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1 Úvod 

Automobil je v současné době nedílnou součástí našich životů. Spotřebitelé se s nimi 

setkávají v mnoha oblastech života a zaujímají k nim nejrůznější postoje, jako řidiči, chodci, 

automobiloví nadšenci, závodníci, zarytí odpůrci. Už dávno se nejedná pouze o dopravní 

prostředek, automobil je známkou společenského postavení, součástí naši image, stal se 

zálibou a mnohdy také vášní. Automobil je nenahraditelným dopravním prostředkem, 

poskytujícím značnou volnost pohybu. Je také nepostradatelný pro vykonávání mnohých 

povolání. 

Pořízení nového automobilu není rutinní záležitostí. Výběr a koupě nového vozu je 

časově náročný proces, do které vkládá spotřebitel, ale také prodávající, velké množství 

energie, času a úsilí. Analýza spotřebitelského chování je obzvláště na tomto trhu velmi 

důležitá, správná zákaznická strategie je nespornou konkurenční výhodou. Neustále měnící se 

trendy na automobilovém trhu je nutné průběžně sledovat, analyzovat a přizpůsobovat jim 

marketingový mix. 

Marketingové výzkumy zákaznického chování jsou důležitými nástroji při 

optimalizování motivačních prvků, vedoucích k zatraktivnění značky a nabídky. Jestliže chce 

podnik uspět na trhu, musí spotřebitelům nabídnout produkty dle jejich potřeb a požadavků. 

Je nutné znát vlastního zákazníka a jeho nákupní zvyklosti. Spokojený zákazník častěji 

opakuje nákup, což je velni důležité z hlediska příjmů společnosti. 

Téma práce jsem zvolila na základě vztahu ke zkoumané společnosti, problematika 

automobilů je mi rovněž blízká. Dle žádosti společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. budu 

zpracovávat analýzu spotřebitelského chování, jelikož v této oblasti došlo v předchozích 

obdobích ke změnám. V několika předchozích letech společnost zaznamenala klesající 

tendenci v počtu prodaných nových vozů související se změnou konkurenčního prostředí. 

Majitelé společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. si přáli vypracovat analýzu nákupního 

chování spotřebitelů na trhu působení společnosti.  

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. je malá soukromá firma zaměstnávající 26 

pracovníků. Vlastní dva autosalony, autosalon s tradicí od roku 1994 v Hlučíně a novější 

autocentrum v Opavě. Společnost působí v oblasti prodeje a servisu vozů značek Renault a 

Dacia. 

Cílem práce je analyzovat nákupní zvyklosti spotřebitelů kupujících si nový vůz. Práce 

je zaměřena především na roli internetu při výběru vozu, průběh samotného nákupu 
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v souvislosti s návštěvou autosalonů a důležitost jednotlivých faktorů při výběru nového vozu. 

Marketingový výzkum je zaměřen na spotřebitelský trh s osobními a lehkými užitkovými 

vozy, dotazovanými jsou soukromé osoby a malí podnikatelé. Výsledky marketingového 

šetření získané pomocí dotazníku dále v práci analyzuji. Na základě těchto výsledků navrhuji 

doporučení společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 
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2 Charakteristika automobilového trhu a společnosti 
Automotoland CZ s.r.o. 

2.1 Charakteristika automobilového trhu ČR 

Český trh s automobily je charakteristický velice širokou nabídkou značek a 

modelových řad v různých cenových třídách. Na našem trhu jsou zastoupeny všechny 

evropské značky a většina světových. Zvláštní kategorií jsou asijské automobilky produkující 

automobily na tamní trhy, tyto vozy se u nás, stejně jako ve většině evropských států, 

neprodávají. Nejvýznamnější značky jsou hojně zastoupeny autorizovanými dealery, kteří 

nabízejí obdobné služby jako v ostatních zemích Evropy. Jednotlivé modelové řady 

automobilů jsou mnohdy uzpůsobeny velkým národním trhům (Německo, VB, Francie), 

automobily poskytují detaily „na míru“ dle zvyklostí, požadavků a specifik národních trhů.  

2.1.1 Osobní automobily (kategorie M1)   

Kategorie osobních automobilů je určena soukromým i firemním zákazníkům, je 

typická širokou nabídkou. Pro spotřebitele není vždy jednoduché zorientovat se v aktuálních 

modelech nabízených jednotlivými značkami. Pro zjednodušení orientace se využívá členění 

automobilů do kategorií podle charakteristické vlastnosti, většinou je to velikost vozu a 

nabízený komfort související s cenou vozu. Osobní automobily se rozdělují do těchto tříd (dle 

vzoru JATO): mini  vozy, malé vozy, nižší střední, střední, vyšší střední třída, terénní auta, 

luxusní, sportovní a velkoprostorové vozy [14]. V níže uvedeném obrázku 2.1 je zobrazen 

poměr prodaných vozů v jednotlivých třídách. 

