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Anotace diplomové práce 
Předložená diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem pro akciovou 

společnost Tonak, jež se po 210 let zabývá výrobou klobouků. Předmětem výzkumu je 

především zjištění potřeb a přání zákazníků v oblasti používání pokrývek hlav pro účely 

podniku, aby vedení firmy dokázalo lépe reagovat na tužby svých případných budoucích 

spotřebitelů. V první části práce  je popsán profil společnosti a technologie výroby. Druhá 

část se zabývá teoretickým vymezením marketingového výzkumu, a v časti třetí je tento 

výzkum i s analýzou proveden. Ve čtvrté kapitole je rozpracován plán návrhů a opatření 

pro danou společnost a v závěru práce je obsaženo celkové shrnutí dané diplomové práce. 

 

Klí čová slova: marketingový výzkum, pokrývka hlavy, analýza, cena 

 

Annotation of  thesis 
The dissertation shows marketing research done for company Tonak, which is 

producing head-wear hats for 210 years already. The main subject is specifying of 

customer demands and wishes for head-wear clothes for company use, so the management 

could better react on future customer expectation. First part of thesis describes company 

profile and production technology. Second part specifies area of marketing research and 

third proceeds research and analyzes it. The fourth chapter shows company concept plan 

and action plan and a complete summary finishes the thesis. 
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Seznam zkratek 
apod.   a podobně  

a. s.   akciová společnost 
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1 Úvod 
Česká republika prodělala ve svém historickém vývoji, ať už ve starověku coby 

země Koruny české či ve středověku coby Rakousko-Uhersko až po novověk jako nově 

rodící se Československá republika, mnoho typů vlád. Od feudální společnosti jsme 

putovali ke konstituční monarchii a demokracii ve formě republiky. Každá tato historická 

etapa měla určité rysy, ale pokud se zaměříme na rozvoj podnikání, nejpatrnější je tento 

proces znám z období první republiky, kdy podnikání vzkvétalo. Novodobý nástup 

podnikatelské sféry opět propuká po revolučním roce 1989, kdy opět české země zažívají 

demokracii a s tím spojený rozvoj podnikání a tržního hospodářství. 

Nově vznikající firmy na počátku devadesátých let musely mnohé dohánět od 

svých západních kolegů, aby byly schopné čelit konkurenčnímu boji na českém, ale 

především na zahraničním trhu. V těchto novodobých počátcích se mnohé podnikatelské 

subjekty začínají zabývat marketingovým průzkumem a především se snaží pochopit 

obrovský význam takovéhoto průzkumu pro budoucnost firmy. Je nutno říci, že 40 let 

socialismu vzalo za své, neboť tato doba se požadavky trhu vůbec neřídila, natožpak v 

oblasti marketingu či marketingového průzkumu. Není proto divu, že marketing dnes hraje 

velmi významnou roli v podnikových strukturách a zasahuje významně do finančních 

záležitostí těchto podnikatelských subjektů. 

Tématem této diplomové práce je marketingový výzkum pro novojičínskou 

společnost Tonak, jež se po 210 let zabývá výrobou pokrývek hlav, především však 

pánských a dámských klobouků.  

Předmětem tohoto výzkumu je zjištění potřeb a přání zákazníků v oblasti používání 

pokrývek hlav pro účely podniku, aby vedení firmy dokázalo lépe reagovat na tužby svých 

případných budoucích spotřebitelů. S velkým zájmem mé osoby a vedení společnosti jsem 

prováděl daný marketingový výzkum, neboť je dosti známo, že novodobá generace nemá 

pánské a dámské klobouky v oblibě, a proto výsledky výzkumu byly určeny především pro 

vedení akciové společnosti Tonak. Aby výsledky mé práce byly co nejobjektivnější, 

výzkum byl prováděn ve více městech napříč věkovým spektrem dotazovaných. 

V diplomové práci je popsána teorie marketingového výzkumu, hlavní činnost je však 

přenesena na výzkum praktický. Dotazník pro respondenty a jeho výsledky jsou následně 

popsány v analýze výzkumu. Poněvadž každý marketingový výzkum by měl nastínit 

problém a jeho řešení, jsou případná doporučení pro podnik uvedena v kapitole Návrhy 
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opatření. V poslední kapitole s názvem Závěr se již rekapitulují pracovní výsledky celé 

diplomové práce. Je třeba uvést, že celý marketingový průzkum byl neustále konzultován 

s vedením společnosti Tonak, neboť práce byla určena především pro tuto společnost a pro 

další postupy v oblasti marketingu a obchodu této společnosti. 
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2 Charakteristika vybrané spole čnosti 
Město Nový Jičín je právem nazýváno „město klobouků“, neboť po 200 let je po 

celém světě proslaveno právě těmito pokrývkami hlav, které zde vyrábí akciová společnost 

TONAK. Zkratkové slovo TONAK vyjadřuje spojení tří slov – TOvárna NA Klobouky. 

Většinovým vlastníkem akcií společnosti TONAK je mateřská společnost Fezko 

Strakonice, jenž vyrábí fezy, čepice, barety a štumpy. 

V novodobé historii se společnost řadí mezi nejvýznamnější světové výrobce 

pokrývek hlavy, produkty jsou exportovány do téměř padesáti zemí světa a výrobky této 

značky doplňují a zdobí oblečení obyvatel téměř všech kontinentů od Ameriky přes 

Evropu až po Asii. Činnost společnosti je zaměřena především na výrobu vlněných a 

plstěných polotovarů a klobouků. Podnik zaměstnává 369 pracovníků, z toho 209 žen a 

160 mužů.  

Králík a bobr, zvířata užita na logu společnosti, jsou uváděna kvůli jejich srsti, 

neboť ta se k výrobě klobouků používá. Letopočet 1799 uvádí rok založení podniku Janem 

Nepomukem Hückelem. Pro ochránce přírody je třeba uvést, že bobří srst je dodávána 

z kanadských velkochovů, neboť bobr zde není chráněn zákonem jako u nás. 

Obrázek 1: Logo a.s. Tonak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [5] 

2.1 Historie podniku 
Historie kloboučnictví na Novojičínsku sahá až do 16. století, kdy se zde objevili 

první mistři kloboučníci, z důvodu malého počtu však ještě nezakládali cechovní 

společenství. Vznik prvního kloboučnického cechu je zaznamenán podle historických 

análů až v roce 1630. 7. května 1630 bylo schváleno zdejší městskou radou čtrnáct 
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kloboučnických artikulů, v nichž se taktéž stanovily podmínky k dosažení kloboučnického 

mistrovství, délka výuční doby či výše odměn kloboučnických tovaryšů.   

Mladý tovaryš Jan Nepomuk z Fulneku byl přijat do cechu kloboučnického roku 

1799. Kvůli velké nadanosti si brzy ve městě i v cechu získal velký vliv a na jeho přímluvu 

byl roku 1811 přijat do cechu i jeho bratr Augustin, kloboučnický mistr z Fulneku. Své 

řemeslo bratři Hückelové provozovali v samostatných dílnách na Dolnobranské ulici 

v Novém Jičíně. Až Augustinův syn Jan převzal roku 1835 dílnu po strýci a roku 1848 obě 

dílny spojil. Jan Hückel jr. zavedl novou mechanizovanou výrobu, první v celém tehdejším 

Rakousko-Uhersku. Poptávka po výrobcích však neustále stoupala, a tak musel Jan Hückel 

a jeho synové postavit novou továrnu, což se podařilo roku 1867 a již tehdy zaměstnávala 

na 300 dělníků. 1. ledna 1868 vznikla oficiálně firma Hutfabrik Johann Hückel´s Sohne, a 

to už stoupl počet zaměstnanců na 700 a roku 1890 až na 1000 dělníků. Firma si velmi 

vážila svých zaměstnanců, a proto pro své zaměstnance vystavěla několik desítek domů 

s moderně vybavenými byty. 

