeni. Z výzkumu vyplynulo, že 76 % respondentů je 

spokojeno a doporučilo by služby společnosti dále (viz tab. č. 2). 22 % dotázaných není 

rozhodnuto, zda by uvedli LazNet s.r.o. jako vhodnou firmu pro své známé. Data získaná 

touto doplňující otázkou byla tříděna dle pohlaví, protože muži a ženy hodnotí podle svých 

zkušeností a emocí obecně jinak. Při vyplňování dotazníků většinou nebyli přítomni další 

členové rodiny a hodnocení nemohli nijak ovlivnit.  

 Z grafu vyplývá, že jsou ženy vstřícnější a rády by doporučily služby společnosti dále 

(viz obr. č. 5.2). Muži jsou více nerozhodní. Nejspíš nejsou přesvědčeni o kvalitě služeb,  

které využívají. Společnost by měla na tyto nerozhodné zákazníky začít působit a přesvědčit 

je, že si vybrali správnou firmu, která dokáže uspokojit jejich požadavky. Měla by se snažit 

zvyšovat počet svých spokojených zákazníků například prostřednictvím věrnostních akcí. 

Slevy, vynechání platby za služby na jeden měsíc v roce, apod. Spokojení zákazníci jsou  

pro společnost tou nejlepší a nejvěrohodnější reklamou. Firma by mohla dát prostor 

zákazníkům, aby vyjádřili své názory. Lze zřídit knihu přání a stížností nebo motivovat 

zaměstnance, aby při návštěvách komunikovali připomínky odběratelů.  

 

Obr. č. 5.2: Doporučení 
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5.3 Délka vztahu s firmou LazNet s.r.o. 

 Záměrem otázky bylo poskytnout společnosti přehled o tom, jak má věrné zákazníky, 

jak dlouho už s nimi uzavírá vztahy. Protože proběhlo dvojí dotazování, a to elektronické  

a osobní, jsou výsledky zobrazeny v kontingenčním grafu (viz obr. č. 5.3). Je zřejmé, že u této 

otázky měl druh dotazování velký vliv na odpovědi. Lze vidět, že s délkou vztahu má osobní 

dotazování sestupnou tendenci, kdežto u elektronického je tomu právě naopak. Osobní 

dotazování probíhalo zejména u nových zákazníků, kteří byli poprvé obsluhováni 

zaměstnancem firmy a zároveň ihned dotazováni. Dále probíhalo u těch zákazníků,  

kterým vznikl nějaký problém. Těch za dobu sběru dat nebylo mnoho. Naopak elektronická 

forma byla určena všem ostatním respondentům. Z grafu lze předpokládat, že věrní, 

dlouhodobí zákazníci více reagují na podněty firmy, a proto je u nich vyšší návratnost.  

Na tyto dlouhodobé zákazníky by se firma měla zaměřit při svých dalších komunikačních 

aktivitách. Je pravděpodobné, že budou sdílnější.  

 Při třídění dat dle místa bydliště respondenta vyšlo najevo, ve kterých obcích v daných 

letech firma rozšiřovala zákaznickou základnu (viz tab. č. 4). Předpoklad je však relativní, 

protože neodpovídali úplně všichni zákazníci společnosti. Usuzuje se tak z části na celek. 

Z výsledku výzkumu vyplývá, že v Opavě a Kylešovicích firma působila za poslední rok 

velmi intenzivně. Dva až tři roky zpět se navíc zaměřovala na získávání zákazníků jen 

z blízkého okolí Opavy. Je tedy zřejmé, že se firma snaží využít potenciálu největší obce 

v okolí svého sídla. Společnost může v tomto počínání pokračovat, ale zároveň by neměla 

zapomínat ani na utužování svého postavení v menších obcích. Nesmí dát možnost 

konkurentům získat její tržní podíl v dané oblasti.  

 

Obr. č. 5.3: Délka vztahu s firmou 
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5.4 Využití služeb společnosti a informovanost o nich 

 Pro úplnou charakteristiku zákazníků bylo potřeba zjistit, jaké služby využívají  

a kolik o nich mají informací. Veškerá tato data byla zanesena do jednoho grafu, ze kterého 

vyplývá, že většina zákazníků využívá internetové služby (viz obr. č. 5.4). Zároveň se mnoho 

z nich na tento produkt před uzavřením vztahu informovalo. Ostatní služby jsou využívány 

jen v minimálním množství, což nasvědčuje tomu, že lidé o dalších produktech neví.  

I přes počet dotázaných, kteří uvedli, že se na vedlejší služby informovali, je zřejmé, že jsou 

tyto produkty málo komunikovány.  

 Při třídění dat dle pohlaví vyšlo najevo, že neexistují příliš výrazné rozdíly  

mezi informovaností žen a mužů (viz tab. č. 5). Muži poptávají kromě internetu (72 %)  

a satelitu (12 %) i další produkty firmy, mezi které patří domácí telefony, zabezpečovací 

systémy nebo antény. Podíl poptávky po těchto speciálních službách je pro firmu 

nevýznamný i přes to, že výrazně převyšuje zájem žen.  Ženy se informují převážně jen  

na internetové připojení (78 %) nebo na satelitní služby společnosti LazNet s.r.o. (11 %).  

Odpovědi na otázku, jaké služby zákazníci využívají, jsou tříděny dle počtu členů 

v domácnosti (viz tab. č. 6). Z tabulky je zřejmé, že větší polovinu zákazníků společnosti 

LazNet s.r.o. tvoří 3 až 4 členné rodiny (52 %). Využívají převážně internet, ale také satelit 

nebo antény. Předpokládá se, že jsou to rodiny s dětmi, které tyto služby používají především 

k zábavě a práci.  

 Zde je prostor pro propagaci produktů stávajícím zákazníkům, kterého by firma měla 

využít. Zvláště pak pro segment 3 až 4 členných rodin. Informovat o dalších produktech může 

pomocí webových stránek, sociálních sítí nebo e-maily. Dané nástroje nejsou finančně 

náročné, ale velmi efektivní. Společnost by se však měla vyvarovat toho, aby jednotlivá 

sdělení zákazníkům nebyla nepříjemná. 

 

Obr. č. 5.4: Využití služeb a informací 
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5.5 Výskyt problému 

 Cílem otázky, řešili jste problém s internetovým, satelitním, TV příjmem nebo jinou 

závadu?, bylo zjistit, jak jsou technologie poruchové a jak často se vyskytuje problém. Navíc 

tato otázka měla funkci filtrační. Respondenti, kteří odpověděli, že se ještě nikdy nesetkali 

s problémem, pokračovali až na otázku č. 8: Jakou lhůtu má firma na opravu v pracovních 

dnech.  

 Z výzkumu vyplynulo, že téměř polovina respondentů již několikrát problém měla. 

Zobrazený graf rozděluje zákazníky, dle formy dotazování (viz obr. č. 5.5),  

protože respondenti, odpovídající osobně, převážně uváděli, že se s problémem ještě 

nesetkali. Jak již bylo naznačováno výše, dotazoval se tazatel převážně nových zákazníků  

při zapojování do sítě. Tazatel také navštěvoval respondenty, kteří měli většinou opakovaný 

problém. U elektronického dotazování odpovídali převážně dlouhodobí zákazníci  

(viz tab. č. 7). Je tedy logické, že za tak dlouhou dobu již závadu měli.  

 Odpovědi byly tříděny i podle délky vztahu zákazníků s firmou (viz tab. č. 8). 

