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1 Úvod 

Žijeme v době, ve které nechceme promarnit ani minutu času, žijeme mobilně. Současné 

moderní technologie změnily od základu způsob, jakým se lidé kontaktují a předávají si 

informace. Mnozí si už ani život bez mobilní komunikace nedokáží představit.  

Nabízí se otázka, jak jsme mohli bez telefonů žít? Chytré telefony zvládnou práci, která 

byla dříve nemyslitelná. Mají dostatečně velký výkon pro vyřizování hovorů a textových zpráv, 

přehrávání videa ve vysokém rozlišení, i hraní her náročných na grafiku. Zprostředkovávají 

neomezený přístup k internetu, umožňují provádění běžných kancelářských činností – to vše na 

přístroji kompaktních rozměrů, který nahrazuje osobní audio a video přehrávač, kompaktní 

fotoaparát, kapesní hrací konzoli a počítač. 

V současné době trhu mobilních telefonů dominuje několik tradičních společností, které 

soupeří o potencionální zákazníky, a trh je spíše uzavřen pro nové zájemce. Podle jakých 

parametrů si vybírají uživatelé z široké nabídky? Požadují snadné ovládání, vítězí u nich 

technické parametry, spolehlivý software, přitažlivý design za optimální cenu? Nebo je větší 

mírou ovlivňuje atraktivní značka, protože touží po prestižním členství v exkluzivním klubu?  

Apple Inc. je dobře známa jako nekonvenční a inovativní firma, která v roce 2007 

představila revoluční produkt iPhone, avšak na přesyceném trhu mobilních telefonů musí 

neustále čelit silné konkurenci, udržovat si svůj podíl a držet krok s vývojem komunikačních 

technologií. Zaměřuji se na značku iPhone, protože mě zajímá, jak je vnímána českými 

spotřebiteli. Je to mnohdy vysoká cena, kvůli které se kupující rozhodnou pro levnější telefon, 

byť by preferovali spíše zařízení s logem jablka.  

Cílem práce je analyzovat image značky iPhone na trhu mobilních telefonů a spokojenost 

uživatelů telefonu iPhone s vlastnostmi zařízení. Dále také zjistit, zda jsou respondenti 

spokojeni s užitnými parametry jejich telefonů, které značky vlastní, vlastnili, popřípadě si 

koupí, jaké faktory rozhodují při výběru nového zařízení a v neposlední řadě co je odradilo od 

koupě mobilního telefonu značky iPhone.  

Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. První část je zaměřena na 

charakteristiku společnosti Apple Inc., trhu mobilních telefonů, problematiku firemní image a 

image značky. V rámci praktické části se uskuteční elektronické dotazování. Získaná data 

budou analyzována a na základě výsledků budou navržena taková doporučení, která by vedla 

ke zlepšení vnímání značky ze strany spotřebitelů.  
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2 Charakteristika trhu mobilních telefonů 

2.1 Charakteristika společnosti Apple Inc. 

2.1.1 Charakteristika společnosti Apple Inc. 

Společnost Apple Inc., dříve Apple Computer Inc., se pohybuje na trhu více než 30 let. 

Firma disponuje široce diferencovaným produktovým portfoliem. Těžištěm obchodu Applu je 

vývoj produktů v oblasti výpočetní techniky. Mezi její nejznámější produkty kromě osobních 

počítačů Mac patří i produkty z oblastí multimediálních a komunikačních technologií - 

revoluční kapesní přehrávače iPod, tablety iPad a kultovní mobilní telefon iPhone. Operační 

systémy OS X a iOS, tvořící rozhraní mezi aplikačními programy a hardwarem, jsou obecně 

považovány za stabilní a uživatelsky oblíbené. Mezi další programové vybavení od Apple patří 

iTunes, sloužící ke správě hudebního obsahu, sada kancelářského balíku iWork a kolekce 

počítačových programů iLife pro MAC OS X a iOS. [39] 

V roce 2014 byla firma Apple vyhlášena agenturou Brand Finance nejhodnotnější 

společností ve Spojených státech. S hodnotou 104,6 miliard dolarů má výrazný náskok před 

dalšími technologickými společnostmi jako jsou Google a Microsoft. [24] 

2.1.2 Historie společnosti Apple Inc. 

Apple Computer Inc. byl založen 1. dubna 1976 v garáži rodičů v kalifornském Silicon 

Valley třemi muži: Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne. Pro získání počátečního 

kapitálu ve výši zhruba 1 300 dolarů Jobs prodal svůj Volkswagen a Wozniak 

programovatelnou kalkulačku. Ronald Wayne firmu brzy opustil a prodal svůj podíl 

společníkům za pouhých 800 dolarů, jelikož ztratil důvěru v její potenciál. [39] 

 Společníci Jobs a Wozniak se znali již od střední školy, a protože je spojovaly společné 

zájmy, například elektronika a výpočetní technologie, zůstali v kontaktu i po nástupu do 

zaměstnání u jiných firem (Woz u Hewlett-Packard, Jobs u Atari). Oba vycítili, že nastal čas, 

aby se sálové počítače staly dostupné i běžným domácnostem. [29] 
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Firma nejprve zaujala modelem Apple I, který by se dal s nadsázkou označit jako ručně 

vyrobená počítačová stavebnice pro nadšence. Brzy ho nahradil komerčně úspěšnější prototyp 

Apple II - jeden z prvních kroků k osobním počítačům. Plastová počítačová skříň nahradila 

zastaralé dřevěné kryty, což byl zcela revoluční prvek. V roce 1980 vstoupila společnost na 

burzu a ze zakladatelů firmy, nového investora Mikea Markkulu a čtyřiceti zaměstnanců, se 

stali milionáři. Následující prototyp Apple III na trhu neuspěl, počítač byl velmi poruchový        

a nedokázal konkurovat společnosti IBM. Apple na to zareagoval představením špičkově 

vybaveného počítače Apple Lisa, pojmenovaného po Jobsově dceři. Vyspělý model disponoval 

grafickým uživatelským rozhraním, avšak jeho prodeje rozhodně nenaplnily očekávání.  

Historický mezník pro Apple znamenalo uvedení prvního Macintoshe v lednu roku 1984 

během finále amerického fotbalu Super Bowl, režírované samotným Ridleym Scottem. 

Reklama s odkazem na antiutopický román George Orwella, navrhnutá reklamní agenturou 

TBWA/Chiat/Day, se stala jednou z nejslavnějších v historii reklamy. Agentura vytvořila pro 

Apple i další úspěšné reklamní kampaně, například „Myslete jinak“ a „Ahoj, já jsem Mac“. 

Jednalo se o jedno z nejproduktivnějších obchodních partnerství uzavřených Jobsem. [7] 

Úspěch osobního počítače Macintosh neměl dlouhého trvání, protože zákazníci 

upřednostňovali konkurenční modely. Interní konflikty mezi Jobsem a marketingovým 

odborníkem Johnem Sculleym vrcholí a společnost opouští Steve Wozniak. Po Jobsově tajném 

pokusu o převzetí kontroly nad chodem firmy je zproštěn svých povinností a opouští společnost. 

Zakládá NeXT, který má konkurovat Applu. Počítače NeXT nepřinesou očekávaný úspěch, 

více se Jobsovi začalo dařit ve filmovém průmyslu. [29] 

Na počátku 90. let představuje Apple uživateli oblíbený PowerBook a další produkty, 

avšak společnosti se nedaří a v roce 1993 Scully rezignuje. V roce 1996 se Steve Jobs vrací 

zpátky do hry. Na základech NeXTu odkoupeného Applem vzniká nový operační systém Mac 

OS X. [29] 

V roce 2007 se firma přejmenovala na Apple Inc., jelikož již nevytváří pouze počítače. 

V roce 2001 byl na trh uveden revoluční multimediální přehrávač iPod. Představila jej kampaň 

tančících siluet na billboardech po celém světě. Apple navazuje na úspěch a přináší další trháky 

jako iMac, iPad nebo multidotykový mobilní telefon iPhone, ale i méně vlivné produkty, 

například Apple TV. [7] 
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25. srpna 2011 Steve Jobs rezignoval na post CEO společnosti Apple a zemřel  

5. října 2011. Nahradil jej Tim Cook. Cook je veřejně kritizován za ztrátu vize společnosti a 

úpadek inovací. Od smrti Steva Jobse Apple nepřišel s žádnou novou produktovou řadou. [42] 

Kauzy 

 V uplynulých letech dochází poměrně často k patentovým sporům mezi Applem a 

jinými společnostmi působícími na trhu mobilních telefonů. Nejčastěji jde o spory mezi 

Applem a Samsungem. Samsung byl usvědčen z toho, že kopíroval patentovaný software a 

design kalifornské společnosti. [27] 

 V roce 2011 Apple přiznává, že v minulosti použil sledovací program Carrier IQ ve 

svých produktech, ale aktualizace operačního systému iOS 5 jej kompletně odstranila a již jej 

do svých výrobků neinstalují. [37] 

Logo 

 

Obr. 2.1 Vývoj loga společnosti Apple Inc. 

Zdroj: [32] 

 Kvalitní firemní logo by mělo splňovat spoustu kritérií. Musí být unikátní, snadno 

zapamatovatelné a určitým způsobem znázorňovat činnost firmy. Logo je součástí značky a 

může se stát významným motivačním faktorem pro spotřebitele. [14] 

Původní logo navrhnuté jedním ze zakladatelů, Ronaldem Waynem, zobrazovalo jednu 

z nejvlivnějších osob lidstva, Sira Isaaca Newtona sedícího pod jabloní. V roce 1977 vytvořil 

Rob Janoff nový koncept – nakousnuté známé jako „duhové jablko“. Zajímavostí je, že použité 

průměry kružnic obsažených v logu vychází z Fibonacciho posloupnosti1. Logo se stalo 

                                                 
1 V matematice je jako Fibonacciho posloupnost označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, 

začínajících 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, kde je každé číslo součtem dvou předchozích. [41] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fibonacciho_posloupnost
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neodmyslitelnou součástí značky, a ačkoliv během let došlo ke změnám, tvar je stále původní. 

Vývoj loga společnosti Apple je znázorněn v Obr. 2.1. 

Existuje několik teorií o vzniku a významu loga. Mnozí si myslí, že vychází z Jobsovy 

jablečné diety v mládí. Jiní tvrdí, že společníkům vnukl nápad vtip o Isaacu Newtonovi a vzniku 

gravitačního zákona. [40] 

Důležité je, že si logo společnosti Apple vybudovalo stabilní pozici v myslích 

spotřebitelů. Představuje esenci Jobsovy koncepce – jednoduchost, „čistý design“ a kvalitu.  

2.2 iPhone   

V roce 2005 se prodalo přes 825 milionů mobilních telefonů a kupovaly je v podstatě 

všechny věkové kategorie. Jednalo se většinou o zboží nezajímavé, bez nápadu. Jobs si všiml 

mezery na trhu a chopil se příležitosti. První generace přelomového „iPodu, který umí 

telefonovat“ byla představena veřejnosti na lednové sanfranciské konferenci Macworld 2007. 

Steve Jobs uvedl revoluční Apple iPhone jako mobilní telefon, internetový komunikátor, 

širokoúhlý iPod s dotykovým ovládáním a kapesní počítač - to vše v jednom produktu. Dalšími 

průkopnickými funkcemi telefonu jsou zaoblené ikonky na ploše a senzor rozpoznávající 

kontakt telefonu s uchem telefonujícího. Analytici přitom výrobku, který přinesl rozměrný 

displej, vícedotykové ovládání a dnes již běžné vlastnosti smartphonů, úspěšnou budoucnost 

nepředpovídali. [7] 

iPhone využívá operační systém iOS, který běží i na dalších mobilních zařízeních 

společnosti, jako jsou iPod Touch, iPad a Apple TV. Ekosystém Applu má uzavřený charakter. 

Jobs si za neumožnění přístupu k iPhonu externím vývojářům vysloužil množství kritiky, 

zajistil tak ovšem stabilitu a bezpečnost přístroje. Mnozí to vnímají jako nevýhodu, ale v praxi 

se osvědčilo zachovat iPhone uzavřený, protože má Apple dohled nad celým zařízením a nabízí 

lepší integraci a rychlé inovace. Také samotný fyzický obal přístroje je hermeticky uzavřený, 

nelze vyměnit ani baterii. [7] 

Stejně jako u jiných projektů Jobs nařídil těsně před dokončením celého procesu pauzu a 

přehodnocení od základu. Telefon se měl prezentovat hlavně svým displejem, avšak 

v současném provedení displej nekorespondoval s kovovým rámem přístroje. iPhone působil 

účelově a vzbuzoval dojem pracovního telefonu. Po změně konečně ladil každý element 

http://en.wikipedia.org/wiki/Macworld_Conference_%26_Expo
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přístroje s obrazovkou z gorilího skla. Nový vzhled působil svěže a přátelsky. Čistý a vzdušný 

design iPhonu zrcadlí Jobsův perfekcionalismus a touhu po dokonalosti. [5] 

Generace iPhonu 

Sled modelů telefonu dle vzestupného pořadí uvedení na trh je následující: 

 iPhone (původní), 

 iPhone 3G, iPhone 3GS, 

 iPhone 4, 4S, 

 iPhone 5, 5S (viz Obr. 2.2), 5C. 

 

 

Obr. 2.2 iPhone 5S 

Zdroj: [16] 

Apple pravděpodobně odhalí novou generaci přístroje iPhone 6 na podzim roku 2014, 

stejně jako tomu bylo u předchozích modelů. Společnost ChangeWave publikovala výsledky, 

z nichž jasně vyplývá, že spotřebitelé očekávají od budoucí generace displej s větší úhlopříčkou, 

výkonnější procesor a nový operační systém iOS 8. [25]  
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2.3 Mikroprostředí 

Pojem mikroprostředí lze interpretovat jako hybné síly, které v odvětví působí a 

základním způsobem ovlivňují procesy ve firmě. Zahrnuje partnery, zákazníky, konkurenci, 

veřejnost aj. Znalost blízkého okolí podniku je nezbytně důležitá pro tvorbu strategií. [6] 

2.3.1 Dodavatelé 

Dodavatelé často rozhodují o úspěchu či neúspěchu společnosti. Dodavatelé firmy 

Apple se člení do různých kategorií, např. dodavatele materiálu, energie a paliv, reklamní 

agentury aj. Někteří dodavatelé jsou přímými konkurenty Applu. Mezi významné dodavatele 

patří například velké elektronické koncerny Samsung, Sony, LG nebo Panasonic. Procesory  

a  displejové technologie pro výrobu iPhonů obstarává pro Apple právě Samsung. [17] 

Apple importuje součástky do svých produktů z různých částí světa. Nejvíce 

zastoupenými státy jsou Čína, Malajsie, Japonsko a USA. Tři z dodavatelů sídlí v České 

republice, a to ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm, Vishay Technology v Přešticích 

a Consolidated Graphics v Praze. [35] 

2.3.2 Konkurence 

Mezi konkurenci společnosti Apple Inc. se řadí další firmy působící na poli mobilních 

technologií, zabývající se vývojem a výrobou hardwaru i softwaru mobilních telefonů. 

Konkurence těží především z bohatého portfolia, zatímco Apple má stále jediný aktuální model 

a doprodává starší generace. 

Hlavními konkurenty jsou společnosti nabízející smartphony s operačním systémem 

Android, například Samsung, HTC, Huawei, LG, Sony Ericsson. Platforma Android funguje 

na podobných principech jako iOS, avšak hlavním rozdílem je otevřenost tohoto systému. Jedná 

se o jeden z nejnovějších mobilních systémů ze všech běžně dostupných mobilních platforem 

na trhu.  

Výsadní pozici v segmentu chytrých telefonů si drží společnost Samsung, s níž Apple 

vede právní bitvu týkající se patentů chytrých telefonů a tabletů již od dubna 2011. Rivalita 

obou společností je obrovská, ačkoliv si Apple u Samsungu nechává vyrábět některé 
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komponenty mobilního telefonu iPhone. O tom, že se Samsung inspiroval u iPhonu, není 

pochyb. Podobný není jen vzhled a designové prvky telefonu, ale i jeho uživatelské prostředí. 

[31] 

Dalšími konkurenty jsou Nokia, Sony, BlackBerry, Nexus, Siemens, Motorola aj. 

Jako nepřímou konkurenci můžeme označit výrobce klasických telefonů podporujících 

volání z pevné linky, například Siemens, Panasonic, Alcatel, Philips. 

