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1 Úvod 

Na trhu neustále přibývá konkurence, je obtíţnější se prosadit, a proto se hledají jiné, 

neotřelé, nové cesty k zákazníkům, které na sebe dokáţí více upozornit a zaujmout. Čím dál 

více se zákazník zajímá o svého obchodního partnera, jeho reputaci, co se o něm píše 

v novinách a jak se o něm hovoří mezi lidmi. Na základě takových informací si dokáţe 

obchodní partner ucelit ve svém vědomí svoji představu, jak se bude chovat při jednání nebo 

při řešení sporu a zda je solidní. 

Image podniku není pouze výsledkem reklam a komunikačních nástrojů, ale je také 

výsledkem vlastní podnikové kultury, reálného chování a veškerých aktivit všech 

zaměstnanců firmy. Pozitivní image dodává společnosti autoritu, která je základem úspěchu 

a prosperity na trhu, neboť ne vţdy lidé kupují to, co je kvalitní, ale to co má reputaci. 

Pozitivní image je tedy velká konkurenční výhoda. 

Téma diplomové práce, které zní „Analýza společnosti na trhu s elektrickou energií“, 

jsem si vybrala, protoţe jsem získala stáţ díky Ekonomické fakultě Vysoké škole báňské - 

Technické univerzitě Ostrava, kde se pro studenty uskutečnil program „Inkubátor 

talentovaných ekonomů a managerů“. Po výběrovém řízení jsem získala studentskou stáţ 

v ČEZ Zákaznické sluţby, s. r. o. sídlící v Ostravě. Díky tomu, ţe jsem mohla projít a poznat 

celou společnost, rozhodla jsem se psát diplomovou práci právě o Skupině ČEZ. Zajímalo mě, 

co si o společnosti myslí lidé kolem mě a jak na společnost nahlíţejí.  

V diplomové práci jsem měla vytyčen hlavní cíl, a to analyzovat image společnosti 

Skupiny ČEZ na trhu s elektrickou energií. Zajímá mě positioning v mysli respondentů 

o Skupině ČEZ, zda si respondenti vybaví logo a jeho barvy, jak na celou společnost nahlíţí 

a zda si uvědomují, v jakých oblastech (sponzorství, věda a výzkum, sport, charita) se 

společnost angaţuje. 

Elektrická energie se stala nedílnou součástí ţivota lidí v 21. století „V podobě 

elektrického světla se utkala v souboji s petrolejem a plynem, v elektrických kilowattech 

předstihla koňskou sílu a páru, vybojovala prvenství v lékařské, komunikační, hospodářské 

i průmyslové technice.“ 23, str. 11. Společnost prodávající elektrickou energii má obrovský 

potenciál a slibnou budoucnost.  
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2 Charakteristika společnosti ČEZ 

Následující kapitola obsahuje základní údaje o firmě, jejím vzniku a strategiích. 

Součástí kapitoly je charakteristika vizuálního stylu Skupiny ČEZ, jak se společnost 

prezentuje navenek a jak komunikuje s veřejností.  

2.1 Trh s elektrickou energií 

Významná data z historie české elektroenergetiky 

V roce 1919 byl přijat zákon o všeobecné elektrifikaci. V této době mělo přístup 

k elektřině pouhých 34 % obyvatel. Elektrifikace celého území českých zemí proběhla aţ 

roku 1955. Zásadní vliv na rozvoj ekonomiky a elektroenergetiky měly jaderné elektrárny. 

První jaderná elektrárna v České republice se jmenuje Dukovany a patří mezi největší 

energetické zdroje společnosti ČEZ, a. s. Výstavba začala rokem 1978 a roku 1985 byl 

uveden do provozu první blok. Druhá jaderná elektrárna Temelín se začala stavět roku 1987 

a zkušební provoz byl zahájen v roce 2002. 2; 13  

Liberalizace trhu s elektrickou energií 

Otevírání trhu s elektřinou probíhalo v České republice od 1. ledna 2002, kdy se 

postupně jednotlivé kategorie původně chráněných zákazníků (stanovoval Energetický 

regulační úřad) stávaly oprávněnými zákazníky s právem volby dodavatele elektřiny.  

Průběh liberalizace: 

 Od 1. ledna 2002 – zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh. 

 Od 1. ledna 2003 – zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh. 

 Od 1. ledna 2004 – všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo 

domácností. 

 Od 1. ledna 2005 – všichni koneční zákazníci mimo domácností. 

 Od 1. ledna 2006 – všichni koneční zákazníci včetně domácností. 14 
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 Kaţdý zákazník má tedy moţnost bezplatné změny dodavatele a tím i do jisté výše 

ovlivnit výši celkových nákladů za dodávku elektrické energie.  

Distribuční území ČR 

Pro přiblíţení energetiky České republiky k platným normám Evropské unie se 

oddělila distribuce od obchodu, jedná se o tzv. unbundling. Tzn., ţe výsledná cena dodávky 

elektřiny se skládá ze dvou základních částí. První část je regulována Energetickým 

regulačním úřadem (tzv. ERU). Do této sloţky spadají všechny činnosti spojené s dopravou 

elektřiny od výrobce ke konečnému zákazníkovi, tedy distribuce, systémové sluţby a náklady 

spojené s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. K druhé části – neregulované, 

patří cena silové elektřiny, která závisí na nabídce jednotlivých obchodníků s elektřinou.  

Toto rozdělení vytvořilo novou strukturu s podmínkami pro zdravou konkurenci. 

V zemích západní Evropy je toto rozdělení obvyklé. Česká republika je rozdělena do třech 

distribučních území. Nejmenší území se nachází kolem Prahy a vlastní jej PRE Distribuce. 

Jiţní Čechy a jiţní Morava spadá pod společnost E.ON Distribuce. Nejrozsáhlejší oblast 

distribuce, tedy celý zbytek České republiky vlastní ČEZ Distribuce. Obrázek s vyznačenými 

oblastmi se nachází v příloze 1 pod názvem Obr. 4. 2; 14 

2.2 O společnosti Skupiny ČEZ 

Akciová společnost ČEZ byla zaloţena v roce 1992 Fondem národního majetku České 

republiky s hlavním sídlem v Praze 4 na Duhové ulici 2/1444. Základní kapitál společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku činil k 31. 12. 2009 celkem 53 798 975 900 Kč. Skládal se 

z 537 989 759 ks akcií o nominální hodnotě 100 Kč. Emisní kurz všech akcií byl plně splacen. 

Všechny akcie měly zaknihovanou podobu, zněly na majitele a byly přijaté k obchodování na 

oficiálním trhu (kótování akcií). 1 

 Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím 

související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem 

tepla a od června roku 2010 i prodejem plynu. Hlavním akcionářem je Česká republika, pro 

kterou vykonává správu jejího akciového podílu Ministerstvo financí České republiky. Kromě 

výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, 

jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údrţby energetických zařízení, těţby surovin 
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nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři 

největší výrobce tepla v České republice. 1 

Logo společnosti Skupina ČEZ se nachází k nahlédnutí v příloze 1 pod názvem Obr. 1. 

Vedení společnosti Skupiny ČEZ tvoří Představenstvo, Dozorčí rada a Vrcholové vedení 

společnosti Zákaznických sluţeb, s. r. o. můţeme vidět v příloze jako Obr. 3. 

Skupina ČEZ vznikla spojením ČEZ, a. s. s distribučními společnostmi: 

 Severočeská energetika 

 Severomoravská energetika 

 Středočeská energetika  

 Východočeská energetika  

 Západočeská energetika  

Tímto sloučením se Skupina ČEZ stala nejvýznamnějším energetickým uskupením 

regionu střední a východní Evropy a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu 

zákazníků. Patří mezi první desítku největších energetických koncernů a můţe se povaţovat 

za nejsilnější subjekt na domácím trhu s elektřinou. Zahraniční fúze a akvizice Skupiny ČEZ 

s třemi bulharskými distribučními společnostmi, jednou rumunskou distribuční společností, 

dvěma polskými a jednou bulharskou elektrárnou je uskupením s mezinárodní působností 

sdruţujícím více neţ 90 českých i zahraničních společností. 14; 28 

V České republice se skládá Skupina ČEZ z několika společností: 

 ČEZ Distribuce, a. s. 

 ČEZ Energetické produkty, s. r. o.  

 ČEZ Energetické sluţby, s. r. o.  

 ČEZ ICT Services, a. s. 

 ČEZ Logistika, s. r. o.  

 ČEZ Měření, s. r. o.  

 ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. 

 ČEZ Prodej, s. r. o. 

 ČEZ Správa majetku, s. r. o. 

 ČEZ Teplárenská, a. s.  

 ČEZ Zákaznické sluţby, s. r. o. 

 Lomy Mořina, spol. s r. o. 

 Severočeské doly, a. s. 

 ŠKODA PRAHA Invest, s. r. o. 

 Ústav jaderného výzkumu Řeţ, a. s. 
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Společnost vyrábí aţ šedesát tisíc gigawatthodin elektrické energie ročně, na 

Skupinu ČEZ tím připadají téměř tři čtvrtiny výroby v České republice. 

ČEZ provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných výrobních zdrojů na území ČR, 

3 uhelné zdroje v zahraničí, 34 vodních elektráren včetně třech přečerpávacích, 3 lokality 

s větrnými elektrárnami a 7 slunečních elektráren. Portfolio výroby elektrické energie je 

velmi diverzifikované, proto umoţňuje společnosti pruţně reagovat na poţadavky 

zákazníků a navíc poskytovat spolehlivý provoz elektrizační soustavy. 2 

Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ 

Hospodářská recese v roce 2009 měla vliv na spotřebu elektřiny v České 

republice. Spotřeba klesla o 6 %. I přes hospodářskou krizi se společnosti podařilo 

dosáhnout výborných úspěchů. Výsledky hospodaření jsou uvedené na obrázku 

v příloze 1 pod názvem Obr. 6 - Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ 14, 28. Na grafu 

jsou vyznačené tři zajímavé výsledky společnosti roku 2009 a pro lepší meziroční 

srovnání i výsledky roku 2008. 

Provozní výnosy za rok 2009 činily celkem 196,4 mld. Kč. EBITDA – provozní 

zisk před odpisy dosáhl 91,1 mld. Kč. Od minulého roku vzrostl o 2,4 mld. Kč. A zisk po 

zdanění činil 51,9 mld. Kč, coţ je nejlepší výsledek v historii Skupiny ČEZ. 28 

2.3 Vize, strategie a principy společnosti 

„Skupina ČEZ je dynamickým, integrovaným energetickým koncernem, působícím 

v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku, s ústředím v České republice.“ 

27; str. 2 Posláním Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost a zajistit dlouhodobý růst 

hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se 

jedničkou na trhu s elektrickou energií ve střední a jihovýchodní Evropě. 13 

Strategie Skupiny (Příloha 1;Obr. 5), má tvar „chrámu“ se čtyřmi pilíři, které 

představují jednotlivé strategie společnosti, a to Zvyšování efektivity, Zahraniční 

expanze, Obnova výrobních zdrojů a Inovace. V září roku 2010 navíc přibyl program 

NOVÁ VIZE. Firemní kultura je definovaná do sedmi principů a je součástí základny 

„chrámu“. 14; 28; 26 
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2.3.1 Nová vize 

Po letech dynamického růstu se hospodářské výsledky a finanční situace 

významně zhoršily. Proto má společnost v plánu v příštích pěti letech místo další 

expanze změnit strategii a soustředit se spíše na stabilizaci a konsolidaci. Změny by měly 

nastartovat další budoucí růst Skupiny ČEZ. Nový stabilizační program se zahájil pod 

heslem ČEZ NOVÁ VIZE. Ambice společnosti jsou překonat výkonnost trhu evropských 

utilit a vydělávat peníze svojí znalostí a schopností. 

Koncem roku 2010 se plánuje program, který bude rozpracován do úkolů 

a akčních kroků jednotlivých divizí a společností. Realizace bude zahájena rokem 2011. 

Úspěch programu závisí na aktivním zapojení všech zaměstnanců.  

2.3.2 Program Efektivita 

V březnu 2007 společnost vyhlásila program Zvyšování efektivity. Cílem 

zvyšování efektivity je snaha o lepší výkonnost a zařazení mezi nejefektivnější 

společnosti evropské energetiky. Struktura programu zahrnuje celkem 14 projektů, z toho 

je 8 klíčových. Klíčové projekty mají několik společných rysů - zlepšení kvality, zvýšení 

výkonnosti a sniţování nákladů.  

1. Transformace ICT – cílem je podpořit poskytované sluţby v informačních 

a telekomunikačních technologiích. 

2. Štíhlá firma – snaha o zavedení řídících kontrolních nástrojů vedoucích ke sníţení 

reţijních nástrojů. 

3. Nejlepší praxe v distribuci – zefektivnit činnost v distribuci na úroveň nejlepších 

evropských energetických společností. 

4. Integrace zahraničních majetkových účastí – plné začlenění zahraniční majetkové 

účasti do Skupiny ČEZ. 

5. Bezpečně 15 TERA ETE – bezpečné posunutí ukazatele elektrárny Temelín do 

první čtvrtiny světových jaderných elektráren. 

6. Bezpečně 16 TERA EDU – vyuţití rezerv projektu jaderné elektrárny Dukovany 
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a zkušeností zaměstnanců s řízením odstávek na zvýšení výkonnosti  

7. LTO EDU – má zajistit provoz jaderné elektrárny Dukovany za termínem 

projektové ţivotnosti, tedy po roce 2015 a po etapách prodluţovat ţivotnost 

elektrárny. 

8. Efektivita v prodeji a obsluze - snaha být do roku 2015 kvalitním a nákladově 

efektivním poskytovatelem multikomoditních sluţeb se zaměřením na prodej. 

Kromě těchto klíčových projektů mají jednotlivé divize stanoveny optimalizační 

opatření, které napomohou najít správný poměr mezi kvalitou a nákladů v jednotlivých 

útvarech. Program Efektivita je v kompetenci místopředsedy představenstva a výkonného 

ředitele ČEZ, a. s., Daniela Beneše. 28 

2.3.3 Program Inovace 

Program Inovace by měla doplnit hlavní podnikatelské aktivity tak, aby 

společnost posílila pozici na trhu a zlepšilo se tak vnímání značky. Novým trendem 

společnosti se stala environmentální regulace, snaha o zvyšování energetické účinnosti 

a sniţování emisí, klesající zásoby primárních zdrojů a objevují se i příleţitosti v podobě 

nových technologií a obchodních modelů. Pro řízení a realizaci záměrů v oblasti inovace 

se vyhlásila iniciativa s názvem FutureMotion - Energie zítřka.  

FutureMotion 

FutureMotion je systematická podpora vědy a výzkumu a podpora zavádění 

nadějných technologií do ţivota. Společnost chce dosáhnout: 

 lepšího vyuţívání zdrojů ve výrobě, spotřebě i distribuci, za účelem sníţení zátěţe 

Země; 

 zdokonalení nových technologií, které by mohli dopomoci ke sníţení dopadu na 

ţivotní prostředí; 

 rozšíření moţnosti lidí rozhodovat o svém způsobu vyuţití energií;  

 vyuţití elektřiny jako nejčistší energie - například vytvoření podmínek pro zavedení 
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elektromobilů. 8; 26 

Iniciativa FutureMotion má čtyři strategické směry: 

Podpora vědy a výzkumu a využití nových technologií. Společnost připravuje 

plán, ve kterém by se měli na výrobu elektrické energie podílet více obnovitelné zdroje, 

například geotermální energie a technologie „fotovoltaiky“. Významnou roli sehrává 

i biomasa. Prozatím není projekt sehraný se zemědělstvím, je třeba se v budoucnu více 

zaměřit na pěstování plodin vhodných pro biomasu. Společnost vidí budoucnost také 

v moţnosti akumulaci energie. Elektřinu není moţné skladovat, nemůţe se vyrábět do 

zásoby. Při větších výkyvech nebo v případě výpadku elektřiny, by mohla akumulace 

energie slouţit jako záloţní zdroj. V současné době tento problém řeší pouze 

přečerpávající elektrárny (např. Dlouhé Stráně).  

Budoucnost vidí společnost v kogeneraci energie. Důvtip spočívá v tom, ţe 

energii přemění nejen na elektrickou energii, ale i třeba na teplo (nebo chlad – tj. 

trigenerace). V elektrárnách se při vyrábění elektrické energie zbytečně vypouští do 

ovzduší teplo, je bez uţitku. Vyuţití tepla by šetřilo vytápění domovů. Největší potenciál 

uplatnění bude ve velkých objektech, jako jsou nemocnice, obchodní centra, velké úřední 

budovy, hotelové komplexy apod. 

Smart Grids se uskuteční ve třech lokalitách v letech 2010 – 2013 vymění 

elektroměry za Smart Meters (chytré elektroměry). Jednou z lokalit je město Vrchlabí, 

kde se domácnosti vybaví „chytrými elektroměry“. Díky novým elektroměrům uţivatelé 

získají lepší přehled o své spotřebě energie, poznají kolik peněz a v jakém časovém 

úseku dne za elektřinu utratí. V důsledku toho se zákazník můţe rozhodnout, zda přesune 

některé energeticky náročné činnosti, jako je třeba praní, do období mimo energetickou 

špičku, kdy je pro něj elektřina levnější. Také se do budoucna počítá s tím, ţe spotřebiče 

budou mít automatické zapnutí v těch časech, kdy nastane přebytek elektřiny a tím by byl 

i provoz levnější.  