Obr. 2.1 Prodej jednotlivých tříd osobních automobilů v letech 2008 2010 
Zdroj: [14] 
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Objem prodejů nových vozů v ČR dlouhodobě rostl, ke změně došlo během let 2009 a 

2010 kdy počty nových registrací mírně klesly. Během roku 2011 bylo v ČR poprvé 

zaregistrováno celkem 173 282 ks nových osobních automobilů Oproti roku 2010 je to o 

2,39 % (4046 ks) více. Nejprodávanější značka na českém trhu je dlouhodobě ŠKODA 

53 050 ks (podíl 30,61 %), se znatelnou ztrátou na domácí značku následují VOLKSWAGEN 

14 921 ks (8,61 %), FORD 14 447 ks (8,34 %), RENAULT 12 370 ks (7,14 %) a HYUNDAI 

12 086 ks (6,97 %). Ojetých osobních automobilů bylo v roce 2011 poprvé zaregistrováno 

131 707 ks (automobily z dovozu). Oproti  roku 2010 se jedná o nárůst registrací o 3,68 % 

(4 673 ojetin více). [14] 

Přestože v roce 2011 došlo v ČR k nárůstu trhu nových osobních automobilů 

o 2,39 %, obnova vozového parku v kategorii osobních automobilů dosáhla hodnoty 3,85 %, 

dostala se tak na úroveň let 2003, 2004. Takový pokles byl zapříčiněn nemožností odpočtu 

DPH při nákupu firemních vozidel. V motoristicky vyspělých zemích se tato hodnota 

pohybuje v rozmezí od 8 % do 12 %. Vývoj prodejů nových automobilů v předchozích letech 

je znázorněn na obrázku 2.2. [14] 

Obr. 2.2 Počty prodaných vozů v letech 1992 2010  
Zdroj: [16] 

 

 

V loňském roce bylo z registru vyřazeno 172 496 ks osobních automobilů, z toho 

20 040 ks bylo vyvezeno a 152 456 ks bylo zlikvidováno. Ke dni 30.6.2011 bylo v České 

republice registrováno celkem 4 552 158 osobních automobilů a jejich průměrný věk činil 

13,76 roku. Více než 60 % registrovaných vozidel bylo starších než 10 let, většina za těchto 

vozů však již není pojízdná a majitelé je pouze neodhlásili. [14] 
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2.1.2 Užitková vozidla (kategorie N1) 

Lehké užitkové vozy jsou určeny primárně pro firemní zákazníky, protože splňují 

požadavky pro mnoho druhů podnikání, kdy je zapotřebí převézt menší náklad. Těchto 

vozidel bylo v ČR v roce 2011 poprvé registrováno celkem 13 269 ks, což oproti roku 2010 

představuje nárůst o 14,63 % (1693 ks více). Nejprodávanější v této kategorii jsou vozy 

značek FORD 2495 ks (podíl 18,80 %), CITROEN 1670 ks (12,59 %), VOLKSWAGEN 

1592 ks (12 %), na čtvrtém místě FIAT 1475 ks (11,12 %) a na pátém místě PEUGEOT 

1428 ks (10,76 %). Od ledna do prosince 2011 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 

7 286 ks ojetých vozidel kat. N1. [14] 

2.2 Změny na automobilovém trhu v posledních letech 

Během posledních dvou let došlo na trhu s novými vozy ke změnám, které závažně 

ovlivnily prodeje jednotlivých značek. Zapříčinila to expanze automobilek Hyundai a Kia na 

český trh. Vzhledem k tomu, že se Hyundai vyrábí v Nošovicích a modely značky jsou 

optimalizovány pro český trh, sklízí u domácích zákazníků velký úspěch. V tiskovém 

prohlášení z října 2011 automobilka Hyundai uvedla, že český trh je pro ni prioritou a v 

následujících dvou letech bude směřovat k obsazení druhého či třetího místa na žebříčku 

prodejů. Výrazná marketingová podpora, rostoucí kvalita vozů a cenová politika značky tomu 

výrazně napomáhají. Z níže uvedeného grafu 2.3. je zřejmé pořadí a podeje vozů deseti 

nejvýznamnějších značek za roky 2011, 2010 a 2009. 

Obr. 2.3 Prodeje vozů deseti nejoblíbenějších značek v letech 2009, 2010, 2011  
Zdroj: [16] 
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2.3 Charakteristika značky Renault a její postavení na českém trhu 

2.3.1 Historie značky Renault 

Značka Renault stála na samém počátku automobilismu, roku 1898 vyjelo první 

vozidlo nazvané "Voiturette" do ulic Paříže. Jednalo se o prototyp technického génia Louise 

Renaulta, zakladatele a majitele továrny v Billancourtu. Svá díla si dal patentovat, jednalo se 

o přímý záběr a převodový mechanismus, turbokompresor. 

Již před první světovou válkou měla společnost továrny od New Yorku po Tokio a 

také dva závody v Rusku. Během první světové války se továrna transformovala na 

zbrojovku. Renault tehdy vyráběl široké spektrum produktů, od nosítek, granátů, po tanky 

FT17, letecké motory i celá letadla. Po válce se vrací k výrobě automobilů.  

V letech 1946 – 1975 byla spuštěna velkosériová výroba slavného modelu 4 CV, 

malého vozu pro každého a populárního vozu Dauphine. V té době již byla společnost 

zestátněna. Další vývoj se zaměřuje na vývoz. V roce 1955 vyváží Renault 25% své výroby, 

zaměřuje se především na Evropu. Rozšířila se také nabídka modelů. Na trh vstoupily dva 

"bestsellery", vozy Renault 4 a Renault 5 a také motory Gordini. 

Od počátku 80. let podnik posiloval divizi těžkých nákladních vozů Renault 

Véhicules Industriels (průmyslová vozidla). Další oblastí působení byly závody na 24 hodin v 

Le Mans a později Formule 1. Svým přeplňovaným motorem přinesl Renault do tohoto sportu 

revoluci. Své úspěchy dokazuje 6 ti tituly mistra světa ve Formuli 1 po sobě. 