Apple si uvědomuje, že přístroje s velkými displeji nabývají stále větší oblíbenosti mezi 

spotřebiteli, avšak se v tomto tržním segmentu sám neangažuje. Zejména v Evropě bojuje Apple 

o tržní pozici, konkurence totiž nabízí srovnatelné vybavení za nižší ceny. [19] 

2.3.3 Prostředníci 

Oficiální obchody prodávající Apple produkty lze rozdělit na podnikové prodejny 

nesoucí název Apple Store a prodejny provozované externími firmami. V České republice se 

vyskytují tři úrovně prodejních partnerů, a to Apple Premium Reseller, Apple Authorized 

Reseller a Apple Authorized Retailer. Prodejny provozované přímo firmou Apple v ČR 

neexistují, protože země svým počtem obyvatel nesplňuje podmínky pro otevření nové 

prodejny. 

Prodejny s certifikací Apple Premium Reseller podléhají schválení Applu, prodejní 

plocha vypadá totožně ve všech provozech na světě. V České republice jsou to například 

prodejny iStyle Zlatý Anděl (Praha), iWorld 28. října (Praha) aj. 

Výrazně nižší nároky na počet vyškolených prodejců, výši obratu prodejny, musí 

splňovat prodejci s certifikací Apple Authorized Reseller. V ČR tuto certifikaci vlastní 

například Qstore (Praha), iStyle Olympia (Brno). 

Apple Authorised Retailer je kategorie speciálně vytvořená pro supermarkety a 

internetové obchody, které by měli mít k dispozici vyškoleného pracovníka, avšak produkty 

Apple jsou jen částí jejich nabízeného sortimentu. Do této skupiny můžou být zařazeny řetězce 

Datart, Electroworld, Alza, aj. [28] 

Produkty je možné objednat prostřednictvím oficiálního internetového obchodu Apple 

Store. 
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2.3.4 Zákazníci 

Lidé svůj mobilní telefon již nepoužívají pouze pro telefonování, ale stává se pro ně 

nástrojem pro internetovou komunikaci a zábavu. Zákazníci jsou klíčoví pro úspěch firmy a je 

tedy žádoucí zákazníky nejen získat, ale také udržet si je. 

Ze zprávy společnosti GfK Czech vyplývá, že se v Česku v roce 2013 prodalo téměř 2,8 

milionu mobilních telefonů, což je nárůst o 3 % oproti předchozímu roku 2012. Za pozitivním 

vývojem stály především chytré telefony s úhlopříčkou mezi čtyřmi a pěti palci. [38] 

Loajální fanoušci, kteří tvoří metrové fronty před obchody při zahájení prodeje nových 

produktů, jsou již legendární. Dle výzkumu Statista, který si nechal vypracovat magazín The 

Wall Street Journal, jsou nejvěrnější své značce právě majitelé iPhonů. Vyplynulo z něj, že 

pouze každý čtvrtý uživatel iPhonu sáhne při výměně zařízení po telefonu jiné značky než 

Apple. Předpokládá se, že vysoká míra zákaznické spokojenosti se značkou obvykle vyústí v 

oddanost značce. [33] 

2.3.5 Veřejnost 

Veřejnost, která věnuje Applu pozornost, znamená pro společnost příležitost nebo 

ohrožení. Každý člověk časem přijme za své to, co denně slýchává z televize nebo z jiných 

zdrojů, proto působí média jako hlavní tvůrci veřejného mínění. Společnost aktivně oslovuje 

svoje stávající i potencionální zákazníky prostřednictvím masmédií. Každoročně pořádá 

vývojářskou konferenci Worldwide Developers Conference (WWDC) v San Francisku. 

Vývojáři se mohou zúčastnit různých workshopů, kde jim zodpoví odborní pracovníci případné 

dotazy. [43] 

Dalšími složkami pojmu veřejnost jsou vládní instituce ovlivňující činnost organizace 

různými zákony a vyhláškami, ale také finanční veřejnost, občanská sdružení a organizace 

prosazující veřejné zájmy. V rámci vytváření dobrých vztahů s veřejností oznámil v roce 2012 

výkonný ředitel Tim Cook, že společnost věnovala 100 milionů dolarů na charitu. [30] 

Významnou složku tvoří zaměstnanci firmy. Společnost nabízí pracovníkům výrazné 

slevy na produkty a umožňuje jim nákup firemních akcií. Uvedené formy motivace se posléze 

pozitivně odráží na pracovních výkonech a komunikaci zaměstnanců se širokou veřejností. [34] 
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2.4 Makroprostředí 

Makroprostředí představuje obtížně předvídatelné vlivy okolí na podnik. Působí 

konstantně a proměnlivě, proto se jim musí co nejvíce přizpůsobit. Do makroprostředí lze 

zařadit prostředí demografické, ekonomické, legislativní, přírodní, inovační a v neposlední řadě 

sociálně-kulturní. [9] 

2.4.1 Demografické prostředí 

Informace o lidech jsou základem pro vytváření tržních segmentů. Pro správné oslovení 

potencionálních zákazníků a zodpovězení existenčních otázek je nutné pozorně sledovat 

populační vývoj. [9] 

Ke dni 31. prosince 2013 měla Česká republika 10 512 419 obyvatel. Dle Českého 

statistického úřadu populace ČR stárne. Spotřebitelé, kteří nakupují inovativní luxusní mobilní 

telefony, jsou většinou mladí lidé v produktivním věku, proto může stárnutí národa 

představovat pro společnost Apple Inc. hrozbu. [21] 

2.4.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí zahrnuje vlivy, které působí na ekonomickou situaci státu. Mezi 

dané faktory patří inflace, nezaměstnanost, výše důchodu obyvatelstva a změny v měnovém 

kurzu. [9] 

Průměrná roční míra inflace v České republice v roce 2013 činila 1,4 %, což je 

o 1,9 % méně než v předchozím roce 2012. V uvedených letech měla míra inflace klesající 

tendenci, což v praxi příznivě ovlivnilo nejvíce ceny výrobků běžné denní spotřeby. Také v 

oblasti spotřební elektroniky dochází k trendu snižování úrovně cen, kdy je elektronika díky 

příznivějším cenám dostupnější větší části populace. Příznivé ceny vyústily ve zvyšování 

oblíbenosti a prodejnosti chytrých telefonů v Evropě. Jedná se právě o sektor telekomunikací, 

který zaznamenal kladný růst objemu prodejů. Ve třetím čtvrtletí 2013 vzrostly tržby o 6,1 %, 

zatímco kumulativní růst za první tři kvartály činil v meziročním srovnání 10,3 %.  K růstu 

došlo téměř ve všech západoevropských zemích. [20]  



15 

 

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočteného zaměstnance činila v České republice 

v roce 2013 předběžně 25 089 Kč. Oproti předchozímu roku se jedná o kladný nárůst, jelikož 

v roce 2012 dosáhla výše 24 466 Kč. Rostoucí mzda má jednoznačně pozitivní vliv na kupní 

sílu spotřebitelů. [22] 

Měnové kurzy výrazně ovlivňují mezinárodní obchod. V průběhu roku 2013 k posílení 

dolaru proti koruně -  v měsíci lednu 2013 činil průměrný kurz 1 dolaru 19,238 Kč, v prosinci 

2013 to bylo 20,078. Sílící dolar zvyšuje cenu ropy a znevýhodňuje nákupy u výrobců českými 

prodejci elektra. Zvýšení cen produktů je skutečnou hrozbou. [23] 

2.4.3 Legislativní prostředí 

Pojem legislativní prostředí obsahuje vlivy vládních a politických orgánů a odborových 

organizací. Pomocí bezpečnostních, jakostních a zdravotních požadavků stát ochraňuje zájmy 

celé společnosti. [9] 

Mezi nejvýznamnější právní normy upravující podnikání V ČR patří Obchodní zákoník, 

Občanský zákoník, Zákon o konkurzu, Zákon o živnostenském podnikání aj. Společnost se 

musí také řídit předpisy Evropské unie. 

2.4.4 Přírodní prostředí 

Apple se hlásí k myšlence trvale udržitelného rozvoje a upravuje výrobu ve prospěch 

kvality životního prostředí. Již přes dvacet let se snaží Apple minimalizovat dopad činnosti 

společnosti a jejích produktů na životní prostředí. V roce 2009 zavedli transparentní přístup. Na 

webových stránkách mapují uhlíkovou stopu a zveřejňují environmentální zprávy o každém 

novém výrobku. Sledují výrobu, dopravu, spotřebu i recyklaci veškerých produktů. [16] 

 Firma navrhuje rozměrově menší, tenčí a lehčí produkty, které usnadňují přepravu a 

spotřebovávají méně materiálu. Aktivně také usiluje o snížení spotřeby energie a o vyloučení 

toxických látek z přístrojů. Zaměstnancům dotuje hromadnou dopravu do práce. [18] 

Do ceny všech produktů sortimentu se mohou negativně promítat nestabilní ceny energií 

a pohonných hmot, které navyšují výrobní a přepravní náklady. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=65556994&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=65556991&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank
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2.4.5 Inovační prostředí 

Poslední století přineslo velké množství změn v oblasti nových technologií. Inovace se 

zavádějí v řádech měsíců, či dnů. Přesycený trh mobilních telefonů vyvíjí tlak na výrobce, který 

musí investovat do výzkumu a vývoje, aby se odlišil od konkurence a nabídl zákazníkům nové 

technologie. Inovace přináší hrozby těm, kteří aktuální změny nesledují.  [9] 

Společnost Apple je považována za jednu z nejinovativnějších firem na světě, avšak dle 

veřejného mínění v posledních letech po odchodu Steva Jobse pouze inovuje stávající produkty, 

aniž by přišla s něčím převratným. Produkce zboží, které se během doby příliš nemění, může 

znamenat pro technologickou společnost začátek konce. 

2.4.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Vlivy sociálně kulturního prostředí působí na postoj spotřebitelů k výrobkům, motivaci ke 

spotřeby a ovlivňují nákupní chování. Chování jedince je ovlivněno různými faktory, včetně 

vzdělání, národních tradic, základních hodnot společnosti a náboženství. Jelikož je populace 

České republiky z větší části ateistická, není se třeba na tento faktor zaměřovat. [9] 

Na rostoucí objem prodeje mobilních zařízení má značný vliv novodobý životní styl. 

Obecně lze tvrdit, že spotřebitel vlastnící iPhonu bude zřejmě patřit do střední či vyšší vrstvy, 

a povede spíše aktivní životní styl. Často se jedná o jedince mladší věkové kategorie který se 

chce odlišit od vrstevníků a snaží se vlastnictvím produktu s logem jablka vyjádřit svůj názor. 

Jelikož je na trhu společnost Apple Inc. považována za významného inovátora, je pro ně 

spotřebitelská skupina inovátorů, přijímající novinky mezi prvními, velice důležitá.  

Ve spolupráci s firmou Nike nabízí společnost příznivcům sportu mobilní aplikaci, která 

přijímá data ze senzoru umístěného v běžeckých botách Nike a vyhodnocuje uběhnutou 

vzdálenost, rychlost a spálené kalorie. [36]  
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3 Teoretická východiska analýzy image 

Následující kapitola je věnována osvětlení pojmů značka, firemní identita a image. V 

první části je definován pojem značka. Dále je rozebírána firemní identita a image. Vybudování 

silné firemní image je důležitým předpokladem úspěchu každé organizace, a proto je vhodné si 

pojmy definovat, zabývat se jejich vztahem a objasnit význam pojmů pro marketing a 

marketingovou komunikaci.  

3.1 Definice pojmu značka 

 Značka bývá interpretována mnoha různými způsoby. Obecně je přijatelné vybavit si 

pod tímto pojmem nejen značky produktů či organizací, nýbrž i značky dopravní, piktogramy 

a symboly využívané v různých oblastech života. [12] 

V oblasti marketingu a obchodu se podle Americké marketingové asociace značkou 

rozumí „jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto pojmů sloužící 

k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich odlišení v konkurenci trhu.“ 

[8, s. 33]   

Celkově lze interpretace definice rozdělit do dvou myšlenkových proudů. Prvním 

směrem jsou definice vycházející ze základních funkcí značky (například jednoduché, osobité 

označení produktu), druhý směr staví spíše na nehmotných vlastnostech a emočním vlivu na 

spotřebitele (například image, prestiž, atd.). [12] 

 Z hlediska termínu značka (brand) si zákazník na značkových trzích kupuje produkty 

s jistotou určitého standardu, například prostředí prodejny, kvalifikovanost personálu, nabízené 

služby, zatímco zboží generické je vybíráno z hlediska cenového. [4] 

 Zajímavým pohledem je rozlišení značky na brand a trademark. Pojem brand lze 

interpretovat ve smyslu marketingové strategie, kdežto odborný výraz trademark umožňuje 

spojit pojem značka s právními aspekty. [12] 

 Prvky značky mohou nabývat různých podob. Někdy je pro veškeré produkty použit 

název společnosti (např. Hewlett-Packard), v jiných případech výrobci vytvoří individuální 

názvy značek k novým produktům (například společnost Procter & Gamble a jejich výrobky 

značky Tide, Pampers, Pantene). [8] 
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3.2 Funkce značky 

Pro spotřebitele, ale i výrobce, popř. prodejce plní značky důležité funkce. Ohled na 

vzájemné vztahy, prolínání funkcí a jejich respektování ve všech etapách uskutečňování 

marketingové strategie přispívá k úspěšnosti značky na trhu. Efektivně řízená značka by měla 

splňovat následující funkce: [12] 

 

 identifikační (rozlišovací) – identifikuje a odlišuje produkt od ostatních stejného 

druhu, pomáhá spotřebiteli při orientaci, 

 ochranná – zabezpečuje právní ochranu charakteristických vlastností produktu 

(např. registrační značka), 

 propagační – značka vzbuzuje pozornost, umožňuje firmě vytvořit si stabilní 

základnu věrných zákazníků, 

 diversifikační – pomáhá vytvářet kvalitativní a cenové úrovně produktu, rozděluje 

produkty a produktové řady dle jednotlivých segmentů zákazníků, 

 nositele hodnoty – je-li značka dobře řízena, může dosahovat větší ekonomické 

hodnoty než veškerá ostatní aktiva, 

 kontinuity časové i věcné mezi produkty – značka tvoří vazbu mezi různými 

produkty daného podniku, 

 nositele tradice a záruky kvality produktu – značka poskytuje jistou záruku 

kvality při nákupu, 

 tvůrce image spotřebitele – značka, kterou zákazník preferuje, vypovídá o jeho 

společenské prestiži, 

 nositele a tvůrce vztahů mezi lidmi  - značka zprostředkovává komunikaci mezi 

spotřebiteli, ale i výrobcem a spotřebitelem, 

 úspory času – značka zkracuje čas při rozhodování o nákupu, 

 nositele určité kultury – značka bývá spojována v myslích spotřebitelů s určitou 

kulturou, např. Ikea se Švédskem. 
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3.3 Typologie značek 

Značky lze klasifikovat různými způsoby, uvedený výčet je jedním z uskutečnitelných 

variant: [12] 

3.3.1 Typy značek dle počtu zastřešených objektů  

Značka deštníková 

Zastřešuje všechny produkty výrobce nebo celou produktovou řadu či skupinu výrobků. 

Použití této značky sníží náklady na zavádění nových produktů na trh, avšak pokud bude jeden 

produkt dané řady v očích spotřebitelů nekvalitní, ovlivní to negativně ostatní produkty pod 

stejnou značkou. 

Značka individuální 

 Identifikuje konkrétní produkt a jednoznačně ho diferencuje od jiných produktů podniku 

či jeho konkurence. Firma se tak vyhne možnému riziku spojení neúspěchu produktu s 

ostatními, ovšem náklady pro vstup na trh vzrostou. 

Značka kombinovaná 

 Značka vznikne kombinací výhod i nevýhod obou předchozích typů. Firmy připojí své 

jméno ke každé vlastní značce pro každý produkt. 

3.3.2 Typy značek z hlediska geografického  

Z uvedeného hlediska lze značky rozlišit na lokální (například Autoškola Kočí), značky 

regionální (například Hruška), značky národní (například MORA) a značky nadnárodní 

(Mango). 
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3.3.3 Typy značek z hlediska vlastníka 

Z hlediska vlastníka se značky dělí na značky výrobců (například Fiat), značky 

obchodníků (například Interspar) a značky institucí (ADRA). 

3.3.4 Typy značek dle typu zpracování 

Jedná se o značky slovní, kde figuruje pouze jméno značky (například Sony), značky 

obrazové obsahující logo značky (Nike) a značky prostorové s trojrozměrným vyobrazením 

produktů (čokoláda Toblerone). 