Z tabulky je zřejmé, že noví zákazní, kteří jsou u firmy po dobu kratší jednoho roku,  

se s problémy technologií ještě nesetkali. S délkou vztahu se však závady vyskytují stále 

častěji. Převážná polovina respondentů, kteří jsou u firmy více jak pět let, se s problémem 

setkala více než jedenkrát.  

 Odpovědi na tuto otázku nemají nijak hlubší význam pro firmu, ale spíše pro účely 

dotazování. Společnost si může udělat obrázek, jak jsou jejich technologie poruchové, a snažit 

se problémům předcházet.  

 

Obr. č. 5.5: Výskyt problému 
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5.6 Druh problému 

 Cílem bylo zjistit doplňující informace k předchozí otázce, v čem je nejčastěji 

problém. Z dotazníkového šetření logicky vyplynulo, že lidé mají nejvíce problém 

s internetem. Jelikož se předpokládalo, že internet bude nejčastěji volenou odpovědí, byla 

možnost internetového připojení ještě dále rozvinuta.  

 Větší polovina respondentů měla problém právě se svým přijímacím zařízením  

(viz obr. č. 5.6). Překvapivá je pak odpověď respondentů, kteří odpověděli, že měli problém 

se satelitem (6 %). Vzhledem k tomu, kolik zákazníků tuto službu společnosti využívá (6 %), 

je poměr poruchovosti vysoký. Toto procento však může být způsobeno i nadstandardními 

službami firmy. Zákazníci totiž mohou využít opravy ze strany LazNet s.r.o. i přesto,  

že si satelit kupovali u jiné firmy. Tyto podmínky se ale nevztahují na internetové připojení.   

 Podobně jako u předchozí otázky byly odpovědi tříděny dle délky vztahu s firmou  

(viz tab. č. 9). Je zřejmé, že delší doba spolupráce znamená větší poruchovost zařízení. 

Tabulka podává konkrétní přehled závad, kterým by se společnosti měla věnovat.  

 Firma by se mohla zaměřit na preventivní kontroly dodávaných zařízení. Na základě 

toho si může zvolit pravidelné intervaly servisu nebo výměny. Jejich délka může být 

například 5 let.  

 

Obr. č. 5.6: Druh problému 
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5.7 Postup při problému 

 Záměrem otázky bylo zjistit, jaké zvyklosti mají respondenti při řešení problému,  

jak postupují. Z pěti nabízených možností volili zákazníci jen níže uvedené tři. Z grafu jasně 

vyplývá, že zákazníci především telefonují nebo píší e-mail (viz obr. č. 5.7). Využívají  

tak přímého a rychlého kontaktu. Opravy na vlastní odpovědnost využívá jen velmi málo 

zákazníků. Je však možné, že nejen 9 % respondentů by si rádo opravilo závady samo.  

 Při třídění odpovědí dle pohlaví (viz tab. č. 10) vyplynulo, že 11 % mužů si závady 

opravuje svépomocí a na schopnosti známých se téměř vůbec nespoléhají (2 %). Předpokládá 

se, že by při vyšší informovanosti zákazníků mohlo procento vlastních oprav vzrůst.  

To se však týká spíše mužské populace, protože ženy se většinou obracejí na telefonní linku 

firmy (90 %) nebo kontaktují známého (7 %). Muži se pak obracejí na společnost z 87 %.  

 Pro vylepšení procesů by se firma měla snažit vtáhnout zákazníky do činnosti 

společnosti. Lidé nechtějí dlouho čekat, až někdo ze zaměstnanců přijde. Rychlostí, znalostmi 

i důvěrou se upevní vztahy mezi společností a spotřebiteli. Zákazníci si mohou některé 

závady vyřešit rychleji a firma nemusí posílat své zaměstnance k nápravě maličkostí. 

V souvislosti s tím je vhodné umístit například na webové stránky návody, jak si oživit 

internetové připojení, vyhledat nové televizní kanály, apod. Navíc by se firma měla 

přizpůsobit zvyklostem zákazníků telefonovat či psát e-maily. Za daným účelem je již 

zaveden 24 hodinový telefonní servis. 

 

Obr. č. 5.7: Postup při problému 
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5.8 Lhůta na opravu závady 

 Cílem další otázky bylo zjistit, jak jsou zákazníci informovaní a zda znají tak základní 

podmínky, jakou je lhůta opravy. Z výzkumu vyplynulo, že většina respondentů (84 %) neví, 

kolik dnů může na pracovníka společnosti LazNet s.r.o. čekat (viz obr. č. 5.8). Otázkou 

zůstává, zda by se nesnažili problém opravit sami, pokud by znali lhůtu opravy. Je také 

pravda, že firma zákazníky o podmínce informuje ve smlouvě. Velmi málo lidí si však tyto 

smlouvy pročítá.  

 K třídění dat byla použita délka vztahu s firmou, protože se předpokládá,  

že dlouhodobí zákazníci již musí mít za dobu spolupráce určité zkušenosti a znalosti  

o činnosti firmy (viz tab. č. 11). Z výzkumu vyplynulo, že znalí jsou opravdu dlouhodobí  

a noví zákazníci. Respondenti, kteří jsou u firmy do doby jednoho roku, si pamatují některá 

ponaučení, která jim zaměstnanci při realizaci služeb vysvětlují (25 % ze znalých zákazníků). 

Ostatní informovaní respondenti jsou zkušenější poměrně s délkou vztahu. Více než pětiletí 

zákazníci tvoří 40 % znalých, dotázaných osob.  

  V případě respondentů, kteří odpověděli, že nevědí, kolik dnů má firma  

na opravu, se vyskytují nejvyšší hodnoty u nových a nejstarších zákazníků (25 %). Je to dáno 

zřejmě tím, že právě tito respondenti vyplňovali dotazníky nejčastěji.  

 

 

Obr. č. 5.8: Znalost lhůt 
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poměrně velké množství různých odpovědí. Graf znázorňuje jednotlivé názory absolutními 

čísly (viz obr. č. 5.9). Správně je lhůta 7 pracovních dnů, kterou uvedlo jen 5 odpovídajících 

ze všech dotázaných. Většina dalších odpovědí vyjadřuje dobu kratší, protože zaměstnanec 

firmy v mnoha případech přijede dříve, a to po dohodě se zákazníkem. Z toho vyplývá, že by 

společnost LazNet s.r.o. měla pravidelně informovat o důležitých informacích například 

v podobě e-mailu v intervalu alespoň jednou za rok. Podobné informace lze umístit  

i na webové stránky nebo profily sociálních sítí.  

 

 

Obr. č. 5.9: Konkrétní lhůta 
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Již v kapitole Charakteristika společnosti bylo nastíněno, že se firma snažila rozeslat několik 

letáků nebo novoročních přání. Z informací firmy a nyní i z výzkumu vyplývá, že tyto záměry 

nikdy neuskutečnila vůči všem svým zákazníkům.  

 Ve srovnání s preferencemi respondentů jsou komunikační aktivity firmy 

nedostatečné. Téměř polovina dotázaných, kteří odpověděli, že nebyli kontaktováni nikdy, by 

ráda dostávala informace alespoň jednou za rok.  

 Z výzkumu dále vyplynulo, že existují určité rozdíly mezi preferencemi jednotlivých 

pohlaví (viz tab. č. 13). Muži by rádi byli informováni alespoň jednou za rok (70 %).  

Z toho čtvrtletně by chtělo být informováno 22 %. Je tedy zřejmé, že se muži více zajímají  

o obor informačních a telekomunikačních technologií než ženy. Ty by chtěly být 

kontaktovány z 60 %, a to nejčastěji ročně (20 %).  