Nyní je Renault víceznačkový výrobce automobilů, v současnosti působí ve 118 ti 

zemích světa. Do koncernu Renault patří japonský výrobce automobilů Nissan, rumunský 

výrobce Dacia a Samsung Motors v Jižní Korei. Zaměstnává téměř 130 000 lidí. [15] 

2.3.2 Současné postavení značky Renault na trhu 

Značka Renault má na českém trhu dlouholetou tradici. Vozy této značky si mohli lidé 

u nás zakoupit záhy po Sametové revoluci. Počátkem 90. let se rozrůstala síť dealerů a dnes je 

jednou z nejhustších prodejních sítí automobilů u nás. Renault se již v 90. letech dostal na 

přední příčky prodejů automobilů, umisťoval se pravidelně do pátého místa.  

V letech 2009, 2010 a 2011 byl Renault čtvrtým největším prodejcem v ČR za 

Škodovkou, která tradičně vládne tuzemskému trhu, Fordem a Volkswagenem. Právě Ford a 

Volkswagen část vozů zakoupených v České republice ihned po přihlášení exportuje do zemí 

EU, především do Německa. [14] Reálně se tak snižuje počet nových vozů těchto značek na 



11 
 

českých silnicích. Renault tak často své soupeře přeskočí na vyšší příčku. Zároveň je znatelný 

rostoucí trend v počtu prodaných vozů Renault za poslední tři roky. Tyto skutečnosti svědčí o 

oblibě automobilů Renault a správně zvolené strategii. V současnosti je pro Renault největším 

konkurentem automobilka Hyundai, která se během posledních dvou let na Renault dotáhla 

v počtech prodaných vozů. V dalších letech se dá předpokládat, že Hyundai bude prodávat 

více vozů než Renault. [16] 

Renault je v posledních letech úspěšný především díky cenové politice, snaží se 

zákazníkům za velmi přijatelné ceny nabídnout vybavené modely. Důkazem je sedan Renault 

Thalia, nejlevnější vůz ve své třídě na trhu. Renault vždy byl, je a zřejmě také bude značkou 

pro každého. Nabízí jednu z nejširších modelových řad, malé, levné modely i komfortnější 

vozy. Mnoho z těchto modelů jsou k dostání v několika provedeních karoserie (sedan, coupe, 

hatchback, combi) a jsou často inovovány. Renault se vždy zaměřoval na velké rodinné vozy, 

je praktickým zakladatelem kategorie MPV a jednoprostorových rodinných vozů.  

Renault je úspěšný také díky využití současných trendů v ekologii a šetrnosti, jeho 

motory jako jedny s prvních splňovaly přísné ekologické limity pro vjezd do center světových 

metropolí a nyní tyto limity splňují všechny motory užívané ve vozech. Ekologickou strategii 

podporuje značkou Renault ECO. Další body u zákazníků získává „spořivými motory“, u 

nového modelu Scénic s motorem 1,6 dCI je potřeba snížena na 4,4 l/100 km. Vzhledem 

k rostoucím cenám pohonných hmot, se dá předpokládat větší zájem o úspornější motorizace. 

Novinkou na trhu jsou elektromotory, uvedené v prosinci 2011 na náš trh. Elektromotory byly 

instalovány například do modelů Kangoo a Fluence. [15] 

2.4 Charakteristika společnosti Automotoland CZ s.r.o. 

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. je autorizovaným dealerem osobních a 

užitkových vozů značek Renault a Dacia. Firma disponuje dvěma autosalony v Opavě a 

Hlučíně. 

2.4.1 Historie 

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. vznikla v roce 1994, kdy byl otevřen první 

autosalon v Hlučíně. Jejímu vzniku předcházeli jiné podnikatelské aktivity v oblasti prodeje 

automobilů, na jejichž základě byla majitelům v roce 1998 udělena koncese značky Renault. 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. se tak stal autorizovaným dealerem osobních a užitkových 

vozů Renault a později také Dacia, jako Renault Partner nabízí svým zákazníkům celou 
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modelovou řadu vozů Renault, veškerých servisních prací a to jak karosářských, tak 

mechanických. [17] 

S narůstajícím počtem klientů bylo nutné řešit také kapacitu servisu a prodejny, 

majitelé se tedy rozhodli pro výstavbu dalšího autosalonu v Opavě. Ten byl slavnostně 

otevřen v roce 2005, nabízí prodejní služby, servisní a lakýrnické služby. O dva roky později, 

se prodejna a servis v Hlučíně stěhuje do nových prostor, nově vystavěného autocentra.  

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. je držitelem prestižního ocenění  Certifikát 

kvality služeb a certifikátů ISO 9001 a Renault Global Quality Award. [17] 

2.4.2 Poskytované služby 

2.4.2.1 Autosalon Hlučín 

Provozovna v Hlučíně má dlouhou tradici a velmi dobrou pověst v širším okolí, 

v průběhu podnikání zákazníků přibývalo a kapacita dílny pro servis již nebyla dostačující. 

Byla tedy v roce 2007 přestěhována do nově vystavené budovy na ulici Ostravské. 

Zaměstnáno je zde 5 pracovníků zákaznické obsluhy, 4 automechanici, 2 administrativní 

pracovníci a 2 podpůrní pracovníci. 

Zde je zákazníkům poskytnuta kompletní péče spojená s prodejem vozu. Jedná se 

především o poradenství na míru zákazníkovi, předváděcí jízdy, smluvní dojednání, možnost 

využití financování společností Renault Leasing a.s. a možnost uzavření povinného či 

havarijního pojištění vozu. Pracovníci za klienty vyřeší také pojistné plnění pojišťovnou při 

vzniku škody na voze. Dále je zákazníkovi nabídnuto vykoupení jeho staršího vozu nebo jeho 

ekologická likvidace. V rámci aktuální nabídky je zde možnost zakoupení ojetých vozů 

vykoupených od předchozích zákazníků. 