3.4 Prvky značky 

Vlastnosti, které identifikují výrobek či službu a odlišují je od tržní konkurence, 

nazýváme prvky značky. Marketingoví pracovníci by měli sestavit optimální soubor prvků 

značky, aby se podařilo vybudovat její hodnotu. Obecně mezi hlavní kritéria výběru atributů 

patří: [8] 

 zapamatovatelnost,  

 smysluplnost,  

 obliba,  

 přesnost,  

 adaptabilita,  

 možnost ochrany. 

 Do skupiny základních atributů značky lze zařadit název značky, URL, představitele, 

slogany, znělky a balení. Rozboru jednotlivých prvků se budou věnovat následující řádky. [12] 

Název značky  

  Název značky je klíčovým prvkem, protože vystihuje hlavní myšlenku a první asociaci 

s produktem. Hledání vhodného jména značky pro nový produkt bývá složitý a dlouhý proces, 

neboť větší část atraktivních názvů je již právně registrována. Název by měl být snadno 

zapamatovatelný, krátký a výstižný, příliš dlouhé názvy nemají šanci se uchytit. Snadná 

výslovnost je zásadní, aby bylo slovo jednoduše napsatelné a vyslovitelné. Prvním krokem 
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procesu výběru jména je určení cíle brandingu, dále vytvoření mnoha variant a konceptů, 

hloubkové diskuze k eliminování méně vhodných navržených názvů, získání informací ke 

každému ze závěrečných jmen, provedení spotřebitelského průzkumu, a nakonec management 

vybere nejvhodnější jméno. [8] 

URL (Uniform Resource Locators) 

 Každý, kdo si přeje vlastnit konkrétní doménu, si ji musí zaregistrovat a zaplatit. 

Poslední dobou se počet domén výrazně navýšil a v častých případech nutí organizace vytvářet 

unikátní slova pro nové značky, pokud je chtějí prezentovat na webu. I přes některé výjimky je 

obvyklé, že hlavní URL je doslovným překladem jména značky. [8] 

Loga a symboly 

 Logo je unikátním symbolem, který vizuálně prezentuje firmu nebo produkt. Existuje 

mnoho typů log. Z důvodu přikrášlení významu značky jsou často tvořena jako symbol. Je 

možné se setkat s doslovnými zastupiteli jména značky, logy s obrázkovou podobu, 

konkrétními logy apod. Další výhodou je jejich všestrannost – často jsou neverbální povahy      

a mohou být v průběhu let aktualizována. [8] 

Představitelé 

 Představitelé poskytují značce humanističtější charakter a obvykle hrají důležitou roli 

v reklamních kampaních a designu balení. Bývají aktualizováni během času podle dobových 

trendů a vývoje společnosti, ale jejich relevantní vlastnosti zůstávají neměnné. Typickými 

příklady reprezentanta značky jsou panáček Michelin nebo maskot čokoládových cereálií od 

Nestlé pes Pico. [8] 

Slogany 

 Slogany jsou krátké fráze sdělující poselství o značce a záměru marketingového 

programu. Často se objevují v reklamních kampaních a jsou významným prostředkem 

brandingu. Efektivní slogan by měl být nadčasový, originální, nápaditý a lehce 

zapamatovatelný. [8]  
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Znělky 

 Znělky jsou hudební poselství o značce, mají refrén a obvykle je skládají 

profesionálové. Vzhledem ke své chytlavé povaze existuje velká pravděpodobnost, že se rychle 

zaryjí do pamětí spotřebitelů a budou si je opakovat. [8] 

Balení 

 Balení má za cíl identifikovat značku, sdělovat informační a věrohodné informace, 

usnadnit přepravu a ochranu produktu, pomoci při skladování v domácnosti a napomoci 

konzumaci produktu. K naplnění marketingové strategie značky a uspokojení spotřebitelů musí 

balení splňovat funkční i estetické parametry, například velikost balení, kvalitní materiál, 

grafiku obalu. Právě vzhled obalu je často nejvíce vnímaným aspektem, který si spotřebitel 

okamžitě vybaví. [8] 

3.5 Koncept hodnoty obchodní značky 

 Hodnota značky je souhrn aktiv, souvisejících se jménem a symbolem značky. 

Ovlivňuje pozitivně nebo negativně hodnotu, kterou výrobek či služba přináší firmě a 

zákazníkovi. [1] 

Stěžejními aspekty této hodnoty jsou:  

 znalost jména značky, 

 věrnost značce, 

 vnímaná kvalita, 

 asociace spojené se značkou. 

Koncept hodnoty značky, který se poprvé objevil v osmdesátých letech, v podstatě 

zdůrazňuje významnost role značky v marketingových strategiích. Nauka o propůjčování 

hodnoty značky výrobkům a službám se nazývá branding. [8] 

Znalost značky 

 Znalost značky vypovídá o síle přítomnosti značky v myslích spotřebitelů. Může být 

měřena mnohými způsoby, a to od rozpoznání, vzpomínek, po dominanci. Skutečnost, že se 

spotřebitel se značkou již někdy setkal, se promítne do identifikace. Nemusí to však nutně 

znamenat, že si bude pamatovat podrobnosti. Ovšem samotný fakt identifikace může vypovídat 
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o pozitivním vztahu k značce. Za vzpomínku na značku je považována situace, kdy se 

spotřebiteli vybaví určitá značka při zmínce o určité třídě výrobku či služeb. Dominance jména 

značky představuje nejvyšší úroveň znalosti značky. Spotřebitelé si dokážou vzpomenout na 

jedinou značku ve snaze jmenovat výrobce určité kategorie výrobku. [1] 

Věrnost značce  

 Věrnost, kterou značka u spotřebitelů vzbuzuje, přispívá významným způsobem 

k budování hodnoty značky. Mnoho koncepcí věrnost nezahrnuje i přes to, že skupina vysoce 

věrných zákazníků vytváří velice předvídatelný objem prodeje a tok zisku. Dalším důvodem, 

proč věrnost neopomíjet, je fakt, že loajální zákazník je levnější než získávání nového. [1] 

Vnímaná kvalita 

 Vnímaná kvalita představuje asociaci se značkou, která byla povýšena na aktivum 

značky z několika důvodů:  

 motorem ekonomického výkonu je jako jediná ze všech asociací právě vnímaná 

kvalita, 

 mnoho podnikatelů vnímá kvalitu jako zásadní impuls pro podnikání, 

 vnímaná kvalita souvisí s dalšími hledisky vnímání značky a významně je 

ovlivňuje. 

Firma musí spotřebitelům nabízet opravdu kvalitní výrobky či služby, aby bylo možné 

dosáhnout vnímání kvality. Není ovšem pravidlem, že vytvoření kvalitního výrobku zaručí 

toužené vnímání této kvality. Zákazníka můžou ovlivňovat jeho předchozí představy a 

negativní zkušenosti nebo není kompetentní k posouzení kvality, případně nemá dostatek 

potřebných informací. [1] 

Asociace spojené se značkou 

 Asociace, které si spotřebitel se značkou spojuje, vytváří z podstatné části hodnotu 

značky. Mezi asociace patří například vlastnosti produktu, reklamní spolupráce s významnou 

osobností nebo symbol. Identita značky neustále vystupuje v pozadí těchto představ na základě 

předchozích zkušeností. [1] 
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3.6 Pojem image 

 „Image nám jako jednotlivcům umožňuje orientaci tím, že nahradí znalost: žádný člověk 

nemůže v současné době absorbovat a znát všechno, co se kolem něho děje. Image ovlivňuje 

naše chování, vytvoříme si o firmě či značce určitou představu a z té potom vyvozujeme 

rozhodnutí. Takže lze říci, že image do značné míry řídí naše chování.“ [14, s. 97]   

Image má charakter zobecnělého a zjednodušeného symbolu, který vznikl na základě 

představ, názorů a zkušeností člověka k danému subjektu. [15] 

 Každá organizace má svou image. Základem účinné marketingové komunikace je její 

jasné definování. Jestliže je image nejednoznačná, roztříštěná nebo zmatená, může to mít 

negativní dopad při rozhodování o nákupu spotřebitelem. [9] 

  Zákazník kupuje celkovou „osobnost“ produktu, která je tvořena nejen technickými 

parametry, ale i pocity, hodnotami a názory. Lze tedy říci, že je image subjektivním obrazem, 

který si spotřebitel utvořil o reálných či imaginárních vlastnostech značky nebo produktu. [14] 

 Firemní image zahrnuje širokou řadu pocitů od vizuálních vjemů korporátního loga, 

uniformy, reklamních letáků, prostředí v prodejně, atmosféry interního i externího designu 

budovy až k pocitům radosti vyvolaných kvalitou produktu a zákaznickým servisem. [9] 

Cílem řízení image je vytvořit stabilní dojem v myslích zákazníků, a to například 

prostřednictvím reklamy, spotřebitelské propagace, podpory prodeje, osobního prodeje                 

a dalších aktivit. [2] 

 Dobrá firemní image může poskytnout konkurenční výhodu na mezipodnikových trzích, 

a to obzvláště tam, kde jsou mezi konkurencí pouze drobné nuance. Pomůže například zlepšit 

prodej, zlepšit finanční situaci podniku, podpořit vývoj nových produktů, přilákat nové 

zákazníky, upevnit vztahy se stávajícími zákazníky i zaměstnanci. [9] 

 Podle působnosti se image obvykle dělí na univerzální, platnou na celém světě bez 

podstatných rozdílů v různých zemích či cílových skupinách, a specifickou, respektující 

specifika jednotlivých cílových skupin. [14]   
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3.7 Druhy image 

Image lze rozdělit na tři základní typy podle toho, jak ovlivňují trh: [15] 

 Druhový image – Vztahuje se k určitému druhu nebo skupině zboží, kde hrají důležitou 

roli citové vztahy. Pomáhá vytvářet pozici výrobku určitého druhu v souvislosti celkové 

situace na trhu. 

 

 Produktový/značkový image – Používá se pro výrobek věhlasné značky, který 

napomáhá orientaci spotřebitele na trhu. Soustřeďuje se na hlavní potřeby spotřebitele 

v závislosti na vlastnostech produktu, kterými se výrobek liší od konkurentů. 

 

 Firemní/podnikový image (corporate image) – Je determinován kvalitou firmy               

a způsobem komunikace se zákazníky. V podstatě jde o to, jaký obraz si o organizaci 

vytvořilo široké okolí. 

Z uvedených druhů existuje vztah mezi druhovým a produktovým/značkovým image, 

jelikož druhový image vytváří prostředí, v němž se produktový/značkový realizuje. Nízký vliv 

druhového image může být převýšen pozitivním image značky.  

Vztah produktového/značkového image a firemní identity je natolik úzký, že je lze 

oddělit pouze v rámci analýzy, nikoliv však v praxi. [15] 

3.8 Analýza image 

Analýza image je prováděna za účelem jak diagnózy image, tak jeho změny žádoucím 

směrem. Doporučuje se provádění v pravidelných intervalech, aby získala organizace validní 

údaje umožňující porovnání v určitém časovém horizontu a mohla tak včasně reagovat na 

změny trhu. 

Analýza image je vysoce náročný proces. Nejprve je nutné zjistit proměnné faktory 

působící na tvorbu image a poté je důsledně definovat, aby bylo možné aplikovat odpovídající 

metodické postupy. V rámci procesu jsou zjišťovány podstatné hodnoty tvořící image, jeho 

silné a slabé stránky, postoje a motivace cílových skupin apod. [14]  
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Tři základní složky tvoří analýzu image: [14] 

 afektivní (emoční) komponent - pocitové hodnocení objektu, 

 kognitivní (poznávací) komponent – subjektivní znalosti o objektu, 

 konativní (aktivní/behaviorální) komponent – aktivita spojená s daným 

objektem. 

Analýzu image je vhodné provádět hlavně v případech, kdy dosáhla firma horších 

výsledků, než očekávala a empirická data neposkytují vysvětlení; firma otvírá novou pobočku 

či zavádí novou značku; na trhu se objeví nová konkurence. Na základě výsledků analýzy je 

možné stanovit tržní pozici firmy a navrhnout strategii následné komunikace vůči dané cílové 

skupině. [14] 

3.8.1 Metody analýzy image 

Metody analýzy jsou zvoleny firmou individuálně dle konkrétního zadání. Většinou se 

jedná o seskupování kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. 

Individuální psychologická explorace 

Jedná se o základní metodu kvalitativní analýzy image. Slouží k objasnění motivačních 

struktur a umožňuje zaznamenat jak aktivní, tak spontánní reakce dotazovaného. Provádí jej 

zpravidla psycholog nebo oborně školený tazatel. [14] 

Skupinový rozhovor 

Tuto metodu je vhodné využít, avšak pouze jako součást komplexního metodického 

přístupu. Je rychle použitelná, pružná a dobře kontrolovatelná například formou videozáznamu. 

Bývá zaměřována na široké spektrum námětů a kombinuje prezentace produktů s jinými 

marketingovými komunikacemi. Nejefektivnější je v počtu 6-10 osob, kdy skupina může být 

stejnorodá i různorodá. Rozhovor by neměl trvat déle než 90 minut. [9]  
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Polaritní profil 

 Často používanou a zjednodušenou metodou měření image je polaritní profil. Obsahuje 

obvykle 5 až 10 předpokládaných významných bipolárních charakteristik. Cílem je 

transformovat představu respondenta o zboží, službě, značce, image apod. do kvantitativní 

podoby škálového charakteru. Číselná data je pak možné zpracovat snadněji než slova. [9] 

 Sémantický diferenciál 

 Sémantický diferenciál je v dnešní době méně využívanou metodou, protože se častěji 

využívá její zjednodušená metoda. Převádí vnímání a subjektivní názory do kvantitativní 

podoby. Technika má přesně definovaný postup, na jehož počátku je faktorová analýza 

(konstrukce bipolárních škál). Výstupem je tzv. sémantický diferenciál. [9] 

 Sestavení diferenciálů probíhá v pěti základních krocích: [14] 

1. Vytvoření skupiny relevantních dimenzí. Pomocí rozboru otázek jsou určeny 

dimenze, které lidé používají k popisu sledovaného objektu. Při posouzení jsou 

hledány například rozdíly mezi firmami, značkami apod. 

2. Redukce získaných relevantních dimenzí. V rámci tohoto kroku se sestaví škály 

tak, aby se jednotlivé vlastnosti ztotožňovaly s danými faktory. V uspořádání 

pozitivních a negativních vlastností se názory liší. Doporučuje se využít dvanáct až 

patnáct polarit. 

3. Předložení polaritního profilu cílovým skupinám. V rámci analýzy je profil 

předán cílovým skupinám, například zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům 

apod. 

4. Vyhodnocení výsledků. Na základě odpovědí se vypočítají průměry a graficky se 

zobrazí. Výsledná vertikální křivka představuje rekapitulovaný pohled na image 

analyzovaného objektu. 

5. Prověření variací image. Pomocí využití statistických odchylek je stanoveno, zda 

je image specifický (s malou odchylkou), nebo rozptýlený (rozptýlený).  
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Projektivní metody a techniky 

Zákazníci někdy získají dojem, že by nebylo společensky přijatelné vyjádřit své 

skutečné pocity, a proto odpovídají prvoplánově a stereotypně. Projektivní techniky jsou 

rozpoznávací prostředky, jež mají odhalit pravé názory, skryté postoje a neuvědomované 

skutečnosti, pokud jsou respondenti neochotní vyjádřit se k daným tématům. [8] 

Projektivní techniky mají v marketingu poměrně dlouhou historii, mezi nejčastěji 

využívané patří například tematický apercepční test (TAT), obrazový test postojů, 

Rosenzweigovy frustrační obrázky, bublinový test a fyziognomický test. [14] 

Metoda TAT zahrnuje sérii tabulí, kde je zobrazen člověk v mnohovýznamových 

situacích. Respondent má za úkol vyprávět příběh. Technika fantastické historky umožňuje 

navodit nerealistickou situaci a získat tak spontánní projevy respondentů. V Rosenzweigových 

frustračních obrázcích je naznačena situace, ve které se blokuje potřeba jednoho z aktérů. 

Respondent má za úkol reagova na frustraci a doplnit prázdnou bublinu u frustrované osoby. 