Obrázek 2: Rodina Hückelů  - zakladatelé podniku 

 
Zdroj: [5] 

Za období války mezi Francií a Pruskem roku 1870 získali Hückelovi kromě 

evropských také zámořská odbytiště, a proto museli podnik znovu rozšířit. Podnik vzrůstal 

natolik, že k roku 1933 si dokázal kromě stuh, kůží a podšívek vyrobit vše sám. Výrobky 

firmy získaly mnoho ocenění po celém světě a majitelé užívali od císaře titul c. a k. dvorní 
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továrníci na klobouky. Roku 1910 vznikla pobočka firmy ve Vídni a novojičínský závod 

zaměstnával již přes 2000 dělníků s denní produkcí přes 5000 klobouků.  

Za první světové války firma na čas přerušila provoz, neboť muži museli odejít na 

frontu, tudíž výpadek musel být nahrazen ženami. Veškerá výroba byla určena výhradně 

pro potřeby armády a i po válce podnik bojoval s nepřízní osudu, zejména s bídou a 

hladem zuboženého obyvatelstva. Veleschopní Hückelovi však i přesto otevírají filiálky 

v cizině. V německé Ratiboři vzniká kloboučnická továrna pro 600 dělníků, v polském 

Skočově pro 300 dělníků. 

Obrázek 3: Zaměstnanci podniku v roce 1910  

 
Zdroj: [5] 

Ke konci 20. let 20. století přichází světová hospodářská krize, která měla za 

následek i útlum ve výrobě klobouků. Zaměstnanci museli být zčásti propuštěni a těm, co 

zůstali, byla snížena mzda. Od roku 1937 podnik zažívá novou výrobní renesanci, začíná 

plně vyrábět a počtem zaměstnanců – téměř 4000 – se dostává ke stavu před 1. světovou 

válkou.  

S příchodem 2. světové války je výroba přeorientována pro potřeby německého 

Wehrmachtu. Vyrábí se zde plstěné ponožky, rukavice, kukly, tropické helmy pro Africa – 

Corps a v neposlední řadě také filtry pro nákladní automobily určené pro boje v poušti. 

Samotní Hückelové předvídali konec války a snažili se v průběhu let 1944 – 1945 

přestěhovat do Rakouska. Jen stařičký pán Oto Hückel zůstal v Novém Jičíně až do          
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6. dubna 1945, kdy podle policejní vyhlášky odjel do Rakouska. Význam Hückelů pro 

Novojičínsko je obrovský. Nezanechali po sobě jen továrnu na klobouky, ale také              

4 architektonické skvosty – rodinné vily, jež kdysi sloužily jako obydlí pro majitele 

továrny – Jana Hückela a jeho syny. Dnešní potomci této slavné kloboučnické rodiny 

údajně žijí ve Spojených státech amerických. 

Po roce 1945 byla továrna Hückelů znárodněna a stala se součástí podniku Tonak I. 

Roku 1952 byl vybudován závod na výrobu ručně tvarovaných dámských klobouků 

v Praze a v roce 1961 byla výroba uniformních pokrývek hlav přesměrována z Pragoděvu 

do firmy Tonak. Tyto dva pobočné závody fungovaly až do roku 1989, kdy po první vlně 

kupónové privatizace majoritní vlastníci přesunuli celou výrobu do hlavního střediska 

výroby – do novojičínského Tonaku. Do roku 1989 podnik vyvážel především pro státy 

RVHP, ale i export na západní trhy byl významnou obchodní skutečností. 

V roce 2001 proběhlo sloučení akciové společnosti Tonak s výrobcem baretů Fezko 

Strakonice. Vznikl tak největší výrobce pokrývek hlav na světě. 

Historie kloboučnictví spjatá s Novým Jičínem je bohatá, nadarmo se tedy neříká: 

„Nový Jičín – město klobouků“. 

Obrázek 4: Pohled na podnik na počátku 20. století  

 
Zdroj: [5] 
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2.2 Technologie výroby  

Při výrobě klobouků a technických textilií se využívá plst, což je plošná textilie 

skládající se z jednoho i více roun, u nichž jsou vlákna vzájemně spojena 

mechanickochemickými vlivy. Tato kloboučnická plst je vyráběna převážně ze zaječích a 

králičích srstí, výjimečně ze srsti bobří. Srst je získávána z králičích a zaječích kožek, jež 

výrobce klobouků nakupuje od velkochovatelů či drobných chovatelů. K výrobě jednoho 

plstěného výrobku je zapotřebí 5 – 7 kožek a k zajištění celoroční produkce je zapotřebí až 

6 milionů těchto kožek. Naše chovy nejsou schopny zajistit takovéto množství kožek, tudíž 

se musí zásobování provádět z jiných zemí, převážně z Ukrajiny, Maďarska, Polska atd. 

Výroba jednoho klobouku obsahuje téměř 100 operací a většina z nich je prováděna 

manuální prací, jež je velmi náročná na zručnost, zkušenost a profesionalitu jednotlivých 

pracovníků. Výrobní technologie je navíc velmi časově náročná. Při zachování správného 

postupu trvá výroba jednoho klobouku 6 až 8 týdnů. 

Obrázek 5: Výběr a kvalifikace kožek  

 
Zdroj: [5] 

2.2.1 Příprava srsti 

Pro získání srsti je zapotřebí kožky rozříznout, zbavit tuku a kartáčováním zbavit 

nečistot. Vtíráním chemikálií do vlasu se srst na kožce chemicky upravuje a následně se 

suší, aby bylo možno na řezacích strojích srst jednoduše oddělit od řemene. Poté následuje 

její kvalitativní a barevné třídění. 
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Obrázek 6: Zpracování kožek - zbavování tuku  

 
Zdroj: [5] 

2.2.2 Výroba surových polotovar ů 

Připravená směs srsti se dále míchá a čistí dle požadavků výroby. V předepsané 

hmotnosti se daná srst vhání do plásticího stroje, kde padá na velký perforovaný kužel, 

jenž se otáčí. Po pokropení horkou vodou se srstěný plást z kužele sejme. Vytvořený plást 

poté putuje mezi gumové válce, aby tlakem za přístupu vody a vysoké teploty vznikla 

celistvá plst, která má pružné vlastnosti. Daný proces trvá 4 až 10 hodin a na konci již 

tento „šišák“ připomíná klobouk jak tvarem, tak zejména potřebnými vlastnostmi.  

Obrázek 7: Plásticí stroj 

 
Zdroj: [5] 
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2.2.3 Proces zušlech ťování 

Po procesu natužení jsou šišáky nataženy na barvicí zvony, jenž jsou nasazeny na 

barvicí stroje, a pod tlakem je přes šišáky vháněna barvicí lázeň. Černé polotovary jsou 

barveny v lázni s černou barvou a pro speciální barevné klobouky se používá batikování, 

ruční tisk, sítotisk či postřik. Proces barvení je velmi náročný na preciznost a odbornost. 

Následuje tvarování polotovarů pomocí páry, aby se docílilo roztažení okrajů a hlavy na 

šišáku. Šišák je poté natažen na předepsanou dřevěnou formu a vysušen. Technická 

kontrola ve všech procesech dohlíží na kvalitu výrobků. 

Obrázek 8: Zušlechťování budoucích klobouků  

 
Zdroj: [5] 

2.2.4 Oddělení úpravy 

Potřebné úpravy se provádějí dle charakteru a druhu výrobku. Celkem se rozlišují 

čtyři povrchové úpravy klobouků – úprava velurová, hladká, speciální velurová a 

zámišová.  

Základní úprava je hladká – povrch plsti je pemzovacím papírem sbroušen do 

hladka, zbylý chloupek se opálí nad otevřeným plamenem. Klobouk je charakteristický 

měkkostí, hebkostí a leskem.  