Servisní dílna provozovny má dostatečnou kapacitu na obsloužení stávající poptávky, 

doba čekání zákazníka je úměrná náročnosti opravy. Mezi servisní služby autocentra 

v Hlučíně patří veškeré mechanické opravy a diagnostické práce, poradenství a možnost 

objednání příslušenství vozu a jejich následná instalace (tažné zařízení, dodatečné 

bezpečnostní prvky, zimní pneumatiky). 

2.4.2.2 Autosalon Opava 

Opavské autocentrum bylo nově vystavěno v roce 2005 a je celkově větší než první 

provozovna. V Opavě pracuje celkem 13 zaměstnanců, jedná se o 6 pracovníků zákaznického 
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servisu, 6 automechaniků s různou specializací a 1 podpůrná pracovnice. Dalšími členy týmu 

jsou samotní majitelé, kteří se podílejí na chodu obou autosalonů.  

Opavská provozovna nabízí zákazníkům stejné služby jako autocentrum v Hlučíně. 

Z důvodů větších prostor prodejny jsou tyto služby dále rozšířeny o větší počet vystavených 

modelů a možnost jejich vyzkoušení. Servisní dílna také nabízí služby navíc, jedná se o 

karosářské a lakýrnické práce.  
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3 Teoretická východiska spotřebitelského chování 

Nákupní chování konečných spotřebitelů  jednotlivců a domácností, kteří kupují 

zboží a služby pro osobní spotřebu. Všichni jednotlivci a domácnosti, kteří nakupují zboží a 

služby tvoří spotřební trh. (P. Kotler, Moderní marketingový výzkum, str. 309) 

3.1 Klasifikace zákazníka 

Zákazníkem se může stávat velké množství subjektů trhu. Pro lepší orientaci v tom, 

kdo je vlastně samotným zákazníkem je využívá několik druhů klasifikací zákazníků. 

3.1.1 Klasifikace dle druhu cílového trhu  

Rozčleňuje zákazníky do kategorií podle charakteru trhů, na kterém se pohybují. 

Spotřebitelské trhy – jedná se o konečné spotřebitele, jednotlivce a domácnosti. Zakoupené 

zboží a služby jsou učeny pro vlastní spotřebu. [9] 

Průmyslové trhy – zboží je nakupováno pro účely dalšího zpracování nebo použití ve 

vlastním výrobním procesu [9] 

Trh obchodních mezičlánků – zboží a služby jsou nakupovány za účelem dalšího prodeje se 

ziskem [9] 

Trh státních zakázek – nakupujícími subjekty jsou veřejné instituce a organizace, cílem 

nákupu zboží a služeb je uskutečnění veřejné služby [9] 

Mezinárodní trh – zahrnuje všechny kupující z jiných zemí [9] 

3.1.2 Klasifikace dle fáze nákupního rozhodovacího procesu  

Tato klasifikace rozčleňuje zákazníka do kategorií podle fáze nákupního procesu, ve 

které se právě nachází. 

Spotřebitel  je obvykle konečný spotřebitel. Produkty a služby jsou určeny pro jeho vlastní 

potřebu. Může se jednat o osoby, instituce a organizace. [1] 

Zákazník  je ten, kdo projevuje zájem o nabídku daného produktu či služby. Zákazník 

obvykle vstupuje do jednání o koupi a osobně či virtuálně vybírá zboží. Zákazník nemusí být 

zároveň spotřebitelem. [1] 

Nakupující  realizuje poptávku po produktu či službě a uskutečňuje samotný nákup. Ze 

zákazníka se tedy stává nakupující, pakliže uvažuje o realizaci nákupu. [1] 
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3.2 Nákupní rozhodovací proces 

Zkoumání nákupního rozhodovacího procesu nabízí společnostem možnost účelně 

přizpůsobit marketingovou strategii a zjistit jak, kdy a kde zákazníci uskutečňují nákup. 

Nákupní proces není pouze samotný nákup. Předchází mu mnoho fází a pokračuje také 

dlouho po něm. Marketéři se tedy zaměřují na všechny fáze nákupního rozhodovacího 

procesu. Model na obrázku 3.1 ukazuje, jakými fázemi spotřebitel ve většině případů 

prochází. Jinak je tomu při rutinním nákupu, kdy mohou být některé fáze přeskočeny. [7] 

Obr 3.1 Nákupní rozhodovací proces 
Zdroj: [7] 

 

  

  

 

 

3.2.1 Rozpoznání potřeby 

Počáteční fáze nákupního rozhodovacího procesu. Člověk pociťuje nesoulad mezi 

skutečným a chtěným stavem, uvědomuje si potřebu, kterou chce uspokojit. Vzrůstající tlak 

potřeby působí jako motiv k její uspokojení. Další možností vyvolání potřeby je externí 

podnět. Toto je příležitost pro marketéry, kteří mohou spustit u spotřebitele rozpoznání 

potřeby. Úlohou marketérů je rozpoznat, jaké druhy externích podnětů se váží na konkrétní 

potřeby, které uspokojuje jejich produkt. Na člověka nejvíce působí zrakové vjemy a vůně, 

která působí podvědomě. [7]  

3.2.2 Hledání informací 

Spotřebitel, který pociťuje silnou potřebu, koná další kroky k jejímu uspokojení. 