Bublinový test je většinou kreslený komiks, do jehož prázdných bublin respondent dopisuje, 

co postavička říká, a co si myslí. Test má celou řadu variant. Fyziognomický test spočívá ve 

výběru ze série obličejů mužů i žen podle toho, jak se hodí k určitému výrobku, službě, značce, 

službě, atd. [9] 

3.9 Firemní identita a image 

Firemní identita (v anglickém znění corporate identity) je důležitou součástí firemní 

strategie, neboť představuje jedinečný, charakteristický a promyšlený způsob, jakým se firma 

prezentuje na veřejnosti, a to v procesu vnitřní i vnější komunikace. Obsahuje historii firmy, 

filozofii a vizi, lidi spjaté s firmou a její etické hodnoty. Může být definována různými způsoby, 

avšak její podstata spočívá v komplexnosti uceleného obrazu tvořenému mnoha různými 

nástroji. [14] 

 Rozdíl mezi firemní identitou a image je zřejmý, firemní identitu lze chápat jako 

prostředek ovlivňování image. Image je veřejným obrazem (identita „pro jiné“) toho, jaká 

firma je (identita „o sobě“) nebo si přeje být (identita „pro sebe“). [3] 
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 Identitu firmy je možné vymezit třemi hlavními faktory, jimiž jsou její obraz, firemní 

komunikace a chování. Za vůbec nejdůležitější nástroj se považuje jednotné a soudržné 

vystupování všech členů firmy v rámci organizace i vně. [14] 

V praxi mohou nastat mnohé situace, kdy je zvláště zapotřebí věnovat zvýšenou 

pozornost firemní identitě. Následující výčet uvádí některé z nich: [14] 

 změna společenského prostředí a veřejného mínění, 

 zásadní změny trhu, produktů a jejich role, při zvýšení konkurence, 

 změna vedení firmy, nejasné kompetence pracovníků, 

 restrukturalizace firmy (např. slučování či nové strategické zaměření), 

 rychlá expanze firmy (např. rozšiřování obchodů do zahraničí), 

 interní problémy s pracovníky, nedostatek kvalifikovaného personálu, 

 problematická komunikace ve firmě, konflikty a hádky.  

3.10 Prvky firemní identity 

Základní prvky firemní identity, které se navzájem ovlivňují a prolínají, jsou: [14] 

 firemní design (corporate design), 

 firemní komunikace (corporate communication), 

 firemní kultura (corporate culture), 

 produkt či služba. 

Subjekt, který chce posílit svoji konkurenceschopnost a získat pozitivní image, nesmí 

zanedbávat žádný z uvedených aspektů. 

Firemní design (corporate design) 

Jednotný vizuální styl je soubor vizuálních konstant, které jsou využívány v komunikaci 

uvnitř i vně firmy. Design manuál přesně vymezuje grafickou podobu komponent vizuálního 

stylu a vymezuje jejich použití. 

Podoba CD je ve službách dlouhodobé strategie organizace, proto by jej neměly 

narušovat krátkodobé nebo střednědobé podnikatelské cíle. Corporate design musí vyzařovat 

firemní identitu a vytvářet image organizace. [11] 
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 Vizuální identitou se firma odlišuje od konkurence a vyčleňuje si tak místo v myslích 

zákazníků. Tvoří ji název firmy a způsob její prezentace, logo jako identifikační zkratka, značka 

pro zviditelnění a odlišení produktu, použité písmo a barvy, služební grafika (například 

propagační prvky), orientační grafika (například vybavení a značení interiéru a exteriéru), 

oděvy zaměstnanců, grafika obalů a další prvky. [14] 

Firemní logo 

 Představuje symbol užívaný k identifikaci firmy a jejích značek a je důležitým prvkem 

pro veškerou komunikaci. Spotřebitelé jsou každý den vystaveni působení velkého množství 

reklamních sdělení. Silné firemní jméno s pečlivě navrženým logem může konzumentům 

výrazně pomoci při zapamatování konkrétních značek, jejich reklamních sdělení a může se stát 

důležitým motivačním faktorem. [2] 

 Kvalitní firemní logo by mělo být jedinečné, jednoduché, snadno zapamatovatelné. 

Disponuje dvěma funkcemi – emocionální a racionální. Již na počátku jeho tvorby je nezbytné 

stanovit, jaké emoce má v souladu s celkovou firemní identitou vyvolat. Jelikož odlišuje firmu 

od konkurence, má i funkci informační. Logo je součástí značky. [14] 

 Proces vyvolání stejné představy u cílového publika se nazývá kodabilita podnětů 

(stimulus codability). Firmy, jejichž loga mají vysoký stupeň kodability, lze snadněji rozeznat 

a evokují stejné významy v rámci dané kultury či subkultury. [2] 

Firemní komunikace (corporate communication) 

Firemní komunikace je vnějším projevem firemní identity, jejíž prostřednictvím je také 

ovlivňován image při komunikaci s různými cílovými skupinami. Cílem corporate 

communication je vytvořit pozitivní postoj spotřebitelů k firmě vhodnou prezentací strategií a 

hodnot firmy. [14]  
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Pod jednotnou komunikaci organizace náleží public relations - budování vztahu 

s veřejností, corporate advertising zahrnující reklamu v médiích, vyjadřování stanovisek 

k různým veřejným otázkám a vystupování představitelů firmy. Dalšími prvky jsou human 

relations – vnitřní i vnější komunikace firmy na trhu práce, investor relations – cílená práce 

s veřejností zaměřenou na skupiny akcionářů společnosti, mající podobu výročních zpráv, 

různých sdělení pro akcionáře, autorských článků v odborném tisku apod. Employee relations 

představuje komunikaci se zaměstnanci organizace, government relations se zaměřuje na 

rozhodující osobnosti ve vládě, státní správě apod. [14] 

Podle mnohých odborníků zahrnuje firemní komunikace další složky, například 

university relations – spolupráci s vysokými školami vychovávajícími intelektuální elitu 

národa, industry relations – vztahy s průmyslovými partnery stejného odvětví nebo oboru, 

minority relations – komunikace s národnostními menšinami či komunitami a corporate 

design působící v každém druhu firemní komunikace organizace. [11] 

Firemní kultura (corporate culture) 

 Firemní kultura vyjadřuje systém hodnot, symbolů, postojů, které mají vliv na jednání 

spolupracovníků firmy. Reprezentuje jakýsi vzorec chování, jež vznikl při opakovaném 

vědomém či nevědomém jednání všech pracovníků. Část firemní kultury vstupuje do firemní 

identity „pro sebe“ (hodnoty, plány, cíle), část do identity „o sobě“ (atmosféra, zvyky). 

Postupem času se může sama formovat vlivy každodenního života organizace, proto je třeba ji 

průběžně upevňovat.  

 Zavedení dobré firemní kultury zvyšuje produktivitu práce, motivaci zaměstnanců, 

potažmo ovlivňuje rozvoj organizace a celkové výsledky. Hraje velkou roli i na trhu práce – 

názory a postoje firmy musí odpovídat charakteru potencionálních zaměstnanců. Mezi čtyři 

fundamentální články corporate culture patří symboly (například slang, firemní dress code), 

hrdinové - modelové ideálního chování (často jsou jimi zakladatelé společnosti), rituály 

(například schůze, projevy, neformální aktivity) a hodnoty – obecné hodnoty odlišující dobré 

od špatného, hodnotné od bezcenného.  [14]  
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Produkt organizace 

 Produkt či služba je posledním prvkem mezi základními čtyřmi prvky firemní identity. 

Kdyby CI spočívala jen ve firemním designu, komunikaci a kultuře, jevila by se pak korporátní 

identita jako forma bez obsahu. Nabídka produktu či služby představuje podstatu existence 

firmy a je chápána v marketingovém pojetí jako vše, co slouží k uspokojování potřeb 

spotřebitelů. 

 Emocionální vlastnosti produktu, jako jsou například celkový prožitek z vlastnictví a 

užívání, osobní ztotožnění s produktem a jeho zosobnění, uspokojení individuálního vkusu 

estetickými vlastnostmi produktu apod., jsou význačné pro vytváření a ovlivňování korporátní 

identity. [14] 
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4 Metodika shromažďování dat 

Následující kapitola se zabývá dvěma hlavními fázemi marketingového výzkumu. 

V přípravné fázi je definován výzkumný problém, v realizační fázi dochází ke skutečnému 

průběhu marketingového výzkumu. 

4.1 Přípravná fáze 

Definice problému a cíle výzkumu 

 Přesné definování výzkumného problému je základním předpokladem pro úspěšnost 

celého procesu a získání relevantních výsledků. Bez jasně definovaného problému se výzkum 

stává bezcenným. [9] 

 V dnešní mobilní době jsou telefony již standardem. Používáme je v práci i ve volném 

čase a pro většinu lidí jsou zkrátka nepostradatelné. Apple Inc. je dobře známa jako 

nekonvenční a inovativní firma, která slaví celosvětový úspěch s produktem iPhone, avšak na 

přesyceném trhu mobilních telefonů musí neustále čelit silné konkurenci, udržovat si svůj podíl 

a držet krok s vývojem komunikačních technologií. Český trh je specifický tím, že jsou lidé 

citlivější na cenu a obezřetněji zkoumají nabídku konkurence, což značně znevýhodňuje značku 

iPhone vzhledem k její cenové politice. V září roku 2013 dokonce společnost uvedla novou 

levnější variantu telefonu – plastový barevný iPhone 5C. Zdá se, že produkce cenově 

dostupnějšího modelu je logickým krokem v rozhodnutí o další strategii značky. Zaměřuji se 

na značku iPhone, protože mě zajímá, jak dobře ji čeští spotřebitelé znají, jejich postoj k cenové 

politice Apple, a vnímání značky jako takové. 

Hlavním cílem výzkumu je analyzovat image značky iPhone na trhu mobilních telefonů. 

Primárně směřuje na vlastníky mobilního telefonu iPhone a zjišťuje jejich motivy ke koupi 

tohoto zařízení a následnou spokojenost s užitnými parametry a dalšími faktory. Osloví však 

také respondenty, kteří iPhone nevlastní a zkoumá, proč si jej nezakoupili. Dále odhalí, jaké 

parametry a vlastnosti jsou pro respondenty důležité při rozhodování o nákupu telefonu, a jak 

jsou dotazovaní spokojeni s jejich stávajícím mobilním zařízením. Z výzkumu bude patrné, do 

jaké míry respondenti značku iPhone znají a vnímají, co si o ní myslí.  
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Typy dat 

 Při zpracování této bakalářské práce budou využity primární i sekundární údaje.  

Primární data budou získána na základě marketingového výzkumu. Sekundární údaje jsou 

čerpány z odborných publikací, periodik, článků a internetových zdrojů. 

Způsob sběru dat 

 Na základě pečlivého uvážení se sběr dat uskuteční prostřednictvím elektronického 

dotazování. Vzhledem k tomu, že je cílem oslovit respondenty ze všech regionů České 

republiky, jeví se zvolená forma elektronického dotazování jako nejvhodnější. Další výhody 

tohoto typu dotazování spočívají v jeho rychlosti, cenové nenáročnosti a jednoduchosti 

distribuce dotazníku prostřednictvím internetu. Mnoho respondentů jistě ocení anonymnost 

elektronického dotazování a více času na vyplnění. 

 Dotazování proběhne v termínu od 19. do 31. března 2014. Dotazník (viz Příloha č. 2) 

bude umístěn na www.vyplnto.cz na základě předchozích kladných zkušeností. Aby se však 

dotazník dostal k co největšímu počtu respondentů, virální šíření odkazu zajistí elektronická 

pošta - e-mail, ve kterém bude umístěn odkaz na webovou stránku a krátký text oslovující 

potencionální respondenty. Propagaci dotazníku také umožní sociální síť Facebook.  

Jedná se o kvantitativní výzkum, který využívá i prvky kvalitativního měření, a to 

projektivní techniku (slovní asociace). Polostrukturovaný dotazník se skládá ze 17 otázek, 

z nichž jsou 3 demografické. Tyto otázky byly vytvořeny na základě výzkumného problému 

s ohledem na stanovené cíle. Dotazník obsahuje uzavřené, polouzavřené i otevřené otázky. 

Dalším typem použitých otázek jsou škály, kde respondent hodnotí na stupnici 1 až 7 dle obsahu 

otázky. V dotazníku se také vyskytuje specifická postojová škola - sémantický diferenciál. Tato 

technika umožňuje transformovat subjektivní názory respondentů do kvantitativní podoby. 

V rámci otázky číslo 2 respondenti seřazují jednotlivé faktory podle důležitosti. Pro lepší 

zacílení dotazník obsahuje 3 filtrační otázky.  
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Technika výběru respondentů 

 Jako technika výběru respondentů byla zvolena nereprezentativní technika vhodné 

příležitosti, kdy budou osloveni respondenti snadno dosažitelní. Z důvodu větší šance získání 

dat k dalšímu zpracování budou respondenti kontaktováni přes internet. Očekává se řetězová 

reakce, kdy jsou další respondenti doporučování vždy předchozím dotazovaným. U 

elektronického dotazování lze ovšem obtížně předvídat věkové složení respondentů a jejich 

pohlaví. S ohledem na použitou metodu dotazování a obsah marketingového výzkumu se 

předpokládá, že budou převažovat respondenti nižších věkových kategorií mající zájem o 

moderní technologie. 

 Základním souborem jsou obyvatelé České republiky s přístupem na internet, a to bez 

rozdílu pohlaví, věková kategorie 13 let a výše. Výběrový soubor byl zvolen subjektivně dle 

dosavadních zkušeností v rozsahu 200 respondentů. 

Časový harmonogram 

 Tab. 4.1 znázorňuje jednotlivé kroky marketingového výzkumu v časovém 

harmonogramu. 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

Činnost 
Časové období 

11/2013 12/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 

Definice problému a cíle x      

Tvorba plánu výzkumu  x     

Vytvoření dotazníku    x   

Pilotáž    x   

Sběr dat     x  

Zpracování dat      x 

Interpretace výsledků       x 

Rozpočet výzkumu 

Vzhledem k využití elektronického dotazování došlo k eliminaci nákladů na minimum, 

finanční náklady vznikly pouze při tisknutí testovacích dotazníku k pilotáži, a to ve výši zhruba 

20 Kč. 
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Pilotáž 

Pro odhalení případných chyb u jednotlivých otázek a jejich logické návaznosti  byla 

provedena pilotáž před realizací samotného výzkumu, a to v únoru 2014. Dotazník jsem 

otestovala na 10 respondentech rozdílného pohlaví, věku, vzdělání i zaměstnání. Objektem 

pilotáže byli rodinní příslušníci a blízcí přátelé. 

Bylo zjištěno několik drobných nedostatků, které byly opraveny na základě připomínek 

tázaných. Převážně se jednalo o nepřesné pochopení otázky. Následně mohla být započata 

realizační fáze. 

 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat 

 V období od 19. do 31. března 2014 proběhlo elektronické dotazování na webových 

stránkách www.vyplnto.cz. Stránkou, ze které respondenti přicházeli v nejvyšším počtu, se stal 

Facebook. Setkala jsem se s ochotou a vstřícností respondentů, kteří dotazník sami šířili mezi 

své známé a přátele prostřednictvím sociálních sítí a e-mailové pošty. Avšak návratnost 

dotazníku (60 %) byla nižší, než se očekávalo vzhledem k atraktivnímu tématu. Výzkumu se 

zúčastnilo celkem 289 respondentů, plánovaný počet vyplněných dotazníků byl tedy splněn.  

 Po shromáždění požadovaného objemu údajů byla započata vlastní analýza a výsledky 

byly následně interpretovány. 

Problémy vzniklé při sběru dat 

Během samotného výzkumu bylo nutno čelit významnému problému se strukturou 

výběrového souboru. Vzhledem k tématice výzkumu a volbě elektronického dotazování bylo 

velice obtížné získat respondenty vyšších věkových kategorií. Podíl respondentů věkové 

kategorie 50 let a více činil pouze 4,6 %, proto došlo ke spojení uvedené věkové kategorie se 

skupinou 40-49 let. Vznikla tak nová kategorie 40 let a starší. 
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Nejčastějším problémem byla dezinterpretace otázky číslo 2, u které respondenti 

nepochopili zadání otázky a neúspěšně se snažili jednotlivé faktory hodnotit, ačkoliv je podle 

zadání měli seřazovat sestupně v závislosti na důležitosti. Tato chyba způsobila snížení 

návratnosti elektronického dotazníku. 

Zpracování shromážděných dat a metody jejich analýzy 

Data z webových stránek Vyplnto.cz byla stažena do osobního počítače ve formátu  

„.xlsx“ určenému pro další zpracování. Analýza získaných dat byla provedena s využitím 

statistického programu IBM SPSS Statistics 21. Výsledky byly přeneseny a následně 

zpracovány do grafů a tabulek v tabulkovém editoru Microsoft Office Excel 2013. Výsledné 

tabulky jsou obsaženy v příloze č. 3, vyhotovené grafy pro vizuální přehlednost v příloze č. 5. 