Projektem – Elektromobilita, společnost reaguje na nové výzvy a vývojové 

trendy ve světové energetice. Doprava je významný sektor, se kterým se váţe 

i znečišťování ţivotního prostředí. Lze očekávat, ţe stále zvyšující se pozornost 

veřejnosti na klimatické problémy, můţe do určité míry napomoci právě program 
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elektromobility. Vidina „bezemisní“ dopravy s levnějším provozem, nízkou hlučností, 

pomalejším opotřebením a navíc nezávislá na ropě, má obrovský potenciál. Pochopitelně 

jde také o novou podnikatelsky obchodní příleţitost, která posílí konkurenceschopnost 

společnosti. Skupina ČEZ ve Vrchlabí pro tato vozidla postaví šest dobíjecích stanic. 

U tohoto projektu jsou zatím nedostatky, na kterých společnost intenzivně pracuje. 

Nevýhodami elektromobilů jsou: nízká dojezdová vzdálenost, vysoké počáteční investice 

souvisejícím s pořízením baterie, jejich klesající kapacita a nízká rychlost dobíjení 

vozidla.  

O elektřině lze uvaţovat i z jiného úhlu pohledu. Výzkumným projektem 

s podporou Skupiny ČEZ je vývoj vodíkového autobusu poháněného elektřinou 

nazývaným TriHyBus. TriHyBus bude slouţit pro městskou dopravu, jako prvním 

městem, kde se tato novinka vyzkouší, budou Neratovice. Při provozu nevznikají ţádné 

škodlivé emise a minimální je i hladina hluku.  

Tento inteligentní projekt se rozvíjí i ve světě a velice úspěšně, jako například 

ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Itálii, Španělsku, Francii či Irsku. 

(Příloha 1 pod názvem Obr. 8 a Obr. 9). 

2.4 Vizuální styl Skupiny ČEZ  

Společnost komunikuje s nejširší veřejností tváří v tvář v zákaznických centrech, 

po telefonu se zákaznickou linkou, na internetu pomocí Virtuální obchodní kanceláře 

i pomocí tzv. Oranţového průvodce – jde o menší broţuru, kterou společnost posílá 

jednou ročně zákazníkům. S odbornou veřejností a studenty se Skupina ČEZ představuje 

na nejrůznějších veletrzích, výstavách a profesních setkání. S veřejností se společnost 

dorozumívá prostřednictvím televize, rozhlasu, celostátních a regionálních deníků, 

týdeníků a měsíčníků, popřípadě internetových informačních serverů. Na internetové 

adrese má informace k dispozici v českém, anglickém, částečně i německém a polském 

jazyku.  

Grafický manuál 

Grafický manuál v sobě obsahuje zásady jednotného vizuálního stylu Skupiny 

ČEZ a návod pro pouţívání prostředků jednotného vizuálního stylu. Slouţí k tvorbě 
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předloh zvláště pro merkantilní tiskoviny, zpracované přímo na míru společnosti, aby 

společnost mohla skutečně vystupovat navenek jednotně. Manuál je rozdělen do několika 

kapitol. Jednotlivé kapitoly se věnují obchodní značce, typografii, merkantilním 

tiskovinám, formulářům, marketingové komunikaci, publikaci, prezentaci, orientačním 

systémům, označení dopravních prostředků a o aplikaci loga na oděvech a třírozměrných 

propagačních předmětech.  

Společnost Skupina ČEZ si zakládá na viditelném dobře rozpoznatelném prvku 

prezentování se. Má sjednocený vizuální styl, jehoţ základem jsou určité nástroje, které 

zvýrazňují obchodní označení a obchodní jméno. Nejdůleţitějšími nástroji jsou: 

 logo 

 barevnost 

 zvolené písmo 

Jednotný vizuální styl je způsob prezentace společnosti uvnitř i navenek při 

podnikatelské činnosti. Posiluje hodnotu firmy a zajišťuje její individualizaci na 

energetických trzích. Hlavním cílem je orientovat, informovat a upoutat veřejnost 

a obchodní partnery. 4; 27 

Výtah z manuálu o obchodním jméně společnosti ČEZ, a. s. 

 Obchodní jméno ČEZ, a. s. se pouţívá v nesklonném tvaru, rodu muţského a píše 

se zásadně velkými písmeny.  

 Zkratku a. s. lze nahradit celým souslovím akciová společnost a skloňování 

sousloví je povoleno. Umístit se můţe jak před, tak i za obchodní jméno.  

 Nedoporučuje se pouţívání zkratky a. s. v mluveném projevu.  

 Skloňování výrazu ČEZ je zakázáno.  

 Pro bliţší specifikaci společnosti je moţné pouţít spojení s dovětkem: energetická 

společnost ČEZ, a. s., energetická Skupina ČEZ. 

Grafický manuál obsahuje obchodní značku Skupiny ČEZ, konstrukci značky, 
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barvu značky a dodatkové barvy, logotyp Skupina ČEZ, konstrukce logotypu, barevné 

provedení, černobílé provedení, zakázané varianty značky a logotypu, atd. Pro názornou 

ukázku je vloţena část manuálu o obchodní značce do třetí přílohy. (Příloha č. 3 - 

Obchodní značka Skupiny ČEZ) 

Logo Skupiny ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného 

vizuálního stylu. Je ve tvaru čtverce, uvnitř se nachází stylizované písmeno E jako 

symbol energie. Tímto jednoduchým spojením oranţové a bílé barvy s geometrickým 

provedením, se snadno dostává do podvědomí zákazníků a dobře se pamatuje. 

V celkovém dojmu by mělo logo evokovat stabilitu, efektivitu, vstřícnost a spolehlivost 

firmy. Společnost má stanovené i základní podmínky pro prezentaci loga. Je zakázáno ho 

jakkoli deformovat a musí se i pečlivě volit velikost.  

Jako základní barvu si společnost vybrala oranţovou (dána vzorníkem 

PANTONE®  – typ 172), symbolizuje slunce, působí optimisticky a moderně. 

Doplňkové barvy světle šedá (PANTONE® - Cool Gray 5) a tmavě šedá (PANTONE® - 

Cool Gray 10) působí decentně a důstojně. Ve speciálních aplikacích je šedá barva 

nahrazena stříbrnou (PANTONE® - 877). Kombinace šedých barev a oranţové se 

vhodně doplňují a krásně vyniknou. 

U obchodní značky ČEZ je písmo typu FUTURA CEZ – geometrické, elegantní 

a bezpatkové písmo. „Pouţívá se výhradně ve verzálkách (velká písmena) a jen v řezech 

DEMI a MEDIUM. Doplňkovým písmem je k němu ARIAL a NIMBUS CEZ. Jiné neţ 

uvedené typy nesmějí být pouţívány, aby nebyl porušen jednotný vizuální styl.“ 4 

2.5 Programy nadace ČEZ  

Nadaci ČEZ zaloţila společnost v roce 2002, aby zlepšila své jméno a stala 

se největším firemním dárcem v České republice. Logo Nadace je součástí přílohy 1 jako 

Obr. 2. Od roku 2002 věnovala více neţ jednu miliardu korun na různé projekty. Heslo 

společnosti zní – Přinášíme energii do Vašeho ţivota. Nadace ČEZ podporuje nejrůznější 

projekty na aktivní ţivot dětí a mládeţe, zlepšení kvality ţivota znevýhodněných skupin 

obyvatel a celkový rozvoj aktivit občanské společnosti. Tyto oblasti zahrnují projekty 

Oranţová hřiště, Oranţové kolo a Podpora regionů. Pro rok 2010 připravila Nadace ČEZ 
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i další projekty pro školy - Oranţová učebna a Oranţové schody. 5 

2.5.1 Oranžová hřiště    

Pomocí tohoto projektu společnost financuje výstavbu a modernizaci dětských 

a sportovních hřišť. Celkem jiţ bylo postaveno 144 dětských, sportovních 

a multifunkčních Oranţových hřišť. Schéma působení společnosti je v příloze 1 jako 

Obr. 10, kde jsou vyznačena místa s realizovanými projekty. Rozprostírá se po celé 

České republice. Lokalizace projektů se koncentruje především okolo větších měst. 

Soustřeďují se především do oblastí Ústí nad Labem, Prahy, Plzně, Českých Budějovic, 

Brna a Ostravy. Podle počtu uskutečněných programu lze soudit, ţe je to jeden ze 

stěţejních programů sponzorování a charity. 

V současné době je o projekt značný zájem, společnost se mu věnuje od roku 

2003. Zahrnuje např. houpačky, pískoviště a prolézačky – ve formě ţebříků dřevěných 

hradů se skluzavkou nebo lanové pyramidy. Tyto prvky musí splňovat náročné 

bezpečnostní normy.  

2.5.2 Oranžové kolo 

Jde o celostátní projekt, dříve pod názvem „Duhové kolo“, který umoţňuje 

veřejnosti přispět vlastním fyzickým úsilím, konkrétně šlapáním na speciálně upraveném 

kole. Energii vyrobenou šlapáním společnost věnuje některé z dobročinných společností. 

Nadace ČEZ pozvala v roce 2010 i známé osobnosti - olympijskou vítězku 

rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka, 

aby roztočili pedály ve prospěch neziskových organizací.  

2.5.3 Podpora v regionech 

Velmi rozsáhlý program zaměřený na zvýšení kvality ţivota v oblastech, kde 

společnost ČEZ působí, se nazývá Podpora regionů. Jedná se o příspěvky do místní 

infrastruktury (budování silnic a chodníků, veřejné osvětlení, kanalizace), zdravotnictví, 

sociální oblasti, kultury, sportu, společenského ţivota, vzdělávání, či ţivotního 

prostředí. Společnost usiluje o zkvalitnění ţivota obyvatel a navození lepších 

sousedských vztahů. Na obrázku v příloze 1 pod názvem  Obr. 11, jsou vyznačená místa, 
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na které se společnost zaměřila. Program podpora v regionech je koncentrována 

především do větších měst a jejich okolí. Převáţná část se realizovala spíše v Čechách 

neţ na Moravě.  

2.5.4 Oranžová učebna 

Oranţová učebna napomáhá školám zvýšit kvalitu výuky především technických 

a přírodovědeckých předmětů (fyzika, chemie, laboratoře). Základní, střední a vyšší 

odborné školy dostanou lepší vybavení, například výukové simulátory, výpočetní 

techniku nebo interaktivní tabule. Grant je omezen maximální částkou jednorázového 

příspěvku ve výši 200 tisíc korun.  

2.5.5 Oranžové schody 

Pro základní a střední školy společnost zaměřila program na odstranění 

architektonických bariér. Ţáci se zdravotním postiţením budou mít lepší přístup do škol, 

pomocí plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných 

naváděcích systémů, apod. Cílem je napomoci začlenění tělesně postiţených do běţného 

ţivota a přirozeného sociálního prostředí.  

2.5.6 Ostatní programy Nadace ČEZ 

Na kole s oranžovou energií 

Fyzická aktivita a pohyb tvoří nedílnou součást zdravého osobnostního vývoje. 

V České republice na kole jezdí všichni od předškolního aţ po důchodový věk. 

Cyklostezky byly financovány za přispění Nadace ČEZ buď přímo, nebo byla u realizace 

jako významný partner. Podél cyklostezek se vyskytují pro cyklisty oddechová 

odpočívadla a informační tabule, doplněné o zajímavosti přírodního a historického 

charakteru blízkého okolí. V příloze 1 je mapa s vyznačenými stezkami - Obr. 12, která 

vyznačuje území, kde se projekty realizovaly. Je logické, ţe se vyskytují v oblastech jiţní 

Moravy, kde je cestovní ruch vyhledávaný rodinami právě pro aktivní dovolenou. Na 

první pohled je zřejmé, ţe počet těchto projektů zdaleka nedosahuje na takovou úroveň, 

jako jsou Oranţová hřiště nebo Podpora v regionech. 
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Na lyžích po oranžové stopě 

Příznivci sportovních aktivit si mohou dopřát aktivní pohyb i v zimě, na místě 

cyklostezek jsou atraktivní běţecké stopy. Právě na úpravu a pravidelné protahování stop 

pomocí strojní údrţby ČEZ přispívá. Na trasách najdeme informační tabule pro lyţaře, 

např. kde se nachází a jak nejlépe namazat lyţe.  

Pomoc potřebným 

Na základě iniciativy zaměstnanců Skupiny ČEZ, společnost začlenila pomoc 

potřebným do aktivit firemního dobrovolnictví. Kaţdý zaměstnanec můţe jeden 

kalendářní den v roce strávit dobrovolnickou činností v několika organizacích. Program 

se jmenuje Čas pro dobrou věc, realizuje se jiţ od roku 2008 s vysokým pozitivním 

ohlasem. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemohou zaměstnanci zapojit, mají moţnost 

přispět na předvánoční sbírky – Plníme přání, myslíme na druhé. Sbírky probíhají jiţ od 

roku 2007 a pomáhají opuštěným dětem, klientům v azylových domech, lidem uvázaným 

na vozíčku po těţkých úrazech apod. Při vizuálním srovnání, kde se projekty 

uskutečňovaly (příloha 1 - Obr. 14) a kde sídlí dceřiné společnosti Skupiny ČEZ 

(příloha 1 - Obr. 10), dochází logicky k vzájemnému propojení a závislosti na sobě. 

Jelikoţ pomáhají zaměstnanci společností, programy se uskutečňují poblíţ sídel 

společností. 

Kultura 

Kultura vnitřně obohacuje člověka, proto se Nadace ČEZ dlouhodobě a aktivně 

podílí na zpřístupňování kulturního poznání pro široký okruh lidí. Od roku 2001 je 

Skupina ČEZ generálním partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 

který patří mezi nejprestiţnější ve střední Evropě. Projekty mají nejen mezinárodní 

a celonárodní charakter, ale i lokální. Takové akce jsou převáţně pro úzký okruh 

místních obyvatel. Rozvoj divadel, filmů, hudbě, výtvarnému umění, designu nebo 

kulturním památkám, které potřebují rekonstruovat, tomu všemu společnost napomáhá. 

ČEZ respektuje různorodý vkus obyvatel České republiky a podporuje různé oblasti 

hudby – rockové, folkové festivaly, operu, dechovky, muzikály, klasickou hudbu 

i orchestrální tvorbu souboru mentálně handicapovaných. U podpořených projektů se ale 
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vţdy očekává jisté kvalitní provedení a umělecká hodnota. 

Zdraví 

Skupina ČEZ podporuje širokou škálu zdravotnických zařízení, nemocnice, 

rehabilitační centra, aţ po stacionáře a hospice. Nakoupí moderní přístroje, pomůcky, 

rekonstruuje prostory určené pacientům, dokonce i přispívá na celoţivotní vzdělávání 

lékařů. Nezaměřuje se tedy pouze na pacienty, ale cíleně vkládá své finanční prostředky 

tak, aby profitovali všichni. 

2.5.7 Aktivita ČEZ proti krizi 

ČEZ přišel s celoplošnou mediální kampaní v roce 2009, jejímţ obsahem bylo 

upozornění na nepříjemné dopady hospodářské krize a moţnosti jejich řešení. Tato 

iniciativa je postavena na třech pilířích, které lze vidět viz příloha Obr. 15. 

První pilíř byl zacílen pro domácnosti, které byly postiţené nezaměstnaností. Pro 

21 tisíc domácností, které se ocitli vlivem krize v tíţivé ţivotní situaci, společnost 

zaplatila v rámci pojištění 3 měsíční platby za elektřinu. Dohromady činila částka okolo 

120 milionů korun.  

Dalším pilířem bylo navýšení plánované investice do výroby a distribuce 

elektřiny. Čímţ společnost poskytla rychlou pomoc zaměstnavatelům k zachránění 

pracovních míst. Navýšení investic směřuje především na zajištění kvality a spolehlivosti 

dodávek elektřiny a investice zaměřené na sníţení ekologických zátěţí.  

Poslední pilíř v boji proti krizi směřuje k ţivnostníkům. ČEZ nabídl menším 

podnikatelům moţnost posunout se placení záloh o jeden měsíc. Pomoc je ale pouze 

dočasná, uvolní se cash - flow a dojde ke sníţení potřeby úvěrů a kontokorentů. 10 

2.5.8 Povodňová pomoc 

Silnou stránkou společnosti jsou reakce na společenské problémy obyvatel. 

V roce 2009 vyhlásila vstřícnou akci nasměrovanou na obyvatele i firmy, kteří byli 

zasaţeni povodněmi. Nárok zahrnoval odpuštění tří měsíčních zálohových plateb na 

elektřinu a bezplatnou inspekční prohlídku připojení odběrných míst. Ten, kdo byl 
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zasaţen ničivými záplavami, mohl zavolat na linku 840 840 840. Energetici ověřili, zda 

mají volající skutečně nárok na slevu, a během jednoho aţ dvou dnů jim zaslali přiznání 

nároku. 

Navíc v létě roku 2009 pomáhalo 80 vybavených dobrovolníků v několika 

zasaţených obcích. Podpora zahrnovala čistění studen, oklepávání omítky, stěhování 

nábytku a čištění vodních toků. Organizaci ADRA, která organizovala výpomoc, byl 

dlouhodobě propůjčen vůz Ford Tranzit a karty v hodnotě 20 tisíc korun na pohonné 

hmoty. 10 
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3 Teoretická východiska image 

Následující kapitola pojednává o firemní identitě a image společnosti. Protoţe 

image je jedním z nejsilnějších motorů spotřebitelského zájmu o produktech 

a významným zdrojem úspěchu společností, je důleţité si jej vyjasnit a definovat. 

Součástí image je důleţitá komunikace s veřejností, takové komunikaci se říká firemní 

identita. Firemní identita a image spolu navzájem souvisí, protoţe oba pojmy spolu 

budují navzájem silný image. 