Pokud se v tento moment spotřebiteli naskytne možnost uspokojit svou potřebu, zakoupí daný 

produkt či službu. Pakliže nemá možnost ihned uspokojit svou potřebu, bude později 

vyhledávat informace spojené s danou potřebou a možnosti jejího uspokojení. Větší množství 

informací zvyšuje povědomí o produktu či službě. Marketingový mix je nutno nastavit tak, 

aby poskytl spotřebitelům co nejvíce informací. Úkolem marketérů je identifikovat jakou 

důležitost přikládá spotřebitel jednotlivým zdrojům. [9] 
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Zdroje získávání informací [7]: 

Osobní zdroje – rodina, přátelé, sousedé, známí 

Komerční zdroje – reklamy, prodejci, internet, obaly, předvádění 

Veřejné zdroje – masmédia, sladování, používání produktu 

Zkušenosti – zacházení, sledování, používání produktu 

3.2.3 Hodnocení alternativ 

Spotřebitel v této fázi využívá získaných informací k hodnocení řady alternativ. Proces 

hodnocení není vždy jednotný, ale může být vysvětlen pomocí několika základních koncepcí. 

Spotřebitel hledá při uspokojení své potřeby určitou výhodu a produkt vnímá jako soubor 

vlastností produktu. Vlastnosti produktu mají pro spotřebitele různý stupeň důležitosti. 

Spotřebitel si také utváří souhrn přesvědčení o značce nazývaném image značky. Jedná se o 

celkové vnímání značky a jejích vlastností spotřebitelem. Dále přikládá každé vlastnosti 

užitkovou funkci, které přisoudí úroveň uspokojení a důležitost. [7] 

Na základě tohoto postupu vypracovali marketéři metody hodnocení produktů a 

služeb. Důležité je odhadnou, kdy spotřebitel o nákupu uvažuje obdobnou metodou a 

promýšlí nákup různých alternativ, a kdy naopak nakupuje impulzivně. [7] 

3.2.4 Nákupní rozhodnutí 

Předchozí fáze vedou k vytvoření nákupního záměru. Zákazník skutečně zakoupí daný 

produkt či službu. Nákupní rozhodnutí v této fázi může být ovlivněno neočekávanými 

situačními faktory (např. změna ceny, změna finanční situace domácnosti). Neočekávané 

změny mohou být vnímány jako riziko a zákazníka odradit od nákupu. [9] 

3.2.5 Ponákupní chování 

Spotřebitel má před nákupem produktu očekávání, jejich splnění vnímaným výkonem 

produktu má vliv na spokojenost či nespokojenost s nákupem. Nesplnění očekávání způsobí 

nespokojenost zákazníka, splněná očekávání mají za následek spokojeného zákazníka. 

Překročením míry očekávání je zákazník nadšen. V závislosti na své spokojenosti podnikají 

spotřebitelé další nákupní kroky. Tento výsledek nákupu je sledován marketéry. [9] 

Spotřebitelé zakládají svá očekávání na informacích poskytnutých prodejcem, 

zkušenostech známých nebo na informacích z jiných zdrojů. Z toho vyplívá, že pro prodejce 

je důležité poskytovat vždy pravdivé informace a uměřené možnostem prodejce. [9] 
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3.3 Role v nákupním rozhodovacím procesu 

Pro sestavení marketingového mixu obchodní společnosti je důležitá znalost rolí osob, 

se kterými společnost přichází do styku. Každý z účastníků nákupního rozhodovacího procesu 

má svůj význam a při marketingových aktivitách by neměl být opomenut žádný ze 

zúčastněných. Velký podíl nákupních rozhodovacích procesů probíhá v domácnosti. 

V kupním rozhodovacím procesu rozlišujeme z hlediska vlivu na jednotlivé fáze nákupu tyto 

role [1]: 

Iniciátor – osoba navrhující nákup produktu či služby, iniciuje jako první 

Ovlivňovatel – názory, postoje a rady této osoby ovlivňují rozhodování o koupi  

Rozhodovatel – vykonává konečné rozhodnutí o nákupu, rozhoduje také kdy a kde koupit 

Kupující – realizuje samotný nákup produktu či služby 

Uživatel – osoba užívající zakoupený produkt či službu 

3.4 Faktory ovlivňující spotřební chování 

Spotřební chování je výrazně ovlivňováno řadou různých faktorů např. kulturní, 

společenské, osobní či psychologické. Účinek jednotlivých faktorů na konkrétního 

spotřebitele je náročné předpovědět. Marketéři při tvorbě marketingového mixu musí brát tyto 

faktory v úvahu.  

3.4.1 Kulturní faktory 

Na spotřebitele působí vlivy daného prostředí a kulturní faktory mají na člověka 

nejsilnější vliv. Důležitou roli mezi těmito faktory hraje kultura, subkultura a společenská 

třída spotřebitele. 

3.4.1.1 Kultura 

„Soubor základních hodnot, postojů, přání a chování, které člen společnosti přejímá od 

rodiny a dalších důležitých institucí.“ (P.Kotler) Tyto hodnoty nás ovlivňují již od dětství, kdy 

se učíme od rodiny a nejbližších. Úlohou marketérů je sledovat změny v kultuře, aby zjistili, 

jaké nové produkty můžou být trhu nabídnuty. Kulturní zvyklost se liší v jednotlivých zemích, 

jedná například rozdílné postoje k trávení volného času. [6] 

3.4.1.2 Subkultura 

Společenské situace a zkušenosti formují menší skupiny lidí se společnými hodnotami. 

Tyto nazýváme subkultury, jsou jimi například náboženské, etnické a geografické regiony. 
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Tvoří významné segmenty trhu, například muslimská část obyvatelstva Německa. Pro 

úspěšnou marketingovou strategii je důležité uzpůsobit marketingový mix danému segmentu 

a jeho potřebám. [6] 

3.4.1.3 Společenská třída 

„Jedná se o poměrně trvalé a spořádané rozdělení společnosti. Její členové sdílejí 

podobné hodnoty, zájmy a vzorce.“ (P.Kotler) Rozčlenění na společenské třídy se vyskytuje 

téměř v každé společnosti. Během posledních sta let došlo v této oblasti k zásadním změnám. 