Při vyhodnocení spokojenosti respondentů s jednotlivými vlastnostmi mobilního 

telefonu byl pomocí vzorce vypočten index spokojenosti. 

Struktura respondentů 

Skutečná velikost výběrového souboru činila 289 respondentů. Z celkového počtu 

dotazníků jich bylo 5 vyřazeno filtrační otázkou č. 1 z důvodu nesplnění základního 

předpokladu - nevlastnili mobilní telefon. Údaje o složení výběrového souboru pro 

vyhodnocení třídění prvního i druhého stupně byly získány pomocí otázek č. 15, 16 a 17. 

Respondenti byli v tomto marketingovém výzkumu tázáni na tři různé identifikační 

znaky, kterými byli pohlaví, věk a nejvyšší dosažené vzdělání. Frekvenční tabulky 

k identifikačním otázkám jsou obsaženy v příloze č. 3. 

Pohlaví respondentů 

Jednou z identifikačních otázek byla pro respondenty otázka pohlaví. Ze všech 

respondentů, kteří vlastní mobilní telefon, bylo 167 žen, což je 58,8 %. Četnost mužů činila 

117, tedy 41,2 % dotazovaných, viz Obr. 4.1. 
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Obr. 4.1 Pohlaví respondentů 

 

Věková struktura respondentů 

Věková struktura respondentů je uvedena na Obr. 4.2. Kategorie 13-19 let čítá 22 

respondentů, což představuje 7,7 % dotazovaných. Po provedené úpravě kategorií tedy dosáhla 

nejnižšího zastoupení ze všech skupin. Skupinou s největším počtem respondentů byla 

kategorie 20-29 let, z které elektronický dotazník vyplnilo 177 respondentů. Věkovou kategorii 

30-39 let tvořilo 14,4 % dotazovaných, tedy 41 zástupců.  

Aby bylo možno získat výsledky s nejvyšší možnou vypovídací hodnotou, došlo ve 

struktuře věkových kategorií k významné změně. Z důvodu slabého zastoupení dvou skupin 

vznikla nová kategorie 40 let a výše spojující respondenty věkových kategorií 40-49 let a 50 let 

a výše. Příčinou převahy mladších respondentů nad staršími mohla být zvolená forma 

dotazování, protože měli k dotazníku přístup pouze počítačově gramotní lidé.  

 

Obr. 4.2 Věková struktura respondentů 
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Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

Profil respondentů z hlediska nejvyššího dosaženého vzdělání je znázorněn na Obr. 4.3. 

Největší podíl na odpovědích, téměř 68 %, mají respondenti se středoškolským vzděláním, a to 

v počtu 193 zástupců. 22,2 % respondentů dosáhlo vysokoškolského vzdělání a nejméně 

početnou skupinu tvoří lidé se základním vzděláním či respondenti vyučení, a to 9,9 %. 

 

Obr. 4.3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Následující kapitola je rozčleněna do dvou částí. První část analyzuje preference 

spotřebitelů na trhu mobilních telefonů. Zkoumá významnost faktorů při koupi mobilního 

telefonu, maximální přijatelnou cenu telefonu pro respondenty a spokojenost s vlastnostmi 

jejich stávajících mobilních telefonů. Dále zjišťuje, jaké značky mobilních telefonů dotazovaní 

preferují.  

Druhá část se zabývá podpořenou znalostí značky a vnímanou image značky iPhone. 

Analyzuje představy, asociace a očekávání spotřebitelů. Zjištěné informace jsou také graficky 

prezentované pomocí sémantického diferenciálu. Tato část se dále věnuje hodnocení 

spokojenosti s vlastnostmi iPhonu respondenty, kteří mobilní telefon vlastní nebo v minulosti 

někdy vlastnili. V neposlední řadě jsou analyzovány důvody odmítnutí značky. 

 

5.1 Analýza preferencí spotřebitelů na trhu mobilních telefonů 

5.1.1 Faktory ovlivňující nákup mobilního telefonu 

Výsledné pořadí jednotlivých faktorů na sestupném desetimístném žebříčku u otázky 

„Jak jsou pro Vás důležité následující faktory při koupi mobilního telefonu?“ vypovídají o tom, 

co zákazníci upřednostňují při nákupu nového zařízení, a naopak které faktory jsou pro ně méně 

podstatné. 

Aby bylo možné vyhodnotit významnost jednotlivých kritérií, byly faktory obodovány 

dle jejich průměrného výsledného pořadí od nejdůležitějších po nejméně důležité (1. místo = 

10 bodů, 10. místo = 1 bod). 
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Obr. 5.1  Významnost faktorů ovlivňujících nákup mobilního telefonu 

 Dle respondentů, viz Obr. 5.1, jsou nejdůležitějšími kritérii při výběru nového 

mobilního telefonu výdrž baterie (7,3 bodů), operační systém (6,82 bodů) a design (6,72 

bodů). Poté následují velikost paměti (6,2 bodů) a kvalita fotoaparátu (5,9 bodů). 

Za nejméně důležité faktory označili respondenti zákaznický servis a příslušenství. Na 

spodu žebříčku se umístila i značka (5,14 bodů). Jiné výsledky výzkumu ovšem ukázaly, že 

značka respondenty podvědomě ovlivňuje. Dokazuje to fakt, že jsou zejména mladší 

respondenti ochotni investovat při nákupu částku vyšší, než je 9 001 Kč, i když jsou na trhu k 

dostání mobilní telefony v nižší cenové relaci s obdobnou výbavou, ovšem od méně atraktivních 

značek, viz Obr. 5.5. 

Z odpovědí na otázku jasně vyplývá, že jsou pro většinu spotřebitelů důležitější 

technické parametry a softwarové vybavení přístroje, než poskytované doprovodné a 

poprodejní zákaznické služby. 

5.1.2 Spokojenost s vlastnostmi mobilních telefonů respondentů 

Při hodnocení spokojenosti s jednotlivými vlastnostmi mobilních telefonů respondentů 

byla účastníkům výzkumu nabídnuta škála známek, kdy známka 1 znamenala „velmi 

spokojen“, známka 7 byla „velmi nespokojen“. S využitím průměrné známky spokojenosti byl 

u jednotlivých faktorů posléze vypočten index spokojenosti. 
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Obr. 5.2 Spokojenost s vlastnostmi mobilních telefonů respondentů 

 Jak vyplývá z Obr. 5.2, spokojenost s faktory, které jsou důležité před vlastním 

používáním mobilního telefonu, je vysoká. Respondenti jsou ze 78,8 % spokojeni s designem 

jejich mobilního zařízení, značka jim vyhovuje na 78,2 %. Rozměry a hmotnost přístroje si 

vysloužily 76% spokojenost.  

Vlastnosti, které může respondent hodnotit až s následným používáním mobilního 

telefonu (například velikost paměti a fotoaparát), hodnotili dotazovaní o poznání kritičtěji. 

Výjimku činí operační systém, s kterým jsou respondenti relativně spokojeni (75,3 %). Nejhůře 

dopadla výdrž baterie, se kterou jsou respondenti spokojeni pouze na 54,3 %. 

Po provedení třídění druhého stupně (viz Příloha č. 3, Tab. 6) bylo shledáno, že mezi 

jednotlivými kategoriemi respondentů, roztříděných dle pohlaví, věku a vzdělání, byla 

spokojenost s vlastnostmi mobilních telefonů podobná, bez výraznějších odchylek. Pouze u 

hodnocení příslušenství věková kategorie 30-39 let ohodnotila položku výrazně nižší známkou 

v porovnání s ostatními generacemi.  
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Obr. 5.3 Poziční mapa 

 Poziční mapa, viz Obr. 5.3, vyhodnocuje jednotlivé vlastnosti mobilního telefonu 

vzhledem ke spokojenosti a významnosti.  

 V prvním kvadrantu motivátorů jsou umístěny relativně významné faktory, s kterými 

jsou respondenti velmi spokojeni. Dotazovaní takto vnímají operační systém, design, velikost 

displeje. Rozměry a hmotnost jsou na pomezí prvního a druhého kvadrantu. 

Značka se zařadila do kvadrantu přeinvestovaných faktorů, ukazujících vysokou 

spokojenost, ale nízkou významnost.  

Velikost paměti, fotoaparát a výdrž baterie se řadí mezi faktory konkurenčních 

příležitostí. Je nutné jim věnovat nejvyšší pozornost, protože zkvalitnění těchto prvků umožní 

značce iPhone zvýšit její konkurenceschopnost a postavení na trhu. Ačkoliv přikládají 

dotazovaní výdrži baterie největší významnost, jsou s ní nejméně spokojeni. Společnost Apple 

Inc. by měla vyslyšet přáním spotřebitelů a nabízet v nadcházejících generacích telefonu 

takový operační systém, který by měl co nejnižší energetické nároky.  

V kvadrantu faktorů marginálních příležitostí leží příslušenství a zákaznický servis. 

Zkvalitňování servisu jak pro současné, tak i pro potencionální zákazníky a rozšíření nabídky 

doplňkového sortimentu, bez výrazného navýšení nákladů společnosti, je správným krokem ke 

zlepšení pozice značky iPhone na trhu mobilních telefonů. 
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5.1.3 Maximální přijatelná cena mobilního telefonu 

Prostřednictvím otázky číslo 4 bylo zjištěno, jakou cenu jsou respondenti ochotni 

maximálně zaplatit při pořízení nového telefonu. 

 

Obr. 5.4 Maximální přijatelná cena mobilního telefonu 

 42,6 % respondentů považuje rozmezí 3 001-6 000 Kč za přijatelnou cenu nového 

mobilního zařízení. 27,8 % respondentů uvedlo, že je ochotno zaplatit částku vyšší, než je 9 000 

Kč, následováno rozpětím 6 001- 9 000 Kč v 22,2 % zastoupení. Nejméně respondentů (7,4 %) 

by se spokojilo s chytrým telefonem s cenou do 3 000 Kč, což zřejmě souvisí s pochybnostmi 

o kvalitě takto levného zařízení. Dané skutečnosti jsou graficky znázorněné na Obr. 5.4. 

 

Obr. 5.5 Maximální přijatelná cena MT dle věkových kategorií 
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 Po provedení třídění druhého stupně (viz Příloha č. 3, Tab. 8) je patrné, jaké rozdíly 

v odpovědích mezi jednotlivými věkovými kategoriemi vznikly. Zatímco v ostatních cenových 

skupinách jsou rozdíly méně výrazné, v intervalech 3 001-6 000 Kč a 9 001 Kč a více se 

odpovědi lišily markantně (viz Obr. 5.5). Mladší věkové kategorie jsou tedy ochotnější zaplatit 

za mobilní telefon vyšší částky, kdežto pro respondenty od 30 let výše není vysoká cena 

přijatelná. Výsledek je překvapivý, jelikož jsou to právě generace, které se nachází 

v produktivním věku, a na rozdíl od studentů se předpokládá, že mají stabilní měsíční příjem. 

Tuto skutečnost si lze vysvětlit odlišnými důvody pro pořízení telefonu jednotlivými 

generacemi. Mládež si jej kupuje kvůli společenskému statusu na rozdíl od spotřebitelů vyšších 

věkových kategorií, kteří se spokojí se základními funkcemi telefonu nižší cenové relace. 

Je patrné, že jsou muži ochotnější zaplatit za mobilní telefon více. Projevilo se to 

nejvýrazněji v intervalu 9 001 Kč a více, kdy tuto variantu zvolilo 36,8 % mužů a pouze  

21,6 % žen. Na základě výsledků lze tvrdit, že ženy nechtějí investovat do mobilního telefonu 

vysoké částky a spokojí se s přístrojem střední třídy. Příčinou může být skutečnost, že muži se 

obecně zajímají více o techniku a mají vyšší požadavky na vybavení. 

Pro vyučené respondenty nebo respondenty se základním vzděláním byla maximální 

částka, kterou jsou ochotni zaplatit, v 28,6% zastoupení v intervalu do 3 000 Kč a v 57,1 % 

v intervalu 3 001-6 000 Kč. Pro většinu respondentů této kategorie není vyšší cena mobilního 

telefonu přijatelná. Pro středoškolsky vzdělané respondenty se nachází optimální cena 

v rozmezí 3 001-6 000Kč, shodli se na tom v 43 % ze všech respondentů. Nejochotnější 

investovat 9 000 Kč a více za mobilní telefon jsou vysokoškolsky vzdělaní respondenti  

(36,5 %). 
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Obr. 5.6 Maximální přijatelná cena v závislosti na nákupním chování 

 

Zajímavé srovnání přineslo spojení maximální přijatelné ceny mobilního telefonu pro 

respondenty a nákupního chování respondentů. Z Obr. 5.6 vyplývá, že největší podíl inovátorů 

(66,7 %), kteří musí mít nejnovější výrobky na trhu mezi prvními, je ochoten zaplatit za mobilní 

telefon cenu vyšší než 9 001 Kč. Nižší ceny u nich pravděpodobně vyvolávají pochybnosti o 

kvalitě telefonu. Naopak konzervativní respondenti s nejvyšší pravděpodobností budou 

investovat do nového mobilního telefonu maximální částku 3 000 Kč (31 %) nebo se budou 

pohybovat v rozmezí 3 001-6 000 Kč (51,7 %). 

5.1.4 Preferované značky mobilních telefonů 

V následujících odstavcích bude analyzováno, jaké značky mobilních telefonů 

respondenti vlastnili, vlastní, případně si v budoucnu pravděpodobně koupí. 
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Obr. 5.7 Preferované značky mobilních telefonů 

25,7 % respondentů, kteří odpovídali na podotázku o firmě Apple, momentálně vlastní 

mobilní telefon iPhone a 4,9 % respondentů jej už někdy v minulosti vlastnilo. Mezi konkurencí 

dosáhl Apple nejvyššího procenta respondentů, kteří zvažují koupi a plánují si v budoucnu 

telefon pořídit (19 %). Necelých 50 % dotazovaných neuvažuje o nákupu. 

Z Obr. 5.7 vyplývá, že nejvíce respondentů vlastnilo v minulosti mobilní telefon značky 

Nokia, Sony Ericsson a Samsung. Momentálně jsou respondenti nejčastěji majiteli telefonu 

značky Samsung, Apple, Nokia a Sony Ericsson. Dotazovaní nejvíce zvažují o koupi značek 

Apple, HTC a Samsung. S výrobky značek BlackBerry, Huawei a Motorola buď respondenti 

nemají zkušenost, nebo je vůbec nezaujaly. 

Tab. 5.1 Koeficient atraktivnosti značek  

Značka Koeficient 

Apple 5,24 

Huawei 1,68 

Samsung 1,03 

HTC 0,67 

BlackBerry 0,29 

Sony Ericsson 0,24 

Jiná 0,22 

Nokia 0,16 

LG 0,11 

Motorola 0,08 
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Porovnáním poměru odpovědí „Vlastníte“ : Vlastnil/a jste“ u jednotlivých značek byl v 

Tab. 5.1 vypočten výsledný koeficient současné atraktivity značek. Vyjadřuje porovnání 

procentuálního množství současných vlastníků mobilního telefonu uvedených značek 

s procentuálním množstvím respondentů, kteří jej někdy v minulosti vlastnili. Čím vyšší 

hodnoty koeficient nabývá, tím je výsledek pozitivnější a značka je stále atraktivní pro 

spotřebitele. 

 Bylo zjištěno, že oproti minulosti výrazně vzrostl počet vlastníků značky iPhone. 

Nastolený trend a pozitivní výsledek si ovšem musí značka iPhone udržet i do budoucna.  

Navýšil se také zájem o mobilní telefony Huawei a Samsung. Naopak za značky, o které zájem 

upadá, lze označit následující - Motorola, LG, Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry a HTC. 

   

5.2 Hodnocení značky iPhone 

5.2.1 Znalost značky iPhone 

Dále byla v marketingovém výzkumu zjišťována podpořená znalost značky iPhone, 

která je znázorněna na Obr. 5.8. Z celkového počtu respondentů, kteří na otázku odpovídali, 

znalo iPhone 87 %, 13 % dotazovaných značku nezná. Tato otázka byla filtrační, pokud 

respondenti odpověděli, že iPhone neznají, byli přesměrování na identifikační otázky.  

 

Obr. 5.8 Znalost značky iPhone 
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S cílem odhalit významné statistické rozdíly v hodnocení byla pomocí Pearsonova  

chí-kvadrát testu porovnána znalost značky iPhone podle demografických proměnných. 

 Z výsledků testu dobré shody, viz Příloha č. 4.,  jasně vyplývá, že nebyly odhaleny 

žádné výraznější rozdíly mezi odpověďmi mužů a žen.  