Další úpravou je úprava velurová, kdy se na povrchu plsti vyškrabává pomocí 

žraločí kůže jemný vlásek, jenž se sestřihne na požadovanou výšku – maximálně však na 

1,8 mm - a zbaví se prachových částic vysáváním.  Speciální velury se vyznačují velmi 

kvalitní zaječí srstí, kde se plst vyškrabává speciálními drátěnými kartáči. Zde je již 

sestřihnutý vlásek daleko vyšší.  
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Poslední zmíněnou úpravou je zámišová úprava, kde kombinací speciálních 

hrubých a jemných brusných papírů získáme zámišový efekt.  

Po provedených úpravách následuje hydraulické lisování hlav klobouků, kde se za 

horka provede vylisování hlav v kovové formě. Okraje vylisovaných klobouků se zarovnají 

na požadovanou šířku a lisují se na dřevěných formách – de facto se okraje klobouků žehlí 

speciálními vaky s vyhřátým mořským pískem.  

Téměř hotové klobouky se ještě nazdobí, vnitřek se vybaví potním páskem a 

podšívkou. Vnější zdobení tvoří stuhy či jiné ozdoby opět dle přání zákazníka. 

Nazdobené klobouky jsou oklasifikovány výstupní kontrolou, zabaleny a míří ke 

svému zákazníkovi. 

Obrázek 9: Konečné úpravy - lisování hlav 

 
Zdroj: [5]  

2.2.5 Pracovní prost ředí 

Při provedené exkurzi mi bylo dovoleno projít celou výrobu. Prašnost, hluk a 

vlhkost byla v některých provozech značná, i když v posledních letech bylo provedeno 

mnoho úprav na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Fluktuace pracovníků 

v určitých provozech je velmi vysoká z důvodu zvýšené zátěže na organismus, výjimkou 

bohužel nejsou ani nemoci z povolání. Pro částečné zmírnění těchto negativních vlivů 

působí v podniku rehabilitační středisko, kde v případě potřeby mohou zaměstnanci 

navštívit ortopeda a rehabilitační pracovníky. 
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2.3 Politika jakosti, ochrany životního prost ředí a bezpečnosti 
Častým pojmem mnoha českých a zejména zahraničních podniků je 

environmentální politika. V zásadě se jedná o politiku zmírňující dopady průmyslové 

činnosti na životní prostředí a zachování udržitelného rozvoje. Podnik přitom klade důraz 

také na bezpečnost práce a udržení vysoké jakosti výrobků. Veškeré cíle jsou uvedeny 

následovně: 

• neustálé zvyšování kvality výrobků a pracovních operací; 

• snižování množství vypouštěných odpadních látek do ovzduší; 

• snaha o snižování spotřeby materiálů, energií a zajištění co nejefektivnějšího 

využívání přírodních zdrojů; 

• vzděláváním, výcvikem a důslednou kontrolou prováděných operací zvyšovat 

všeobecné povědomí, odbornou úroveň, odpovědnost a motivaci zaměstnanců; 

• důsledně vymezenými pravomocemi, povinnostmi a odpovědností dbát na neustálé 

zlepšování životního prostředí a snižování rizika havarijních stavů; 

• zkracováním výrobních a expedičních termínů pružně reagovat na potřeby 

zákazníků. 

V rámci politiky jakosti je podnik držitelem Certifikátu splňující normu ISO 

9001:2000, Certifikátu splňující environmentální normu ISO 14001:2004, nadále 

Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky. V neposlední řadě společnost vlastní 

Certifikát Bezpečnosti práce na ochranný hutnický klobouk a v poslední řadě společnost 

TONAK spolupracuje se společnosti EKOKOM na odběru použitých obalů. 
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Obrázek 10: Certifikace na ochranný hutnický klobouk 

 
Zdroj: [5] 
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3 Teoretické vymezení marketingového výzkumu 

3.1 Marketingový výzkum trhu 
Marketingový výzkum se de facto zabývá sběrem a analýzou dat a následným 

zobecněním informací sloužících marketingovým aktivitám. Jedná se o disciplínu 

s dlouhou historií, která se vyvíjí jak v rovině teoretické, tak zejména v rovině praktické. 

Používá poznatky nejen ze statistiky a matematiky, ale především z oblasti psychologie a 

sociálních věd. Informace získané výzkumem umožňují poznání a porozumění trhu a 

následně umožňují dle výsledků formulovat směry dalších marketingových činností. 

Marketingový výzkum můžeme dle účelu a způsobu získávání informací členit následovně: 

• monitorovací výzkum zjišťuje informace o činnosti firmy a vnějším 

marketingovém prostředí. Účelem tohoto výzkumu je především včas odhalit 

možné potíže či příležitosti, které se mohou u firmy objevit; 

• explorativní výzkum se často označuje jako předvýzkum a používá se v počáteční 

fázi marketingového výzkumu, je zpravidla méně finančně a časově náročný než 

další typy výzkumu. Při tomto druhu výzkumu jsou informace získávány ze snadno 

dostupných zdrojů; 

• deskriptivní výzkum se vyznačuje přesně definovaným problémem a probíhá 

v rámci strukturovaného výzkumu. Informace k tomuto výzkumu se získávají ze 

sekundárních údajů, především dotazováním a pozorováním; 

• kauzální výzkum je zaměřen na zjišťování příčin sledovaných faktů a na zkoumání 

vztahů mezi těmito fakty. Potřebné informace pro výzkum jsou získávány 

experimentálními metodami a metodou šetření. 

3.2 Proces marketingového výzkumu 
Proces marketingového výzkumu zpravidla spočívá v pěti bodech: 

• Definice problému  

Mnohdy nejdůležitějším krokem celého marketingového výzkumu je určení cíle 

a především definování problému. Pokud je toto určeno, je zpracován projekt 

výzkumu, jenž obsahuje podstatné informace pro provedení výzkumu. Určuje se cíl 

výzkumu, metody, techniky a náklady na prováděný výzkum. 
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• Analýza situace  

Analýza situace určuje informační oblasti, které chceme k výzkumu použít. 

Jedná se zejména o informace dostupné – zdroje sekundární a taktéž o informace, které 

budeme muset zjistit sami – zdroje primární. Rozdílnost mezi zdroji je především ve 

složitosti získávání těchto informací. Primární zdroje jsou nákladnější díky provádění 

výzkumu, avšak vypovídací schopnost je daleko větší díky časové náročnosti. 

Sekundární zdroje jsou zpravidla levnější a časově méně náročnější, neboť data byla 

získána již dříve a jsou snadno dostupná. 

• Sběr dat 

Tento krok je obzvláště důležitý, neboť určuje metodu, jakým způsobem 

získáme potřebné informace a zejména finanční možnosti, které můžeme na prováděný 

výzkum poskytnout.  

• Analýza a interpretace informací  

Po shromáždění dat následuje jejich analýza a interpretace, zároveň je 

hodnocena reprezentativnost získaných údajů a validita, tj. do jaké míry získané údaje 

odpovídají zadání úkolu. U kvantitativního výzkumu se používají statistické veličiny 

(četnost výskytu, střední hodnota), kdežto u kvalitativního výzkumu se používají 

nepřímé psychologické postupy, jde tedy o nalezení příčin a motivů. Výběr těchto dvou 

metod je značně závislý na cíli a typu výzkumu. V praxi se setkáme také s kombinací 

obou metod, avšak je třeba dávat pozor na vyhodnocovací postupy. 