 Aby společnost mohla vyhovět všem, měla by svou databázi rozšířit o preferované 

intervaly sdělení. Lze tyto údaje třídit i podle pohlaví. V jiném případě by mohla zvolit více 

preferovaný interval a použít jej pro komunikaci se všemi zákazníky. Jelikož z výzkumu 

vyplynulo, že respondenti výrazně nepreferují určitý interval, bylo by vhodné zvolit dobu 

jednoho roku mezi jednotlivými komunikacemi. Firma nebude své zákazníky obtěžovat 

častými informacemi, které by je nemusely zajímat. Doporučení je myšleno vůči obchodním 

sdělením formou e-mailu, apod., které zahlcují schránky zákazníků. Společnost však může  

dle potřeby komunikovat i během roku. K tomu lze využít sociálních sítí, kde si společnost 

založí profil, na kterém bude uveřejňovat důležité informace, aktuality, aj.  

 

Obr. č. 5.10: Kontakt ze strany LazNet s.r.o. 
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5.10 Forma komunikace 

 Cílem této doplňující otázky bylo zjistit, jakou formou by chtěli být respondenti 

kontaktováni. Odpovídali pouze respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli jinak,  

než „nechci být informován“. Bezesporu nejčastěji voleným komunikačním kanálem byl e-

mail (viz obr. č. 5.11). Dnes je tato forma komunikace velmi rozšířená. Pro firmu může být i 

velice výhodná, jelikož je bezplatná. Je však nutné nejprve doplnit databázi zákazníků o 

aktuální  

e-mailové adresy. Nejnovější data zákazníků může postupně získávat v rámci návštěvy  

při řešení problémů. Získávání těchto dat však vyžaduje vstupní investice na pracovní síly.  

Po naplnění databáze pak musí firma pravidelně obnovovat údaje o svých zákaznících.  

 Data byla tříděna dle pohlaví, jelikož bylo předpokládáno, že muži a ženy budou mít 

jiné preference, co se týče kanálů komunikace (viz tab. č. 14). Z výzkumu však vyplynulo,  

že mezi pohlavími nejsou příliš výrazné rozdíly v odpovědích. Na otázku ohledně formy 

komunikace odpovídalo více mužů než žen, protože předchozí otázka byla filtrační  

a eliminovala konkrétně 40 % žen a 32 % mužů. Ze zbývajících odpovědí vyplynulo, že obě 

pohlaví ve velké míře preferují e-mail (ženy 58 %, muži 63 %). Muži pak také několikrát 

odpovídali, že by chtěli být kontaktováni telefonicky (4 %).  

 

 

Obr. č. 5.11: Kanál komunikace 
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5.11 Komunikační kanály zákazníků 

 V neposlední řadě bylo v zájmu výzkumu zjistit, jaké komunikační kanály používají 

samotní zákazníci při řešení problémů, apod. Respondenti mohli využít více možných 

odpovědí. Z grafu vyplývá, že téměř všichni dotázaní používají při komunikaci s firmou 

telefon (viz obr. č. 5.12). Efekt sdělení je totiž velmi rychlý, což je dobré při řešení 

nenadálých problémů. Z grafu je dále zřejmé, že polovina respondentů používá ještě e-mail.  

 Odpovědi na tuto otázku byly tříděny dle délky vztahu. Záměrem bylo zjistit,  

zda se zákazníci v průběhu vztahu se společností LazNet s.r.o. přizpůsobují zvyklostem 

ostatních klientů a zavedeným pravidlům firmy. Z tabulky je zřejmě, že firma nenátlakovou 

formou směřuje zákazníky k převážně telefonickému kontaktování (viz tab. č. 15). V prvním 

roce vztahu jsou klienti zvyklí telefonovat (21 %), psát e-maily (14 %) nebo jinak 

komunikovat (2 %). V dalších letech již procenta ostatních forem kontaktu,  

mimo telefonování, klesají.  

 Společnost by se tedy měla zvyklostem zákazníků přizpůsobit non-stop telefonní 

linkou, která by měla být v nočních hodinách omezena na formu sms zpráv. Podobnou 

koncepci již firma uplatňuje. Výsledky výzkumu tak mohou být ovlivněny i tím, jak si firma 

zákazníky „vychovala“. Směřování spotřebitelů k určitému chování je ve firmě žádoucí jev.  

 

 

Obr. č. 5.12: Komunikační kanály zákazníků 
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5.12 Webové stránky 

 Cílem otázky bylo zjistit, jak je využíván hlavní komunikační nástroj firmy. Nejprve 

byla do dotazníku zařazena filtrační otázka, která dělila respondenty na ty, kteří webové 

stránky společnosti LazNet s.r.o. znají, a ostatní. Větší polovina (56 %) dotázaných uvedla,  

že stránky zná (viz obr. č. 5.13). To znamená, že počet potenciálně informovaných klientů 

společnosti tvoří jen polovina zákazníků.  

 V rozdělení na jednotlivá pohlaví jsou informovanější muži, protože se ve světě 

technologií více orientují (viz obr. č. 5.14). Ženy jsou k oboru informačních technologií 

lhostejnější (viz tab. č 16). Firma by se tedy měla zamyslet, zda její hlavní nástroj působení  

na zákazníky má náležitý dosah. Bylo by vhodné zařadit do pravidelných ročních sdělení 

odkaz na webové stránky nebo je jiným podobným způsobem propagovat. 

 U respondentů, kteří odpověděli, že stránky znají, bylo nutné zjistit, zda web firmy 

vůbec navštěvují a v jakém intervalu. Z grafu vyplývá, že třetina dotázaných stránky 

nenavštěvuje (viz obr. č. 5.15). To znamená, že dosah sdělení umístěných na internet je méně 

než 50 % (viz tab. č. 17). Ostatní respondenti navštěvují web LazNet s.r.o. alespoň ročně. 

Největší podíl mají zákazníci, přicházející na stránky v průměru jednou za půl roku. Dané 

většině by se firma měla přizpůsobit a alespoň půlročně obnovovat web aktualitami, novými 

nabídkami, apod.  

Obr. č. 5.13: Znalost webových stránek Obr. č. 5.14: Znalost dle pohlaví 
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Obr. č. 5.15: Návštěvnost stránek 

5.13 Změna dodavatele 

 Odpovědi na otázku, za jakých podmínek byste přemýšleli o změně dodavatele 

internetových služeb, měly přinést firmě představu o tom, co si společnost může dovolit 

konat, aniž by ztratila větší množství zákazníků. Respondenti zde mohli využít možnosti více 

odpovědí (viz obr. č. 5.16).  

 Z výzkumu vyplývá, že kvůli snížení kvality dodávaných služeb by mohlo odejít 

téměř tři čtvrtiny zákazníků (72 %). Téměř stejná část respondentů (65 %) tvrdí, že by odešla 

při zvyšování cen. Tříděním výsledků odpovědí dle věku respondentů vyšlo najevo,  

že existují rozdíly v názorech jednotlivých věkových skupin (viz tab. č. 18). Mladí lidé  

ve věku do 25 let se ohlížejí zejména na kvalitu dodávaných služeb (11 %). Je to dáno 

pravděpodobně tím, že do této věkové skupiny spadají studenti, kteří nejspíš nemusí řešit 

finanční stránku internetového připojení. Následující věková kategorie zákazníků  

již pravděpodobně pracuje a ceny připojení jsou jedním z faktorů, které by rozhodovaly  

o odchodu k jiné společnosti (22 %). Mimo jiné také řeší kvalitu dodávaných služeb (22 %)  

a další faktory, jako změnu bydliště nebo ceny konkurence. Se zvyšujícím se věkem stoupá  

i finanční zajištěnost, a proto jsou starší zákazníci ovlivňováni zejména kvalitou dodávaných 

služeb.  