Od roku 2001 se užívá pro vyspělou společnost klasifikace NS SEC dle britského 

Statistického úřadu. Tato klasifikace rozděluje lidi podle pozice na pracovním trhu, ukazateli 

žebříčku jsou výše příjmu, kariérní růst a zdravotní rizika. [6] 

Klasifikace NS SEC [9]: 

1. Zaměstnavatelé, manažeři velkých firem, odborné profese na vyšších pozicích  
2. Nižší manažeři a odborné profese 
3. Zaměstnanci na střední úrovni 
4. Drobní zaměstnavatelé a nezávislí obchodníci 
5. Nižší vedoucí postavení, výrobní a podobná zaměstnání 
6. Polorutiní zaměstnání 
7. Rutinní zaměstnání 

3.4.2 Společenské faktory 

Spotřebitelské chování je ovlivněno také společenskými faktory, mezi tyto faktory 

patří vlivy menších skupin, rodina, sociální postavení a role. Významně ovlivňují nákupní 

chování, je proto nutné věnovat jim při procesu tvorby marketingových strategií dostatečnou 

pozornost. 

3.4.2.1 Skupina 

Spotřebitelské chování ovlivňují různé typy skupin. Členská skupina je každá, do níž 

osoba patří, může se jednat o skupinu primární, která má neformální charakter a pravidelnou 

interakci, například rodina. Sekundární skupiny mají formálnější charakter, jedná se o 

organizace, náboženské skupiny a další. Rozlišujeme také referenční a aspirační. Referenční 

skupiny formují názory a chování člověka. Aspirační skupina je taková, ke které si člověk 

přeje patřit. [6] 

Pro marketingové specialisty je klíčové identifikovat referenční skupiny. Jejich 

prostřednictvím lze ovlivnit spotřebitele, jeho názory a preference. Skupina má vliv na volbu 
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produktů a značek především u těchto produktů – veřejný luxus, soukromý luxus, veřejné 

nezbytnosti, soukromé nezbytnosti. [6] 

3.4.2.2 Rodina 

Rodina formuje člověka už od dětství a má na spotřebitelské chování značný vliv. 

Rodiče spotřebitele tvoří rodinu orientaci. Utvářejí jeho osobní ambice, lásku, sebeúctu, 

náboženské, politické a ekonomické postoje. Formování rodinou je přirozené a nenásilné. 

Vliv rodiny zůstává i v době, kdy už děti s rodiči nežijí. Členové rodiny zastávají v nákupním 

rozhodovacím procesu více rolí. Členění rolí již bylo výše zmíněno v subkapitole Nákupní 

rozhodovací proces. [6] 

3.4.3 Osobní faktory 

Osobní charakteristiky hrají důležitou roli v nákupním rozhodovacím procesu a silně 

ovlivňují rozhodování kupujícího. Mezi tyto faktory patří věk, fáze života, zaměstnání, 

ekonomická situace a osobnost člověka. 

3.4.3.1 Věk a fáze života 

Během života člověk dochází k mnoha změnám, které mají za následek změny ve 

struktuře kupovaného zboží a služeb. Rozdílné preference a vkus souvisí také s životním 

cyklem rodiny, což jsou fáze, kterým rodina během let prochází. Životní cyklus rodiny začíná 

mladým bezdětným párem a vyvíjí se až k seniorům již bez dětí v domácnosti. Vzhledem 

k tomuto cyklu, se mění především požadavky na trávení volného času. Marketéři vyvíjejí 

produkty a cílové trhy pomocí fáze životního cyklu. [6] 

3.4.3.2 Zaměstnání 

Profesní skupina ovlivňuje typ produktů a služeb, které lidé nakupují. Marketingoví 

specialisté vyhodnocují, o které výrobky mají dané skupiny větší zájem a co je pro ně 

nezajímavé či nepotřebné. Mnoho firem využívá možnosti specializovat se na konkrétní 

profesní skupiny a vytvářejí jim produkty na míru. [6] 

3.4.3.3 Ekonomická situace 

Osobní příjmy a úspory ovlivňují volbu produktu a služby. Má li zákazník dostatek 

prostředků a nadšení zakoupit dražší produkt může tak učinit. Pro marketéry je důležité 

sledovat vývojové trendy v příjmech domácností a jednotlivců, zvláště pak na trhu běžného 

zboží. Jejich úkolem je přizpůsobení cenové strategie aktuálním vývojům. [6] 
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3.4.3.4 Osobnost člověka 

Jedinečnost člověka má silný vliv na nákupní chování. Osobnost člověka je relativně 

stabilní souhrn psychologických charakteristik. Osobnost může být popsána několika 

základními charakteristikami jako společenskost, neprůbojnost, převaha, přizpůsobivost, 

sebedůvěra, agresivita. Pro marketéry jsou v této souvislosti důležité spojitosti mezi určitými 

charakteristikami osobnosti a spotřebitelským chováním. [6] 

3.4.4 Psychologické faktory 

Na nákupní rozhodovací proces dále působí také čtyři důležité psychologické faktory: 

motivace, vnímání, přesvědčení a postoje. 