• Závěrečná zpráva 

Zpracování a prezentace závěrečné zprávy patří ke konečným krokům 

marketingového výzkumu. Tento závěr obsahuje stanovení předmětu, cíl výzkumu, 

přehled použité metodiky, popis zkoumaného souboru a doporučení pro řešení 

zkoumaného problému. Celkové výsledky jsou podkladem určeným vedení společnosti 

pro použití vhodné marketingové strategie [2] a [3]. 
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3.3 Informace v marketingu 
Marketingová činnost se v dnešní době neobejde bez základního předpokladu – 

informací. Získávání informací je poměrně nákladnou a časově náročnou záležitostí, ale 

pro chod a budoucnost podniku je tato složka velmi významná, neboť informovanost 

usnadňuje objevování nových obchodních kontaktů, snižuje podnikatelské riziko či 

pomáhá k racionalizaci rozhodování. Proto je mít třeba na paměti, že význam informace je 

relativní a všeobecně žádná informace nemá všeobecně platnou důležitost. Smyslem 

marketingového výzkumu je především ze získaných informací vytvořit podklady pro 

rozhodování vedení firem, pokud však informace nejsou, či jsou nesprávné, nejedná se o 

rozhodování, ale pouze o hádání.  

Nejobvyklejší členění informací v marketingu je následující: 

• Informace primární  

Jsou získávány především v návaznosti s cíli výzkumu a potřebami zadavatele 

výzkumu a nebyly v dané podobě dříve publikovány. 

• Informace sekundární 

Tyto informace již v minulosti byly shromážděny pro nějaký účel a jsou 

k dispozici k potřebám výzkumníka, obvykle jsou veřejně přístupné zadarmo či za 

poplatek. Cena sekundárních informací je obvykle daleko nižší než informací 

primárních. 

• Kvantitativní informace  

Informace kvantitativního charakteru jsou zaměřeny na hodnoty měřených 

veličin, především na četnost, úroveň, objem či intenzitu. 

• Kvalitativní informace 

Zkoumané jevy u informací kvalitativních jsou pomocí pojmů a kategorií. Tyto 

jevy a procesy nejsou přímo měřitelné. 

• Informace interní 

Data jsou získávána především uvnitř podniku a pracovníkům firmy jsou 

známá. Kvalita těchto informací většinou souvisí s kvalitou řízení daného podniku. Za 

interní informace považujeme smlouvy a dohody, údaje o dodavatelích, ceny surovin a 

materiálů, zásoby, reklamace a jejich vyřízení a mnoho dalších. 



Bc. Václav Dorazil: Marketingový výzkum pro vybranou společnost 

2009                                                                                                                                      23 

 

• Informace externí 

Data jsou získávána ze zdrojů mimo vlastní podnik a slouží  k nejrůznějším 

účelům. Jako příklady externích informací můžeme uvést měnové kurzy a jejich vývoj, 

vývoj národní ekonomiky, postavení a vývoj odvětvích na trhu, celní politiky státu a 

mnoho dalších [2] a [3]. 

K nejmladším oblastem výzkumu trhu patří internetový výzkum, což je výzkum 

realizovaný pomocí internetu, avšak tato forma je závislá na připojení uživatelů k této síti. 

Za podmínky zastižení uživatelů na internetu je tato výzkumná metoda velmi vhodným 

řešením pro výzkumné projekty. Přenos informací po kvalitativní a kvantitativní stránce je 

daleko lepší než v tradičních metodách. V internetovém výzkumu probíhá souběžně sběr 

dat, zpracování a vyhodnocování. Realizace výzkumu pomocí internetu je založena na 

anketách vystavených přímo na www stránkách, kdy jakýkoliv uživatel, jenž má zájem, 

může takovouto anketu vyplnit.  

Tok marketingových informací je pro řadu firem nákladná záležitost, a tak je hojně 

využíván marketingový informační a zpravodajský systém (dále jen MIZS). MIZS 

zahrnuje pracovníky, informační zařízení pro sběr dat, vyhodnocování a distribuci 

informací pro potřeby rozhodování. Tento systém má za úkol systematické shromažďování 

dat do jednoho centra pro rychlou a snadnou dosažitelnost, neboť hlavním problémem 

většiny podniků není nedostatek informací, nýbrž jejich špatná dostupnost. Pokud je 

systém dobře zaveden, dokáže včas analyzovat negativní a pozitivní změny ve vnějším 

okolí, a tím předejít rizikům pro podnik. Hlavními uživateli informací z MISZ je 

především vedení podniku. Poskytované informace využívá vedení pro přípravu a 

optimalizaci rozvoje podniku. Neméně významnými uživateli MISZ jsou pracovníci 

marketingu a obchodního oddělení, kteří využívají informace o konkurenci či o nových 

technologiích na trhu [2] a [3]. 

3.4 Metody marketingového výzkumu 
 

Velká část marketingových výzkumných projektů pracuje s primárními 

informacemi, i když jsou nákladnější než získávání sekundárních informací. Avšak 
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primární informace bývají vzhledem k řešenému problému daleko významnější než 

sekundární. Za hlavní metody marketingového výzkumu považujeme následující techniky: 

• Pozorování 

Jedná se o proces, jenž poznává a zaznamenává smyslově vnímatelné 

skutečnosti, aniž by pozorovatel jakkoli zasahoval do pozorovaných skutečností. 

Pozorování jako podstata zaručuje nezávislost výsledků na schopnosti pozorovatele. Při 

pozorování skrytém je pozorovatel utajen či maskován, aby pozorující nevěděli o 

probíhajícím pozorování. U pozorování zjevného pozorovatel nijak netají svou 

přítomnost.  

• Dotazování  

Šetření (též dotazování) je metoda kladení záměrně cílených otázek. Dotazovací 

metoda umožňuje získat mnoho informací o respondentovi najednou, ať už jde o 

názory, zájmy či jiné charakteristiky. Zdrojem informací jsou odpovědi respondenta. 

K nejvýznamnějším druhům výběrového šetření zajisté patří anketa, řetězový výběr či 

panel. Při anketě je osloven okruh lidí, u kterých je formou dotazníku zjištěna daná 

odpověď. Řetězový výběr se užívá při zkoumání malého, velmi specifického souboru 

jedinců. Panel představuje reprezentativní výběr spotřebitelů, kteří byli vybráni 

řádnými výběrovými metodami, jsou šetřeni technikou dotazování. V závislosti na 

účelu šetření se metoda panel vytváří na přechodnou dobu či relativně stálou dobu. 

V praxi se můžeme setkat s panelem spotřebitelů a s panelem organizací.  

• Škálování 

Technika škálování představuje metodu, kdy respondenti promítají své postoje 

na stupnici, jež může být vyjádřena verbálně či graficky. Škálování je používáno 

v marketingovém výzkumu poměrně často.  

• Experimentální metody 

Metoda experimentů je založena na studiu vztahů mezi dvěma či více 

proměnnými za kontrolovaných podmínek. Experiment je považován za vědecky 

nejhodnotnější výzkum. Experimentální metody zahrnují dvě skupiny experimentů – 

laboratorní a terénní. U laboratorních experimentů se vše uskutečňuje v umělém 

prostředí, kdežto u terénních experimentů vše probíhá v přirozeném prostředí. 
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• Kvalitativní metody 

V marketingovém výzkumu se kvalitativní metody používají v případech, kdy 

je třeba získat informace o příčinách chování spotřebitele či o motivech jeho jednání. 

V praxi se často kvalitativní výzkum srovnává s výzkumem psychologickým. Mezi 

kvalitativní metody řadíme individuální hloubkový rozhovor, skupinový rozhovor či 

projektivní techniky [2] a [3]. 
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4 Realizace marketingového výzkumu a jeho analýza 
Pro realizaci marketingového výzkumu byl vytvořen dotazník ve spolupráci s a.s. 