 Hlavní důvody odchodu respondentů od společnosti se tedy přímo týkají firmy,  

a proto je může ovlivňovat. Ostatní důvody závisí na iniciativě a informovanosti zákazníka. 

Firma by určitě neměla snižovat kvalitu svých služeb. Měla by se snažit najít nový zdroj 

připojení při výpadku internetu od svého dodavatele tak, aby nevznikly dlouhodobé prostoje. 
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Neměla by snižovat rychlost přenosu dat nebo omezovat velikost bezplatného stahovaní. Dále 

by neměla zvyšovat ceny, alespoň ne nad úroveň cen konkurence.  

 

Obr. č. 5.16: Změna dodavatele 

5.14 Rozhled zákazníků  

 Cílem otázky bylo zjistit, zda respondenti sledují situaci na trhu internetových 

poskytovatelů. Zda se zajímají o nové technologie. Zda by mohli mít tolik informací,  

aby odešli ke konkurenci. V otázce bylo možno označit více odpovědí.  

 Z výzkumu vyplývá (viz obr. č. 5.17), že téměř polovina dotázaných trh podobných 

firem, jako je LazNet s.r.o., vůbec nesleduje (49 %). Ostatní respondenti volili více možností. 

Nejvíce sledují ceny (32 %) a kvalitu (31 %) konkurence. Odpovědi byly tříděny dle pohlaví, 

protože se předpokládalo, že muže bude trh technologií zajímat více než ženy. Původní 

předpoklad byl potvrzen (viz tab. č. 19). Trh nesleduje až 70 % žen, oproti mužům, kteří jsou 

k daným informacím lhostejní jen z 39 %. Ti ve velké míře sledují jak kvalitu dodávaných 

služeb (39 %), tak i cenové změny ostatních firem (38 %).  

 Z toho vyplývá, že by firma LazNet s.r.o. měla tyto aspekty také sledovat a při jejich 

změně učinit příslušné kroky. Je v jejím zájmu udržet si zákazníka, a proto by mu měla umět 

nabídnout nižší ceny nebo vyšší kvalitu. Firma by mohla vytvářet fond, který by byl určený 

právě na překlenutí nenadálých cenových akcí konkurence. Jelikož se tato situace netýká 

všech respondentů, bylo by vhodné segmentovat zákazníky i podle jejich aktivity.  
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Obr. č. 5.17: Rozhled zákazníků 

5.15 Důležitost a spokojenost 

 Spojení dvou otázek řešilo míru důležitosti a spokojenosti respondentů s několika 

faktory. Obě otázky byly zpracovány ve formě baterie, a proto z nich lze vytvořit poziční 

mapu Důležitost/Spokojenost (viz obr. č. 5.18). 16 respondentů na tuto otázku neumělo  

nebo nechtělo odpovídat. Proto byla data zpracována jen od 106 zákazníků.  

 Nejprve byli respondenti tázáni na důležitost faktorů. Nejvyšší ohodnocení získala 

rychlost oprav (4,62). S tím souvisí i komunikace při problémech řešená v předchozích 

kapitolách. Zákazníci potřebují opravit výpadky internetového připojení co nejrychleji,  

a proto byla další otázka směřována na spokojenost s rychlostí oprav. Respondenti odpovídali, 

že jsou téměř maximálně spokojeni (4,20). To může firmu jedině potěšit. Znalosti pracovníků 

a jejich jednání jsou podobnými případy. I u těchto faktorů převládají téměř maximální 

hodnoty. Navíc se u těchto dvou aspektů nevyskytovaly v hodnocení spokojenosti hodnoty 

nižší než 3. Společnost by měla v píli pokračovat.  

 Naopak informovanost o aktualitách ve firmě a nabídky nových technologií mají jasně 

nižší hodnocení. Pro respondenty jsou tyto faktory jen středně důležité a také s nimi jsou 

průměrně spokojeni. To znamená, že neexistence nabídky a aktualit zákazníkům příliš nevadí. 

Mohli by však být spokojenější, jestliže by jim jednou za rok byla zasílána různá sdělení. 

Zákazníci pak mohou ocenit, že o ně má firma zájem.  
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Obr. č. 5.18: Spokojenost a důležitost 
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6 Návrhy a doporučení 

 Kapitola obsahuje doporučení vycházející z výsledků výzkumu a orientační analýzy. 

Návrhy navazují na cíl výzkumu analyzovat marketingovou komunikaci a nalézt její 

nedostatky vzhledem ke stávajícím zákazníkům. Výsledky výzkumu by měly pomoci stanovit 

vhodné nástroje komunikace.  

6.1 Návrh marketingového komunikačního mixu  

 Součástí bakalářské práce byl také záměr navrhnout efektivní komunikační mix  

vůči stávajícím zákazníkům. Jeho prvky by měly být flexibilní a firma by je měla neustále 

přizpůsobovat situaci na trhu a požadavkům svých zákazníků.  

6.1.1 Doporučení k direct marketingu 

 Přímá komunikace se zákazníky se jeví jako nejdůležitější prvek komunikačního mixu 

společnosti LazNet s.r.o. Firma by nejprve měla své spotřebitele segmentovat např. dle věku, 

kde hlavní skupinou zákazníků jsou lidé od 26 do 45 let. Dalšími segmentačními kritérii by 

mohla být aktivita zákazníků při sledování trhu informačních technologií nebo délka vztahu 

se společností LazNet s.r.o. Z výzkumu totiž vyplynulo, že dlouhodobí, věrní zákazníci 

reagují na podněty firmy aktivněji. Lze jim tedy nabídnout nové technologie nebo je za jejich 

věrnost odměňovat v podobě slevových akcí, vrácení jednoměsíčního paušálu, apod. Vztahy 

se tak upevní ještě více a firma může o svých zákaznících tvrdit, že je vlastní (Horrell, 2007). 

 O tyto a další informace (aktuální e-mailové adresy) je nutné rozšířit evidenci 

zákazníků. Firma by si měla vytvořit kvalitní databázi a pravidelně ji obnovovat. To bude 

vyžadovat investice v podobě navýšení mezd způsobilým pracovníkům, kteří budou mít  

za úkol sbírat a aktualizovat data, segmentovat zákazníky, apod. V dnešní době nárůstu dat je 

potřeba neustále aktualizovat, protože bez informací nemůže podnik dlouho přežít. Navíc je 

důležité data zálohovat. Při ohromných objemech dat se doporučuje využít externích služeb 

firem, které se ukládáním informací zabývají (Ryba, 2013). 

 Následně lze zasílat správným spotřebitelům správná sdělení dle jimi preferovaného 

intervalu a nástroje komunikace. Informace o jejich potřebách může firma získávat například 

pomocí knihy přání a stížností, která může být umístěna na webových stránkách. Výzkum 

tedy nemusí být nutný při každém sběru dat.  



55 
 

 Z výzkumu dále vyplývá, že většina zákazníků chce být informována alespoň jednou 

za rok, a to formou e-mailu. Je vhodné v rámci novoročních blahopřání (PF) zasílat základní 

informace o firmě a produktech. Firma by měla přiložit i odkaz na webové stránky,  

kde se zákazníci dovědí o nejnovějších technologiích, které společnost zrovna nabízí.   