Bylo ovšem prokázáno, že se odpovědi lišily v závislosti na věku respondentů. Znalost 

značky iPhone je nejvyšší ve věkové skupině 13-19 let (100 %), naopak nejnižší je mezi lidmi 

ve věku 40 let a výše, kde ji zná pouze necelá polovina dotazovaných, a to 45,5 %. 

 Dále se potvrdilo, že má dosažené vzdělání vliv na odpovědi respondentů. Nejnižší 

znalost značky iPhone je patrná u lidí se základním vzděláním nebo vyučením (53,8 %), u 

středoškolsky (89,7 %) a vysokoškolsky (92,1 %) vzdělaných respondentů je znalost téměř 

srovnatelná. 

5.2.2 Asociace spojené se značkou iPhone 

 Otázka „Co Vás napadne, když slyšíte o značce iPhone?“ využívala techniku volných 

asociací. Hlavním účelem bylo zjištění možných asociací se značkou v myslích spotřebitelů.  

 Když se řekne značka iPhone, respondenti si nejčastěji vybaví kvalitu (19,7 %), symbol 

jablka (17 %), cenu (14,9 %), osobnost Steva Jobse (6,6 %) a image (6,2 %). Tato slova se 

respondentům vybavila jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Kategorie „Ostatní“ 

zahrnuje asociace v méně četném zastoupení, kterým nebylo porozuměno nebo je nebylo možné 

kategorizovat. Jelikož byla tato otázka nepovinná, 23,5 % respondentů využilo možnosti na tuto 

otázku neodpovědět, viz Obr. 5.9. 

  

Obr. 5.9 Asociace spojené se značkou iPhone  
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Rozdíly podle pohlaví u významných kritérií, jako jsou kvalita, symbol jablka a cena, 

leží v úrovni výběrové chyby, viz Příloha č. 3, Tab. 15. 

Největší podíl věkové kategorie 13-19 let, si spojuje značku iPhone s kvalitou, cenou a 

symbolem jablka (22,7 %), skupina 20-29 let s kvalitou (24,3 %). Respondenti ve věku 30-39 

let s cenou (17,1 %) a kategorie 40 let a více se symbolem jablka (11,4 %). 

Respondenti se základním vzděláním nebo vyučením značku iPhone asociují se 

symbolem jablka (15,4 %), středoškolsky (20,5 %) a vysokoškolsky (23,8%) vzdělaní 

respondenti s kvalitou. 

5.2.3 Vnímání mobilního telefonu iPhone 

Pro lepší porozumění postojům spotřebitelů k značce iPhone byla využita metoda 

sémantického diferenciálu, který za pomocí spojnicové křivky zachycuje názory respondentů. 

Respondenti se měli za úkol přiklonit k jednomu slovu z dvojice protikladů ohodnocením na 

sedmistupňové škále. Spojnice v Obr. 5.10 znázorňuje průměrné názory dotazovaných. 

 

Obr. 5.10 Vnímání mobilního telefonu iPhone 
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Respondenti usoudili, že je značka iPhone inovativní a určuje trendy. Výsledek je velmi 

uspokojivý. Z výsledků vyplývá, že je iPhone spíše jednoduchý na ovládání než komplikovaný 

(průměr hodnot je 4,79). Mezi dvojicemi slov hravý – formální byli dotazovaní téměř 

nerozhodní (3,97). Stejně se tak stalo u protikladů týkajících se kompatibility zařízení, kdy 

průměr hodnot činil 3,85. Nejnižší průměrné hodnocení bylo zaznamenáno u cenového faktoru, 

kdy se respondentům jevil přístroj drahý, a to v průměru 6,2. Avšak značka je vnímána spíše 

jako dostupná než nedostupná (průměr hodnot je 3,87) a spíše prestižní než snobská (průměr 

hodnot činí 4,22) 

Při globálním pohledu na sémantický diferenciál lze konstatovat, že se nejvýraznějšími 

faktory, dle vnímání výběrového vzorku, staly veřejností všeobecně známé silné i slabé stránky 

této značky, potažmo společnosti Apple Inc. Značka iPhone je značkou inovativní, určující 

trendy. Přístroj je lehký, jednoduchý pro běžného uživatele a vlastnictví je spíše jakousi 

prestižní záležitostí. Telefon je pro spotřebitele dostupný, lze ho zakoupit na mnoha prodejních 

místech v ČR, avšak pro většinu respondentů je iPhone drahý.  

Třídění druhé stupně přineslo zajímavé výsledky, viz Tab. 17 v příloze č. 3. Největší 

rozdíly podle pohlaví byly zaznamenány u hodnocení složitosti mobilního telefonu na užívání. 

Mužům se zdá jednodušší (5,09), zatímco ženám se jeví jako komplikovanější (4,56). 

 Významné diference vznikly také mezi věkovými skupinami. Věková kategorie 20-29 

let si myslí, že telefon působí hravým dojmem, zatímco vyšší věkové kategorie se přiklonily k 

formálnosti. Z celkového počtu respondentů se skupině 30-39 let jeví značka iPhone jako 

nejvíce inovativní (průměr hodnot 1,68). iPhone je nejdostupnější pro respondenty ve věku 20-

29 let (3,53), kteří značku zároveň hodnotí spíše jako snobskou než prestižní (3,94). 

 Mezi respondenty s rozdílným vzděláním významné neshody nevznikly, průměry 

dosahovaly obdobných hodnot.  
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5.2.4  Vlastnictví mobilního telefonu iPhone 

Mobilní telefon značky iPhone vlastní 30,4 % respondentů ve výběrovém souboru, viz 

Obr. 5.11, a z toho 36,2 % mužů a 26,1 % žen. 

 

Obr. 5.11 Vlastnictví mobilního telefonu iPhone 

Největší počet telefonů značky iPhone vlastní respondenti ve věkové kategorii 30-39 let 

(32,3 %), viz Obr. 5.12. Naopak z kategorie 40 let a výše vlastní tento mobilní telefon nejnižší 

podíl respondentů (20 %). Zjištěné zkušenosti jsou mezi kategoriemi, s výjimkou nejstarší 

skupiny, velice podobné. 

 

Obr. 5.12 Vlastnictví mobilního telefonu iPhone dle věkových kategorií  
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 Pouze jeden respondent se základním vzděláním nebo vyučením vlastní mobilní telefon 

iPhone. Nejčastějšími vlastníky iPhonu byli lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří na danou 

otázku odpověděli kladně v 37,9 % případů, viz Tab. 19 v příloze č. 3. 

5.2.5 Struktura vlastnictví produktů iPhone 

 

Obr. 5.13 Struktura vlastnictví produktů iPhone 

Mezi respondenty, kteří vlastní některý z modelů zařízení iPhone, je nadpoloviční 

většina majitelů páté generace (58,7 %). Jelikož byla pátá generace uvedena na trh v měsíci 

září, mohla být natolik revoluční, že si ji spotřebitelé ihned koupili. Dalším důvodem je 

skutečnost, že uživatelé natolik věrní značce iPhone si obvykle kupují každý nový model, který 

je uveden na trh. Čtvrtou generaci, konkrétně modely iPhone 4 nebo iPhone 4s, vlastní 38,7 % 

respondentů, viz Obr. 5.13. Původní generaci žádný z respondentů nevlastní, protože již 

uplynulo sedm let od jejího uvedení na trh a mobilní telefon by už byl technicky i morálně 

zastaralý. 

Největší procento mužů (73,7 %) vlastní některý z modelů nejnovější páté generace, čili 

iPhone 5/5S/5C. Největší podíl žen vlastní iPhone 4/4S, a to celkem 54,1 %, viz Příloha č. 3. 

5.2.6 Spokojenost se značkou iPhone 

Spokojenost se zařízením iPhone hodnotilo pouze 75 dotazovaných, protože je logické, 

že respondent, který nevlastní mobilní telefon značky iPhone, nemůže posoudit, zda je 

spokojený či nespokojený s jednotlivými parametry a funkcemi přístroje.   

2,7%
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58,7%

Struktura vlastnictví produktů iPhone
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3G/iPhone 3GS

iPhone 4/iPhone

4s

iPhone 5/iPhone
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Respondenti hodnotili jednotlivé parametry a funkce na škále 1-7, kdy 1 je velmi 

spokojen, 7 = velmi nespokojen. S využitím průměrné známky spokojenosti byl u jednotlivých 

faktorů posléze vypočten index spokojenosti, viz Tab. 22 v příloze č. 3. 

  

Obr. 5.14 Spokojenost se značkou iPhone 

Známky výborně v průměru nedosáhl žádný z parametrů hodnocení, avšak lze 

konstatovat, že mobilní telefon Apple získal příznivá hodnocení. Nejhůře ohodnocenou 

položkou byla kompatibilita, s kterou jsou respondenti spokojeni na necelých 71 %. Naopak 

nejvíce jsou uživatelé spokojeni s dotykovým displejem (85,3 %) a operačním systémem iOS 

(80,5 %), viz. Obr. 5.14. 

Muži hodnotili kritičtěji většinu parametrů. Největší rozdíl mezi pohlavími nastal u 

hodnocení aplikace iTunes a příslušenství výrobce, s kterými byli muži výrazně méně spokojeni 

oproti ženám. 

K rozdílům došlo i mezi různými věkovými kategoriemi. Kapacitu vnitřní paměti 

ohodnotila lépe část respondentů ve věku do 30 let, stejně jako aplikaci iTunes pro organizaci 

a přehrávání multimediálního obsahu. Teenageři (13-19 let) nejlépe ohodnotili kapacitu vnitřní 

paměti, následující věkové skupiny 20 let a výše dotykový displej. Z výsledků vyplývá, že lidé 

ve věku 30-39 let hodnotili nejpřísněji. 

V závislosti na stupni vzdělání bylo zjištěno, že nejvíce spokojeni s jednotlivými 

vlastnostmi mobilního telefonu iPhone byli respondenti se základním vzděláním nebo 

vyučením, viz. Příloha č. 3, Tab. 23. 
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5.2.7 Cenová image produktu 

Otázku „Myslíte si, že cena mobilního telefonu iPhone odpovídá jeho užitným 

parametrům?“ zodpovídala pouze část respondentů, a to vlastníci mobilního telefonu iPhone 

v počtu 75 respondentů, aby byla u údajů zachována co nejvyšší vypovídací schopnost. 

69,3 % respondentů si myslí, že cena mobilního telefonu iPhone odpovídá jeho užitným 

parametrům. Oproti tomu 25,3 % respondentů nesouhlasí. Menšina respondentů  

(5,3 %) uvedla, že užitný parametry mobilního telefonu dokonce převyšují úroveň ceny, viz 

Obr. 5.15. 

 

Obr. 5.15 Cenová image produktu 

 

U žen se opět potvrdilo, že jsou citlivější na cenu, protože větší část žen (27 %), 

v porovnání s muži (23,7 %) hodnotí cenu jako neúměrně vysokou vzhledem k užitným 

parametrům.  

Z věkové kategorie 40 let a výše neodpověděl negativně ani jeden respondent, což je 

pravděpodobně způsobeno pouze malým počtem respondentů (4) v této věkové kategorii, kteří 

mobilní telefon značky iPhone vlastní. U všech stupňů vzdělání převažovala odpověď „Ano“. 

5,3%

69,3%

25,3%

Cenová image produktu

Ano, dokonce užitné

parametry MT převyšují

cenu.

Ano.

Ne, cena neodpovídá

užitným parametrům MT.



56 

 

5.2.8 Důvody odmítnutí značky 

Respondenti, kteří nevlastní mobilní telefon značky iPhone, museli uvést důvod, co je 

odradilo od koupě. Mohli volit z několika variant nebo napsat svou vlastní odpověď.  U otázky 

bylo povoleno více odpovědí. 

Hlavním důvodem, který se objevoval nejčastěji v odpovědích respondentů, byla vysoká 

cena mobilního telefonu (37,8 %). Ze všech respondentů, kteří odpovídali na tuto otázku, 

zvolilo 16 % dotazovaných jako další překážku neodpovídají výši ceny telefonu v poměru 

s výkonem. Na třetím místě byla nejčastěji zvolena nedůvěra v kompatibilitu přístroje. Dokonce 

7,6 % dotazovaných uvedlo, že je jim značka nesympatická, viz Obr. 5.16. Do kategorie 

„Ostatní“ bylo zařazeno celkem 6 odpovědí, které nebylo možné kategorizovat, nebo byly 

irelevantní. 

  

Obr. 5.16 Důvody odmítnutí značky 

  

Z Tab. 27 v příloze č. 3 je patrné, že ženy od koupě odradila hlavně vysoká cena a 

muže omezený rozsah funkcí.  

Všechny věkové kategorie se shodly na tom, že je pro ně největší překážkou vysoká 

cena mobilního telefonu iPhone. Respondenti ve věkové kategorii 30 let a starší uvedli 

nejčastěji jako další důvody obavu z komplikované obsluhy mobilního přístroje, pochyby o 

kompatibilitě přístroje a neodpovídající poměr výkonu a ceny. 
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6 Návrhy a doporučení 

Následující kapitola slouží jako shrnutí zjištěných skutečností v předchozích částech práce. 

Na základě teoretických znalostí a výsledků výzkumu jsou uvedeny návrhy a doporučení, které 

by mohly vést k zlepšení image značky iPhone a zvýšení známosti napříč všemi věkovými 

kategoriemi spotřebitelů.  

Značka iPhone je známá mezi 87 % respondentů, viz Obr. 5.8 v předchozí kapitole. Tento 

výsledek je pozitivní, avšak i přes to zde existuje prostor pro zvýšení známosti značky, protože 

znalost se snižovala s narůstajícím věkem respondentů. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat image značky iPhone na trhu mobilních 

telefonů. Mobilní telefon iPhone je vnímán respondenty převážně pozitivně. Ohodnotili jej jako 

lehký produkt s jednoduchým ovládáním, který je vysoce inovativní a určuje nové trendy 

v oblasti spotřební elektrotechniky. Když respondenti slyší o značce iPhone, vybaví si kvalitu, 

cenu, osobnost Steva Jobse a jedinečnou image. V myslích spotřebitelů je také značka spojena 

se symbolem jablka – ikonické logo se stalo neodmyslitelnou součástí společnosti Apple Inc.  

Vlastníci mobilních telefonů značky iPhone hodnotili jednotlivé vlastnosti přístroje kladně, 

nejvíce spokojeni byli s dotykovým displejem, viz Obr. 5.14. Ačkoliv mnozí kritici hodnotí 

všeobecně operační systém iOS jako zaostalý a zkostnatělý, výběrový vzorek respondentů 

uvedl, že je s operačním systémem iOS velice spokojen. Naopak nejnižší spokojenost uživatelů 

se objevila u kompatibility zařízení, což je také jeden z nejčastějších důvodů odmítnutí značky 

iPhone. Respondenti se zřejmě obávají, že mobilní telefon nebude spolupracovat s jinými 

přístroji operujícími na platformě Microsoft Windows, která dominuje evropskému trhu. 

Přestože si téměř 70 % vlastníků iPhonu myslí, že cena telefonu odpovídá jeho užitným 

parametrům, je to právě výše ceny, která odrazuje potencionální zákazníky od koupě iPhonu. 

Výzkum ukázal, že se v České republice spotřebitelé při nákupu zboží stále rozhodují nejvíce 

podle kritéria ceny. Na druhou stranu vyvolává vysoká cena u spotřebitelů určitý pocit 

exkluzivity, protože si tento telefon nemůže dovolit každý, a tak vzrůstá v posledních letech 

podíl zákazníků, kteří si ochotně připlatí za kvalitní zboží. Vzhledem k tomu, že respondenti ve 

věku 40 let a výše nejsou v podstatě ochotni investovat do nového telefonu částku nad 9 001 

Kč (viz Obr. 5.5), není iPhonu u této skupiny v oblibě. 
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V září roku 2013 společnost uvedla novou levnější variantu telefonu. Zdá se, že produkce 

cenově dostupnějšího iPhonu je logickým krokem v rozhodnutí o budoucí strategii značky. 

Svědčí tomu i fakt, že čeští respondenti uvedli, že optimální cena mobilního telefonu se 

pohybuje v rozmezí 3 001-6 000 Kč, viz Obr. 5.4. Společnost Apple by tedy měla v každé 

generaci iPhonu nabízet buď finančně dostupnější variantu mobilu, nebo přesvědčit spotřebitele 

o tom, že kvality přístroje předčí vysokou pořizovací cenu. Zvýšení dostupnosti iPhonu pro 

českého spotřebitele by mohlo být dosaženo ve spolupráci s poskytovateli telekomunikačních 

služeb na českém trhu. Zvýhodnění podmínek při pořízení dotovaného telefonu by jistě přimělo 

mnohé spotřebitele ke koupi jinak nedostupného mobilního telefonu. 