3.1 Pojem image 

„Dobré jméno a přízeň je víc neţ zlato a stříbro“, tato věta byla napsána jiţ 

v dávné době v bibli a dnes platí tato pravda stonásobně více. Je známo, ţe dobré jméno 

je předpokladem úspěchů dnešních, ale zejména zítřejších. Ono „dobré jméno“ se 

v modernějším pojetí nazývá image. Image pochází z latinského slova „imago“ 

a znamená podobu, představu nebo obraz. 20 

Image má povahu zobecnělého a zjednodušeného symbolu, jeho základ je souhrn 

představ, postojů, názorů a zkušeností jedinců ve vztahu k určitému objektu. 24 

Image lze chápat jako určitou představu, kterou si o společnosti vytvoří kaţdý 

sám na základě svých osobních zkušeností. Dalšími vlivy ovlivňující image, jsou média 

a reference od osob z blízkého okolí. Pozitivní image společnosti je důleţitá konkurenční 

výhoda. Zákazník se spíše rozhodne pro výrobek, sluţbu či cokoli jiného, jestliţe to 

nabídne firma, která si vybudovala silný pozitivní image. 17 

„Vjemy jsou realita“ uvádí Gregory, J. R. a Wiechmann, J. G
1
. v publikaci 

o image společnosti. Image společnosti je postavena na tom, jak ji veřejnost vnímá. Jsou 

                                                 

1
 GREGORY, J. R. a WIECHMANN, J. G. Marketing Corporate Image. The company 

as your number one product. 2nd. ed., Chicago: NTC Business Books, 1998. 

ISBN 0-8442-3307-2 
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to jakési předem přijaté myšlenky a předsudky, které si zákazníci vytvoří během času. 

Jejich vjemy nemusí vţdy přesně zobrazovat pravý profil společnosti, ale pro veřejnost je 

to realita. Je na výkonných pracovnících, aby zajistili, ţe prvotní dojmy ze společnosti 

jsou vytvarovány do pozitivní síly, která se zvyšuje pomocí obchodních vyhlídek. 17  

Image není nic jiného, neţ obraz firmy či instituce a hodnocením, jaké si 

o společnosti vytváří okolí – zákazníci, partneři, veřejnost. Teoretici marketingu 

definovali seznam faktorů, které firemní image ovlivňují. Především je to produkt, 

zahrnuje i sluţby a veškeré jeho vlastnosti, výkonnost, přizpůsobivost, trvanlivost, 

kvalitu, spolehlivost, obnovitelnost nebo styl. Stěţejní je také komunikace, zahrnuje 

reklamu, promotion, direct marketing, public relations a další.  Významným faktorem je 

dále cenová politika (cena), zákaznická podpora. Taková podpora je důleţitá jak před 

prodejem (konzultace, financování), tak i po prodeji (doprava, instalace, instruktáţ), také 

dostupnost servisu a náhradních dílů. Distribuce a zejména způsob distribučních kanálů, 

branding, prodejní personál a jeho počestnost, informovanost, vnímavost, vstřícnost, 

zdvořilost, atd. Postoj společnosti vůči okolí, způsob řízení firmy (kvalita 

managementu, veřejné vystupování, inovativnost, finanční zdraví), sociální chování 

(vztah k ţivotnímu prostředí, vztah k principům), ochota přispívat na veřejně 

prospěšné cíle (nadace, vzdělávací instituce, podpora umění) a v neposlední řadě i vztah 

k zaměstnancům (mzdová politika, firemní kultura, moţnosti osobního rozvoje). 11 

O celkovém image rozhoduje celá řada znaků. Image nelze jednoduše budovat 

pomocí reklamy či public relations, aby si společnost sama vymyslela, jaká by chtěla být. 

Teprve, kdyţ se kaţdý zaměstnanec od generálního ředitele aţ po stráţného, ztotoţní 

s hodnotami firmy, zná je a rozumí jim, pak můţe firma budovat pozitivní ţádoucí obraz. 

17 

Propagovat pozitivní image je důleţité pro budoucnost a růst společností. I kdyţ 

mnozí experti mohou nesouhlasit s přesným číslem, propagace image můţe mít alespoň 

7 hlavních úkolů: 17 

1. Seznamuje veřejnost se společností a vytváří výhodnější pozici společnosti na 

trhu. 

2. Předefinuje společnost pro sloučení, převzetí, akvizici, rozdělení nebo změnu 
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jména. 

3. Předprodává na cílových trzích a podporuje svůj produkt na trhu.  

4. Ovlivňuje akcionáře a finanční komunitu. 

5. Upevňuje společenské postavení při různých krátkodobých výkyvech. 

6. Pomáhá při řízení krizových situací. 

7. Láká a udrţuje kvalitní zaměstnance a vytváří kooperativní prostředí v jejich 

komunitách.  

3.2 Druhy image 

Image se můţe dělit na tři základní typy podle toho, jak ovlivňují trh. 25 

 Druhový image se vztahuje k určitému druhu nebo skupině zboţí. U tohoto typu 

hrají důleţitou roli emocionální vztahy ke skupině výrobků. Jde o společensky 

kolektivní představu o institucích (podnicích, zprávách) podobného druhu. 

Například automobily SUV s image drahých a silných vozů s vysokou spotřebou 

pohonných hmot.  

 Produktový (značkový) image. Pro orientaci spotřebitele na trhu, má významnou 

roli výrobek, který je známý pod určitou věhlasnou značkou. Velkou roli hraje 

v situaci, kdy se spotřebitel nedokáţe rozhodnout při koupi určitého výrobku. 

 Firemní (podnikový) image. Je označován jako corporate image. Je determinován 

kvalitou firmy a způsobem komunikace se zákazníky. Jde tedy o to, jaký obraz 

o společnosti si veřejnost vytvořila.   

Existuje vztah mezi druhovým a produktovým image. Druhový image vytváří 

určité prostředí, v němţ se produktový image realizuje. Tento vztah je velice těsný. 

Odděleně o nich můţeme uvaţovat pouze pro účely analýzy, ale v praxi je oddělit nelze. 

Např. u dobrého výrobního podniku se předpokládají i kvalitní produkty a naopak. 

Existují tedy tendence, které směřují ke změně nebo posílení firemního image a současně 

také ovlivňují image produktů či značky.  

Tyto vztahy jsou pro společnosti velmi důleţité, protoţe se s nimi setkávají velmi 

často v praxi. Například při rozhodování, jak značit své produkty, aby byl dosaţen soulad 
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obou image a způsobu komunikace. Všechny druhy image spolu natolik souvisejí, 

protoţe tvoří jeden celek při působení na zákazníka. 25 

3.3 Image - audit společnosti a analýza image 

Image audit je populární metoda, která se vyuţívá pro odhalení některých ze 

základních slabin identity organizace. Pro identifikování nedostatků se vyuţívají 

především konzultace designových odborníků. Spočívá v posouzení současného stavu 

a jeho porovnání s cíli a strategií společnosti v oblasti firemní image. Image audit je 

komplexní systém analýzy a hodnocení image společnosti. Obsahuje několik kroků 

znázorněných na Obr. 3.1. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image má pět podstatných aspektů, které mají vliv na to, jak je společnost 

vnímána. Prvním hlediskem je strategie firmy a její vliv na image, která je cestou kam se 

společnost bude ubírat. Druhé hledisko, které má vliv na image, je organizace firmy. 

S rychlým rozvojem komunikačních technologií a s rostoucím objemem informací, které 

jsou získávány a zpracovávány v kaţdé společnosti, vyvstala taky potřeba mít dobrou 

Obr. 3.1 – Kompletní image audit 9; str. 1 
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informační politiku uvnitř společnosti. Dalšími aspekty jsou prostorové rozvrţení 

pracoviště, barvy a tvary ve firemním prostředí a nakonec oblékání, vystupování 

a komunikace zaměstnanců. Obecně lze říci, ţe image audit má napomoci k účinné 

komunikaci informací subjektům mimo i vně organizace a přispívá k jednotnému 

vnímání cílů, hodnot, kultury a celkové identity organizace. 

Firemní image audit je komplexní systém, který zahrnuje nejen metody měření 

a hodnocení firemního image, ale také výběr správného auditora, strategií a taktik, 

analýzy prostředí a definování profilu ţádoucího firemního image. Tento profil by měl 

být objektivní a kontrolovatelný. Image by se měl měřit v různých vybraných cílových 

skupinách, např. u spotřebitelů, zaměstnanců, konkurentů, místní komunity, finanční 

instituce, atd. Konečná zpráva by měla obsahovat speciální akce zajišťující nápravu, 

posilování nebo modernizaci. 15 

Audit korporátní identity 

Více akademický charakter má heuristická analýza, která zkoumá historické 

kořeny a hledá oblasti konfliktu v rámci organizace. Balmerův afinitní audit je 

specializovanou metodou pouţívající principů etnografie. K tomu je potřeba široký 

přístup v rámci organizace, protoţe kombinuje řadu kvalitativních metod 

shromaţďovaných údajů, jako jsou polo strukturované rozhovory, pozorování 

a přezkoumání listinných důkazů. 16 

Existuje i takzvaná „ţebříčkovací technika“ (laddering technique), která se 

spoléhá na rozhovory, pomocí kterých se vytvoří mapy hierarchických hodnot 

(Hierarchical Value Map). Ţebříčkovací technika byla původně vyvinuta pro stanovení 

image produktu a značek. Je zaloţena na hlavní myšlence teorie středů a konců (Means-

End Theory) vyvinuté Reynoldem a Gutmanem (1988). Lidé jednají záměrně, vyuţívají 

prostředky tak, aby získali, co chtějí. Například vydělávání peněz, získávání respektu 

a tak dále. Konce jsou klasifikovány hierarchicky podle důleţitosti. Mapy jsou sestaveny 

na základě rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají na otázku: „Co je pro Vás 

důleţité?“. Van Rekom (1993) transformoval tuto techniku do prostředí firemní identity. 

Ţebříčkovací metoda je uţitečná, jelikoţ pomáhá zjistit, co je důleţité pro zaměstnance 

přímo ve firmě. Metoda obsahuje otevřená interview, kde jsou zaměstnanci tázáni, aby 
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popsali, co dělají (popis práce), jak to dělají (jejich pracovní činnosti), proč pracují tímto 

způsobem (jejich typ chování) a proč povaţují tento typ chování za důleţitý. Cílem je 

popsat chování zaměstnanců a odhalit poznatky s přihlédnutím na dominantní hodnoty 

jednotlivých zaměstnanců. Pro další zpracování image auditu existují i jiné metody, 

například Balmerův audit afinity (BAA) a Rotterdamský Organizační Identifikační Test 

(ROIT). 16 

3.3.1 Analýza image 

Analýza image se provádí za účelem diagnózy produktu a terapie, tj. změny 

ţádoucím směrem. Slouţí jako nástroj k vyhodnocení účinnosti marketingové 

komunikace. Měla by se provádět v pravidelných intervalech, aby měla společnost 

k dispozici srovnatelné údaje a mohla včas zareagovat na nové změny na trhu.  

Jde o sloţitý proces, kde je stěţejní zjistit nejdříve proměnné, které na image 

nejvíce působí a potom je popsat a definovat. Existuje několik metodických postupů, 

důleţité je vybrat nejvhodnější způsob. V rámci analýzy jsou zjišťovány silné a slabé 

stránky image, míra shody mezi různými druhy image a také vazba image na postoje 

a motivace jednotlivých členů cílové skupiny.  

Analýza image je tvořena třemi základními komponenty. 

 Afektivní (emoční) prvek – hodnotí se daný objekt na základě pocitů. 

 Kognitivní (poznávací) část – subjektivní znalosti o daném objektu. 

 Konativní (aktivní) sloţka – tady jde o aktivitu spojenou s daným objektem. 25 

Pomocí analýzy image se zjišťují nejčastěji hlavní sloţky image, jeho silné 

a slabé stránky s cílem jeho „terapie“. Důleţité je také znát míru shody mezi 

jednotlivými druhy image, porovnání skutečného a ideálního image. Prostřednictvím 

analýzy image se můţe objasnit, jak odpovídá image postojům a motivacím spotřebitele, 

jak je stabilní, jak se případně liší v jednotlivých skupinách respondentů. 21 
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3.3.2 Metody analýzy image 

Neexistuje standardní řád pro analýzu image společností. Metodické přístupy 

a postupy se volí individuálně ve vztahu ke konkrétnímu zadání. 

Individuální psychologická explorace 

Explorace je základní metodou kvalitativní analýzy image. Průběh metody 

spočívá ve volném rozhovoru, s daným exploračním schématem. Provádí jej zpravidla 

psycholog nebo odborný tazatel. Zjišťuje relevantní obsah pomocí předem stanovených 

tematicky vymezených asociací a přitom zaznamenává i emoce a změny chování 

dotazovaného. 21 

Skupinový rozhovor 

Skupinový rozhovor nelze vyuţít samostatně, ale měl by být součástí 

komplexního metodického přístupu. Pro analýzu jsou vyuţívány různé modifikace, např. 

asociační postupy, projektivní testy, fyziognomické postupy, testy barev a tvarů, 

i některé škálovací postupy, jako je nejčastěji polaritní profil (sémantický 

diferenciál). 21 

Polaritní profil (sémantický diferenciál) 

Polaritní profil je velmi často pouţívanou metodou pro měření image. Jde 

o zjednodušenou formu sémantického diferenciálu. Sémantický diferenciál se vyuţívá 

k zachycení subjektivních pocitů a domněnek respondenta. Pro sestavení je nutné nejprve 

data shromáţdit kvůli faktorové analýze, kde se stanoví vhodné dvojice atributů. 

Polaritní profil je rychlejší a méně nákladný, protoţe faktorová analýza není nutná. 

Účelem polaritního profilu je přenést představu respondenta o zboţí, sluţbě, značce, 

image apod. do škálové podoby – tedy do kvantitativní podoby. Výsledná data umoţní 

vzájemné srovnání subjektivních pocitů. Dvojice atributů musí být protikladné a stojí 

proti sobě na 5-7 bodové škále. Respondenti přiřazují k jednotlivým atributům určitou 

hodnotu podle svých vědomostí a emocí.  

Polaritním profilem se hodnotí zkoumaný objekt pomocí nadefinovaných 

vlastností. Vyuţívá se bipolární ratingová stupnice, která je zpravidla pětistupňová. Na 
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protilehlých pólech se nachází vzájemné antonyma přídavných jmen, která vytváří tzv. 

základní dichotomický profil, např. zajímaný – nudný, velký – malý, atd. Spontánní 

hodnocení respondentů jednotlivých vlastností se zprůměruje. Pro přehlednější 

znázornění výsledků se graficky zobrazí jednotlivé dichotomické páry s jejich průměry, 

které se propojí vertikální spojnicí. Výběr jednotlivých adjektiv je stanoven různě podle 

stanovených cílů šetření a vztahu ke zjišťovaným komponentům image. Obvykle je 

zkoumáno deset aţ patnáct vlastností. 25 

Sestavení diferenciálu obsahuje pět základních kroků: 

1. Vytvoření skupiny relevantních dimenzí. Je důleţité stanovit, které dimenze 

lidé pouţívají k popisu sledovaného objektu. Dimenze se získají pomocí 

otázek, které rozebírají společnost, její charakteristické vlastnosti a odlišnosti 

mezi firmami.  

2. Redukce získaných relevantních dimenzí. V druhém kroku se vytvoří škály 

tak, aby se jednotlivé vybrané vlastnosti ztotoţňovaly s danými faktory. 

V uspořádání jednotlivých vlastností se názory odlišují. Profil můţe být 

sestaven tak, aby se na jedné straně vyskytovaly pouze pozitivní a na druhé 

negativní pojmy, mohou být ale i různě pomíchány.  

3. Prezentace profilu cílových skupinám. V grafickém vyjádření je přehledné 

zaznamenat názory více cílových skupin. Např. segmentace podle věku, 

regionů, vztahu k firmě (zaměstnanci, zákazníci), atd. 

4. Vyhodnocení výsledků. Na základě odpovědí jednotlivých segmentů 

respondentů se vypočítají průměry a graficky se zobrazí. Výsledná vertikální 

čára zobrazuje sumarizovaný pohled na image analyzované firmy či značky. 

Vertikální linie představují názory jednotlivých segmentů, je tedy velmi dobře 

zobrazena rozdílnost názorů.  

5. Prověření variací image. Protoţe je profil zaloţen na průměru, je 

doporučeno pouţívat statistické odchylky. Pomocí odchylek se ukáţe, zda je 

image specifický (s malou odchylkou) nebo rozptýlený, přičemţ je moţné, ţe 
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kaţdá podskupina respondentů má o instituci vytvořený jiný názor. 25 

Projektivní metody a techniky 

Projektivní techniky jsou odnoţí od psychologických testů. Základem je zadání, 

které u zkoumané osoby vyvolává různé reakce. Reakce mohou být určité dojmy dané 

vlastní osobností. Projevit se mohou i skryté postoje, kterých si člověk nemusí být 

vědom. Pomocí projektivní metody se zjišťuje motivace, preference, stereotypy, 

identifikace, sympatie, averze, atd. Jejich prostřednictvím se dá analyzovat mnohem 

hlouběji subjektivní obraz, který si o značce či firmě respondent sám utvořil. 

Projektivní technikou se rozumí např. aplikace TAT (tématicko apercepčního 

testu), fantastické historky, Rosenzweigovy frustrační obrázky, fyziognomický test, 

asociativní postupy, atd. 

Průběh tematicko – apercepčního testu (TAT) je zaloţen na předkládání řady 

fotografií, s kterými jsou spojovány různé proţitkové struktury. Vyškolenému 

interpretovi se ukáţí dominantní pudy, skryté emoce, komplexy a konflikty osobnosti. 

V oblasti psychologie trhu se test vyuţívá pro poznání postojů zákazníků, motivací 

a image.  

Fantastické historky navozují nerealistickou situaci pro odblokování spontánních 

přirozených projevů. Takovéto projevy „jako by“ nemají nic společného se skutečností, 

ale  přesto přináší mnoho zajímavých informací z hlubin lidské psychiky.  

V Rosenzweigových frustračních obrázcích je naznačena situace, ve které se 

blokuje potřeba jednoho z aktérů děje na obrázku. Nakreslené postavy mají nakreslené 

prázdné „bubliny“, do kterých má respondent zachytit sám sebe a jak by reagoval na 

danou frustraci.  