6.1.2 Doporučení k reklamě 

 Společnost má poměrně široké portfolio výrobků a služeb, ale veřejnost je nezná. 

Firma by měla propagovat své výrobky nejen u nových zákazníků, ale i u těch stávajících. 

Z výzkumu vyplynulo, že většina zákazníků si myslí, že společnost nabízí jen internetové 

připojení. O ostatních službách nemají téměř žádné informace.  

 Firma může propagovat prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí  

nebo e-maily. Doporučuje se před propagováním prostřednictvím internetového portálu 

opravit gramatické a stylistické chyby. Nepůsobí totiž na čtenáře seriózně. Je také nutné web 

společnosti zviditelnit. Z výzkumu totiž vyplynulo, že stránky nejsou příliš známy,  

a proto nemají potřebný informační dosah. Většina respondentů, kteří stránky znají, je 

navštěvuje alespoň jednou za půl roku. Firma by se jim tedy měla přizpůsobit a v tomto 

intervalu stránky obnovovat aktualitami a dalšími informacemi. Slevové akce, novinky 

v technologiích, připravované změny internetového připojení, apod.  

 Při zpracování výzkumu bylo zjištěno, že společnost LazNet s.r.o. nemá profil  

na Facebooku, což je dnes jeden z nejpoužívanějších komunikačních kanálů. Doporučuje  

se tento profil založit a pravidelně aktualizovat. Firma pak může využít i zpětnou vazbu, 

kterou stránky nabízejí. Může vytvořit ankety, ve kterých by zákazníci vyjadřovali názory 

například na zvýšení přenosové rychlosti při určité změně ceny, apod. Lze dále informovat  

o plánovaných prostojích, vkládat vtipy, fotografie akcí, reference zákazníků, aj.  

(viz příloha č. 6).  

 Reklama na autech je vhodný nástroj propagace. Firma ale může využít i další, 

placené formy reklam. Pro tyto účely je doporučeno měsíčně tvořit fond určený právě  

na propagaci. Lze pak umístit reklamu do inzertních novin (cca 200,- Kč), na billboardy  

(cca 3.000,- Kč), apod.  

6.1.3 Doporučení k osobnímu prodeji 

 Osobní prodej může firma podpořit školením zaměstnanců, kteří navštěvují zákazníky 

při řešení problémů. Díky tomu získají pracovníci komunikační dovednosti a mohou 
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efektivněji nabízet produkty firmy. Ze získaných sekundárních dat je však zřejmé, že někteří 

uvědomělí zaměstnanci již služby LazNet s.r.o. nabízejí. Školení může provádět i osoba z řad 

zaměstnanců, která má již delší zkušenosti s vystupováním vůči zákazníkům. Firmě  

tak nemusí vznikat dodatečné náklady.  

 Pracovníci komunikují i prostřednictvím svého vzhledu. Společnost by měla dbát  

na to, jak jsou zaměstnanci oblékáni. Neupravený vzhled působí na zákazníky stejně 

neseriózně jako gramatické chyby na webových stránkách. Pro jednotný styl oblékání  

se doporučuje poskytovat zaměstnancům firemní trička (cca 300,- Kč/ks), mikiny  

(cca 500,- Kč/ks), apod. Tištěná reklama na oblečení je další propagací podniku. Finance  

na tyto úkony mohou být čerpány z výše zmíněného fondu na komunikaci.  

6.1.4 Doporučení k podpoře prodeje 

 V rámci podpory prodeje by mohla firma LazNet s.r.o. umístit na webové stránky 

bezplatné návody, jak oživit internetové připojení, jak naladit nové televizní kanály,  

jak změnit heslo k wi-fi připojení, apod. Společnost tak vtáhne spotřebitele do činnosti firmy. 

Uspoří čas sobě i svým zákazníkům, kteří nebudou muset dlouho čekat, až přijde zaměstnanec 

firmy. Pokud by však návodům nerozuměli nebo jich nechtěli využít, mohou postupovat tak, 

jak byli doposud zvyklí. Jde o vytvoření vztahu důvěry a směřování spotřebitele k určitému 

chování. Faktem je, že si firma v rámci komunikačních kanálů své zákazníky již vychovala. 

Stanovila podmínky telefonního dorozumívání, na které si spotřebitelé velice rychle zvykli  

a které dodržují dodnes.  

 Prodej lze podpořit i pomocí slev či odměn. Jak již bylo výše zmíněno, měli by být 

dlouhodobí zákazníci za svou věrnost odměňováni např. prostřednictvím přechodného 

snížení tarifů, navýšení přenosové rychlosti, vrácení měsíčního paušálu, apod.  

6.1.5 Doporučení k Public Relations 

 Vztahy s veřejností nebudou nejspíš silnou stránkou firmy LazNet s.r.o. Společnost 

nemá dostatek financí na sponzorování či pořádání akcí. Příležitostně se může zúčastnit 

veletrhů, týkajících se informačních technologií, nebo konferencí. Jestliže by však PR 

činnost zanedbala, nic by se na situaci a image firmy nezměnilo. Tu totiž tvoří procento 

spokojených zákazníků, kterých je dle uskutečněného výzkumu poměrně mnoho. Ti následně 

šíří dobré slovo z úst. Doporučuje se ale pravidelně spokojenost zákazníků zkoumat  
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a komunikovat jejich připomínky. Neméně důležité je i zjišťovat důvody odchodu 

zákazníků od firmy LazNet s.r.o. Lze pak předejít ztrátě dalších spotřebitelů.  

6.2 Další doporučení 

 Z výzkumu vyplynulo, že firma má mezi svými zákazníky i ty, kteří sledují situaci  

na trhu informačních technologií, tzv. náročné zákazníky. Společnost by tedy také měla 

vývoj trhu pozorovat a včas reagovat na jakékoli změny tak, aby zákazník neměl důvod přejít 

ke konkurenci. Jelikož se toto netýká všech spotřebitelů, je vhodné dotyčné zákazníky 

informovat o nových technologiích nebo podmínkách, které by mu mohla firma nabídnout. 

S těmito zákazníky se doporučuje neustále komunikovat jejich potřeby a snažit se jim 

přizpůsobit. Uspokojení zákazníka by mělo být více než 100%, protože podobní spotřebitelé 

posunují firmu kupředu. Měla by předčit jejich očekávání. Například při nedostatku určitého 

výrobku dodá firma lepší zboží za stejnou cenu.  

 Z výsledku výzkumu dále vyplynulo, že firma by určitě neměla snižovat kvalitu svých 

služeb, neboť by přišla asi o tři čtvrtiny zákazníků. Měla by se snažit najít nový zdroj 

připojení při výpadku internetu od svého dodavatele tak, aby nevznikly dlouhodobé prostoje. 

Neměla by snižovat rychlost přenosu dat nebo omezovat velikost bezplatného stahovaní. Dále 

by již neměla zvyšovat ceny, protože by mohla přijít o větší polovinu zákazníků. 

 Z odpovědí na poslední otevřenou otázku, kde se mohli zákazníci vyjádřit 

k problematice, vzešlo dále několik návrhů. Zákazníci požadují, aby na určitém přístupném 

místě (webové stránky) byl vytvořen profil zákazníka. Zde by měl přehled, zda uhradil 

veškeré poplatky. Klienti nechtějí kvůli těmto preventivním informacím neustále obtěžovat 

sekretariát firmy.  