Cílem marketingové komunikace společnosti Apple Inc. by měla být jednoznačně změna 

postojů ke značce iPhone věkovou kategorií 40 let a výše a rozšíření známosti značky mezi 

touto skupinou spotřebitelů. Efektivní marketingovou kampaní, která by nesla poselství, že 

iPhone není jen trendový produkt pro mladé, ale jedná se o spolehlivý mobil se špičkovými 

kvalitami, by mohlo být docíleno zvýšení oblíbenosti značky napříč všemi generacemi. 

Ukázalo se, že 58,7 % respondentů vlastnilo iPhone páté generace, tedy generace 

nejnovější, viz Obr. 5.13. Tato skutečnost vypovídá o tom, že má společnost Apple loajální 

zákazníky, kteří si kupují nové modely ihned po uvedení na trh. Společnost Apple by měla i 

nadále investovat do vývoje a přinášet revoluční inovace, které ji poskytnou konkurenční 

výhodu na trhu mobilních telefonů, protože evropskému trhu nadále dominuje společnost 

Samsung a mobilní operační systém Android. 

Při vyhodnocení důležitosti faktorů při nákupu nového mobilního telefonu bylo zjištěno, 

že je pro respondenty nejdůležitější vydrž baterie, viz Obr. 5.1. Zároveň se jednalo o parametr, 

s kterým byli dotazovaní nejméně spokojeni u jejich stávajících telefonů. Společnost Apple by 

tedy měla s každou generací přinést spotřebitelům kromě rychlejšího procesu a kvalitnějšího 

fotoaparátu také prodlouženou výdrž telefonu na jedno nabití baterie. Projeví se to jistě i na 

uživatelském komfortu. Dotazovaní ohodnotili méně příznivě i spokojenost se zákaznickým 

servisem výrobce, takže je zkvalitňování zákaznické podpory, servisu a komunikace se 

zákazníky, logickým krokem ke zvýšení zákaznické spokojenosti. 

V neposlední řadě by prodejnosti celého sortimentu společnosti pomohlo otevření oficiální 

prodejny Apple Store v České republice, aby tak každoročně odpadlo zdlouhavé čekání na 

příchod novinek do ČR.  
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat image značky iPhone na trhu mobilních telefonů. 

Obsahem analýzy bylo také zjištění, zda jsou respondenti spokojeni s užitnými parametry jejich 

telefonů, které značky vlastní, vlastnili, popřípadě si koupí, jaké faktory rozhodují při výběru 

nového zařízení. V neposlední řadě bylo rozebíráno, co respondenty odradilo od koupě 

mobilního telefonu značky iPhone. 

Ukázalo se, že spotřebitelé si vybírají nový mobilní telefon hlavně podle výdrže baterie, 

operačního systému a designu. Se svými mobilními telefony různých značek jsou vesměs 

spokojeni, nejhůře však ohodnotili výdrž baterie, zákaznický servis a fotoaparát. Nejčastěji 

dotazovaní vlastnili mobilní telefony značky Samsung a Apple. Naopak za značky, o které 

zájem upadá, lze označit následující - Motorola, LG, Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry a HTC. 

Značku mobilních telefonů iPhone znalo 87 % respondentů. Výsledky se různily dle věku 

respondentů a stupně vzdělání, nejvyšší znalost (100 %) byla zaznamenána u nejnižší věkové 

kategorie 13-19 let. Vnímání značky je spíše pozitivní, jelikož respondenti uvedli, že je iPhone 

jednoduchý na ovládání, vysoce inovativní, a určuje trendy v oblasti spotřební elektroniky. 

Respondenti ovšem vnímají mobilní telefon iPhone jako drahý produkt, což je hlavní důvod 

případného odmítnutí značky iPhone. Spokojenost s jednotlivými parametry, hodnocená 

majiteli telefonu iPhone, převyšovala 70% hranici. Nejhůře vlastníci iPhonu ohodnotili 

kompatibilitu s jinými zařízeními a operačními platformami. 

Na základě zjištěných poznatků byla navrhnuta výsledná opatření, která by vedla ke 

zlepšení vnímání image značky iPhone spotřebiteli. 
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Příloha č. 1 – Logo společnosti Apple Inc. a mobilní telefon iPhone 

 

 

Obr. 2.1 Vývoj loga společnosti Apple Inc. 

Zdroj: [32] 

 

 

Obr. 2.2 iPhone 5S 

Zdroj: [16] 
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Příloha č. 2 – Dotazník 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské a obracím se na Vás se 

žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování mé 

bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní.  

 

Děkuji za Váš čas a přeji příjemný den. 

 

 

Adéla Mrázková 

studentka oboru Marketing a obchod 

 

 

1. Vlastníte mobilní telefon? 

1.1.    Ano 

1.2.     Ne (Dále dotazník nevyplňujte.) 

 

2. Jak jsou pro Vás důležité následující faktory při koupi mobilního telefonu? 

(Seřaďte sestupně jednotlivé faktory podle důležitosti – 1-10.místo, 1=nejdůležitější. Doplňte 

vytečkovaná políčka.) 

2.1.   Operační systém  

2.2.   Velikost paměti 

2.3.   Výdrž baterie 

2.4.   Rozměry a hmotnost 

2.5.   Design 

2.6.   Velikost displeje  

2.7.   Fotoaparát 

2.8.   Značka 

2.9.   Příslušenství 

2.10. Zákaznický servis 

 

3. Jak jste spokojen/a s následujícími vlastnostmi Vašeho mobilního telefonu? 

(Zakroužkujte u každé položky jednu odpověď na škále 1 – velmi spokojen, 7 – velmi 

nespokojen.) 

3.1.   Operační systém 1 2 3 4 5 6 7 

3.2.   Velikost paměti 1 2 3 4 5 6 7 

3.3.  Výdrž baterie  1 2 3 4 5 6 7  

3.4.   Rozměry a hmotnost 1 2 3 4 5 6 7 

3.5.  Design   1 2 3 4 5 6 7 

3.6.   Velikost displeje 1 2 3 4 5 6 7 

3.7.    Fotoaparát  1 2 3 4 5 6 7 

3.8.   Značka   1 2 3 4 5 6 7 

3.9.   Příslušenství  1 2 3 4 5 6 7 

3.10. Zákaznický servis 1 2 3 4 5 6 7 
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4. Jakou částku jste ochoten/ochotna zaplatit za mobilní telefon? 

4.1.    do 3 000 Kč 

4.2.    3 001-6 000 Kč 

4.3.    6 001-9 000 Kč   

4.4.    9 001 Kč a více 

 

5. Jaké značky mobilních telefonů jste vlastnili, vlastníte, případně si v budoucnu 

nejspíše koupíte? (Označte na dané škále.) 

3.1.   Apple     vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu         

3.2.   BlackBerry   vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu         

3.3.   HTC    vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu         

3.4.   Huawei   vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu         

3.5.   LG    vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu              

3.6.   Motorola   vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu         

3.7.   Nokia    vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu         

3.8.   Samsung   vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu         

3.9.   Sony Ericsson   vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu              

3.10. Jiná    vlastnil/a jste  vlastníte  asi si koupíte  neuvažujete o nákupu              

 

6. Vyberte variantu, která nejlépe vystihuje Vaše nákupní chování. 

6.1.    Zajímám se o novinky, vždy musím mít nejnovější výrobky mezi prvními. 

6.2.    Nové výrobky přijímám rychle, ale před koupí si je velice dobře prověřím. 

6.3.    Jsem spíše opatrný/á, nechávám se často ovlivňovat názory druhých. 

6.4.    Jsem spíše skeptik, nový výrobek si kupuji, až když si jej zakoupil/a většina. 

6.5.    Jsem konzervativní, bráním se změnám do poslední chvíle. 

 

7. Znáte mobilní telefon značky iPhone? 

7.1.    Ano 

7.2.    Ne (Přejděte na otázku číslo 15.) 

 

8. Co Vás napadne, když slyšíte o značce iPhone? (nepovinná otázka) 

8.1.   :…… 

 

9. Jak vnímáte produkt iPhone? (Ohodnoťte prosím na stupnici 1 – 7 bodů)  

  1  2  3  4  5 6 7  

8.1.  lehký                robustní 

8.2.  hravý                formální 

8.3.  inovativní               konzervativní  

8.4.  určuje trendy              přejímá trendy 

8.5.  kompatibilní               omezený v propojení  

8.6.  komplikovaný            jednoduchý 

8.7.  levný                drahý    

8.8.  dostupný                nedostupný  

8.9.  snobský               prestižní   
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10. Vlastníte mobilní telefon iPhone?  

10.1.  Ano  

10.2.  Ne 

 

11. Jaký je hlavní důvod, proč nevlastníte iPhone? (Můžete vybrat více odpovědí.) 

Otázka se zobrazila pouze respondentům, kteří odpověděli na otázku číslo 10 „Ne“ a po 

zodpovězení pokračovali na otázce číslo 15. 

11.1.  Omezený rozsah funkcí 

11.2.  Nedůvěra v kompatibilitu přístroje 

11.3.  Obava z komplikované obsluhy 

11.4.  Vzhled (design)  

11.5.  Vysoká cena 

11.6.  Neodpovídající poměr výkon/cena 

11.7.  Názory mého okolí 

11.8.  Značka je mi nesympatická 

11.9.  Jiný důvod: ................................... 

 

12. Kterou generaci iPhonu vlastníte? 

12.1.  původní iPhone první generace 

12.2.  iPhone 3G/iPhone 3GS 

12.3.  iPhone 4/iPhone 4s 

12.4.  iPhone 5/iPhone 5c/iPhone 5s 

 

13. Jak jste spokojený/á s jednotlivými parametry a funkcemi mobilního telefonu 

iPhone? (Zakroužkujte u každé položky jednu odpověď na škále 1 – velmi spokojen,  

7 – velmi nespokojen) 

13.1. Použité materiály  1 2 3 4 5 6 7 

13.2. Dotykový displej  1 2 3 4 5 6 7 

13.3. Fotoaparát   1 2 3 4 5 6 7 

13.4. Kapacita vnitřní paměti 1 2 3 4 5 6 7 

13.5. Operační systém iOS  1 2 3 4 5 6 7 

13.6. Kompatibilita   1 2 3 4 5 6 7 

13.7. iTunes    1 2 3 4 5 6 7 

13.8. App Store   1 2 3 4 5 6 7 

13.9. Příslušenství výrobce  1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Myslíte si, že je cena mobilního telefonu iPhone odpovídá jeho užitným 

parametrům?  

14.1.  Ano. 

14.2.  Ano, dokonce užitné parametry MT převyšují cenu. 

14.3.  Ne, cena neodpovídá užitným parametrům MT. 

 

15. Jakého jste pohlaví? 

15.1.  Muž 

15.2.  Žena 
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16. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

16.1.  13-19 let 

16.2.  20-29 let 

16.3.  30-39 let 

16.4.  40-49 let 

16.5.  50 let a více 

 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

17.1.  Základní/vyučení 

17.2.  Středoškolské 

17.3.  Vysokoškolské 
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Příloha č. 3 – Tabulky 

Struktura respondentů dle pohlaví, věku a vzdělání 

Tab. 1 Struktura respondentů dle pohlaví 

  Frequency Percent 

Valid 

Muž 117 41,2 

Žena 167 58,8 

Total 284 100 

Missing 5 
 

Total 289 

 

 

Tab. 2 Struktura respondentů dle věku 

 Frequency Percent 

Valid 

  

13-19 let 22 7,7 

20-29 let 177 62,3 

30-39 let 41 14,4 

40 let a výše 44 15,5 

Total 284 100 

Missing 5 
 

Total 289 

 

 

Tab. 3 Struktura respondentů dle vzdělání 

 Frequency Percent 

Valid 

Základní/vyučení 28 9,9 

Středoškolské 193 68 

Vysokoškolské 63 22,2 

Total 284 100 

Missing 5   

  
Total 289 
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Faktory ovlivňující nákup mobilního telefonu 

Tab. 4 Významnost faktorů ovlivňujících nákup mobilního telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

Spokojenost s vlastnostmi mobilních telefonů respondentů 

Tab. 5 Index spokojenosti s vlastnostmi MT  

Faktory Průměrná známka spokojenosti 
Index spokojenosti 

IS=[(7-PZS)/(7-1)]*100 

Operační systém 2,48 75,3% 

Velikost paměti 2,87 68,8% 

Výdrž baterie 3,74 54,3% 

Rozměry a hmotnost 2,44 76,0% 

Design 2,27 78,8% 

Velikost displeje 2,57 73,8% 

Fotoaparát 3,07 65,5% 

Značka 2,31 78,2% 

Příslušenství 2,97 67,2% 

Zákaznický servis 3,09 65,2% 

 

Faktory Mean 
Bodové hodnocení 

(1.místo=10 b., 10. místo=1 b.) 

Výdrž baterie 3,70 7,3 

Operační systém 4,18 6,82 

Design 4,28 6,72 

Velikost paměti 4,80 6,2 

Fotoaparát 5,10 5,9 

Rozměry a hmotnost 5,40 5,6 

Velikost displeje 5,65 5,35 

Značka 5,86 5,14 

Příslušenství 7,93 3,07 

Zákaznický servis 8,05 2,95 
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Tab. 6 Spokojenost s vlastnostmi MT respondentů dle pohlaví, věku a vzdělání 

 

Faktory 

  

Pohlaví 

ANOVA 

Between 

groups 

Věk 

ANOVA 

Between 

groups 

Vzdělání 

ANOVA 

Between 

groups 

  

M
u

ž 

Ž
en

a
 

1
3

-1
9

 l
et

 

2
0

-2
9

 l
et

 

3
0

-3
9

 l
et

 

4
0

 a
 v

ý
še

 

Z
á

k
la

d
n

í 
/ 

V
y

u
če

n
í 

S
tř

ed
o

šk
o

ls
k

é 

V
y

so
k

o
šk

o
ls

k
é 

Mean Mean Mean 

Operační systém 2,37 2,55 0,365 2,45 2,45 2,54 2,52 0,988 2,57 2,40 2,67 0,520 

Velikost paměti 2,78 2,94 0,451 2,91 2,85 2,93 2,91 0,992 3,14 2,87 2,76 0,643 

Výdrž baterie 3,82 3,68 0,472 3,73 3,69 4,02 3,66 0,689 3,71 3,71 3,83 0,889 

Rozměry a hmotnost 2,34 2,51 0,318 2,45 2,28 2,76 2,82 0,062 2,57 2,47 2,30 0,636 

Design 2,12 2,38 0,191 2,50 2,11 2,63 2,45 0,197 2,79 2,28 2,02 0,115 

Velikost displeje 2,63 2,53 0,624 2,36 2,45 2,78 2,98 0,218 2,79 2,65 2,25 0,212 

Fotoaparát 2,91 3,19 0,180 3,00 3,11 3,20 2,82 0,732 3,50 3,07 2,87 0,280 

Značka 2,25 2,36 0,593 2,55 2,26 2,24 2,50 0,747 2,75 2,37 1,95 0,082 

Příslušenství 3,05 2,92 0,503 2,95 3,09 2,76 2,73 0,488 2,96 3,14 2,46 0,019 

Zákaznický servis 3,13 3,07 0,756 3,50 3,10 2,95 3,00 0,653 3,50 3,15 2,74 0,114 
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Maximální přijatelná cena mobilního telefonu 

Tab. 7 Maximální přijatelná cena MT 

Cena Frequency Valid Percent 

Valid 

do 3 000 Kč 21 7,4 

3 001-6 000 Kč 121 42,6 

6 001-9 000 Kč 63 22,2 

9 001 Kč a více 79 27,8 

Total 284 100,0 

Missing 5  

Total 289  

 

Tab. 8 Maximální přijatelná cena MT dle pohlaví, věku a vzdělání 

Cena 

Pohlaví Věk Vzdělání 

M
u

ž 

Ž
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% % % % % % % % % 

do 3 000 Kč 4,3% 9,6% 13,6% 5,6% 9,5% 13,6% 28,6% 5,7% 3,2% 

3 001-6 000 Kč 35,9% 47,3% 40,9% 39,5% 14,0% 56,8% 57,1% 43,0% 34,9% 

6 001-9 000 Kč 23,1% 21,6% 13,6% 22,0% 19,0% 20,5% 7,1% 23,3% 25,4% 

9 001 Kč a více 36,8% 21,6% 31,8% 32,8% 12,7% 9,1% 7,1% 28,0% 36,5% 

 