Tonak a se zaměstnanci Muzea Novojičínska, neboť dané muzeum dlouhodobě vystavuje 

expozici o historii kloboučnictví na Novojičínsku. V měsíci březnu roku 2009 bylo 

vyplněno 138 dotazníků. Každý dotazník obsahoval 10 jednoduchých otázek k současné 

módě klobouků a pokrývek hlav. Aby byl průzkumný vzorek co nejkvalitnější, ve 

spolupráci s a.s. Tonak jsme provedli část výzkumu u zákazníků v pražské pobočce a.s. 

Tonak a část dotazníků byla určena pro návštěvníky Muzea Novojičínska. Kromě Nového 

Jičína byl výzkum uskutečněn taktéž v dalších městech, zejména v Kopřivnici, Ostravě, 

Frenštátě pod Radhoštěm a dalších. Nejlepší vypovídací schopnost by měl zajisté průzkum 

provedený na území celé České republiky, avšak byl by velmi fyzicky a časově náročný, 

tudíž jsme přistoupili k realizaci zejména v oblasti Moravskoslezského kraje. Ve výzkumu 

jsme se záměrně zaměřili především na mladší generaci do 40 let, neboť názor a pohled na 

současnou módu této věkové skupiny je nejdůležitější pro vedení a.s. Tonak při tvorbě 

moderních pokrývek hlav, a zejména při snahách o zvýšení prodeje klobouků na trhu 

v České republice. Vzor dotazníku je uveden v příloze  č. 1 a v následujících podkapitolách 

je provedeno zhodnocení jednotlivých otázek dotazníku. 

4.1 Postavení klobouk ů dnes 
Velmi nás zajímalo, jak dnešní společnost vnímá klobouky, neboť v dobách 

Rakousko-Uherska, první republiky, Protektorátu Čechy a Morava a snad ještě i na 

počátku 50. let 20. století patřil klobouk k povinné výbavě šatníku dam a pánů, avšak 

dnešní móda je zcela jinak zaměřená a není proto divu, že dnes na ulici klobouk téměř 

neuvidíme. Tabulka č.1 a graf č.1 ukazuje, jaký názor má dnešní společnost na klobouky. 

Tabulka 1: Názor společnosti na klobouky v současnosti 

název  počet respondentů % podíl 
zastaralý módní trend 35 25 % 

luxusní zboží 22 16 % 
krásná móda, která se má vrátit 67 49 % 

 jiná odpověď 14 10 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf  1: Názor společnosti na klobouky v současnosti 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak je z grafu č. 1 zřejmé, 49 % dotázaných považuje klobouky stále za módu, která 

by se měla navrátit, neboť měla své kouzlo, avšak 29 % dotázaných považuje tento módní 

trend za zastaralý, a to především ve skupinách mladší generace do 30 let. U 16 % 

respondentů převažuje názor, že klobouk patří do skupiny luxusního zboží a používají ho 

především majetnější a společensky výše postavení lidé, kteří na sebe chtějí upoutat 

pozornost. U 10 % dotázaných jsme nalezli vlastní odpovědi. Zde převládal názor, že 

dotazováni by nikdy klobouk nenosili či nosili až ve starším důchodovém věku. 

4.2 Používání pokrývek hlav v České republice 
Česká republika se nachází v mírném podnebí, tudíž zde máme poměrně teplá léta a 

mírné zimy. V této otázce jsme se zaměřili na používání pokrývek hlav obyvatelstvem, 

neboť pokrývky chrání jak před slunečním svitem a teplem, tak naopak před zimou a 

nepříznivými klimatickými podmínkami. Ze zkušenosti jsme umožnili dotazovaným v této 

otázce i více možných odpovědí. Výsledek tohoto dotazu je zpracován v tabulce                 

a grafu č. 2. 
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Tabulka 2: Používání pokrývek hlav obyvateli České republiky 

název  počet respondentů % podíl 
klobouk plstěný či látkový 29 14 % 

pletená čepice 52 25 % 
baret či fez 10 5 % 

šátek 16 8 % 
kšiltovka či baseballová čepice 55 25 % 
nepoužívám pokrývku hlavy 48 23 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf  2: Používání pokrývek hlav obyvateli České republiky 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Pletená čepice a kšiltovka jako módní doplněk převládají u našich občanů. U čepice 

jde zejména o způsob ochrany obličeje v zimních měsících roku. Kšiltovka se nosí od jara 

do zimy jako módní doplněk a ochrana před slunečním zářením. Významné procento 

vzorku – 23 % - zaujímají lidé nenosící žádné pokrývky hlavy. 14 % respondentů zvolilo 

klobouk plstěný či látkový. Klobouk oproti ostatním pokrývkám umožňuje ochranu hlavy 

po celém obvodě díky širokým okrajům. Je zřejmé, že látkové klobouky nejsou natolik 

náročné na technologii výroby jako klobouky plstěné, tudíž jsou i méně nákladné. U 8 % 

dotázaných jsme se setkali s nošením šátků, jež se užívají zejména jako vhodné nástroje 

pro odvod potu při sportu či náročnějších fyzických aktivitách (horolezectví, turistika 

apod.). Užití baretu či fezu se setkalo s nejmenším procentem užití, pouze 5 %. Fez je 

určen zejména pro vývoz do afrických států, kde tato pokrývka hlavy patří k tradičním 

doplňkům oblečení a barety se užívají zejména ve složkách Policie či Armády ČR. Jinak 

barety používají spíše jako módní výstřelek některé z hvězd showbyznysu.  
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4.3 Nošení klobouk ů dnes 
Ačkoli a.s. Tonak vyrábí ve své mateřské společnosti Fezko Strakonice i jiné druhy 

pokrývek hlav, v novojičínském podniku se výlučně vyrábí zejména klobouky. 

Představenstvo podniku velmi zajímá, za jakých podmínek by občané nosili klobouk. 

K odpovědi na tuto otázku poslouží následující graf. 

Graf  3: Podmínky pro nošení klobouků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 3: Podmínky pro nošení klobouků 

název  počet respondentů % podíl 
 nižší cena 10 7 % 

použití moderního designu 27 20 % 
nástup nového módního trendu 50 36 % 

lepší dostupnost prodejce 6 4 % 
jiná odpověď 45 33 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z daného vyplývá, že pro případné zájemce o klobouky by musely nastat tyto 

skutečnosti: 

• 36 % respondentů by začalo používat klobouky za podmínky nástupu nového módního 

trendu. Nejnovější módní trendy vycházejí zejména z Itálie, Francie a Spojených států 

amerických, tudíž při masovém používání klobouků zde se dá očekávat větší poptávka 

po tomto produktu i v naší zemi; 

• 33 % dotazovaných vyjádřilo svou odpověď, a to zejména fakt, že už klobouk 

používají či že by za žádných podmínek klobouk nenosili, neboť tento styl neuznávají; 
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• 20 % zúčastněných uvedlo možnost nošení klobouků za podmínky použití moderního 

designu, myšleno při použití netradičních barevných verzí plsti a netradičních tvarů 

klobouků; 

• 7 % respondentů považuje za nutné snížit cenu prodávaných klobouků, neboť cena se 

pohybuje v rozmezí 500 Kč a výše za klobouk dle provedení a náročnosti, což se může 

jevit jako poměrně vysoká cena, avšak s přihlédnutím k náročnosti výroby je cena 

opodstatněná; 

• 4 % dotazovaných považuje za nezbytnou podmínku ke koupi pokrývky hlavy zejména 

lepší dostupnost prodejce, neboť takto specializovaných prodejen s klobouky je v rámci 

Moravskoslezského kraje velmi málo, dle všeho pouze dvě prodejny – v Ostravě a 

v Novém Jičíně. 

4.4 Rozhodující faktory pro koupi klobouku 
V námi sestaveném dotazníku jsme se zaměřili na následující faktory – cena, 

kvalita, značka a vnější vzhled a design.  