 Další zákazníci navrhují, aby při nezaplacených poplatcích nepřerušovala firma 

okamžitě připojení k síti. Daleko elegantnější by bylo poslat upozornění nebo při přihlášení 

k síti toto upozornění umístit na obrazovku.  

6.2.1 Doporučení k webovým stránkám 

 Jelikož bylo v této kapitole často pojednáváno právě o stránkách firmy, následuje 

shrnutí doporučení, co by mělo na webu společnosti LazNet s.r.o. být obsaženo. Kromě 

informací, které jsou již na portálu vyvěšeny, by měly být zveřejněny kontaktní údaje firmy, 

co se týče zejména adresy sídla. Základní podmínky, které jsou uvedeny ve smlouvě,  

ale které nejsou v mnoha případech čteny, jako lhůta opravy, apod. Firma by měla přidat 
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sekci návody na údržbu a samostatné opravy problémů, které by shrnovaly, jak si oživit 

internetové připojení, naladit televizní stanice, jak změnit heslo k wi-fi připojení, apod. Měla 

by dát zákazníkům možnost vytvořit si svůj vlastní profil, který by obsahoval dobrovolné 

údaje o tom, jak často by chtěl být informován, jaké služby a technologie ho zajímají, apod. 

Díky těmto informacím se může společnost přizpůsobit v zasílání sdělení. Profil by měl 

obsahovat přehled o platbách a poplatcích. Dále by mohla být přidána sekce, věnující  

se novým technologiím na trhu, a kniha přání a stížností. Doporučuje se také propojit 

novinky v sekci Úvod se sekcí Novinky. S tvorbou nové podoby webových stránek jsou 

spojeny náklady za práci pověřeným osobám.   
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7 Závěr 

 Obor telekomunikačních technologií je dnes velmi rozšířen. Na trhu existuje 

nepřeberné množství konkurence, která se snaží získat zákazníky různými způsoby. Výstup 

této bakalářské práce by měl pomoci firmě LazNet s.r.o. udržet si své zákazníky  

i přes konkurenční tlaky.  

 Součástí bakalářské práce byla na začátku výzkumu orientační analýza,  

která popisovala mikro, mezzo i makroprostředí společnosti. Na jejím základě byla 

vypracována SWOT analýza ve spolupráci s odborníkem v oboru. Práce dále obsahuje 

teoretická východiska a metodiku přípravy a realizace výzkumu.  

 Sběr dat probíhal pomocí osobního a elektronického dotazování u všech zákazníků 

společnosti. Návratnost u elektronického dotazování byla 1 %, naopak u osobního šetření  

100 %. Otázky dotazníku byly zaměřeny na četnosti komunikace, způsoby komunikace, 

spokojenost s komunikací, informovanost zákazníků, webové stránky, apod.  

 Cílem bakalářské práce bylo nalézt nedostatky v marketingové komunikaci firmy 

LazNet s.r.o. Po provedení výzkumu se potvrdilo, že společnost nepoužívá téměř žádnou 

marketingovou komunikaci vůči svým zákazníkům. Dokonce tak mnozí respondenti 

odpovídali v poslední otevřené otázce, kde měli možnost vyjádřit se k tématu. Většina 

dotázaných ale nakonec tvrdila, že jsou s firmou LazNet s.r.o. maximálně spokojeni i přes to, 

že s nimi příliš nekomunikuje. Oceňují především kvalitu a flexibilitu zaměstnanců a služeb.  

 Na základě výsledků výzkumu byl vytvořen návrh komunikačního mixu, který by 

měla firma začít uplatňovat. Vycházelo se také ze současné situace firmy, která není  

po finanční stránce příliš příznivá. Byly tedy navrhovány nástroje, které společnost dále 

finančně nezatíží a které mohou přispět k rozvoji vztahů se zákazníky. Zvláště pak byly 

v doporučeních řešeny webové stránky jako hlavní současný i budoucí komunikační nástroj 

firmy. Jelikož se tedy jedná především o direkt marketing, byla řešena i evidence zákazníků 

společnosti.  

 Předpokládá se, že výsledky výzkumu budou přínosem nejen pro firmu LazNet s.r.o. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Dotazník 
 

Vážená paní, vážený pane,  

dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží k vypracování mé bakalářské práce, 

zabývající se analýzou marketingové komunikace se zákazníky společnosti Laznet, s. r. o. Jelikož jste i Vy 

zákazníkem firmy, je důležitý právě Váš názor, který může pomoci najít nedostatky v marketingové komunikaci.  

Dotazník je anonymní a Vaše názory budou využity pouze pro potřeby bakalářské práce.  

Předem Vám děkuji za Váš čas a názory.  

Vladimíra Stoklasová, studentka VŠB – TUO.  

 

Není-li uvedeno jinak, označte zakroužkováním pouze jednu správnou odpověď.  

 

1. Odkud jste se dozvěděli o společnosti Laznet, s. r. o.?  

1.1. Z doporučení 

1.2. Z reklamního poutače 

1.3. Z internetu 

1.4. Jiné (uveďte):___________________

 

2. Jak dlouho jste zákazníkem této firmy? 

2.1.  0 – 1 rok 

2.2. 1 – 2 roky 

2.3. 2 – 3 roky 

2.4. 3 – 4 roky 

2.5. 4 – 5 let 

2.6. 5 a více let 

3. O kterých službách firmy LazNet s.r.o. jste si již zjišťovali informace?  

 Lze označit více odpovědí. 

3.1. Internet 
3.2. Satelit 

3.3. Antény 
3.4. Zabezpečovací systémy 

3.5. Domácí telefony 
3.6. Jiné (uveďte):_________

 

4. Které z následujících služeb firmy LazNet s.r.o. využíváte?  

Lze označit více odpovědí. 

4.1. Internet 

4.2. Satelit 

4.3. Antény 

4.4. Zabezpečovací systémy 

4.5. Domácí telefony 

4.6. Jiné (uveďte):_________

5. Řešili jste problém s internetovým, satelitním, TV příjmem, či jinou závadu?  

5.1. Ne (přejděte na otázku 8) 5.2. Ano, jednou  5.3. Ano, několikrát 

 

6. V čem byl problém?  

Lze označit více odpovědí 
6.1. Internet (závada na přijímači) 

6.2. Internet (závada na vysílači) 

6.3. Internet (přetíženost sítě) 

6.4. Internet (nezaplacené předplatné) 

6.5. Satelit 

6.6. Antény 

6.7. Zabezpečovací systémy 

6.8. Domácí telefony 

6.9. Jiné (uveďte):__________________ 

 

7. Jak postupujete při problému?  

(nefunkční internetové připojení, žádný signál satelitu, změna TV programů, …) 

Lze označit více odpovědí.  

7.1. Nevím 

7.2. Telefonuji, píšu e-mail 
7.3. Navštívím pobočku LazNet s.r.o. 

7.4. Kontaktuji známého  

7.5. Opravím si zcela sám 
7.6. Jiné:__________________________ 

 

8. Jakou lhůtu má firma na opravu v pracovních dnech?  
8.1. Nevím 8.2. Vím (uveďte):_______________ 

 

9. Kdy naposledy jste byli kontaktováni ze strany společnosti, vyjma aktuální návštěvy?  

(aktuality, urgence, nabídky, …) 

9.1. Nikdy  

9.2. Před rokem 

9.3. Před půl rokem 

9.4. Před čtvrt rokem 

9.5. Před měsícem 

9.6. Před týdnem 
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10. Jak často byste chtěli být kontaktováni či informováni? 