Fyziognomický test spočívá v předloţení malovaných obrázků nebo fotografií 

muţů a ţen. Představeny jsou různé typy lidí (odlišného věku, úroveň vzdělání, 

socioekonomických statusů, atd.) a respondenti je přiřazují podle svého názoru 

k určitému výrobku, značce, firmě, atd. Moderní doba fyziognomických testů vyuţívá 

tzv. emotikony známé jako „smajlíci“. U kterých respondenti přiřadí určité stavy nálady 
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podle jejich uváţení.  

Asociativní postupy jsou zaloţené na reakci člověka na určitý podnět. Vyuţívají 

se formy jak slovní tak obrazové. Vychází z předpokladu, ţe slovní spontánní reakce 

člověka na dané slovo jsou povaţovány za subjektivní pocity respondenta. Vyuţívají se 

pro nalezení neuvědomovaných souvislostí. Jako nejpouţívanější asociativní metoda se 

povaţuje test nedokončených vět. 21; 25 

3.4 Firemní značka a firemní identita 

Firemní značka představuje významnou entitu, neboť v sobě spojují funkční 

hodnoty zaloţené na výkonu s emočními hodnotami. Úspěšná značka má vytvořit nejen 

důvěru spotřebitelů ve funkční výjimečnost, ale i vybudovat emoční hodnoty značky. Pro 

úspěch se při tom nesmí zapomenout na poţadovanou úroveň spokojenosti. 19 

Značka představuje mnohostranný koncept, který se nazývá teorie ledovce. 

Podstata teorie ledovce spočívá v tom, ţe 15 % ledovce je vidět nad vodou a 85 % se 

skrývá pod hladinou. To, co vidí spotřebitelé, čili nad vodou, představuje logo, jméno 

nebo záruka jisté úrovně kvality. Společnost by ale neměla zapomenout převáţně na 

takové koncepty, které se skrývají. Jako jsou celopodnikové cíle, angaţovanost 

zaměstnanců, etablované oddělení výzkumu a vývoje, ochotní pracovníci na úseku 

zákaznických sluţeb, dobře fungující logistické procesy, atd. Při propojení jednotlivých 

domén, lze vytvořit celostní pojetí značky, kdy tvrzení implicitně obsaţená 

ve viditelných komponentech, podporují právě neviditelné systémy. Proto se kaţdá 

společnost musí zabývat plánovitým přístupem k budování značky. Jak dokládá příklad 

známého Titaniku, neviditelné části ledovce mohou mít značný dopad na „ztroskotání 

celé lodi“ (společnosti). 19 

Firemní identita se dá povaţovat za strategicky naplánovanou představu 

vycházející z podnikové filosofie a dlouhodobého podnikatelského cíle. Smyslem 

novodobých firemních identit je okamţité rozpoznání a určení „totoţnosti“ subjektu 

navenek a posílit sounáleţitost uvnitř celku. Z těchto důvodů by měla být výrazná, 

jedinečná, dobře srozumitelná a snadno zapamatovatelná. V praxi se rozlišují tři typy 

společností: 
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 Nejpočetnější skupinou jsou ty firmy, které nevěnují firemní identitě velkou 

pozornost. Jsou tedy zaměnitelné a ohroţené ostatními konkurenty, coţ je velké 

riziko pro strategické plány do budoucnosti. 

 Druhou kategorii tvoří společnosti, které mají stanovenou jistou vizi a firemní 

identitu, avšak skutečné počínání je jiné. Příčiny takové diferenciace mohou být 

různé. Např. firemní identita ustrnula a jiţ neodráţí poslání organizace nebo byla 

od počátku nereálná a byla pouhým zboţným přáním. Organizace, která není 

schopná sladit plán a budoucnost je povaţována za nedůvěryhodnou a velmi 

pravděpodobně není stabilní. 

 Poslední skupina je nejméně početná, avšak bývá nejvíce úspěšná. Je tvořena 

společnostmi, které svou činností a komunikací snaţí naplnit naplánovanou 

firemní identitu. Sílí konkurenční výhoda i jedinečnost podniku. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Obr. 3.2 lze vidět schéma, znázorňující vztahy mezi firemní identitou, image 

firmy a nositeli firemní komunikace. Firemní identita se skládá z několika částí, firemní 

filosofie, osobnosti, kultury, komunikace a designu.  

Obr. 3.2 - Vztah firemní značky, firemní identity a image firmy 25 
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Podstatou firemní filosofie je cíl a smysl činnosti podniku. Pro lepší představu je 

to jakési krédo podniku ve tvaru jednoduchého mota nebo různé podnikové zásady. 

Firemní filosofie pohání organizaci kupředu, je to ústřední myšlenka, od které se vše 

odvíjí. 18 

Firemní osobnost vyjadřuje poslání podniku uvnitř i navenek. Podnik se snaţí 

získat nenahraditelný charakter a zvýraznit se vůči konkurenci. Tím nepřímo usnadní 

svou identifikaci a posílí se postavení na trhu. 18 

Firemní kultura představuje odraz lidských dispozic, myšlení a chování, coţ je 

podstatné pro budoucí zisky a prosperitu firmy. Skládá se ze čtyř základních prvků – 

symboly (zkratky, slang, způsob oblékání), hrdinové (ideální zaměstnanec), rituály 

(společensky nezbytné činnosti, projevy, neformální oslavy) a hodnoty (nejhlubší úroveň 

kultury, pracovní morálka). 

Firemní kultura zahrnuje: 

 jak působí image firmy navenek;  

 vztahy mezi zaměstnanci, myšlení zaměstnanců a jejich vzorce chování; 

 klima společnosti, zvyky a ceremoniály; 

 přehled kladů a záporů pro budoucnost společnosti;  

 sdílené hodnoty a principy většiny pracovníků. 25 

Firemní komunikaci tvoří všechny komunikační prostředky, jimiţ firma o sobě 

něco sděluje do vnějšího i vnitřního prostředí. Komunikace úzce souvisí s image 

společnosti, kdy záleţí převáţně na způsobu, jak firma komunikuje s různými cílovými 

skupinami. Do komunikace se můţe zahrnout:  

 public relations  – vytváření vztahu s veřejností;  

 corporate advertising – firemní inzerce;  

 human relations – komunikační mezilidská forma vně i uvnitř firmy; 
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 investor relations – cílená komunikace pro akcionáře, forma obchodních 

a výročních zpráv, atd.; 

 employee communications – vnitřní systém informování pracovníků; 

 government relations – komunikace společnosti s významnými osobnostmi 

ve vládě a úřady; 

 university relations – komunikace se sférou vědy, výzkumu a školství 25 

Firemní design dává podniku jedinečnou, smysly vnímatelnou tvář a působí 

velmi emotivně. Jde o tzv. jednotný vizuální styl, jehoţ základ je zakotven v design 

manuálu, ve kterém jsou přesně vymezená pravidla jednotného vizuálního stylu. 

Zahrnuje: název firmy, logo, značka, písmo a barvy, sluţební grafiku, orientační grafiku, 

oděvy zaměstnanců, grafiku obalů, dárkové předměty, zvukové symboly, atd. Manuál 

obsahuje i návod, jak s jednotlivými prvky zacházet, tak aby vše bylo jednotné. 4 

Rozdíl mezi firemní identitou a image 

Firemní identitu si lze představit jako obraz, jeţ „vyzařuje“ podnik na základě své vlastní 

naplánované představy. Avšak image popisuje představu ostatních pozorovatelů (cizí 

náhled) o dané společnosti. Firemní identita je tedy zcela ovlivnitelná, zatím co firemní 

image jen částečně.  
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4 Metodika výzkumu 

V následující kapitole jsou vylíčeny dvě hlavní etapy marketingového výzkumu. 

Jde o přípravnou a realizační etapu. 

4.1 Přípravná etapa 

Přípravná etapa v sobě zahrnuje definování problému a cíle, určení hypotéz, 

výběr metody marketingového výzkumu, časový harmonogram, rozpočet a pilotáţ. 

4.1.1 Definování problému a cíle 

Definování problému je nejdůleţitější částí celého procesu výzkumu a také 

nejméně snadné, proto nesmí být podceněna. Problém je definován na základě zváţení 

mnoha faktorů, které ovlivňují celý výzkum. 

V dnešní době patří elektřina mezi základní potřeby. Bez ní si uţ ţivot nikdo 

nedokáţe představit. Na trhu s elektrickou energií, který je jiţ liberalizován, si můţe 

kaţdý vybrat obchodníka, jakého chce. V České republice se nachází velké mnoţství 

obchodníků. Zaměřila jsem se na největšího obchodníka – Skupinu ČEZ. Podle mého 

názoru je nejznámější a největším subjektem na trhu. Jenomţe i velký obchodník se 

neobejde bez problémů. Lidé mají na společnost odlišné názory, image společnosti upadá 

a zákazníci odcházejí k jiným obchodníkům. 

Hlavním cílem mého výzkumu byla analýza image společnosti Skupiny ČEZ na 

trhu s elektrickou energií. 

Jako vedlejší cíle výzkumu jsem si stanovila, zda si respondenti: 

 uvědomí, čí je logo předloţené v dotazníku; 

 vybaví společnost Skupina ČEZ spontánně; 

 uvědomí barvy, kterými se Skupina ČEZ prezentuje; 

 myslí o společnosti spíše kladné neţ záporné charakteristiky; 
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 vybaví reklamní spoty, které proběhly v televizi; 

 uvědomí, kde všude se společnost angaţuje. 

4.1.2 Určení hypotéz 

K výzkumu jsem si stanovila hypotézy zabývající se Skupinou ČEZ. Určila jsem 

si je na základě konzultace se zaměstnanci ve společnosti ČEZ Zákaznické sluţby, s. r. o. 

a své domněnky. 

Hypotéza č. 1: Více neţ třetině dotazovaných ví, ţe Skupina ČEZ je generálním 

partnerem českého olympijského týmu. 

Hypotéza č. 2: Vnímaná image je ovlivněna spokojeností se sluţbami Skupiny 

ČEZ. 

Hypotéza č. 3: Dotazovaní ţijící mimo distribuční území společnosti Skupiny 

ČEZ, znají charitativní akce, které společnost pořádá, méně, neţ ti, kteří ţijí na 

distribučním území společnosti. 

Hypotéza č. 4: Dotazovaní ţijící na distribučním území společnosti Skupiny ČEZ 

si vybaví barvy loga více neţ ţijící mimo distribuční území. 

4.1.3 Orientační analýza situace 

Analýza situace je neformální zjišťování, jaké informace jsou dostupné pro řešení 

problému. Při dobré orientační analýze, se lépe definuje problém a určí se, jaké 

informace se pro zkoumání potřebují. Základem v této části výzkumného procesu jde 

o snahu ověřit pracovní hypotézy na základě předběţného shromáţdění všech 

dostupných informací a názorů, které se zkoumané problematiky týkají. 22 

V diplomové práci jsem vyuţila jednak sekundární data, tak i data primární. 

Sekundární data představují v mé diplomové práci informace o společnosti. Čerpala jsem 

je na webových stránkách Skupiny ČEZ, intranetu společnosti a časopisu ČEZ NEWS. 

Primární data jsem získala vlastním marketingovým výzkumem. Pro marketingový 

výzkum jsem zvolila metodu dotazování, kterou budu provádět formou dotazníků.
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O vyplnění dotazníků jsem poţádala respondenty obou pohlaví ve všech věkových 

kategorií na distribučním území i mimo distribuční území Skupiny ČEZ v České 

republice. Respondenti byli osloveni osobně a poţádáni o vyplnění dotazníků. Tuto 

formu jsem si zvolila proto, abych mohla nejdříve předloţit černobílou předlohu loga 

a poté dotazník. Výhodou osobního dotazování je, ţe existuje přímá zpětná vazba mezi 

tazatelem a odpovídajícím, v případě nepochopení otázek jsem mohl respondentovi 

nesrovnalosti vysvětlit. Výhodou můţe být i to, ţe ze všech typů dotazování má nejvyšší 

návratnost právě osobní dotazování.  

Na začátku dotazníku jsem poloţila otázku, jaké společnosti obchodující 

s elektřinou, respondenti znají. Záměr této otázky spočívá ve spontánní znalosti, zda 

respondentům se vůbec společnost Skupina ČEZ vybaví. Před druhou otázku byl 

předloţen černobílý obrázek loga, kde jsem poţadovala barvy loga a komu toto logo 

patří. Dalšími otázky se jiţ zaměřila konkrétněji na Skupinu ČEZ. Dotazník se nachází 

v příloze 4. 

Jelikoţ je výzkum zaměřen na analýzu image Skupiny ČEZ, součástí dotazníku je 

sémantický diferenciál. Sémantický diferenciál má pro účel analýzy image dobrou 

vypovídací schopnost, protoţe nejlépe vystihuje pocity a názory respondenta. V mém 

dotazníku má velkou důleţitost. Škálu jsem stanovila se stupnicí od jedné do pěti, 

přičemţ hodnocení bude stejné jako ve škole. Dotazník obsahuje otázky uzavřené, 

polouzavřené i otevřené a ke konci se nachází identifikační otázky pro účel třídění dat 

týkající se pohlaví, věku a kraji, ve kterém respondent bydlí.  

Dotazníkové šetření probíhalo ve dvou fázích. První fáze se uskutečnila na 

distribučním území v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a druhá mimo distribuční 

území na kraji Jihomoravském. 

4.1.4 Velikost a struktura vzorku respondentů 

Výběr vzorku respondentů je důleţitý. Celkovou velikost výběrového souboru 

jsem si zvolila na 200 respondentů. Pro kvazireprezenativní výzkum jsem zvolila podle 

sekundárních zdrojů Českého statistického úřadu taková data, aby byla aplikovatelná na 

celou Českou republiku. 
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15-24 M 42 071 3 8%

Ž 40 397 3 7%

25-39 M 78 062 6 14%

Ž 73 598 5 13%

40-64 M 107 490 8 20%

Ž 109 996 8 20%

65-x M 39 590 3 7%

Ž 59 899 4 11%

551 103 40 100%

Olomoucký kraj

15-24 M 84 781 6 7%

Ž 80 848 6 7%

25-39 M 148 443 11 12%

Ž 266 751 20 22%

40-64 M 213 442 16 18%

Ž 217 626 16 18%

65-x M 73 216 5 6%

Ž 112 428 8 9%

1 197 535 88 100%

Moravskoslezský kraj

15-24 M 73 449 5 7%

Ž 69 578 5 7%

25-39 M 143 126 11 14%

Ž 135 627 10 14%

40-64 M 191 308 14 19%

Ž 195 893 14 20%

65-x M 72 104 5 7%

Ž 110 611 8 11%

991 696 72 100%

Jihomoravský kraj

Z hlediska způsobu výběru vzorku jsem vyuţila techniku kvótního výběru. 

Vybírat budu takové jedince, od kterých by bylo moţné získat potřebné informace. 

počet obv. % obv. dotazníků zaokrouhleno

Olomoucký kraj 551 103 20,1% 40,222 40

Moravskoslezský kraj 1 197 535 43,7% 87,401 88

Jihomoravský kraj 991 696 36,2% 72,378 72

2 740 334 100% 200 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplánovaná velikost vzorku 200 respondentů je rozdělená do jednotlivých krajů, 

Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského. Informace převzaté z Českého 

statistického úřadu jsou dále rozděleny podle pohlaví a věkových kategorií. Údaje jsou 

z 31. 12. 2009, protoţe novější rozdělení obyvatel podle věku, pohlaví a krajů nebyly 

v čase tvorby metodiky na Českém statistickém úřadu uvedeny. 6; 7 

4.1.5 Kontrola dotazníků – pilotáž 

Pilotáţ byla provedena z důvodu ověření správnosti, logické návaznosti 

a srozumitelnosti dotazníku. Kvalita dotazníku byla uskutečněna u rodinných příslušníků, 

kamarádů a rodinných známých. Pilotáţ se realizovala u deseti dotazovaných. V návrhu 

na dotazníku byly objeveny chyby. Nedostatky byly odstraněny, aby byl výzkum kvalitní 

Tab. 4.1 – Plánovaná struktura vzorku podle kraj, pohlaví a věku 6; 7 
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a otázky vhodně formulované. 

4.1.6 Časový harmonogram výzkumu 

Byl navrţen časový plán výzkumu, který je uveden v tabulce 4.2, rozdělen do 

několika částí, které jsou chronologicky seřazené. 

4.1.7 Rozpočet 

Finanční prostředky vynaloţené na výzkum zahrnují cesty spojené s hledáním 

respondentů mimo distribuční území a náklady spojené s tiskem dotazníků.  

Zhotovení dotazníků bylo odhadnuto při počtu 210 dotazníků se sazbou 

(3 stránky po 2 Kč) 6 Kč za kus, celkem na 1260 Kč. Cesta do Jihomoravského kraje 

i zpět zahrnuje vlak a autobus na místo určení, odhadem jedna cesta vyjde na 250 Kč. 

Rezervu vyhodnocuji na 50 Kč. Odhadované náklady celkem činí 1560 Kč.  

4.2 Realizační etapa 

Sběr dat jsem provedla pomocí dotazníku. Skutečná velikost výběrového souboru 

byla v počtu 200 řádně vyplněných dotazníků respondenty.  Plánované kvóty uvedené 

v realizační etapě byly naplněny. 