Graf  4: Preferované faktory pro koupi klobouku u dotazovaných 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 4: Preferované faktory při koupi klobouku u dotazovaných 

název  počet respondentů % podíl 
cena 16 12 % 

kvalita 25 18 % 
značka 2 1 % 

vnější vzhled a design 95 69 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Drtivá většina dotázaných – 69 % - by při koupi klobouku preferovala zejména 

vzhled a design, kdežto kvalita je až druhořadým faktorem u 18 % respondentů. 12 % 

respondentů zajímá především cena. Značka výrobku se umístila až na posledním místě 

v tomto dotazníku s pouhým 1 %. U podobného dotazníku, zaměřeném na oblast oblečení, 

by jistě výsledky dopadly jinak, neboť jak známo, u lidí v případě výběru oblečení či obuvi 

hraje nejvýznamnější podíl zejména značka daného produktu. 

4.5 Forma reklamy p ři výb ěru výrobku 
Forma prezentace výrobku je velmi důležitá pro marketingový tah při uvádění 

výrobku na trh. Je však zřejmé, že každý produkt vyžaduje jiný druh reklamy. Jistě odlišná 

reklama bude pro potraviny a jiná bude pro podporu prodeje v oblasti módy a oblečení. 

Záměrně jsme neuvedli, o jaký typ produktu v případě reklamy jde, abychom lépe 

specifikovali především preferenci u jednotlivých druhů prezentací výrobků. Do dotazníku 

jsme použili následující formy reklamy: 

• letáky, katalogy, prospekty; 

• billboardy, megabordy; 

• reklama v rozhlase či televizi; 

• předváděcí akce a módní přehlídky; 

• internetová reklama. 

Graf  5: Forma reklamy při výběru výrobku 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Forma reklamy při výběru výrobku  

název  počet respondentů % podíl 
letáky, katalogy, prospekty 51 38 % 

billboardy, megabordy 6 4 % 
reklama v rozhlase či televizi 26 19 % 

předváděcí akce a módní přehlídky 42 30 % 
internetová reklama 13 9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Letáky, katalogy a prospekty považuje 38 % dotazovaných za nejdůležitější nástroj 

k propagaci výrobku u námi vytvořeného dotazníku. Při prohlížení katalogu či letáku má 

zájemce mnoho času, aby si daný výrobek mohl prohlédnout a zhodnotit, avšak nevidí jej 

fyzicky, kdežto u předváděcích akcí a přehlídek vidí zájemce danou věc funkčně a fyzicky, 

což může významně přispět k rozhodnutí o koupi výrobku. Tuto formu reklamy preferuje 

30 % respondentů. U 19 % dotázaných převažuje reklama v rozhlase či televizi. Tato 

reklama dokáže zaujmout velkou část obyvatel, neboť televizní přijímač či rozhlas je dnes 

téměř v každé domácnosti, tudíž tato forma je plošná, ale pro firmy velmi nákladná. 

Internetová reklama se díky rozvoji informačních technologií začíná postupně rozmáhat. 

Internetové připojení se stává samozřejmostí v ekonomicky vyspělých zemích, a proto 

rozvoj této reklamy je nevyhnutelný. Tuto možnost zvolilo 9 % respondentů. Billboardy a 

megabordy svou velikostí jistě zaujmou případné zájemce, avšak tento druh je možné vidět 

zejména v hustě zastavěných sídlech či kolem důležitých silničních tahů, a proto je 

preferován pouze u 4 % dotázaných. 

4.6 Cenová relace 
Ať chceme či nikoli, cena hraje velmi významnou úlohu při výběru produktu. Pro 

tento dotazník jsme zvolili tři cenové relace, které by byli schopni vážní zájemci o klobouk 

akceptovat. Uvedli jsme následující relace: 

• cena za klobouk od 100 Kč do 500 Kč; 

• cena za klobouk od 501 Kč do 1000 Kč; 

• cena za klobouk od 1001 Kč a více. 

Každý ekonomicky vzdělaný občan by si přál co nejlevnější produkt při zachování 

nejvyšší kvality, avšak v praktickém životě je tento požadavek prakticky nereálný.  
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Tabulka 6: Kolik jsme ochotni zaplatit za kvalitní klobouk 

název  počet respondentů % podíl 
100 až 500 Kč 56 41 % 
501 až 1000 Kč 61 44 % 
1001 a více Kč 21 15 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf  6: Kolik jsme ochotni zaplatit za kvalitní kl obouk 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka a graf č. 6 uvádí, že 44 % respondentů by bylo ochotno zaplatit za kvalitní 

plstěný klobouk v rozmezí 501 až 1000 Kč, což odpovídá i možnostem výroby. Základní 

klobouk se dá v této relaci pořídit, avšak 41 % dotázaných by bylo ochotno zaplatit za 

výrobek 100 až 500 Kč, což by byl značný technologický problém, neboť při náročnosti 

výroby je prakticky nemožné nabídnout pravý plstěný klobouk v této relaci. Zde je možné 

nabídnout pouze klobouky látkové, jež nejsou tak technologicky náročné na výrobu a 

jejich cena je daleko nižší. 15 % zúčastněných by bylo ochotno zaplatit i více než 1000 Kč 

za plstěný klobouk. Takto odpovídali zejména lidé, kteří jsou obeznámeni s náročnosti 

výroby, jsou poměrně znalí v této oblasti módy a klobouky nosí. 

4.7 Značky klobouk ů 
Na českém a zahraničním trhu nenalezneme – i když by to bylo krásné – pouze 

značku Tonak, ale mnoho dalších významných producentů pokrývek hlav. Přesto je 

novojičínská značka – podle velikosti podniku a množství prodaných klobouků – jedním 
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z největších hráčů v oblasti prodeje pokrývek hlav na světě. Zeptali jsme se tedy i v tomto 

dotazníku, jaké značky respondenti znají. Je nutno podotknout, což je patrné z tabulky a 

grafu č. 7, že ze 138 dotazovaných nějakou kloboučnickou značku uvedlo 91 respondentů. 

Tabulka 7: Přehled značek klobouků 

název značky počet respondentů 
TONAK 91 
Bushman 1 
Treacy 2 

Borsalino 5 
Guerra 1 
Hückel 2 
Kangol 1 
Karpet 4 
Stetson 3 

neznám žádnou značku 47 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf  7: Přehled značek klobouků 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

91 respondentů uvedlo v odpovědi značku Tonak a někteří z tohoto počtu dokázali 

vyjmenovat i další značky, dle počtu byly odpovědi následující: 

• Borsalino – italský výrobce klobouků – uvedlo 5 respondentů; 

• Karpet  – český výrobce pokrývek hlav – uvedli 4 respondenti; 

• Stetson – americký výrobce klobouků – uvedli 3 respondenti; 

• Hückel – ochranná značka a.s. Tonak – uvedli 2 respondenti; 
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• Treacy – britský návrhář a tvůrce klobouků – uvedli 2 respondenti; 

• Kangol – britský výrobce klobouků – uvedl 1 respondent; 

• Guerra – italský výrobce klobouků – uvedl1 respondent. 

Značka Tonak je poměrně známá v rámci České republiky a toto bylo dokázáno i 

provedeným průzkumem, který však může být poněkud zavádějící, neboť byl proveden 

především v Moravskoslezském kraji. Další značky výrobců klobouků byly opět uvedeny u 

jedinců, kteří klobouk nosí či se zajímají o tento druh módy, v mladší věkové kategorii 

bohužel znalost značek klobouků není nijak valná, což tento průzkum pouze a jen potvrdil. 

Na zahraničních trzích je u mnohých zákazníků známější ochranná značka Hückel, neboť 

tato se udávala od založení podniku v roce 1799 až do jeho zestátnění v roce 1948. 