3.4.4.1 Motivace 

Lidé téměř nepřetržitě pociťují různé potřeby. Biologické potřeby jsou zcela základní 

a jejich upokojení snižuje nepohodlí napětí nebo jsou nutné k přežití. Potřeby 

psychologického rázu vyplívají z touhy po uznání, úctě, sounáležitosti a dalších. Samotná 

potřeba však ještě není dostatečně silná na to, aby člověka motivovala k jednání. Potřeba se 

stává motivem, když dosáhne určité intenzity. Jedná se o nutkání, které se člověk snaží 

uspokojit. [6] 

3.4.4.2 Vnímání 

„Vnímání je proces, jehož prostřednictvím lidé vybírají, řadí a interpretují informace, 

které jim poskytují obraz okolí.“ I přesto, že dva lidé pociťují stejnou potřebu a dokonce i 

motiv, nemusí danou situaci vnímat stejně a v důsledku jinak jednají. Vnímání je velice 

individuální proces. Marketingoví specialisté se snaží nalézat společně vnímané 

charakteristiky produktů a služeb. [6] 

3.4.4.3 Učení 

Učení je proces, kdy se zkušenostmi mění chování člověka. Převážná část chování 

člověka je naučená. Během učení vzájemně působí pohnutky, podněty, signály, reakce a 

odměny. Zkušenostmi poučený spotřebitel upravuje svou reakci během nákupu. Prakticky 

marketéři využívají tento proces tak, že využijí siné pohnutky k vybudování poptávky. 

Spotřebitele motivují signály a podpoří ji pozitivními odměnami. [6] 
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3.4.4.4 Přesvědčení a postoje 

Přesvědčení je osobní mínění o konkrétní skutečnosti, může vycházet ze skutečné 

znalosti, víry nebo názoru. Může být ovlivněno emocemi. Přesvědčení o značce vytvářejí 

image značky. Mylná přesvědčení se marketingoví specialisté snaží vyvracet a upravují 

marketingovou kampaň. Pozitivní přesvědčení jsou marketéry analyzována a podporována. 

Postoje jsou pozitivní či negativní osobní pocity a tendence vztahující se k danému 

statku. Týká se téměř všeho, je součástí utváření názoru člověka. [6] 

3.5 Nástroje marketingového mixu ve službách 

3.5.1 Služba 

„Služba je jakákoli činnost nebo výhoda, kterou může nabídnout jedna strana druhé, je 

v zásadě nehmotná a nevytváří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí, být 

spojena s fyzickým produktem.“ (P.Kotler, Moderní marketing, str. 790) 

Pro tvorbu marketingových strategií jsou určující základní vlastnosti služeb: 

nehmotnost, neoddělitelnost, proměnlivost, pomíjivost. 

3.5.1.1 Nehmotnost služeb 

Jedna ze základních vlastností služby je její nehmotný charakter. Před zakoupením 

nemá zákazník možnost službu vyzkoušet, ochutnat, ohmatat atd. Na základě této vlastnosti 

cítí zákazník nejistotu, snaží se zjistit kvalitu dané služby. Znaky kvality jsou pro něj viditelné 

znaky, jako jsou vybavení, zaměstnanci, lokalita, ceny a komunikační materiály. Cílem 

poskytovatele je přiblížit zákazníkovi hmotnou část služby a doložit mu kvalitu služby a 

nabízené výhody.[6] 

3.5.1.2 Neoddělitelnost 

Na rozdíl od fyzického zboží, jsou služby produkovány a spotřebovávány na jednom 

místě. Nelze je oddělit od poskytovatelů a samotný poskytovatel se stává součástí služby. 

Během poskytování služby je přítomen také zákazník, dochází ke vzájemné interakci, stává se 

nezbytnou součástí služby. Vzhledem k charakteru produkce, která je zároveň také spotřebou, 

řeší poskytovatelé problémy při výkyvech poptávky. V danou chvíli není možné obsloužit 

více zákazníků než je kapacita poskytovatele, řešením je plánování růstu organizace a 

příprava na zvýšení poptávky.[6] 
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3.5.1.3 Proměnlivost 

Proměnlivost služeb se odvíjí od toho, kdo, kdy, kde, jak a komu službu poskytuje. 

Službu ovlivňuje jak poskytovatel, tak spotřebitel, je obtížné zaručit vždy konstantní 

podmínky. Cílem poskytovatele je zajistit obdobnou kvalitu služeb. Možností zajištění 

standardní kvality je několik: důkladné školení zaměstnanců, motivace zaměstnanců, zvýšení 

zodpovědnosti zaměstnanců, nahrazení části personálu stroji. [6] 

3.5.1.4 Pomíjivost 

Charakteristickou vlastností služby je pomíjivost, službu nelze uchovat pro pozdější 

použití či prodej. Kolísavá poptávka může díky pomíjivosti způsobovat poskytovatelům 

problémy. Hodnota služby se váže k určitému okamžiku a posléze svou hodnotu ztrácí. 

Poskytovatel z části vyřeší tento problém najmutím dodatečného personálu v období zvýšené 

poptávky. [6] 

3.5.2 Marketingový mix ve službách 

Jedná se o soubor prvků, které poskytovatel cíleně kontroluje a plánuje tak, aby 

ovlivnil zákazníka. Aby byl marketingový mix funkční, musí tvořit harmonickou jednotku, 

odpovídat situaci na trhu a být dostatečně prosazován. [11] 

Rozšířený marketingový mix „7P“ (Cowell): 

1. Product  produkt 
2. Price  cena 
3. Place  distribuce 
4. Promotion – marketingová komunikace 
5. People – lidský faktor 
6. Physical evidence – materiální prostředí 
7. Processes – procesy 

3.5.3 Produkt 

Službu jako produkt z pohledu čtyř úrovní 

1. Výhoda pro spotřebitele  zájem o to, jaké výhody spotřebitelé hledají 
2. Koncepce služby  zájem o to, jaké obecné výhody bude organizace nabízet 
3. Nabídka služby  vytvoření podrobné podoby pojmu služba 
4. Systém dodávky služby  rozvedení nabídky služby z hlediska lidí, procesů a zařízení 



23 
 

3.5.3.1 Složení produktu jako služby 

Základní služby (klíčové, elementární) jsou hlavní důvod, proč zákazník služby 

vyhledává a je ochoten za ně platit. Nabízí mu protihodnotu, užitnou hodnotu. Uspokojují 

potřeby zákazníka. Součástí celkového produktu jsou také periferní služby (doplňkové). 