Poté, co jsem potřebná data nashromáţdila, provedla jsem kontrolu úplnosti 

jednotlivých dotazníků. Následně jsem dotazníky očíslovala a postupně vkládala do 

tabulkového procesoru Microsoft Excel. Data jsem ukládala do tzv. datové matice, kde 

Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben

Zpracování úvodu X

Zpracování informací o firmě X

Teoretická východiska X X

Definice problému X

Plán výzkumu X

Příprava dotazníku X

Pilotáž X

Realizace výzkumu v terénu X X

Tvorba datové matice X

Vyhodnocení dat X X

Sestavení závěrečné zprávy X X

Činnost

Měsíc

Tab. 4.2 - Časový harmonogram 
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jsem s těmito daty pracovala, provedla výpočty, kontingenční tabulky a grafy potřebné 

pro svůj marketingový výzkum. Na analýzu výsledků a vytvoření grafů jsem vyuţila 

výpočty relevantních i absolutních četností a aritmetického průměru. Pro některé otázky 

jsem vyuţila i program SPSS, pomocí kterého jsem zjišťovala závislosti jednotlivých 

údajů.  

Výsledky výzkumu jsem porovnala s hypotézami, které jsem určila v přípravné 

etapě diplomové práce. Popsala jsem své výsledky výzkumu a moţnosti řešení 

vyskytnutých problémů. 
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5 Analýza image společnosti 

V této kapitole se nachází vyobrazené výsledky výzkumu s jejich popisy 

a srovnání. Výsledky jsou sestaveny do několika tematických celků. K vyhodnocení 

vyplněných dotazníků jsou vyuţity základní grafy a grafy třídění druhého stupně. 

U některých otázek byl zjišťován aritmetický průměr, získaný od všech respondentů.  

5.1 Znalost loga Skupiny ČEZ 

V tabulce 5.1 je znázorněna znalost loga, která je rozdělena podle krajů. Celkem 

poznalo logo 84 % respondentů. Dokazuje to, ţe společnost Skupina ČEZ je velice 

významná a známá.  

Poznání loga Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Celkem 

ano 

46 37 85 168 

27% 22% 51% 100% 

64% 93% 97% 84% 

ne 

26 3 3 32 

81% 9% 9% 100% 

36% 8% 3% 16% 

Celkem 

72 40 88 200 

36% 20% 44% 100% 

100% 100% 100% 100% 

Tab. 5.1 – Poznání loga rozděleno podle krajů 

V kraji Olomouckém poznali logo z 93 % a v Moravskoslezském 97 %, coţ jsou 

velice vysoké a vynikající výsledky. V Jihomoravském kraji logo rozeznalo jen 64 % 

respondentů. Rozdíl v krajích je výrazný. Na distribučním území je Skupina ČEZ 

známější, protoţe většina respondentů od společnosti energii odebírá, takţe se s logem 

setkávají častěji. V Jihomoravském kraji uţ společnost nemá tak výrazný trţní podíl, 

největší podíl obhospodařuje společnost E.ON, a proto uţ v povědomí respondentů 

Skupina ČEZ jiţ tolik není. U bliţšího zkoumání odpovědi „neznám logo“, je vyšší 

procento u muţů 59 %, neţ u ţen 41 %. Z toho se dá usuzovat, ţe ţeny mají větší 

vnímavost a všímají si svého okolí více (viz příloha 2. tab. 13). 

Identifikace loga z hlediska barevnosti, byla zajímavá. Převaţovaly správné 

odpovědi – oranţová a bílá barva. Na tuto otázku odpovídalo 84 % (168) dotazovaných. 
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Zbylých 16 % (32) respondentů logo nepoznalo, a proto se tato část dotazování 

neprováděla. Protoţe 76 % je poměrně vysoké procento, dá se usuzovat, ţe barvy loga 

mají zapamatovatelnou kombinaci a jsou vhodně zvolené. Pro pozitivní image je tento 

výsledek velmi dobrým předpokladem pro budování značky do budoucna. S otázkou 

barevnosti loga souvisí hypotéza č. 4.  

 
Kraj 

Celkem 
Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský 

B
a

rv
y

 l
o

g
a
 oranžová 

a bílá 

31 26 70 127 

24% 20% 55% 100% 

67% 70% 82% 76% 

jiné barvy 

15 11 15 41 

37% 27% 37% 100% 

33% 30% 18% 24% 

Celkem 

46 37 85 168 

27% 22% 51% 100% 

100% 100% 100% 100% 

Tab. 5.2 – Barvy loga dle krajů 

Hypotéza č. 4: Dotazovaní ţijící na distribučním území společnosti Skupiny ČEZ 

si vybaví barvy loga více neţ ţijící mimo distribuční území. 

Tuto domněnku mají potvrdit nebo vyvrátit otázka č. 3, týkající se barvy 

a identifikační otázka č. 21, která rozděluje respondenty podle krajů. Z výsledků 

v Tab. 5.2 se dá vyčíst, ţe se hypotéza potvrdila. Existuje tedy větší znalost loga na 

jejím distribučním území. V Olomouckém kraji znají respondenti barvy z 70 %, 

v Moravskoslezském kraji z 82 %, ale na území Jihomoravském pouze ze 67 %.  

V Jihomoravském kraji je tedy logo společnosti méně známé. Příčinou můţe být, 

ţe společnost své aktivity neprovádí v takovém mnoţství, jako na svém distribučním 

území. Po sloučení energetik Severočeská energetika a. s., Západočeská energetika a. s, 

Středočeská energetika a. s, Východočeská energetika a. s, Severomoravská 

energetika a. s.,  vznikla společnost Skupina ČEZ. Na těchto územích má tedy delší 

historii a respondentům logo více utkvělo v povědomí. Jelikoţ v Jihomoravském kraji 

společnost nevlastní distribuční území, logo Skupiny ČEZ se vyskytuje méně. S tím 

souvisí projíţdějící auta ve městech s nálepkou loga, patřící Skupině ČEZ, která jsou 

méně často vidět na jiţní Moravě neţ na Moravě severní.  
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Uváděné zdroje informací se lišily v jednotlivých skupinách respondentů. Na Obr. 

5.1 jsou uvedeny vybrané moţnosti, kde respondent mohl zpozorovat značku Skupiny 

ČEZ v závislosti na krajích. Jelikoţ je televize jeden z nástrojů moţné komunikace se 

zákazníkem, a která je vnímána největším počtem smyslů – zrakem i sluchem, uspěla 

nejvíce, a to v rozmezí 65 – 67 %. Je to dáno tím, ţe je televize populární a v dnešním 

ţivotě se najde v kaţdé domácnosti. 

Podle očekávání se na distribučním území společnosti vyskytuje vyšší povědomí 

o značce společnosti, neţ mimo něj. Například na jiţní Moravě se tak často s fakturou 

respondenti nesetkávají, jelikoţ Jihomoravský kraj patří pod jiného distributora. 

V Olomouckém kraji se dotazovaní setkávají s fakturami od společnosti aţ 63 %, 

u Moravskoslezského je to něco méně, a to 45 %. 

U internetu byla zajímavá analýza podle rozdělení věku (viz Příloha 2 Obr.  25).  

Je prokázané, ţe internet je doménou u mladší populace. „Brouzdání“ po internetu je 

fenomén u mladšího obyvatelstva. Výsledky jasně tento aspekt dokazují. 64 % 

respondentů ve věku 15 – 24 let se potkávalo se značkou Skupiny ČEZ na internetu. 

U starších respondentů uţ nejsou výsledky tak vysoké. Čím starší respondent, tím se 

značkou Skupiny ČEZ na internetu potkává méně. 

Nepatrná odlišnost se objevila u výpovědí ţen a muţů (viz příloha 2, Obr.  24). 

Obr. 5.1  - Viditelnost informací o společnosti a značce z pohledu respondentů 
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Ţeny mají větší přehled o běţných denních zprávách. Logo si vybavily více v časopisech, 

u došlých faktur, v novinách, na autech i billboardech. Zato muţi předčí ţeny pouze 

u povědomosti v médiích jako je televize a internet.  

5.2 Informovanost respondentů o společnosti 

V Moravskoslezském, Jihomoravském a Olomouckém kraji, byla zjišťována 

znalost o společnostech na trhu s elektrickou energií. Z Obr. 5.2 je zřejmé, ţe vnímaným 

„lídrem“ je Skupina ČEZ, tuto společnost si vybaví 76 % respondentů. Z toho vyplývá, 

ţe společnost je nejznámějším obchodníkem s elektrickou energií. Další místa obsadily 

společnosti E.ON a RWE, jenţ jsou na stejné úrovni 43 %. Někteří dotazovaní 

odpověděli, ţe si ţádnou společnost nevybavují, i přes to jsou tyto typy odpovědí 

zařazeny do grafu a jsou k nahlédnutí pod odpovědí „nevím“. Ostatní společnosti uţ 

takový úspěch neměly, jsou sice na trhu úspěšné, ale nedosahují takových hodnot, jako 

jsou Skupina ČEZ, E.ON a RWE. V poloţce ostatní byly zmiňovány společnosti – 

Centropol Energy, a. s., Bicorn s. r. o., Dalkia Česká republika, a. s., RSD Energy, s. r. o. 

a Bohemia energy, s. r. o. Za připomínku ještě stojí společnost PRE, která se soustřeďuje 

pouze na oblast Prahy a okolí, a proto je méně známá v krajích, kde byl výzkum 

prováděn.  

Obr. 5.2 - Spontánní znalost společností obchodujících s elektrickou energií 
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Zajímavé výsledky vykazuje podpořená znalost společností. Z dané nabídky měli 

respondenti vybrat ty, které znají nebo alespoň o nich slyšeli. Z Obr. 5.3  je patrné uţ 

napohled, ţe 98 % dotazovaných Skupinu ČEZ zná. Tento významný fakt by se dal 

odůvodnit, ţe společnost byla kdysi na trhu monopolem a neustále se na trhu drţí 

s dominantním postavením. V mysli respondentů tedy nadále zůstává. Společnosti RWE 

a E.ON jsou také zastoupené v celkovém počtu odpovědí - RWE z 80 % a E.ON 

ze 62 %. 

U všech moţných společností se navýšila znalost oproti otázce, u které neměli 

respondenti předloţený výběr společností. Zřejmě je to proto, ţe respondent si sám 

nevybaví všechny společnosti, které zná, ovšem pokud vidí jejich názvy v odpovědích, 

rozpomene se a uvede i takové značky, na které si dříve nevzpomněl.  

U otevřené otázky, jaké společnosti obchodující s elektrickou energií respondenti 

znají a taktéţ i u otázky, kde měli na výběr z několika nejznámějších společností v ČR, 

byla nejpočetnější odpovědí Skupina ČEZ. Při rozloţení těchto dvou otázek na 

distribuční území a mimo distribuční území, má právě Jihomoravský kraj nejniţší 

výsledky (viz Tab.   16 a Tab.   17). Stále je ale Skupina ČEZ ve všech krajích na prvním 

místě. 

Obr. 5.3 – Podpořená znalost společností obchodujících s elektrickou energií 
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5.2.1 Produkty, se kterými Skupina ČEZ obchoduje 

Na Obr. 19 v příloze 2, jsou uvedené všechny moţné odpovědi. 100 % 

dotazovaných uvedlo, ţe Skupina ČEZ obchoduje s elektrickou energií, evidentně jde 

o velmi významný fakt, který dokazuje sílu a velmi vysokou znalost o společnosti. 

Skupina ČEZ, ale obchoduje i s jinými produkty, těmi jsou teplo a plyn. Tyto moţnosti 

uţ neměly takovou znalost, plyn uvedlo pouze 42 % a teplo 28 % dotazovaných. Moţná 

by se mělo zohlednit to, ţe plyn společnost prodává od června roku 2010 a tedy ne 

všichni respondenti si reklam a nabídek společnosti všimli. Není tradiční, aby 

elektrárenská společnost prodávala i tak odlišný produkt od dosavadního. 4 % 

respondentů uvedlo, ţe společnost prodává i uhlí. Byla to ale pouze jedna z nesprávných 

odpovědí. Za nesprávné se povaţuje i ropa, ale tuto odpověď neuvedl nikdo. 

5.2.2 Odběr elektrické energie od společnosti 

Na Obr. 5.4 je na první pohled viditelné, ţe na svém distribučním území, má 

společnost nejvíce zákazníků a obhospodařuje aţ 86 % dotazovaných. Mimo distribuční 

území společnost tolik zákazníků nemá, pouze 17 %. Výsledky jasně dokazují, ţe tam 

kde je společnost distributorem, bývá i dodavatelem elektrické energie.  

Mezi odběratelem elektrické energie a krajem bydliště respondentů existuje 

závislost zjištěná pomocí Chí kvadrat testu v příloze 2, Tab.   19. Tento test se pouţívá 

pro zjištění vzájemné nezávislosti v kontingenční tabulce. V tabulce ve sloupci „Asymp. 

Obr. 5.4 – Odběr elektrické energie od společnosti Skupina ČEZ 
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Sig. (2- sided)“ vyšla hodnota 0,00. Hodnota od 0 do 0,05 vypovídá o závislosti na 

hladině významnosti 5 %. S 95% úspěšností, je odběr elektrické energie závislý na tom, 

ve kterém kraji respondent bydlí. Pomocí korelačního koeficientu je sledováno, jak velká 

je lineární závislost mezi oběma atributy. Čím více se výsledek blíţí k hodnotě 1, tím 

větší je lineární závislost na kraji, ve kterém respondent bydlí. Míra korelačního 

koeficientu nabyla hodnoty 0,682, z čehoţ se dá usoudit lineární závislost. 

5.2.3 Pozice společnosti na trhu 

 
Kraj 

Celkem 
Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský 

Pozice na 
trhu 

monopolní postavení 

7 12 35 54 

13% 22% 65% 100% 

10% 30% 40% 27% 

lídr-vedoucí 
postavení 

41 22 45 108 

38% 20% 42% 100% 

57% 55% 51% 54% 

druhá nejsilnější 

12 3 7 22 

54% 14% 32% 100% 

17% 7% 8% 11% 

středně velká 

11 2 1 14 

79% 14% 7% 100% 

15% 5% 1% 7% 

malá 

1 1 0 2 

50% 50% 0% 100% 

1% 3% 0% 1% 

Celkem 

72 40 88 200 

36% 20% 44% 100% 

100% 100% 100% 100% 

 

Při analýze názorů respondentů, jakou pozici na trhu zastupuje Skupina ČEZ, 

nastaly rozdíly. V Olomouckém i Moravskoslezském kraji, kde je Skupina ČEZ 

i distributorem, si respondenti myslí, ţe společnost představuje na trhu převáţně vedoucí 

postavení. „Lídr - vedoucí postavení“ odpovídala více jak polovina dotazovaných 

(54 %). Jako druhou nejčastější odpovědí byla pozice monopolu. V Olomouckém kraji 

30 % dotazovaných povaţuje Skupinu ČEZ za monopol v ČR a v Moravskoslezském 

kraji se domnívají dokonce ze 40 %. To nasvědčuje tomu, ţe Skupina ČEZ je 

neznámějším a největším prodejcem elektřiny na těchto územích. V Jihomoravském 

kraji, kde společnost není distributorem, mají respondenti odlišný názor. Povaţují 

Skupinu ČEZ sice také na prvním místě za lídra trhu, ale dalšími nejčastějšími 

odpověďmi byla „druhá nejsilnější“ (17 %) nebo „středně velká společnost“ (15 %). 

Tab. 5.3 – Názor respondentů na pozici společnosti v odlišných krajích 
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Příčinou je společnost E.ON, která na Jihomoravském kraji působí více a navíc je 

distributorem. Respondenti z jiţní Moravy pravděpodobně pokládají E.ON víc za lídra 

trhu a největšího obchodníka v České republice a Skupina ČEZ je v pořadí aţ druhá. 

 
Tržní podíl 

Celkem 0 - 30 % 30 - 50 % 50 - 70 70 - 90 % 90 a víc 

Pozice na 
trhu 

monopolní 
postavení 

0 1 13 32 8 54 

0% 2% 24% 59% 15% 100% 

0% 4% 16% 41% 80% 27% 

lídr-
vedoucí 

postavení 

1 13 53 39 2 108 

1% 12% 49% 36% 2% 100% 

50% 50% 64% 49% 20% 54% 

druhá 
nejsilnější 

0 9 10 3 0 22 

0% 41% 45% 14% 0% 100% 

0% 34% 12% 4% 0% 11% 

středně 
velká 

0 2 7 5 0 14 

0% 14% 50% 36% 0% 100% 

0% 8% 8% 6% 0% 7% 

malá 

1 1 0 0 0 2 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

50% 4% 0% 0% 0% 1% 

Celkem 

2 26 83 79 10 200 

1% 13% 42% 40% 5% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tab. 5.4 - Pozice společnosti a tržní podíl 

Otázka týkající se podílu společnosti na trhu objasňovala a nepřímo potvrzovala 

názor respondentů z předcházející otázky. Analýza obou otázek je znázorněna v Tab. 5.4, 

která je umístěna v příloze 2. Skupina ČEZ má ve skutečnosti na trhu podíl ve velikosti 

44 %, správná odpověď by teda byla 30 – 50 %. Rok od roku podíl na trhu klesá (rok 

2009 - 49 %), protoţe přibývá mnoho nových obchodníků s elektrickou energií, kteří 

zastupují názor prodeje tzv. „door to door”. Je to velice průbojný a úspěšný způsob 

prodeje, kdy obchodníci obchází dům od domu a sepisují smlouvy přímo u zákazníka.  

30 – 50 % odpovědělo pouze 13 % dotazovaných. Lze tedy tvrdit, ţe respondenti mají 

lichý názor na společnost, povaţují ji stále za velkou a monopolní firmu. V minulých 

letech měla společnost skoro monopolní postavení, ale po liberalizaci trhu tato skutečnost 

jiţ není. Většina (42 %) se domnívá, ţe společnost zastupuje na trhu 50 – 70 % podíl. 