Tabulka 9 Maximální přijatelná cena MT dle nákupního chování 

Cena 

Nákupní chování 
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do 3 000 Kč 31,0% 9,4% 3,8% 2,7% 5,6% 

3 001-6 000 Kč 51,7% 62,5% 46,2% 35,4% 11,1% 

6 001-9 000 Kč 13,80% 12,5% 34,6% 26,5% 16,7% 

9 001 Kč a více 3,4% 15,6% 15,4% 35,4% 66,7% 
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Preferované značky mobilních telefonů 

Tab. 10  Preferované značky mobilních telefonů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značky Frequency Percent 

Apple - vlastnil/a jste 14 4,9 

vlastníte 73 25,7 

asi si koupíte 54 19,0 

nezaujala Vás 143 50,4 

BlackBerry - vlastnil/a jste 10 3,5 

vlastníte 3 1 

asi si koupíte 18 6,2 

nezaujala Vás 253 87,5 

HTC - vlastnil/a jste 40 14,1 

vlastníte 27 9,5 

asi si koupíte 30 10,6 

nezaujala Vás 187 65,8 

Huawei - vlastnil/a jste 7 2,5 

vlastníte 12 4,2 

asi si koupíte 17 6,0 

nezaujala Vás 248 87,3 

LG - vlastnil/a jste 53 18,7 

vlastníte 6 2,1 

asi si koupíte 8 2,8 

nezaujala Vás 217 76,4 

Motorola - vlastnil/a jste 47 16,5 

vlastníte 4 1,4 

asi si koupíte 3 1,1 

nezaujala Vás 230 81,0 

Nokia - vlastnil/a jste 183 64,4 

vlastníte 30 10,6 

asi si koupíte 5 1,8 

nezaujala Vás 66 23,2 

Samsung - vlastnil/a jste 79 27,8 

vlastníte 81 28,5 

asi si koupíte 29 10,2 

nezaujala Vás 95 33,5 

Sony Ericsson - vlastnil/a jste 126 44,4 

vlastníte 30 10,6 

asi si koupíte 7 2,5 

nezaujala Vás 121 42,6 

Jiná - vlastnil/a jste 62 21,8 

vlastníte 14 4,9 

asi si koupíte 5 1,8 

nezaujala Vás 203 71,5 
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Tab. 11  Koeficient atraktivnosti značek 

Značky Poměr Koeficient 

Apple 25,7/4,9 5,24 

BlackBerry 1/3,5 0,29 

HTC 9,5/14,1 0,67 

Huawei 4,2/2,5 1,68 

LG 2,1/18,7 0,11 

Motorola 1,4/16,5 0,08 

Nokia 10,6/64,4 0,16 

Samsung 28,5/27,8 1,03 

Sony Ericsson 10,6/44,4 0,24 

Jiná 4,9/21,8 0,22 

 

Znalost značky iPhone 

Tab. 12 Znalost značky iPhone 

 Frequency Valid Percent 

Valid 

Ano 247 87 

Ne 37 13 

Total 284 100 

Missing 5   

Total 289 
 

 

Tab. 13 Znalost značky iPhone dle pohlaví, věku a vzdělání 

Odpověď 

Pohlaví Věk Vzdělání 
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Ž
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% % % % % % % % % 

Ano 89,7% 85,0% 100,0% 98,3% 75,6% 45,5% 53,8% 89,7% 92,1% 

Ne 10,3% 15,0% 0,0% 1,7% 24,4% 54,5% 46,2% 10,3% 7,9% 
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Asociace spojené se značkou iPhone 

Tab. 14 Asociace spojené se značkou iPhone 

Odpověď Frequency Valid Percent 

Neodpověděl/a 68 23,5 

Kvalita 57 19,7 

Jablko 49 17,0 

Cena 43 14,9 

Ostatní 35 12,1 

Steve Jobs 19 6,6 

Image 18 6,2 

Total 289 100,0 

Tab. 15 Asociace spojené se značkou iPhone dle pohlaví, věku a vzdělání 

Odpověď 

Pohlaví Věk Vzdělání 
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Ž
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é 

% % % % % % % % % 

Neodpověděl/a 14,5% 27,5% 0,0% 11,9% 36,6% 61,4% 46,2% 21,0% 15,9% 

Kvalita 19,7% 20,4% 22,7% 24,3% 14,6% 6,8% 7,7% 20,5% 23,80% 

Jablko 16,2% 18,0% 22,7% 19,2% 12,2% 11,4% 15,4% 20,0% 9,5% 

Cena 20,5% 11,4% 22,7% 15,3% 17,1% 9,1% 11,5% 14,4% 19,00% 

Ostatní 12,8% 12,0% 13,6% 14,7% 7,3% 6,8% 7,7% 12,3% 14,30% 

Steve Jobs 7,7% 6,0% 13,6% 6,8% 4,9% 4,5% 3,8% 6,7% 7,90% 

Image 8,5% 4,8% 4,5% 7,9% 7,3% 0,0% 7,7% 5,1% 9,50% 

 

Vnímání mobilního telefonu iPhone 

Tab. 16 Vnímání mobilního telefonu iPhone 

 Mean 

lehký vs. robustní 2,62 

formální vs. hravý 3,97 

inovativní vs. konzervativní 2,21 

určuje trendy vs. přejímá trendy 2,03 

kompatibilní vs. omezený v propojení 3,85 

komplikovaný vs. jednoduchý 4,79 

levný vs. drahý 6,2 

dostupný vs. nedostupný 3,87 

snobský vs. prestižní 4,22 

 



8 

 

Tab. 17 Vnímání mobilního telefonu iPhone dle pohlaví, věku a vzdělání 

 

 

Vlastnosti 

Pohlaví 

ANOVA 

Between 

Groups       

Sig. 

  

Věk 

ANOVA 

Between 

Groups       

Sig. 

  

Vzdělání 

ANOVA 

Between 

Groups       

Sig. 
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Ž
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Mean Mean Mean 

lehký vs. robustní 2,74 2,54 0,253 2,82 2,60 2,35 3,00 0,392 2,56 2,55 2,88 0,301 

formální vs. hravý 3,81 4,08 0,247 4,23 3,60 5,06 5,15 0,000 4,69 3,83 4,19 0,116 

inovativní vs. konzervativní 2,39 2,07 0,079 2,55 2,18 1,68 2,90 0,014 2,25 2,19 2,25 0,960 

určuje trendy vs. přejímá trendy 2,16 1,94 0,235 2,00 1,86 2,74 2,50 0,008 1,75 2,06 2,04 0,728 

kompatibilní vs. omezený v propojení 4,10 3,67 0,105 2,86 3,93 4,00 4,05 0,124 2,88 3,96 3,79 0,122 

komplikovaný vs. jednoduchý 5,09 4,56 0,029 5,64 4,68 4,87 4,65 0,150 4,81 4,70 5,05 0,457 

levný vs. drahý 6,17 6,22 0,746 6,05 6,19 6,48 6,00 0,385 6,31 6,21 6,14 0,850 

dostupný vs. nedostupný 3,68 4,01 0,167 4,09 3,53 4,94 4,85 0,000 4,50 3,76 4,00 0,263 

snobský vs. prestižní 4,27 4,18 0,728 5,05 3,94 5,00 4,50 0,002 4,50 4,23 4,11 0,749 
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Vlastnictví mobilního telefonu iPhone 

Tab. 18 Vlastnictví mobilního telefonu iPhone 

 Frequency Valid Percent 

Valid 

Ano 75 30,4 

Ne 172 69,6 

Total 247 100,0 

Missing 42   

Total 289   

 

Tab. 19 Vlastnictví mobilního telefonu iPhone dle pohlaví, věku a vzdělání 

Odpověď 

Pohlaví Věk Vzdělání 
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Ž
en

a
 

1
3

-1
9

 l
et

 

2
0

-2
9

 l
et

 

3
0

-3
9

 l
et

 

4
0

 a
 v

ý
še

 

Z
á

k
la

d
n

í 
/ 

V
y

u
če

n
í 

S
tř

ed
o

šk
o

ls
k

é 

V
y

so
k

o
šk

o
ls

k
é 

% % % % % % % % % 

Ano 36,2% 26,1% 31,8% 31,0% 32,3% 20,0% 7,1% 29,7% 37,9% 

Ne 63,8% 73,9% 68,2% 69,0% 67,7% 80,0% 92,9% 70,3% 62,1% 

 

Struktura vlastnictví produktů iPhone 

Tab. 20 Struktura vlastnictví produktu iPhone 
 Frequency Valid Percent 

Valid 

iPhone 3G/iPhone 3GS 2 2,7 

iPhone 4/iPhone 4s 29 38,7 

iPhone 5/iPhone 5c/iPhone 5s 44 58,7 

Total 75 100,0 

Missing 214 
 

Total 289 

Tab. 21 Struktura vlastnictví produktu iPhone dle pohlaví, věku a vzdělání 

Generace 

Pohlaví Věk Vzdělání 
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% % % % % % % % % 

3. generace 2,6% 2,7% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 4,5% 

4. generace 23,7% 54,1% 42,9% 37,0% 50,0% 25,0% 0,0% 46,2% 22,7% 

5. generace 73,7% 43,2% 57,1% 59,3% 50,00% 75,0% 100,0% 51,9% 72,7% 
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Spokojenost se značkou iPhone 

Tab. 22 Index spokojenosti se značkou iPhone 

Faktory Průměrná známka spokojenosti 
Index spokojenosti 

IS=[(7-PZS)/(7-1)]*100 

Dotykový displej 1,88 85,3% 

Operační systém iOS 2,17 80,5% 

Použité materiály 2,21 79,8% 

Fotoaparát 2,21 79,8% 

App Store 2,28 78,7% 

Kapacita vnitřní paměti 2,57 73,8% 

Příslušenství výrobce 2,61 73,2% 

iTunes 2,72 71,3% 

Kompatibilita 2,76 70,7% 
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Tab. 23 Spokojenost se značkou iPhone dle pohlaví, věku a vzdělání 

 

 

Parametry 

Pohlaví 

ANOVA 

Between 

groups 

  

Věk 

ANOVA 
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groups 
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Between 

groups 
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Mean Mean Mean 

Použité materiály 2,24 2,19 0,908 2,57 2,06 3,00 1,75 0,401 1,00 2,43 1,82 0,246 

Dotykový displej 1,92 1,84 0,837 2,57 1,72 2,60 1,00 0,230 1,00 2,02 1,64 0,533 

Fotoaparát 2,13 2,30 0,671 2,43 2,15 2,80 1,25 0,437 2,00 2,39 1,82 0,402 

Kapacita vnitřní paměti 2,66 2,49 0,680 2,29 2,24 4,30 3,25 0,005 2,00 2,63 2,50 0,867 

Operační systém iOS 2,05 2,30 0,536 2,86 1,89 3,20 2,25 0,094 1,00 2,25 2,09 0,575 

Kompatibilita 2,84 2,68 0,677 3,00 2,46 3,90 3,50 0,071 3,00 2,75 2,77 0,979 

iTunes 3 2,43 0,164 2,57 2,39 4,20 3,75 0,013 1,50 2,78 2,68 0,601 

App Store 2,37 2,19 0,638 3,00 1,96 3,40 2,50 0,039 2,50 2,31 2,18 0,935 

Příslušenství výrobce 2,89 2,32 0,118 2,71 2,43 3,20 3,50 0,333 1,50 2,75 2,41 0,428 
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Cenová image produktu 

Tab. 24 Cenová image produktu 
  Frequency Valid Percent 

Valid 

Ano, dokonce užitné parametry MT převyšují cenu. 4 5,3 

Ano. 52 69,3 

Ne, cena neodpovídá užitným parametrům MT. 19 25,3 

Total 75 100,0 

Missing 214 
 

Total 289 

Tab. 25 Cenová image produktu dle pohlaví, věku a vzdělání 

Odpověď 

Pohlaví Věk Vzdělání 
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Ž
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% % % % % % % % % 

Ano, dokonce 

užitné 

parametry 

MT převyšují 

cenu. 

7,9% 2,7% 14,3% 3,7% 10,0% 0,0% 0,0% 3,8% 9,1% 

Ano. 68,4% 70,3% 57,1% 70,4% 60,0% 100,0% 100,0% 67,3% 72,7% 

Ne, cena 

neodpovídá 

užitným 

parametrům 

MT. 

23,7% 27,0% 28,6% 25,9% 30,0% 0,0% 0,0% 28,8% 18,2% 

 

Důvody odmítnutí značky 

Tab. 26 Důvody odmítnutí značky 

 Responses Percent 

Vysoká cena 139 37,8% 

Neodpovídající poměr výkon/cena 59 16,0% 

Nedůvěra v kompatibilitu přístroje 46 12,5% 

Značka je mi nesympatická 28 7,6% 

Obava z komplikované obsluhy 27 7,3% 

Omezený rozsah funkcí 21 5,7% 

Názory mého okolí 18 4,9% 

Jsem spokojen se současným telefonem 12 3,3% 

Ostatní 10 2,7% 

Design   8 2,2% 
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Tab. 27 Důvody odmítnutí značky dle pohlaví, věku a vzdělání 

Důvody 

Pohlaví Věk Vzdělání 
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Ž
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% % % % % % % % % 

Omezený rozsah funkcí 76,2 4,8 13,3 11,7 23,8 0,0 14,3 13,0 8,6 

Nedůvěra v kompatibilitu přístroje 52,2 21,0 6,7 24,2 42,9 43,8 7,1 26,8 34,3 

Obava z komplikované obsluhy 33,3 17,1 6,7 10,00 42,9 31,3 7,1 15,4 20,0 

Design 37,5 4,8 0,0 3,30 9,5 12,5 0,0 3,3 11,4 

Neodpovídající poměr výkon/cena 50,8 27,6 20,0 34,20 42,9 37,5 7,1 31,7 54,3 

Vysoká cena 37,4 82,9 93,3 78,30 95,2 68,8 92,9 82,1 71,4 

Názory mého okolí 22,2 13,3 20,0 7,50 19,0 12,5 14,3 11,4 5,7 

Značka je mi nesympatická 50,0 13,3 0,0 18,30 9,5 25,0 0,0 17,9 17,1 

Jsem spokojen se současným telefonem 41,7 6,7 0,0 7,50 0,0 18,8 0,0 7,3 8,6 

Ostatní 60,0 3,8 6,7 5,80 4,8 6,3 7,1 4,1 11,4 

 



1 

 

Příloha č. 4 – Pearsonův test dobré shody 

Tab. 1 Chi-Square Test – Závislost znalosti značky na pohlaví respondentů  

 

Neexistuje závislost mezi znalostí značky a pohlavím respondentů (sig. > 0,05). 

 

 

Tab. 2 Chi-Square Test – Závislost znalosti značky na věku respondentů 

 

Existuje závislost mezi znalostí značky a věkem respondentů (sig. < 0,05).  

 

 

Tab. 3 Chi-Square Test – Závislost znalosti značky na vzdělání respondentů 

 

Existuje závislost mezi znalostí značky a vzděláním respondentů (sig. < 0,05). 
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Příloha č. 5 – Grafy 

 

Obr. 4.1 Pohlaví respondentů 

 

 

Obr. 4.2 Věková struktura respondentů 

 

 

Obr. 4.3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Obr. 5.1  Významnost faktorů ovlivňujících nákup mobilního telefonu 

 

 

 

Obr. 5.2 Spokojenost s vlastnostmi mobilních telefonů respondentů 
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Obr. 5.3 Poziční mapa 

 

 

Obr. 5.4 Maximální přijatelná cena mobilního telefonu 
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Obr. 5.5 Maximální přijatelná cena MT dle věkových kategorií 

 

Obr. 5.6 Maximální přijatelná cena v závislosti na nákupním chování 

 

 

Obr. 5.7 Preferované značky mobilních telefonů 
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Obr. 5.8 Znalost značky iPhone 

 

 

Obr. 5.9 Asociace spojené se značkou iPhone 

 

 

Obr. 5.10 Vnímání mobilního telefonu iPhone 
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Obr. 5.11 Vlastnictví mobilního telefonu iPhone 

 

 

Obr. 5.12 Vlastnictví mobilního telefonu iPhone dle věkových kategorií 

 

 

Obr. 5.13 Struktura vlastnictví produktů iPhone 
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Obr. 5.14 Spokojenost se značkou iPhone 

 

 

Obr. 5.15 Cenová image produktu 

 

 

Obr. 5.16 Důvody odmítnutí značky 
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