10.1. Nechci být 

informován (přejděte 

na otázku č. 12) 

10.2. Ročně 

10.3. Pololetně 

10.4. Čtvrtletně 

10.5. Měsíčně 

10.6. Týdně 

 

 

11. Jakou formou byste chtěli být kontaktováni? 

11.1. E-mail 

11.2. Dopisy 

11.3. Osobní schůzka 

11.4. Telefonát 

 

12. Jaké používáte komunikační kanály s firmou? 
Lze označit více odpovědí. 

12.1. Telefon 

12.2. E-mail 

12.3. Dopisy 

12.4. Jiné _____________________

 

13. Znáte webové stránky LazNet s.r.o.? 

13.1. Ne (přejděte na otázku č. 15) 13.2. Ano 

 

14. Jak často stránky firmy navštěvujete?  

14.1. ročně 

14.2. půlročně 

14.3. měsíčně 

14.4. Nenavštěvuji 

 

15. Jak důležité jsou pro Vás následující faktory poskytovatele internetu? 

(1 – nejméně důležité, 5 – nejdůležitější) 

Zakřížkujte jednu odpověď na každém řádku.  1 2 3 4 5 

15.1. Informovanost o aktualitách ve firmě 

15.2. Nabídky nových technologií 

15.3. Rychlost opravy problému 

15.4. Jednání zaměstnanců 

15.5. Odborné znalosti pracovníků 

 

16. Jak moc jste spokojeni s danými faktory u firmy LazNet s.r.o.? 

(1 – velmi nespokojen, 5 – velmi spokojen) 

Zakřížkujte jednu odpověď na každém řádku.  1 2 3 4 5 
16.1. Informovanost o aktualitách ve firmě 

16.2. Nabídky nových technologií 

16.3. Rychlost opravy problémů 

16.4. Jednání zaměstnanců 

16.5. Odborné znalosti zaměstnanců 

 

17. Za jakých podmínek byste přemýšleli o změně dodavatele internetových služeb? 

Lze označit více odpovědí 

17.1. Zvýšení cen současného  dodavatele 

17.2. Snížení cen konkurence 

17.3. Snížení kvality dodávaných služeb 
17.4. Změna bydliště 

17.5. Doporučení známých 

17.6. Utlumení komunikace ze strany dodavatele 

17.7. Jiné (uveďte):_____________

 

18. Sledujete trh poskytovatelů internetových služeb?  

Lze označit více odpovědí 

18.1. Nesleduji 

18.2. Sleduji změny cen 

18.3. Sleduji kvalitu poskytovaných služeb 

ostatních firem 

18.4. Sleduji nabídku technologií na trhu 

18.5. Sleduji vznik a vývoj dalších společností 

 

19. Doporučili byste služby firmy LazNet s.r.o. dalším lidem? 

19.1. Ano 19.2. Ne 19.3. Nevím 

 

20. Jste:   

20.1. Žena 20.2. Muž 
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21. Kde bydlíte? 

21.1. Opava, Kylešovice 

21.2. M. a V. Hoštice, Chlebičov 

21.3. Kravaře, Štítina 

21.4. M. Lazce, Lhota u O., Smolkov 

21.5. Komárov, S. Lazce, N. Sedlice  

21.6. P. Polom, Hlubočec 

21.7. K. Chaloupky, Podvihov, Raduň,  Vršovice, 

Chvalikovice 

21.8. Hradec n.Moravicí, Bohučovice 

21.9. Otice, Slavkov 

 

22. Kolik je Vám let? 

22.1. 15 – 25 let 

22.2. 26 – 35 let 

22.3. 36 – 45 let 

22.4. 46 – 55 let 

22.5. 56 a více let

23. Kolik osob žije ve Vaší domácnosti včetně Vás?  

23.1. 1 – 2 23.2. 3 – 4 23.3. 5 a více 

 

24. Chtěli byste k dané problematice něco dodat? 
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Příloha č. 2: Novoroční blahopřání 

 
 

Obr. č. 2: Novoroční blahopřání  
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Příloha č. 3: Firemní auta LazNet s.r.o.  

 

 

Obr. č. 3: Firemní auto LazNet s.r.o.
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Příloha č. 4: Oblasti působnosti LazNet s.r.o. 

 Opava, 

 Kylešovice, 

 Malé Hoštice, 

 Velké Hoštice, 

 Chlebičov, 

 Kravaře, 

 Štítina, 

 Mokré Lazce, 

 Lhota u Opavy, 

 Komárov, 

 Suché Lazce, 

 Nové Sedlice, 

 Pustá Polom, 

 Hlubočec, 

 Komárovské Chaloupky, 

 Podvihov, 

 Raduň, 

 Vršovice, 

 Chvalikovice, 

 Hradec nad Moravicí, 

 Bohučovice, 
 Otice, 

 Slavkov.
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Příloha č. 5: Kontingenční tabulky 

 
Tab. č. 1: Zdroje známosti dle pohlaví  

 
 
Tab. č. 2: Možné doporučení dle pohlaví 

 

Tab. č. 3: Délka vztahu dle formy dotazování 

 
 
Tab. č. 4: Délka vztahu dle místa bydliště zákazníků 

 
 

Pohlaví/Známost 

Z doporučení Z reklamního poutače Z internetu Jinak Celkový součet

Žena 75,00% 2,50% 17,50% 5,00% 100,00%

Muž 57,32% 6,10% 23,17% 13,41% 100,00%

Celkový součet 63,11% 4,92% 21,31% 10,66% 100,00%

Pohlaví/Doporučení

Ano Ne Nevím Celkový součet

Žena 87,50% 2,50% 10,00% 100,00%

Muž 70,73% 1,22% 28,05% 100,00%

Celkový součet 76,23% 1,64% 22,13% 100,00%

Doba/Zdroj

Elektronicky Osobně Celkový součet

0-1 rok 9,84% 14,75% 24,59%

1-2 roky 8,20% 0,00% 8,20%

2-3 roky 4,92% 3,28% 8,20%

3-4 roky 15,57% 1,64% 17,21%

4-5 let 9,84% 4,92% 14,75%

5 a více let 22,13% 4,92% 27,05%

Celkový součet 70,49% 29,51% 100,00%

Obec/Délka vztahu

0-1 rok 1-2 roky 2-3 roky 3-4 roky 4-5 let 5 a více let Celkový součet

Opava, Kylešovice 11,48% 0,82% 5,74% 4,92% 0,82% 9,02% 32,79%

M. a V. Hoštice, Chlebičov 0,00% 1,64% 2,46% 4,92% 4,10% 3,28% 16,39%

Kravaře, Štítina 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 2,46%

M. Lazce, Lhota u O., Smolkov 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 1,64% 0,82% 4,10%

Komárov, S. Lazce, N. Sedlice 5,74% 2,46% 0,00% 3,28% 4,10% 5,74% 21,31%

P. Polom, Hlubočec 2,46% 0,82% 0,00% 0,00% 0,82% 2,46% 6,56%

K. Chaloupky, Podvihov, Raduň, Vršovice, Chvalikovice 2,46% 0,00% 0,00% 2,46% 0,82% 4,10% 9,84%

Hradec n. Moravicí, Bohučovice 0,00% 0,82% 0,00% 0,82% 1,64% 0,82% 4,10%

Otice, Slavkov 0,82% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,82% 2,46%

Celkový součet 24,59% 8,20% 8,20% 17,21% 14,75% 27,05% 100,00%
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Tab. č. 5: Zjišťované informace dle pohlaví 