Jako druhá nejčastější odpověď byla 70 – 90 % podíl, s touto odpovědí se ztotoţňuje 

40 % respondentů. Podle výsledků je tedy společnost v očích respondentů silná 

a dominující.  
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5.3 Pohled respondentů na společnost Skupina ČEZ 

5.3.1 Celkový pohled na společnost Skupina ČEZ 

Obr. 5.5 se zaměřuje na otázku „Jak respondenti vnímají celkově Skupinu ČEZ“, 

rozdělené podle čtyř věkových intervalů. Největší část 49 %, v počtu 98 lidí, odpovědělo 

„dobře“, viz příloha 2 Tab.   18. Respondenti posuzovali společnost a ohodnocovali ji 

známkami od jedné do pěti, výsledek odpovídá i celkovému průměru 2,7 (Tab. 9 

v Příloze 2). 

 

Na obrázku 5.5 se dá vypozorovat, ţe převaţují spíše kladné odpovědi. Kladnější 

a spokojenější část znázorněná oranţovou a modrou barvou je větší, neţ záporná část 

uvedená ţlutou a šedou barvou. Vezme-li se v potaz, ţe druhá nejčastější odpověď je 

z 21% chvalitebně (viz Tab. 3, příloha 2), lze konstatovat, ţe společnost je v očích 

respondentů viděna spíše v dobrém světle. 

Zajímavé výsledky (v příloze 2 Tab. 18) vyšly i porovnání s pohlavím. Ţeny se 

zdají být kritičtější neţ muţi a jen 10 % ohodnotilo nejlepší známkou 1, zatímco muţi 

Skupinu ČEZ vidí jako vynikající z 18 %. Ţeny tedy nedávají tak často nejlepší 

hodnocení. Moţná je to tím, ţe ţeny mají vyšší nároky a očekávají více od společnosti. 

Obr. 5.5 – Vnímání Skupiny ČEZ dle věku 
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5.3.2 Celková spokojenost se Skupinou ČEZ 

Žena 55 100%     

absolutně spokojený 4 7% } 80% 
spokojený 40 73% 

nespokojený 11 20% 
} 20% 

absolutně nespokojený 0 0% 

Muž 67 100%     

absolutně spokojený 7 10% } 66% 
spokojený 37 55% 

nespokojený 20 30% 
} 34% 

absolutně nespokojený 3 4% 

Celkem 122    

Tab. 5.5 - Celková spokojenost se společností 

Celkovou spokojenost hodnotilo pouze 122 dotazovaných, protoţe předcházející 

otázka v dotazníku se vztahovala k tomu, jestli respondenti odebírali elektrickou energii 

od společnosti nebo ne. Je logické, ţe respondent, který neodebírá od společnosti ČEZ 

energii, nemůţe soudit, zda je spokojený nebo nespokojený.  

V Tab. 5.5 jsou vyobrazeny četnosti odpovědí v absolutním i procentuálním 

vyjádření. U roztřídění podle pohlaví byly zajímavé dva fakty. Ţeny neuvádějí tak často 

odpovědi „absolutně spokojený“ a „absolutně nespokojený“, nevyuţívají nejvyšší 

rozmezí. Absolutně nespokojené dokonce vůbec nejsou. Nejčastější odpovědí byla 

spokojenost, která činila 73 %.  

Celkově vyšly převáţně dobré výsledky, jelikoţ spokojenost u ţen dosáhla aţ 

80 % a u muţů 66 %. Nespokojenost u ţen dosáhla 20 %, u muţů 34 %. Rozdíl mezi 

muţi a ţenami je 14 %, tedy odlišnost je celkem značná. Příčina je moţná z důvodu 

vyšších nároků u muţů neţ u ţen.  

Při zkoumání celkové spokojenosti podle různých věkových kategorií (v příloze 2 

Obr. 23) se výsledky od sebe tolik nelišily. Kaţdá věková kategorie měla odpověď 

„spokojený“ v rozmezí od 61 % - 70 %. Nepatrná výjimka se nacházela v odpovědi 

absolutně spokojen, kdy respondenti ve věku od 25 – 39 let byla pouze ze tří procent. 

A odpověď „absolutně nespokojen“ se dokonce nevyskytla u ţádného z respondentů 

ve věku 15 – 39 let.  
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Celková spokojenost 

Celkem absolutně 
spokojený 

spokojený nespokojený 
absolutně 

nespokojený 

V
n

ím
á
n

í 
s
p

o
le

č
n

o
s

ti
 

vynikající 

8 8 0 0 16 

50% 50% 0% 0% 100% 

73% 10% 0% 0% 13% 

chvalitebně 

2 26 1 0 29 

7% 90% 3% 0% 100% 

18% 34% 3% 0% 24% 

dobře 

0 37 18 0 55 

0% 67% 33% 0% 100% 

0% 48% 58% 0% 45% 

dostatečně 

1 4 9 1 15 

7% 26% 60% 7% 100% 

9% 5% 29% 33% 12% 

nedostačující 

0 2 3 2 7 

0% 29% 42% 29% 100% 

0% 3% 10% 67% 6% 

Celkem 

11 77 31 3 122 

9% 63% 25% 3% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tab. 5.6 - Vliv spokojenosti a vnímané image 

Ve sloupci „absolutně spokojený“ je nejvyšší hodnota 73 % u respondentů, kteří 

označili pohled na společnost jedničkou, tedy vynikající. Odpovědi na sebe navazují 

a závislost se značně projevila. „Spokojený“ dosahuje nejvyšších hodnot s 34 % a 48 % 

u řádků chvalitebně a dobře, coţ by odpovídalo pozitivním výsledkům. Známku 

dostatečně a nedostatečně nejvíce dávali takoví respondenti, kteří byli se sluţbami 

Skupiny ČEZ nespokojeni nebo absolutně nespokojeni. Pro lepší představu, jak jsou 

zákazníci společnosti se sluţbami spokojeni, je vyznačen řádek celkové spokojenosti. Je 

patrné, ţe převaţuje spokojenost nad nespokojeností. V souvislosti se spokojeností 

a vnímanou image byla stanovena hypotéza. 

Hypotéza č. 2: Vnímaná image je ovlivněna spokojeností se sluţbami Skupiny 

ČEZ.  

Hypotéza týkající se závislosti zda je image ovlivněna spokojeností se sluţbami, 

byla přijata. Hodnota Chí kvadrát testu dokazuje, ţe odpovědi na dané otázky mají vůči 

sobě závislost. Míra závislosti dosahuje hodnoty 0,608, vypočtená pomocí korelačního 

koeficientu. Na základě výsledků se s 95% pravděpodobností je moţno tvrdit, ţe 

spokojenost se sluţbami Skupiny ČEZ ovlivňuje i celkové vnímání respondentů na 
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společnost.  

5.3.3 Skupina ČEZ v očích respondentů 

Finančně stabilní 
 

 
 

     
Finančně nestálá 

Profesionální přístup k zákazníkům 
      

Laický přístup k zákazníkům 

Kvalitní sluţby 
      

Sluţby neodpovídající poţadavkům 

Rychle řešené poţadavky 
      

Pomalu řešené poţadavky 

Působící ve více zemích 
      

Pouze v ČR 

Vlastnická struktura - česká 
      

Převáţně zahraniční účast 

Velice známá 
      

Méně známá 

Velká 
      

Malá 

Silná 
      

Slabá 

Spolehlivá 
      

Nedůvěryhodná 

Vyvolává pozitivní dojem 
      

Vyvolává negativní dojem 

Celková pověst dobrá 
      

Celková pověst špatná 

        

        

        

        

 

Sémantický diferenciál je dobrým znázorněním pro vyjádření názoru na image 

respondentů. Jednotlivé spojnice znázorňují průměrné názory v krajích. Pro lepší vizuální 

znázornění byly vloţeny všechny sledované kraje do jednoho grafu, kde jsou lépe 

srovnatelné. Výsledky jsou pozitivní, dosahují hodnot v rozmezí od jedné do tří, coţ patří 

mezi kladné a příznivé hodnocení image. Respondenti posuzovali společnost spíše 

za finančně stabilní, v průměru od 1,5 aţ 1,8. Výsledek je velmi uspokojivý. Respondenti 

by neměli mít obavy z krachu společnosti. Ohledně přístupu k zákazníkům, kvalitě 

sluţeb a řešení poţadavků, vyšla společnost nanejvýš úspěšně. Je vidět, ţe projekt 

„Zákazník“, který byl v minulých letech součástí firemní strategie, měl značný úspěch. 

Pomocí tohoto projektu se měla zvýšit úroveň styku se zákazníky, vylepšit rychlost 

Obr. 5.6 – Sémantický diferenciál s rozřazením do krajů 
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řešení poţadavků a zvýšit tím kvalitu sluţeb. Porovnání mezi kraji bylo jen nepatrně 

odlišné mezi Jihomoravským krajem, kde výsledky převaţovaly s lepšími hodnoceními, 

neţ u Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde byly hodnoceny o trochu hůře.  

Další otázky měly odlišnou podobu, respondenti měli uvaţovat o společnosti 

z jiných úhlů. A to, jestli působí ve více zemích nebo pouze v České republice a kdo je 

vlastníkem. Dotazováni odpovídali často správně, společnost působí ve více zemích, má 

mezinárodní působení a vlastnická struktura převaţuje spíše česká. Největším 

akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem financí České republiky, která 

má aţ cca 70% podíl. Zbytek je rozděleno do českých i zahraničních fyzických 

i právnických osob.  

Respondenti povaţují společnost ve všech třech krajích za velmi známou, velkou 

i silnou společnost. Dokazovala to i první otázka v dotazníku, kde měli vyjmenovat, které 

společnosti obchodující s elektrickou energií znají. Názory dotazovaných se mezi kraji 

neliší. Tyto výsledky mají dobré předpoklady k budování silného image, na které můţe 

firma velmi dobře stavět. 

Nejvyšší rozdíly v hodnocení vzešly u důvěryhodnosti, dojmu a pověsti. Jelikoţ 

image společnosti značně souvisí právě s těmito faktory, je s nimi úzce spjatá, měla by se 

zaměřit na jejich na zlepšení. Hlavní úlohou Skupiny ČEZ pro napravení reputace je 

vyhledání příčin, které mají za následek zhoršení image firmy. Důvěryhodnost se 

vyskytuje v rozmezích 2,2 aţ 2,4 průměru, vzbuzovaný dojem má průměr 2,6 aţ 3 

a pověst taktéţ má rozmezí 2,6 aţ 3. Zmíněné otázky mají zásadní vliv, který se 

projevuje v celkovém pohledu na společnost. Společnost by se na ně měla zaměřit 

a vylepšit dosavadní hodnocení.  Je moţné, ţe právě tyto vlastnosti mají natolik velký 

vliv na image a mohou ji do jisté míry zhoršovat, ţe právě ony jsou příčinnou 

nespokojených zákazníků, či zákazníků, kteří odchází ke konkurenci. 
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5.4 Znalost doplňkových aktivit Skupiny ČEZ 

 

V tabulce 5.7 lze vyčíst několik zajímavých informací. 90 respondentů (45%) si 

myslí, ţe společnost na charitu přispívá, ale nezná ţádné její konkrétní projekty. 

Výsledky nesvědčí o dobré propagaci. Moţná by se měla zvýšit pozornost k mnoţství 

reklam, které mají připomínat a informovat, kde Skupina ČEZ a za jakým účelem 

přispívá. Tato nevýrazná stránka společnosti se projevuje i ve výsledcích druhé nejčastěji 

se vyskytující odpovědi „ne nemyslím si, ţe je v této oblasti aktivní“. Aţ 21 % procent 

respondentů usuzuje, ţe společnost na charitu vůbec nepřispívá, nesvědčí to dobrému 

jménu společnosti.  Zkušenost s konkrétními projekty není moc výrazná, jen málo lidí se 

s projekty přímo setkaly. Nejvíce zkušeností mají respondenti z Moravskoslezského kraje 

(8 %). Na základě znalostí dotazovaných o doplňkových aktivitách Skupiny ČEZ byla 

vyhodnocována hypotéza č. 3. 

Hypotéza č. 3: Dotazovaní ţijící mimo distribuční území společnosti Skupiny 

ČEZ znají charitativní akce, které společnost pořádá méně, neţ ti, kteří ţijí na 

distribučním území společnosti.  

 
Kraj 

Celkem 
Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský 

C
h

a
ri

ta
, 

s
p

o
n

z
o

rs
tv

í 
s
p

o
le

č
n

o
s

ti
 

ne nemyslím, že je aktivní 

13 7 23 43 

30% 16% 54% 100% 

18% 17% 26% 22% 

ano, ale neznám její projekty 

33 22 35 90 

37% 24% 39% 100% 

46% 55% 40% 45% 

ano, ale momentálně si neuvědomuji 
projekty 

16 7 11 34 

47% 21% 32% 100% 

22% 18% 12% 17% 

ano, znám její konkrétní projekty 

8 3 12 23 

35% 13% 52% 100% 

11% 8% 14% 12% 

ano, znám a mám s nimi zkušenost 

2 1 7 10 

20% 10% 70% 100% 

3% 2% 8% 5% 

Celkem 

72 40 88 200 

36% 20% 44% 100% 

100% 100% 100% 100% 

Tab. 5.7 – Názor respondentů na charitu a sponzorství členěné podle krajů 
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K potvrzení nebo vyvrácení třetí hypotézy se vztahují poslední dvě moţné 

odpovědi, a to „ano, znám její konkrétní projekty“ a „ano, znám konkrétní projekty 

a mám s nimi zkušenost“. Při srovnání těchto odpovědí v závislosti, ve kterém kraji 

respondenti ţijí, se hypotéza potvrdila. Respondenti ţijící v Moravskoslezském 

a Olomouckém kraji znají charitativní akce více, neţ v Jihomoravském.  

V příloze 2 je uvedena Tab. 7, kde se nachází jednotlivé projekty společnosti 

hierarchicky uspořádané od nejznámějšího projektu po nejméně známý. Program 

Oranţové hřiště dosáhl nejvyšších hodnot, 36 % dotazovaných, kteří si myslí, ţe Skupina 

ČEZ je aktivní v oblasti charity, tento projekt zná. Přesto, ţe je projekt nejznámější, 

nemá dobré výsledky. Obrázek 10 v příloze 1 mapuje projekty, které se v České 

republice uskutečnily. Je zřejmé, ţe četnost těchto projektů je velmi velká a neodpovídá 

známosti projektu a chtěné popularitě. Společnost by se nad tímto faktem měla pozastavit 

a promyslet další kroky, protoţe finanční prostředky, které vkládá do takovýchto 

projektů, nemají zpětný efekt, který by napomohl zvýšit image Skupiny ČEZ. Mělo by 

dojít ke zvýšení propagaci těchto projektů a více informovat veřejnost. 

  Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský Celkový počet 

Odpověď - olympijský tým 21 5 23 49 

Celkový počet respondentů 72 40 88 200 

% vyjádření 29% 13% 26% 25% 

Tab. 5.8 - Vyhodnocení sponzorství generálního partnerství v oblasti sportu 

Hypotéza č. 1: Více neţ třetina dotazovaných ví, ţe Skupina ČEZ je generálním 

partnerem českého olympijského týmu. 

Předpoklad znalosti respondentů, zda třetina zná, u kterých sportů je Skupina 

ČEZ generálním partnerem, nevyšel. Hypotéza se zamítá, protoţe dosahuje pouze 25 %, 

výsledky jsou znázorněné v Tab. 5.8. O sponzorských akcích společnosti není moc 

známo zvláště v Olomouckém kraji. Příčina můţe být špatná komunikace v celém kraji 

se zákazníky a nedostatečná propagace zájmů Skupiny ČEZ.  

Výzkum a vývoj 

Výsledky názorů a znalostí respondentů ohledně vkládání finančních prostředků 

Skupiny ČEZ do výzkumu a vývoje jsou znázorněny v Tab.   21 v příloze 2. Je logické, 
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ţe tak velká společnost jako je právě Skupina ČEZ, která vlastní několik elektráren (např. 

Temelín, Dlouhé Stráně, Dukovany), bude vkládat finanční prostředky do výzkumu 

a vývoje. 54 % respondentů odpovědělo s jasným logickým uvaţováním „spíše ano“ 

a 23 % „určitě ano“. U otázky „určitě ano“ byla i otevřená otázka, která měla uvést 

respondenty k zamyšlení, kam finanční prostředky vkládá. Odpovědi zpravidla zněly do 

technologie, na výrobu elektrické energie, pro podporu vysokých škol, pro sniţování 

emisí, z důvodu obnovitelných zdrojů, přírody a ţivotního prostředí. Muţi na otázku 

„určitě ano“ odpovídali častěji, nejspíše jsou více technicky zaměření a o této 

problematice mají větší zkušenosti a znalosti.  
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6 Návrhy na zlepšení image 

Na základě teoretických znalostí a výsledků výzkumu jsem vytvořila několik 

návrhů a opatření, které by mohly slouţit ke zvýšení pozornosti zákazníků a pro zlepšení 

image společnosti. Jedná se o řadu úprav a opatření, kterými by mohla společnost zvýšit 

svou reputaci i počty zákazníků. V návrzích a doporučeních vycházím z marketingového 

výzkumu a následně i mých postřehů. 