4.8 Demografické údaje 
Pro úplnost dotazníku jsme nezapomněli použít i otázky osobního typu, především 

jsme uvedli pohlaví, věkové rozmezí, pracovní poměr respondentů a také místo bydliště. 

4.8.1 Pohlaví 

Na strukturu dotazníku nemá žádný význam druh pohlaví, přesto je patrné, že 

převažovaly ženy. Dámské klobouky jsou díky barevným variacím a možnostem návrhářů 

daleko náročnější než klobouky pánské, jež se mohou zdát pro laika vždy jednotvárné. 

Graf  8: Pohlaví dotazovaných 
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Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 8: Pohlaví dotazovaných 

pohlaví počet respondentů % podíl 
muž 60 43 % 
žena 78 57 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.8.2 Věková struktura 

Cílová skupina v oblasti věku byla především mladá generace do 30 let, neboť je 

významnou generací pro módní návrháře a módní trendy. Není proto divu, že názory této 

skupiny jsou podstatné i pro vedení a.s. Tonak. 

 Z následujícího grafu je patrné, že 53 % respondentů tvořili představitelé věkové 

skupiny od 18 do 30 let. Druhé místo obsadili respondenti v rozmezí od 31 do 40 let věku 

s 20 %. 13 % dotázaných byli jedinci ve věkové skupině od 41 do 50 let a s 12 % na 

4. místě skončila věková skupina od 51 do 60 let. Na posledním stupni s 2 % odpovídali 

respondenti ve věku od 61 let a více. 

Graf  9: Oslovené věkové kategorie 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 9: Oslovené věkové kategorie 

věková kategorie počet respondentů % podíl 
18 - 30 73 53 % 
31 - 40 27 20 % 
41 - 50 18 13 % 
51 - 60 17 12 % 

61 a více 3 2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.8.3 Pracovní pom ěr 

Z tabulky a grafu je patrné, že více než polovina respondentů je v zaměstnaneckém 

poměru, ale nezanedbatelnou skupinou – 37 % – jsou zástupci skupiny představující 

především studenty, důchodce či maminky na mateřské dovolené. Zástupci osob 

samostatně výdělečně činných byly účastny jen s 9 %.  

Tabulka 10: Pracovní poměr dotazovaných 

pracovní poměr počet respondentů % podíl 
zaměstnanec 74 54 % 

osoba samostatně výdělečně činná 13 9 % 
jiná možnost (student, důchodce) 51 37 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf  10: Pracovní poměr dotazovaných 
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5 Návrhy opat ření 

5.1 Snížení náklad ů výroby klobouk ů v a. s. Tonak 
Novojičínský podnik se rozkládá na ploše několika hektarů a na této ploše jsou 

rozmístěny jednotlivé technologické linky na výrobu klobouků. V minulosti podnik 

zaměstnával téměř 4 000 lidí, avšak dnešní stav je daleko menší, s čímž souvisí i produkce, 

která se rapidně zmenšila. Bohužel, celá linka je značně rozsáhlá a zasahuje do mnoha 

budov na ploše závodu, které se musí zásobovat energiemi, především elektrickou energií, 

teplem, vodou a dalšími. Díky tomu se taktéž zvyšují výrobní náklady, jež se v poslední 

fázi promítnou do ceny výsledného produktu – klobouku.  

Možné přemístění rozsáhlé technologické linky do jednoho stavebního komplexu 

by bylo sice ekonomicky a technicky dosti náročné, avšak výrobní náklady – zejména 

energie – by se tímto krokem značně snížily, což by se dalo promítnout do ceny výrobku. 

Náklady na rekonstrukční změny – vytvoření jednoho stavebního komplexu 

s přemístěním technologické linky – by dle přibližného odhadu pracovníky a.s. Tonak 

činily přibližně 15 milionů korun. Hlavním problémem této stavební akce jsou dané 

finanční prostředky, neboť oslovené banky nemají zájem o úvěrování této akce. 

5.2 Vytvo ření reprezentativní prodejny klobouk ů v Novém Ji číně 
V mnoha dotazníkových šetřeních na území Nového Jičína v rámci informačního 

centra vyplynulo, že návštěvníci jsou velmi spokojeni se službami v tomto městě a jeho 

okolí. Muzeum Novojičínska nabízí návštěvníkům mnoho expozic, avšak nejvýznamnější 

je jistě expozice historie a výroby klobouků na Novojičínsku. Návštěvníci si zde ale 

nemohou zakoupit žádný upomínkový předmět ve tvaru klobouku či klobouk samotný, což 

považují za značný nedostatek této krásné expozice. 

Vytvoření vhodné reprezentativní prodejny s klobouky v Novém Jičíně by zajisté 

návštěvníky tohoto historického města potěšilo, zajištěna by také byla prezentace značky 

Tonak.  

 V tomto duchu byla v březnu roku 2009 vytvořena Studie proveditelnosti – „Nový 

Jičín – město klobouků“, kterou zajišťovalo město Nový Jičín ve spolupráci s Muzeem 

Novojičínska a společností Tonak. Daná studie nabízí vytvoření informačního centra na 



Bc. Václav Dorazil: Marketingový výzkum pro vybranou společnost 

2009                                                                                                                                      39 

Masarykově náměstí v domě „U Laudona“ na stavebních parcelách č. 26/1 a 28 

v katastrálním území Nový Jičín - Město, jež jsou majetkem města Nový Jičín. Tento dům 

by poskytoval zázemí pro nové informační centrum, které by aktivní formu nabídlo 

především návštěvníkům poznání technologických procesů výroby klobouků v návaznosti 

na rozvoj turistiky v regionu Poodří, Beskydy a Valašsko. Případní zájemci by si zde mohli 

zakoupit výrobky společnosti Tonak, měli by možnost si vlastnoručně vyzkoušet suroviny 

k výrobě či některé technologické postupy a na interaktivních obrazovkách by mohli 

zhlédnout zajímavosti z výroby klobouků. Projekt by vytvořil 1 nové pracovní místo, které 

by bylo hrazeno městem Nový Jičín, společnosti Tonak by tak nevznikly žádné mzdové 

náklady, naopak – prezentovala by se značka Tonak. Projekt, náklady na jehož realizaci 

jsou odhadovány na téměř 14 milionů korun, by byl v případě schválení hrazen z 92,5 % z 

Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko a zbývající část – 7,5 % - 

by byla investice města Nový Jičín. 

5.3 Výzdoba kruhových objezd ů motivy klobouk ů 
Město Nový Jičín je v rámci použití kruhových objezdů na předních místech 

v České republice. Na délce 2 kilometrů ve směru Nový Jičín – Valašské Meziříčí je 

použito 5 kruhových objezdů. Ve spolupráci s novojičínským malířem Jiřím Štipským a 

sochařem Janem Zemánkem jsme navrhli netradiční osazení těchto objezdů. V centru 

kruhového objezdu by se nacházely sochy s motivy klobouků ve velké velikosti (výška      

2 metry a šířka 1,80 metrů). Návrhy kreseb pro usazení do kruhového objezdu jsou 

uvedeny v Příloze č. 2. Možné použití materiálu a předběžné náklady na tvorbu pro jeden 

kruhový objezd jsou následující: 

• Betonový klobouk – náklady na tvorbu a ustavení – 125 000 Kč; 

• Nerezový plech – náklady na tvorbu a usazení – 250 000 Kč; 

• Plast – náklady na tvorbu a usazení – 120 000 Kč; 

• Dřevo – náklady na tvorbu a usazení – 100 000 Kč. 

Technicky reálné jsou všechny výše zmíněné návrhy, avšak trvanlivost dřeva při 

zimní údržbě, převážně solení, by se značně zmenšila i při použití vhodných nátěrů, tudíž 

dřevo se nehodí pro tento druh kruhového objezdu. Další navržené materiály jsou schopny 

odolat chemickému působení soli v zimních měsících. K dopravní bezpečnosti při použití 
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těchto soch by se musel vyjádřit Dopravní inspektorát Policie ČR, ale kruhové objezdy ve 

městech České republiky jsou běžně doplňovány různými skulpturami.  