 
 
Tab. č. 6: Využití služeb dle velikosti rodiny 

 
 
Tab. č. 7: Výskyt problému dle zdroje dotazování 

 
 
Tab. č. 8: Výskyt problému dle délky vztahu 

 
 
Tab. č. 9: Druh problému dle délky vztahu 

 
 

 

 

Žena Muž

Internet 78,26% 72,48%

Satelit 10,87% 11,93%

Antény 4,35% 8,26%

Zabezpečovací systémy 0,00% 0,92%

Domácí telefony 0,00% 4,59%

Žádné 6,52% 1,83%

Internet Satelit Antény Domácí telefony

1 - 2 28,69% 3,28% 1,64% 0,82%

3 - 4 52,46% 4,92% 2,46% 0,00%

5 a více 18,03% 0,00% 1,64% 0,00%

Celkový součet 99,18% 8,20% 5,74% 0,82%

Problém/Zdroj

Elektronicky Osobně Celkový součet

Ne 15,57% 16,39% 31,97%

Ano, jednou 22,95% 2,46% 25,41%

Ano, několikrát 31,97% 10,66% 42,62%

Celkový součet 70,49% 29,51% 100,00%

Problém/Délka vztahu

0-1 rok 1-2 roky 2-3 roky 3-4 roky 4-5 let 5 a více let Celkový součet

Ne 19,67% 2,46% 1,64% 2,46% 2,46% 3,28% 31,97%

Ano, jednou 3,28% 3,28% 4,92% 8,20% 0,82% 4,92% 25,41%

Ano, několikrát 1,64% 2,46% 1,64% 6,56% 11,48% 18,85% 42,62%

Celkový součet 24,59% 8,20% 8,20% 17,21% 14,75% 27,05% 100,00%

0-1 rok 1-2 roky 2-3 roky 3-4 roky 4-5 let 5 a více let Celkový součet

Internet (závada na přijímači) 4,82% 3,61% 7,23% 13,25% 12,05% 21,69% 62,65%

Internet (závada na vysílači) 0,00% 3,61% 2,41% 7,23% 10,84% 18,07% 42,17%

Internet (přetíženost sítě) 0,00% 2,41% 1,20% 9,64% 8,43% 13,25% 34,94%

Internet (nezaplacené předplatné) 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 2,41%

Satelit 0,00% 0,00% 0,00% 2,41% 1,20% 2,41% 6,02%

Antény 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,41% 0,00% 2,41%

Zabezpečovací systémy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Domácí telefony 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Jiné 2,41% 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 2,41% 7,23%
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Tab. č. 10: Postup při problému dle pohlaví 

 
 
Tab. č. 11: Znalost lhůt dle délky vztahu 

 
 
Tab. č. 12: Poslední kontaktování ze strany firmy dle délky vztahu 

 
 
Tab. č. 13: Preferovaný interval kontaktu dle pohlaví 

 
 
Tab. č. 14: Preferovaný kanál dle pohlaví 

 
 
Tab. č. 15: Forma komunikace dle délky vztahu 

 

Žena Muž Celkem

Telefonuji, píšu e-mail 90,00% 87,30% 98,80%

Kontaktuji známého 6,67% 1,59% 3,61%

Opravím si zcela sám 3,33% 11,11% 9,64%

Znalost/doba

0-1 rok 1-2 roky 2-3 roky 3-4 roky 4-5 let 5 a více let Celkový součet

Nevím 20,49% 8,20% 8,20% 15,57% 10,66% 20,49% 83,61%

Vím 4,10% 0,00% 0,00% 1,64% 4,10% 6,56% 16,39%

Celkový součet 24,59% 8,20% 8,20% 17,21% 14,75% 27,05% 100,00%

Poslední kontakt/doba

0-1 rok 1-2 roky 2-3 roky 3-4 roky 4-5 let 5 a více let Celkový součet

Nikdy 14,75% 8,20% 5,74% 11,48% 9,84% 14,75% 64,75%

Před rokem 0,00% 0,00% 0,00% 4,10% 3,28% 9,02% 16,39%

Před půl rokem 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 0,82% 1,64%

Před čtvrt rokem 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 2,46%

Před měsícem 4,10% 0,00% 0,00% 1,64% 0,82% 1,64% 8,20%

Před týdnem 4,10% 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 0,82% 6,56%

Celkový součet 24,59% 8,20% 8,20% 17,21% 14,75% 27,05% 100,00%

Pohlaví/preference

Nechci být 

informován Ročně Pololetně Čtvrtletně Měsíčně Celkový součet

Žena 40,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

Muž 31,71% 19,51% 19,51% 21,95% 7,32% 100,00%

Celkový součet 34,43% 19,67% 18,03% 19,67% 8,20% 100,00%

Pohlaví/Preference

E-mail Dopisy Telefonát Neodpovídali Celkový součet

Žena 57,50% 0,00% 2,50% 40,00% 100,00%

Muž 63,41% 1,22% 3,66% 31,71% 100,00%

Celkový součet 61,48% 0,82% 3,28% 34,43% 100,00%

0-1 rok 1-2 roky 2-3 roky 3-4 roky 4-5 let 5 a více let Celkový součet

Telefon 21,31% 8,20% 8,20% 16,39% 13,11% 25,41% 92,62%

E-mail 13,93% 5,74% 3,28% 9,84% 5,74% 9,84% 48,36%

Dopisy 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,82%

Jiné 1,64% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00% 0,00% 2,46%
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Tab. č. 16: Znalost stránek dle pohlaví 

 
 
Tab. č. 17: Znalost stránek dle návštěvnosti 

 
 
Tab. č. 18: Důvod odchodu dle věku respondentů 

 
 
Tab. č. 19: Sledování situace na trhu dle pohlaví 

Pohlaví/Znalost stránek

Ne Ano Celkový součet

Žena 60,00% 40,00% 100,00%

Muž 36,59% 63,41% 100,00%

Celkový součet 44,26% 55,74% 100,00%

Znalost stránek /Návštěvnost

Ročně Půlročně Měsíčně Nenavštěvuji Neodpovídali Celkový součet

Ne 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,26% 44,26%

Ano 9,02% 20,49% 7,38% 18,85% 0,00% 55,74%

Celkový součet 9,02% 20,49% 7,38% 18,85% 44,26% 100,00%

15 - 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 56 a více let Celkový součet

Zvýšení cen současného dodavatele 7,38% 22,13% 19,67% 8,20% 7,38% 64,75%

Snížení cen konkurence 5,74% 10,66% 10,66% 4,92% 1,64% 33,61%

Snížení kvality dodávaných služeb 10,66% 22,13% 20,49% 11,48% 7,38% 72,13%

Změna bydliště 3,28% 14,75% 13,11% 5,74% 0,82% 37,70%

Doporučení známých 0,82% 1,64% 3,28% 0,00% 1,64% 7,38%

Utlumení komunikace ze strany dodavatele 2,46% 3,28% 4,10% 2,46% 1,64% 13,93%

Jiné 0,82% 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 2,46%

Žena Muž

Nesleduji 70,00% 39,02%

Sleduji změny cen 20,00% 37,80%

Sleduji kvalitu služeb jiných firem 15,00% 39,02%

Sleduji nabídku technologií na trhu 5,00% 14,63%

Sleduji vznik a vývoj dalších společností 0,00% 9,76%
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Příloha č. 6: Facebook  
 

 

 

Obr. č. 2: Facebookové stránky LazNet s.r.o.   