Návrh na zlepšení a posílení věrnosti zákazníků  

Elektrifikace celého území českých zemí proběhla v roce 1955, od tohoto data se 

postupně stávala elektrická energie nepostradatelnou pro ţivot a lidé ţijící po celém světě 

se na ni stávají závislejšími neţ kdy dřív. Společnost má v České republice dlouholetou 

a zaţitou tradici, ze které můţe hodně získat, ale také na ni můţe ztroskotat. Výhoda 

v tradici je, ţe Skupinu ČEZ zná 98 % respondentů, coţ vyplynulo z výzkumu. Má věrné 

odběratele, kteří jsou se sluţbami spokojeni, ale i takové zákazníky, kterým se zvyšující 

se faktura elektrické energie nelíbí a velice si na společnost stěţují. Problém společnosti 

nastal při liberalizaci trhu roku 2002, kdy se otevřel trh pro nové obchodníky a tím se 

zvýšila konkurence na trhu. Konkurence přetahuje nové zákazníky k sobě různými 

moţnostmi. Nejčastější formou je přímý prodej, tzv. door to door. Skupině ČEZ se tím 

rok od roku prudce sniţují počty zákazníků. Společnost by ale měla zachovat své 

dekorum a k přímému prodeji, i přes to, ţe je úspěšný, by přecházet neměla. Lidé neradi 

otevírají domovní dveře neznámým lidem. Osobní prodej povaţují za otravný a hlavně 

nedůvěryhodný, protoţe mají špatné zkušenosti s vtíravými obchodníky a zloději. Měla 

by se ubrat cestou, ve které by více informovala o tom, jak se cena elektrické energie 

opravdu tvoří a ţe společnost ČEZ nemá velké moţnosti ji změnit nebo sníţit. Mnozí 

respondenti si nejspíše neuvědomují, ţe existuje Energetický regulační úřad, který 

stanovuje ceny regulovaných sluţeb souvisejících s dodávkou elektřiny nebo o tom, ţe se 

elektrická energie se nakupuje na burzách. Ceny silové elektřiny jsou stanovené podle 

cen realizovaných při obchodování na Power Exchange Central Europe, a. s., na této 

burze nakupuje většina obchodníků s elektřinou. Skupina ČEZ by se měla v očích 

zákazníků více obhajovat a informovat zákazníky o této problematice prostřednictvím 

televizních pořadů nebo článcích v novinách. Na ČT 1 jsou pořady typu Dobré ráno nebo 
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na Nově Snídaně s Novou, kde se řeší denní události, informují o nových zprávách. 

Navíc jsou tyto pořady seriózní a sledují je lidé, kteří mají zájem o dění kolem nich. 

Pořady se kaţdý den zajímají o jiné témata a zvou návštěvy a odborníky, se kterými 

moderátoři diskutují o problémech a dění ve světě. Návštěva z ČEZ Zákaznických 

sluţeb, s. r. o. z top managementu jako je ředitelka úseku o Péče o zákazníka Ing. Milena 

Kingarotvá MBA, nebo generální ředitel společnosti ČEZ Zákaznické sluţby, s. r. o. 

Ing. Igor Šmucr, MBA by byla velice vhodná. Mohli by informovat obyvatele ČR před 

neseriózními praktikami jiných obchodníků, na co by si měli dávat lidé pozor a vysvětlit 

podstatu tvorby ceny elektřiny. Jako druhou formou komunikace navrhuji letáky, které 

mohou informovat zákazníky o jiţ zmíněných praktikách konkurence či vysvětlení cen 

elektrické energie. Prospekty by byly rozdávány na frekventovanějších místech 

ve městech nebo by byly zaslány poštou a přiloţeny k fakturám zákazníků. Na letáku by 

měl být uveden odkaz na webovou stránku a číslo infolinky, jeţ bude zdarma, na kterou 

budou moci volat zákazníci pro bliţší informace.  

Návrh na vylepšení informovanosti o aktivitách společnosti 

Z marketingového výzkumu vyplynulo, ţe o aktivitách společnosti, sponzoringu, 

charitě či vkládání finančních prostředků do výzkumu a vývoje, respondenti nevědí a ani 

si nemyslí, ţe by společnost finanční prostředky někam vkládala. I přes to, ţe společnost 

nemalé finance vkládá a investuje do mnoha projektů, jen málo kdo ví a zná jednotlivé 

plány společnosti.  

Společnost své aktivity jako jsou Oranţové hřiště nebo Podpora regionů realizuje 

pouze do okolí větších oblastí Ústí nad Labem, Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Brna 

a Ostravy. Je tu otázka, zda společnost sponzoruje ty místa, kde bude nejvíce vidět nebo 

takové místa, kde je to nejvíce potřeba. Akce se evidentně uskutečňují poblíţ měst 

z důvodu větší koncentrace lidí, na které můţe zapůsobit a zlepšit tím svoji pověst. Podle 

mého názoru jsou právě města středem pozornosti, a proto se společnost zaměřuje spíše 

na ně. Sponzorství dětských hřišť je velmi dobrý projekt, který při lepší propagaci 

zviditelní Skupinu ČEZ. Projekt je ale velmi málo propagován nebo je propagován 

komunikačními kanály, které nejsou natolik účinné. Navrhuji tedy, aby se projekt 

Oranţové hřiště postupně vyhlašoval v určitých krajích a okresech. V kaţdém kraji 

zvlášť by se oznámila soutěţ o nové hřiště a tím by se projekt více rozšiřoval. O soutěţi
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by se informovaly školky, školy a městské úřady. Kde by byla největší iniciativa dětí 

a rodičů, tam by se projekt uskutečnil. Tato soutěţ se můţe skládat z několika částí, děti 

by mohly nakreslit obrázky hřišť, jaké si představují nebo vytvořit jinými moţnými 

uměleckými technikami, fantazii by se meze nekladly. Děti překypují tvůrčí fantazii, 

a proto tato cesta by byla velmi vhodná a zábavná. Nápomocí by mohli být i rodiče nebo 

učitelky, které by mohly dětí vést a směrovat tak, aby to děti nejen bavilo, ale navíc by se 

tím více obeznámily projekty společnosti a tím se zvýšila i pověst Skupiny ČEZ. 

Informovanost o projektu by se zvýšila pomocí referencí od známých, tzv. „kladné slovo 

z úst“, které zvyšuje povědomí o společnosti a tím se i zlepšuje image společnosti. 

Společnost velmi investuje do výzkumu a vývoje. Snaţí se zmapovat nové 

podnikatelské obchodní příleţitosti a posílit tím svoji konkurenceschopnost. Nový 

projekt FutureMotion je na dobré cestě, který by mohl zlepšit negativní dojem, jenţ 

z výzkumu vyplynul. FutureMotion se skládá z několika sloţek. Jedním z nich je koncept 

Smart Grid, který představuje moderní, inovativní propojení distribučních stí. Začátek 

tohoto projektu spočívá v nových chytrých elektroměrech Smart Meters, na kterých lze 

sledovat v digitální podobě odběr elektrické energie v průběhu celého dne. Zákazníci pak 

mají větší povědomí o tom, kolik energie v kterém časovém úseku dne spotřebují 

a mohou naplánovat náročnější pracovní úkony na dobu, kdy je elektřina levnější. Tím si 

zvýší povědomí o tom, kolik a která činnost stojí. Tento projekt, ale není dostatečně 

propagován, i přes to ţe je ve fázi, kdy se testuje provoz elektroměrů na několika 

územích. Zákazníci o něm nic nevědí a nemají tušení, ţe se společnost zajímá tímto 

způsobem o své zákazníky. Jelikoţ jde o velké investice společnosti, mělo by se začít 

tuto činnost společnosti více rozšiřovat. K tomu mohou slouţit různé letáky, které by 

obsahovaly nejzajímavější informace a upoutaly pozornost. Prospekty by byly rozdávány 

na frekventovaných místech ve městech na náměstích. Pro zvýšení povědomosti 

o projektu by byla vhodná jiţ zmíněná komunikace, prostřednictvím televize a pořadů 

Dobré ráno a Snídaně s Novou.  

Posílení jména a důvěryhodnosti společnosti 

Nejhorší výsledky u vlastností společnosti byly zjištěny u pověsti, negativního 

dojmu a dokonce byla Skupina ČEZ označována jako nedůvěryhodná společnost. Tyto 

vlastnosti celkový image a značku ČEZ sniţují. Společnost by se nad tím měla pozastavit 
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a posílit své jméno v očích nejen u svých zákazníků, ale i ostatních obyvatel České 

republiky. Například zdůrazněním profesionálního přístupu zaměstnanců, pozdvihnout 

zkušenost a nezávadnost při výrobě elektrické energie v jaderných elektrárnách u nás. 

Prostřednictvím webových stránek společnosti nebo zaloţit čistě nové stránky věnující se 

této problematice. Základem sledovanosti a vysoké návštěvnosti webových stránek je 

kvalitní obsah. Pro vyšší povědomost o stránkách je moţné pouţít „Google PageRank“.  

PageRank funguje na principu četnosti kvalitních webových stránek. Čím více kvalitních 

webových stránek na stránku společnosti odkazuje, tím lepší pozici ve výsledcích hledání 

tato stránka dostane, coţ zvýší pravděpodobnost její návštěvy. Také je moţné se více 

angaţovat prostřednictvím aktuálního trendu a zaloţit stránku Facebook, kde se novinky 

objeví u kaţdého, kdo chce tuto relaci sledovat. Facebook je rozsáhlá sociální síť, která 

slouţí nejen ke komunikaci, ale také ke sdílení videí a obrázků. Vydělávají pomocí 

reklam umístěných na stránkách, které jsou přesně cíleny podle zájmu uţivatele a jeho 

chování na webu facebooku. Na stránkách Facebooku by mohla být monitorována nyní 

aktuální světová hrozba ve Fukušimě. Protoţe situace, která nastala v Japonsku ve 

Fukušimě, kde se po zemětřesení a následné tsunami, jaderná elektrárna stala hrozbou 

pro celý svět, můţe vyvolat obavy a strach z jaderných elektráren u nás situovaných 

v České republice. Jelikoţ Skupina ČEZ vlastní dvě jaderné elektrárny, mohla by nastat 

panika a strach, coţ by mohlo ovlivnit názory lidí na tuto techniku výroby elektrické 

energie. Mělo by to dopad na celou společnost, zhoršení pověsti a spolehlivosti. Se 

zvýšením informovanosti o bezpečnosti a „ekologičnosti“ výroby by společnost ujistila 

obyvatelstvo a ochránila tak své jméno před novinářskými komploty a zajistila tak, aby 

se panika nerozšiřovala. Pomocí této komunikace by mohla společnost srovnat situaci ve 

Fukušimě se situacemi, které by mohly nebo nemohly vzniknout v ČR. Například u nás 

v ČR není pravděpodobné, ţe by došlo k takovému zemětřesení, a i kdyby k tomu 

náhodou došlo, měli by poučit, jak jsou na tuto problematiku v Dukovanech a Temelínu 

připraveni. Společnost by se mohla na stránkách odkazovat na Mezinárodní agenturu pro 

atomovou energii ve Vídni (MAAE), která zavedla mezinárodní stupnici INES 

(International Nuclear Event Scale). Tato stupnice sloţí především ke komplexnímu, 

rychlému a srozumitelnému informování veřejnosti o závaţnosti událostí, ke kterým 

dochází v jaderných zařízeních a zařízeních, kde se pracuje s radioaktivními látkami.  
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Repositioning značky Skupiny ČEZ 

Pro zlepšení síly, příznivosti, dojmu a nevalných asociací spojených se značkou, 

můţe být zapotřebí nového marketingového programu. Repositioning značky vyţaduje, 

jakými odlišnostmi se společnost diferencuje od jiných.  

Neutralizovat negativní asociace u veřejnosti není lehký úkol. Zapotřebí bude 

mnohonásobná marketingová komunikace, která by měla za cíl připomínat klady, výhody 

a přednosti společnosti. Společnost jednou z největších společností u nás, která působí na 

celé ČR i mimo ni. Je obtíţné vytvořit takovou reklamní kampaň, která by byla namířená 

na celý trh a všechny trţní segmenty. V reklamních televizních spotech by se měla 

soustředit na dlouhodobou historii společnosti, co se týče kvality dodávky elektřiny a její 

výroby.  

 Spotřebitelé začínají jednoznačně preferovat ekologické výrobky a výrobky od 

firem, které chápou celospolečenské potřeby. Kaţdá společnost by si měla uvědomit své 

poselství a řídit se nejen podle výkazu zisku a ztrát, ale také jaké postavení společenské 

odpovědnosti vůči obyvatelům České republiky zaujímá. Skupina ČEZ podle mého 

názoru vkládá peníze do výzkumu a vývoje ve značné míře. Nechce zaostávat a snaţí se 

myslet do budoucnosti a postupně se připravovat například i na problematiku závislosti 

na ropě, viz program FutureMotion. Ale málo své programy propaguje. V porovnání 

s velikostí společnosti a jejich ziskovostí, společnost by mohla vloţit finanční prostředky 

do ATL reklam a spustit sérii zajímavých a poutavých televizních reklam evokujících 

budoucnost. Ceny reklamních časů jsou postaveny na ceně ratingového bodu, které se 

odvíjí od sledovanosti konkrétního reklamního bloku. Nejde tedy naplánovat cenu 

reklamy přesně. Jedna reklama v televizi stojí v rozmezí od 200 000 Kč a můţe 

dosahovat aţ výše 500 000 Kč.
2
 Jelikoţ Skupina ČEZ je velkou společností, myslím, ţe 

taková výše 3 000 000 Kč by byla pro ni moţná a pro společnost dostupná. Vytvoření 

takové televizní reklamy, která by měla jiskru tvořivosti, vyvolala by takový „masový 

zásah“, jakou společnost potřebuje. Pro zvýšení pozornosti by bylo vhodné vyuţít 

osobnost, která splňuje v očích obyvatel důvěryhodnost a která má známé a výrazné 

                                                 

2
< http://www.media-master.cz/files/Martin/Ceniky/05_2011_CT1.pdf > 17. dubna 2011  
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postavení ve společnosti. Vhodnou osobou by mohl být pan Marek Eben, který je vysoce 

ceněn zejména svým inteligentním humorem a moderátorským umem publicistických 

pořadů. V očích lidí je viděn jako autorita a je povaţován za jednoho z nejlepších 

a nejuznávanějších osobností České republiky.  

V případě úspěšného spuštění sérií reklam, které by měly dobré ohlasy, by se 

společnost měla připomínat i v jiných komunikačních prostředcích neţ je televize, 

například tiskové reklamy, rádiové spoty, internet a outdoorové reklamy. Aktuálním 

trendem v marketingu se stal Facebook, který byl jiţ zmíněn ve smyslu posílení jména 

a důvěryhodnosti společnosti. Na Facebooku se vyskytuje nespočet společností 

informující o nových akcích a výzkumech. Společnost Skupina ČEZ by zaloţením účtu 

na Facebooku mohla oznamovat novinky o soutěţích a současných sponzorovaných 

akcích. Je to velmi moderní světový směr komunikace se zákazníkem, v současné době 

vyuţívaný především mladší generací. Novinky by mohly zahrnovat veškeré dění 

ve firmě, soutěţe, projekty, sponzoringy, aktuální informace týkajících se nových 

technologiích, o akcích, na které společnost přispěla a které pořádá. Informace 

o elektromobilech, jejich technických vlastnostech, výhodách a dosavadních 

nedostatcích, by jistě bylo pro mnoho lidí zajímavostí, kterou by se zájmem sledovali. 

Marketingový výzkum byl zaměřen i na oblast ohledně kvality sluţeb Skupiny 

ČEZ, přístup zaměstnanců k zákazníkům, a zda společnost rychle řeší poţadavky. Podle 

odpovědí lze usoudit, ţe Skupina ČEZ je na velmi dobré úrovni, o problémy zákazníků 

se stará, jejich poţadavky řeší rychle. K zákazníkům se chová s velmi dobrým 

profesionálním přístupem. Podle mého názoru je současná situace natolik profesionální, 

ţe jakýkoliv návrh na změnu není nutný. Je samozřejmě důleţité, aby si společnost 

tuto vysoko posazenou laťku nadále udrţela. Tím, ţe se společnost výborně stará o své 

zaměstnance, neustále probíhají ve firmě školení a kontroly. Jakýkoliv telefonický hovor 

v Call centrech se zákazníkem se na určitou dobu zaznamenává a náhodné hovory se 

posuzují, zda se zaměstnanec choval podle předpisů, nejednal se zákazníkem hrubě a zda 

vyřešil veškeré jeho poţadavky. Tato kontrola se provádí i v písemné komunikaci. 

V zákaznických centrech mají pracovníci sjednocené oblečení, které koresponduje 

s jednotným vizuálním stylem společnosti. Jsou i určené formulace vět, jak se má 

zaměstnanec vyjadřovat, veškerý kontakt se zákazníkem se následně hodnotí a jsou
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sankciováni za hrubé porušení těchto předpisů. Kultura ve společnosti je na vysoké 

úrovni a společnosti záleţí na jednotném vizuálním stylu, proto má i vytvořený grafický 

manuál, kde je popsán kaţdičký detail loga, barvy, aut, propisek, merkantilních tiskovin, 

formulářů, marketingové komunikace, prezentace, oděvů, atd.  
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7 Závěr 

V diplomové práci byla provedena analýza image společnosti na trhu 

s elektrickou energií. Hlavním cílem bylo zjistit, jak si stojí Skupina ČEZ v očích 

obyvatel České republiky, zda si respondenti vybavují logo a jeho barvy a jestli znají 

charitativní akce, kterými se společnost zabývá.  

Nejzajímavější informace z výzkumu vyplynuly u známosti společnosti, která je 

na velmi vysoké úrovni. Skupinu ČEZ respondenti povaţují za velice známou, silnou 

a velkou společnost, za to její celková pověst tak dobrých výsledků nedosáhla. Skupina 

ČEZ sponzoruje mnoho projektů a sportů, vkládá značné mnoţství finančních prostředků 

do výzkumu a vývoje, ale o těchto činnostech a charitativních akcích není na veřejnosti 

moc známo. Proto byly navrţeny v diplomové práci návrhy a doporučení, které by 

napomáhaly ke zlepšení celkové image Skupiny ČEZ. 

Ze zjištěných výsledků jsem společnosti navrhla opatření týkající se většího 

vyuţití televizních reklam a letáčků, portálu facebooku, kde se zdůrazní, kde a jak se 

společnost připravuje na budoucnost a jak přispívá dětem nebo pomáhá potřebným. Dle 

mého názoru by tyto návrhy přispěly k atraktivnosti společnosti a ke zlepšení pozitivního 

dojmu na společnosti.  