5.4 Reklamní akce na podporu prodeje a nošení klobo uků 
Jak již ze zmíněného marketingového průzkumu vyplynulo, nástup nového 

módního trendu by přispěl k renesanci zájmu o nošení klobouků v naší zemi, zejména u 

mladší populace. Dnešní světová móda vychází především od francouzských a italských 

návrhářů, postupně se prosazují i američtí návrháři. Příslušníci mladších, ale i těch starších 

věkových skupin, se díky demokracii, svobodě cestování a používání nových informačních 

technologií zajímají daleko více o současné moderní trendy.  

Navázání spolupráce s vhodnou mediální osobností z oblasti showbyznysu či jiného 

odvětví a provedením reklamy v médiích by jistě dokázalo oslovit určitou část populace. 

V naší zemi klobouky propaguje herec Jan Přeučil, ale nikoli ve spolupráci s a.s. Tonak. 

Najít vhodnou osobu pro tento typ spolupráce, použití médií a získání finančních 

prostředků pro tuto prezentaci se však jeví jako velký problém. 
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6 Závěr 
Historie módy a odívání je stará jako lidstvo samo. Již od prvopočátků existence 

lidské populace si lidé chránili části těla, aby předešli zraněním či nepříznivým 

povětrnostním vlivům. Historie pokrývek hlav je přeci jen mladší než u ostatních oděvů, 

ale přesto se čítá na stovky let. Krásu klobouků, především v našich zemích, můžeme 

spatřovat až ve století 18., zejména však v 19. století. Tehdy se stal klobouk právoplatnou 

součástí oděvu. Pokud zhlédneme prvorepublikové filmy, nalezneme krásu tehdejšího 

odívání, ke kterému samozřejmě patřily klobouky často vídané zejména ve Fričových 

filmech z let 30. a 40. minulého století. Dnešní stav je – žel bohu – především v naší zemi, 

žalostný. 

Ve své práci jsem se zabýval marketingovým výzkumem pro kloboučnickou 

společnost Tonak, která po 210 let sídlí ve městě Nový Jičín a je úzce spjata s historií 

tohoto malebného městečka.  

V úvodní části se věnuji charakteristice společnosti, její historii a taktéž výrobní 

technologii používané při výrobě klobouků. V následující části popisuji teoretické 

vymezení marketingového výzkumu se všemi náležitostmi. Třetí část je již plně věnována 

marketingovému výzkumu a analýze. V poslední kapitole popisuji opatření, která se dají 

aplikovat pro podporu prodeje produktů značky Tonak. Nutno říci, že některé návrhy již 

dostaly zřetelnější podobu a bude o nich v blízké době jednáno.  

I přes současnou ekonomickou situaci ve světě, kdy největší ekonomiky světa 

chřadnou, se snaží novojičínský Tonak ustát tuto nelichotivou situaci. 

Provedený marketingový výzkum se 138 respondenty ukázal, že zejména mladší 

populace preferuje jiné pokrývky hlav než klobouky, zejména baseballové čepice a 

kšiltovky. Klobouky by dotazovaní preferovali za podmínky nástupu nového módního 

trendu či změny designu. Významnou roli v případě výběru hraje taktéž cena klobouku, 

která u respondentů hraje zásadní roli při koupi výrobku. Částka, kterou by dotazovaní byli 

schopni obětovat za kvalitní klobouk, se pohybuje v relaci 501 až 1 000 Kč. 

Z nepřeberného množství značek klobouků na světovém a domácím trhu z daného počtu 

138 respondentů 91 uvedlo především známost značky Tonak, která je však v tomto kraji 

uznávaná především díky své kvalitě a dlouholeté tradici. Navržená opatření, zejména 

neustálá propagace značky v médiích a taktéž návrh na zkrášlení Městské památkové 
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rezervace Nový Jičín skulpturami klobouků, považuji za reálná, avšak za podmínky 

poskytnutí přijatelných finančních zdrojů. 

Až do psaní mé bakalářské práce jsem o klobouky nejevil zájem, díky studiu 

historie a technologie výroby mi však přirostly k srdci. V současné době používám 

klobouk pro příležitostné akce, zejména jako doplněk k oděvu na ples. Ke každodennímu 

používání nemám zatím – bohužel – dostatek odvahy, což je velká škoda, neboť klobouk je 

výrazem elegance, šarmu a vytříbeného stylu. 

Mohu jen doufat, že se opět navrátí renesance klobouků a výrobky novojičínského 

kloboučnického gigantu budou k vidění nejen v naší překrásné vlasti, ale taktéž na hlavách 

obyvatel jiných států  ve všech kontinentech světa. 
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Příloha č. 1: Ukázka dotazníku 

 
Módní trend - klobouky 

 
Bc. Václav Dorazil 
VŠB – TU Ostrava 
Hornicko – geologická fakulta 
17. listopadu 15   Ostrava – Poruba 
 
Vážená paní, vážený pane, 
obracím se na Vás se žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazník popisuje analýzu 
trhu s pánskými a dámskými klobouky pro tvorbu mé diplomové práce.  Zároveň 
zdůrazňuji, že veškeré údaje uvedené v dotazníku budou sloužit pouze pro potřeby tohoto 
výzkumu a budou považovány za důvěrné. Zodpovězením dotazníku mi pomůžete 
analyzovat trh s klobouky. Vybranou odpověď, prosím, zakroužkujte. 
Mnohokráte Vám děkuji za čas věnovaný tomuto dotazníku. 
S úctou  Václav Dorazil 
 

1. Klobouky v současnosti považuji za: 
a) Zastaralý módní trend 
b) Luxusní zboží 
c) Krásnou módu, která by se měla vrátit 
d) Vlastní odpověď …………………. 
 

2. Používám tyto pokrývky hlavy (i více odpovědí možných) 
a) Klobouk plstěný či plátěný  
b) Pletená čepice  
c) Baret či fez 
d) Šátek 
e) Kšiltovka či baseballová čepice 
f) Nepoužívám pokrývku hlavy 

 
3. Klobouk bych nosil/a 

a) Za podmínky nižší ceny 
b) Za podmínky použití moderního designu 
c) Za podmínky nástupu nového módního trendu 
d) Za podmínky lepší dostupnosti prodejce  
e) Vlastní odpověď …………………….. 

 
4. Při koupi klobouku by u Vás nejvíce rozhodovala 

a) Cena 
b) Kvalita 
c) Značka 
d) Vnější vzhled a design 
 
 

5. Jaká forma reklamy Vás zaujme při výběru výrobku 
a) Letáky, katalogy, prospekty 
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b) Billboardy, megabordy 
c) Reklama v rozhlase či televizi 
d) Předváděcí akce a módní přehlídky 
e) Internetová reklama 

6. Kolik byste byl/a ochoten/na zaplatit za klobouk 
a) 100 až 500 Kč 
b) 501 až 1000 Kč 
c) 1001 a více Kč 

 
7. Jaké značky klobouků znáte 
 
………………………………………………………………………….. 

 
8. Jsem 

a) Muž 
b) Žena 

 
9. Můj věk je v rozmezí 

a) 18 – 30 
b) 31 – 40 
c) 41 – 50 
d) 51 – 60 
e) 61 a více 

 
10. V pracovním poměru jsem: 

a) Zaměstnanec 
b) Osoba samostatně výdělečně činná 
c) Jiná možnost (student, důchodce, nezaměstnaný, mateřská dovolená) 

 
 
Kraj: 
 
Město: 
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Příloha č. 2: Návrhy motivů klobouků pro kruhový objezd 
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Návrh a nákres: Jiří Štipský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