Při psaní práce jsem se setkala se vstřícností zaměstnanců ČEZ Zákaznických 

sluţeb, kde mi byla společnost postupně představována podle jednotlivých oddělených 

a zaměstnanci byli velice ochotní a vstřícní. U osobního dotazování respondentů, 

vybraných náhodně na ulicích a náměstích, byla znát nedůvěra a někdy jsem se setkávala 

i s neochotou spolupracovat. Vše ale nakonec proběhlo úspěšně a kvótní výběr byl splněn 

bez větších problémů.  

Téma diplomové práce se mi zdálo skutečně velmi zajímavé. Přimělo mě to 

nahlíţet na celý trh s elektrickou energií nejen z pohledu zákazníka, ale také z pohledu 

společnosti. Vypracování práce bylo pro mne velmi cenným přínosem. 
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Příloha č. 1 – O společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 - Logo společnosti 

Obr. 2 - NADACE ČEZ 5 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 - Organizační struktura Zákaznických služeb, s. r. o. 14 

Obr. 4 - Distribuční území společností v ČR 



 

  

 

 

 

 
Obr. 5 - Vize a firemní kultura 14, 28 

Obr. 6 - Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ 14, 28 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - NOVÁ VIZE 13 

Obr. 8 - Vodíkový autobus 8 



 

  

Obr. 9 - Smart Grids schéma 8 

Obr. 10 - Oranžová hřiště 5 



 

  

Obr. 11 - Podpora v regionech 5 

Obr. 12 – Cyklostezky 5 



 

  

 

 

Obr. 14 - Pomoc potřebným 5 

Obr. 13 - Sídla společností Skupiny ČEZ v ČR 14 



 

  

 

 

Obr. 15 - ČEZ proti krizi 10 



 

  

Jihomoravský kraj

Muži Ženy Celkem

15-24 73 449 69 578 143 027

25-39 143 126 135 627 278 753

40-64 191 308 195 893 387 201

65-x 72 104 110 611 182 715

Celkem 479 987 511 709 991 696

Moravskoslezský kraj

Muži Ženy Celkem

15-24 84 781 80 848 165 629

25-39 148 443 266 751 415 194

40-64 213 442 217 626 431 068

65-x 73 216 112 428 185 644

Celkem 519 882 677 653 1 197 535

Tab. 1 – Struktura vzorku podle kraje, pohlaví a věku 6; 7 

Příloha č. 2 – Výzkum 

počet obv. % obv. dotazníků zaokrouhleno

Olomoucký kraj 551 103 20,1% 40,222 40

Moravskoslezský kraj 1 197 535 43,7% 87,401 88

Jihomoravský kraj 991 696 36,2% 72,378 72

2 740 334 100% 200 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olomoucký kraj

Muži Ženy Celkem

15-24 42 071 40 397 82 468

25-39 78 062 73 598 151 660

40-64 107 490 109 996 217 486

65-x 39 590 59 899 99 489

Celkem 267 213 283 890 551 103

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Celkem

15-24 5 5 3 3 6 6 28

25-39 11 10 6 5 11 20 63

40-64 14 14 8 8 16 16 76

65-x 5 8 3 4 5 8 33

35 37 20 20 38 50

Olomoucký MoravskoslezskýJihomoravský

72 40 88
Celkem 200

M 84 781 6 7%

Ž 80 848 6 7%

M 148 443 11 12%

Ž 266 751 20 22%

M 213 442 16 18%

Ž 217 626 16 18%

M 73 216 5 6%

Ž 112 428 8 9%

1 197 535 88 100%

15-24

25-39

40-64

65-x

Moravskoslezský kraj

M 73 449 5 7%

Ž 69 578 5 7%

M 143 126 11 14%

Ž 135 627 10 14%

M 191 308 14 19%

Ž 195 893 14 20%

M 72 104 5 7%

Ž 110 611 8 11%

991 696 72 100%

15-24

25-39

40-64

Jihomoravský kraj

65-x

M 42 071 3 8%

Ž 40 397 3 7%

M 78 062 6 14%

Ž 73 598 5 13%

M 107 490 8 20%

Ž 109 996 8 20%

M 39 590 3 7%

Ž 59 899 4 11%

551 103 40 100%

Olomoucký kraj

15-24

25-39

40-64

65-x



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 16 - Povědomost respondentů o společnostech obchodujících s elektrickou energií 

Obr. 17 - Znalost loga Skupiny ČEZ 



 

  

 

Barva loga Počet % 

oranžová, bílá 127 75,6% 

červená, bílá 26 15,5% 

nevím 9 5,4% 

modrá, bílá 4 2,4% 

žlutá, bílá 1 0,6% 

černá, žlutá 1 0,6% 

Celkem 168 100,0% 

Tab. 2 - Znalost barvy loga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 - Znalost respondentů společností s nabídkou nejznámějších v ČR 

Obr. 19 - Povědomost respondentů o produktech, které společnost obchoduje 



 

  

 

Známky Počet % 

1 28 14% 

2 41 21% 

3 98 49% 

4 22 11% 

5 11 6% 

Celkový součet 200 100% 

Průměr 2,74  

Tab. 3 - Celkové ohodnocení společnosti respondenty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 - Celková spokojenost respondentů 

 

Obr. 20 - Celkový přehled o odběru elektrické energie od společnosti 

Celková spokojenost Počet %

absolutně spokojený 11 9%

spokojený 77 63%

nespokojený 31 25%

absolutně nespokojený 3 2%

Celkem 122 100%



 

  

 

Pozice společnosti Počet % 

lídr - vedoucí postavení 108 54% 

monopolní postavení 54 27% 

druhá nejsilnější 22 11% 

středně velká 14 7% 

malá 2 1% 

Celkem 200 100% 

 

Tab. 5 - Pohled respondentů na pozici společnosti na trhu 

Podíl na trhu Počet % 

0 - 30 % 2 1% 

30 - 50 % 26 13% 

50 - 70 % 83 42% 

70 - 90 % 79 40% 

90 - víc 10 5% 

Celkem 200 100% 

Tab. 6 - Pohled respondentů, jaký podíl na trhu společnost má 

 

 

 
Obr. 21 - Nejčastější setkání se logem Skupiny ČEZ 



 

  

 

Názor na sponzorství a charitu Počet %   

Ano, ale neznám projekty 90 45% } 133 
Ne, nemyslím si 43 22% 

Myslím, že ano, ale neuvědomuji si 34 17% 

} 67 Ano, znám konkrétní projekty 23 11% 

Ano, znám projekty a mám s nimi zkušenost 10 5% 

Celkem 200 100%   

 

Projekty Počet % % 

Oranžové hřiště 24 36% 12% 

Na kole 9 13% 5% 

Na lyžích  7 10% 4% 

Pomoc potřebným 7 10% 4% 

Jiné projekty 7 10% 4% 

Podpora regionů 6 9% 3% 

Oranžová učebna 6 9% 3% 

Oranžové kolo 4 6% 2% 

Oranžové schody 2 3% 1% 

Celkem 72 N = 67 N = 200 

Tab. 7 - Známost projektů, které společnost realizuje 

 

Sport Počet % % 

olympijský tým 49 73% 25% 

nevím 18 27% 9% 

fotbalisté 1 1% 1% 

tenisté 1 1% 1% 

jiné 1 1% 1% 

plavci 0 0% 0% 

Celkem 70 N = 67 N = 200 

Tab. 8 - Povědomost respondentů o sponzorství v oblasti sportu 



 

  

Reklama Počet %

ne, neviděl/a jsem 26 13%

ano, ale momentálně si neuvědomuji 162 81%

ano, byla to … 12 6%

Celkem 200 100%

 

Vnímání Skupiny ČEZ Průměr 

od 15 do 24 let 2,5 

od 25 do 39 let 2,8 

od 40 do 64 let 2,7 

od 65 let a více 2,8 

Celkový průměr 2,7 

Jihomoravský 2,8 

Olomoucký 2,6 

Moravskoslezský 2,8 

Celkový součet 2,7 

Tab. 9 – Vnímání Skupiny ČEZ, průměr dle věku a krajů 

 

Vkládání finančních prostředků Počet % 

určitě ano 45 23% 

spíše ano 107 54% 

spíše ne 44 22% 

určitě ne 4 2% 

Celkem 200 100% 

 

 

 

 

Tab. 11 - Znalost reklam v televizi 

Tab. 10 - Názory respondentů na vkládání finančních prostředků společnost do 

výzkumu a vývoje 

 



 

  

 

Finančně stabilní  

 

 

 

    Finančně  nestálá 

Profesionální přístup k 

zákazníkům 
      Laický přístup k zákazníkům 

Kvalitní sluţby       
Sluţby neodpovídající 

poţadavkům 

Rychle řešené poţadavky       Pomalu řešené poţadavky 

Působící ve více zemích       Pouze v ČR 

Vlastnická struktura - česká       Převáţně zahraniční účast 

Velice známá       Méně známá 

Velká       Malá 
 

Silná       Slabá 
 

Spolehlivá       Nedůvěryhodná 

Vyvolává pozitivní dojem       Vyvolává negativní dojem 

Celková pověst dobrá       Celková pověst špatná 

        
 

 

Připomínky na Skupinu ČEZ   

Drahá 11 

Využívání monopolního postavení 5 

Nevhodné platové ohodnocení zaměstnanců 4 

Tab.   12 - Nejčastější připomínky respondentů na Skupinu ČEZ 

Obr. 22 - Celkový pohled na společnost 



 

  

 

 
Pohlaví 

Celkem 
žena muž 

Poznání loga 

ano 

80 88 168 

48% 52% 100% 

86% 82% 84% 

ne 

13 19 32 

41% 59% 100% 

14% 18% 16% 

Celkem 

93 107 200 

47% 54% 100% 

100% 100% 100% 

 

Tab.   13 - Poznání loga rozděleno na pohlaví a věk 

Barva 
žena muž Celkem 

počet % počet % počet % 

oranžová, bílá 60 75% 67 76% 127 75% 

jiné 20 25% 21 24% 41,25 24% 

Celkem 80 100% 88 100% 169 100% 

Tab.   14 - Poznání barev loga rozděleno na pohlaví 

 
Věk 

Celkem od 15 - 24 
let 

od 25 - 39 
let 

40 - 64 
let 

65 - víc 
let 

Poznání loga 

ano 

26 56 63 23 168 

15% 33% 38% 14% 100% 

93% 89% 83% 70% 84% 

ne 

2 7 13 10 32 

6% 22% 41% 31% 100% 

7% 11% 17% 30% 16% 

Celkem 

28 63 76 33 200 

14% 32% 38% 17% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

  

 

 
Věk 

Celkem 
od 15 - 24 let od 25 - 39 let 40 - 64 let 65 - víc let 

B
a

rv
y

 l
o

g
a
 oranžová a 

bílá 

24 44 46 13 127 

19% 35% 36% 10% 100% 

86% 70% 61% 39% 64% 

jiné barvy 

4 19 30 20 73 

5% 26% 41% 27% 100% 

14% 30% 39% 61% 37% 

Celkem 

28 63 76 33 200 

14% 32% 38% 17% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

Tab.   15 - Poznání barev loga rozděleno na věk 

 
Kraj 

Celkem 
Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský 

ČEZ 

neuvedl 

26 10 13 49 

53% 20% 27% 100% 

36% 25% 15% 25% 

uvedl 

46 30 75 151 

30% 20% 50% 100% 

64% 75% 85% 76% 

Celkem 

72 40 88 200 

36% 20% 44% 100% 

100% 100% 100% 100% 

Tab.   16 - Spontánní znalost společnosti ČEZ rozděleno podle krajů 

 
Kraj 

Celkem 
Jihomoravský Olomoucký Moravskoslezský 

ČEZ 

neuvedl 

3 1 1 5 

60% 20% 20% 100% 

4% 3% 1% 3% 

uvedl 

69 39 87 195 

35% 20% 45% 100% 

96% 98% 99% 98% 

Celkem 

72 40 88 200 

36% 20% 44% 100% 

100% 100% 100% 100% 

Tab.   17 - Podpořené uvedení společnosti rozděleno podle krajů 



 

  

 

 
Věk 

Celkem 
od 15 - 24 let od 25 - 39 let 40 - 64 let 65 - víc let 

V
n

ím
á

n
í 
s

p
o

le
č

n
o

s
ti

 

vynikající 

6 7 11 4 28 

21% 25% 39% 14% 100% 

21% 11% 14% 12% 14% 

chvalitebně 

8 14 10 9 41 

20% 34% 24% 22% 100% 

29% 22% 13% 27% 21% 

dobře 

10 29 46 13 98 

10% 30% 47% 13% 100% 

36% 46% 61% 39% 49% 

dostatečně 

3 9 6 4 22 

14% 41% 27% 18% 100% 

11% 14% 8% 12% 11% 

nedostačující 

1 4 3 3 11 

9% 36% 27% 27% 100% 

4% 6% 4% 9% 6% 

Celkem 

28 63 76 33 200 

14% 32% 38% 17% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pohlaví 

Celkem 
žena muž 

V
n

ím
á

n
í 
s

p
o

le
č

n
o

s
ti

 

vynikající 

9 19 28 

32% 68% 100% 

10% 18% 14% 

chvalitebně 

24 17 41 

59% 41% 100% 

26% 16% 21% 

dobře 

46 52 98 

47% 53% 100% 

49% 49% 49% 

dostatečně 

9 13 22 

41% 59% 100% 

10% 12% 11% 

nedostačující 

5 6 11 

45% 55% 100% 

5% 6% 6% 

Celkem 

93 107 200 

47% 54% 100% 

100% 100% 100% 

Tab.   18 - Vnímání Skupiny ČEZ dle věku a pohlaví 



 

  

 

 

Rozdělení podle distribuční 
působnosti 

Celkem 
Ano v distr. 

území 
Ne, mimo distr. 

území 

Odběr elektřiny od 
Skupiny ČEZ 

ano 110 12 122 

ne 18 60 78 

Celkem 128 72 200 

 

 

 

 

 

 

Tab.   19 - Závislost odběru elektrické energie na krajích 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 92,943
 a

 1 ,000 

Likelihood Ratio 98,658 1 ,000 

Linear-by-Linear Association 92,479 1 ,000 

N of Valid Cases 200     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5.  

The minimum expected count is 15,60.  

Correlations 

  
Odběr 

elektřiny 
Kraj 

Odběr elektřiny 

Pearson Correlation 1 ,682
**
 

Sig. (2-tailed)   0 

N 200 200 

Kraj 

Pearson Correlation ,682
**
 1 

Sig. (2-tailed) 0   

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 

  

 

 

 
Věk 

Celkem 
od 15 - 24 let od 25 - 39 let 40 - 64 let 65 - víc let 

V
ý
z
k
u

m
 a

 v
ý
v
o

j 

určitě ano 

10 13 16 6 45 

22% 29% 36% 13% 100% 

36% 21% 21% 18% 23% 

spíše ano 

11 34 43 19 107 

10% 32% 40% 18% 100% 

39% 54% 57% 58% 54% 

spíše ne 

7 15 17 5 44 

16% 34% 39% 11% 100% 

25% 24% 22% 15% 22% 

určitě ne 

0 1 0 3 4 

0% 25% 0% 75% 100% 

0% 2% 0% 9% 2% 

Celkem 

28 63 76 33 200 

14% 32% 38% 17% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

Obr.  23 - Celková spokojenost a věk 

Tab.   20 – Vkládání financí do výzkumu a vývoje podle věku 



 

  

  

 
Pohlaví 

Celkem 
žena muž 

V
ý
z
k
u

m
 a

 v
ý
v
o

j 

určitě ano 

16 29 45 

36% 64% 100% 

17% 27% 23% 

spíše ano 

54 53 107 

50% 50% 100% 

58% 50% 54% 

spíše ne 

22 22 44 

50% 50% 100% 

24% 21% 22% 

určitě ne 

1 3 4 

25% 75% 100% 

1% 3% 2% 

Celkem 

93 107 200 

47% 54% 100% 

100% 100% 100% 

Tab.   21 - Názor respondentů na výzkum a vývoj podle pohlaví 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 85,517 12 ,000 

Likelihood Ratio 70,440 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 44,746 1 ,000 

N of Valid Cases 122     

    

a. 14 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 

 

Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

Vnímání společnosti 2,74 1,027 122 

Celková spokojenost 2,21 ,633 122 

Correlations 

  Vnímání společnosti Celková spokojenost 

Vnímání společnosti 

Pearson Correlation 1 ,608 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 122 122 

Celková spokojenost 

Pearson Correlation ,608 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 122 122 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tab.   22 - Vliv spokojenosti se službami Skupiny ČEZ s vnímanou image 

 

 



 

  

 

 

 

Obr.  24 – Nejčastěji vnímaný výskyt značky ČEZ podle respondentů rozděleno podle 

pohlaví 

Obr.  25 - Nejčastější výskyt značky podle respondentů rozděleno podle věku 



 

  

  

Finančně stabilní 

 

 

 

     Finančně nestálá 

Profesionální přístup k 

zákazníkům 
      Laický přístup k zákazníkům 

Kvalitní sluţby       
Sluţby neodpovídající 

poţadavkům 

Rychle řešené poţadavky       Pomalu řešené poţadavky 

Působící ve více zemích       Pouze v ČR 

Vlastnická struktura - česká       Převáţně zahraniční účast 

Velice známá       Méně známá 

Velká       Malá 

Silná       Slabá 

Spolehlivá       Nedůvěryhodná 

Vyvolává pozitivní dojem       Vyvolává negativní dojem 

Celková pověst dobrá       Celková pověst špatná 

        

 

Obr.  26 – Hodnocení společnosti Skupiny ČEZ podle pohlaví 

 

  

 



 

  

Příloha č. 3 - Obchodní značka Skupiny ČEZ 
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