Jedná se o nedílnou součást služby, doplňující její hodnotu. Nejsou hlavním důvodem nákupu 

zákazníka, ale mají vliv na jeho spokojenost. Odlišují poskytovatele od konkurence. Globální 

službou se nazývá soubor základních a periferních služeb, které vytvářejí nabídku. [11] 

3.5.3.2 Kvalita produktu 

Celková kvalita služby zahrnuje: image společnosti, technickou kvalitu, funkční 

kvalitu, objem služeb, časovou dimenzi služeb, tok služeb. Kvalita je mnohdy jinak vnímána 

poskytovatelem, zákazníkem a managementem firmy. 

Rozpory ve vnímání kvality služby se mou objevit mezi očekáváním spotřebitele a 

vnímáním managementu, dále mezi vnímáním managementu a očekávanou kvalitou služeb či 

mezi specifikovanou kvalitou služeb a jejich poskytováním. K rozporu mezi poskytovanou 

službou a vnější komunikací dochází, když zákazníkovi, podle jeho vnímání, není poskytnuta 

tak kvalitní služba jakou očekával na základě komunikační strategie firmy (letáky, webové 

stránky, reklama). Další možností je rozpor mezi očekávanou službou a vnímanou službou. 

[11] 

3.5.3.3 Package 

Pro poskytovatele je nabídnutí package výhodné v mnoha směrech. Zvyšují poptávku 

mimo sezónu, jsou přitažlivější pro speciální cílové skupiny. Umožňují snazší předvídání 

vývoje podnikání, poskytovatel umí na základě zkušeností lépe předpovědět velikost 

poptávky a konkrétní požadované služby. Package zlepšuje efektivnost, poskytování služby se 

opakuje, zaměstnanci tedy mají dostatečně zkušení s plánováním a poskytováním služby, to 

vede k zefektivnění jejich práce. Dochází také ke zvýšení tržby na jednoho zákazníka a 

prodloužení délky trvání služby, formou výhodnou pro samotného zákazníka. [13] 

3.5.4 Ceny ve službách  

Cena je jediný příjmový nástroj marketingového mixu, jedná se o vysoce pružný 

nástroj. Poskytovatel musí flexibilně reagovat na situaci na trhu a cenu přizpůsobovat. Cena je 

také důležitý zdroj informací, ochota zákazníka cenu zaplatit poskytuje informace o vnímané 

kvalitě služeb. Podle ceny zákazník hodnotí kvalitu služby, je to důležité kritérium 
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zákazníkova rozhodování. V neposlední řadě se jedná o nástroj konkurenčního rozlišení 

služeb a komunikačních aktivit. [13] 

3.5.4.1 Metody stanovení cen 

Metoda objektivně stanovené ceny umožňuje stanovit fixní poplatek za určitou službu. 

Při využití metody subjektivně stanovené ceny je nutné upravit objektivně stanovené na 

základě hodnoty vnímané zákazníkem tak, aby pro něj byly přijatelné. 

3.5.4.2 Taktika tvorby cen 

• odstupňované (flexibilní) ceny 

• individuální ceny 

• diskontní ceny 

• ceny určené k odvrácení pozornosti 

• prestižní ceny 

• garanční ceny 

• zaváděcí ceny 

• oceňování ve dvou fázích 

• oceňování „package“ ve službách 

3.5.5 Distribuce služeb 

Rozhodování  o umístění služby bývá často kompromisem mezi potřebami producenta 

a požadavky zákazníka. Spotřebitelé hledají přístup ke službě ve svém okolí a často i v čase, 

který producentovi služby vůbec nevyhovuje (M. Vaštíková, marketing služeb efektivně a 

moderně, str. 124). Při rozhodování o umístění služby bere producent v úvahu vlivy makro  a 

mikro prostředí. Pro poskytování služby je charakteristická určitá míra flexibility produkce. 

Producent je většinou schopen alespoň částečně přizpůsobit distribuci zákazníkovi. Služba 

může mít několik charakterů interakce mezi producentem a zákazníkem. Zákazník jde za 

službou do provozovny, služba přichází za zákazníkem nebo jsou zákazník a organizace 

poskytující službu ve vzájemném neosobním styku. [13] 

3.5.6 Marketingová komunikace ve službách 

V konkurenční prostředí je pro producenta služby důležité umět vhodně a efektivně 

komunikovat se spotřebiteli. K vytvoření správné komunikační strategie slouží nástroje 

komunikačního mixu. Tradičně jsou tyto nástroje komunikačního mixu rozděleny do skupin: 

reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public relations. Jako každá oblast lidského zájmu 
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se také nástroje komunikačního mixu uzpůsobují trendům ve vývoji. Z tohoto důvodu došlo 

k vyčlenění dalších nástrojů, jedná se o direkt marketing, internetovou komunikaci a další. 

Komunikační strategie podniku je důležitým prostředkem přenosu informací od 

producenta k zákazníkovi, ale také nazpět. Tvorby komunikační strategie a její optimalizace 

je důležitý proces. Tvorba marketingové komunikační strategie se skládá z těchto kroků: [13] 

1. Situační analýza 
2. Stanovení cílů marketingové komunikace 
3. Stanovení rozpočtu 
4. Strategie uplatnění nástrojů komunikačního mixu 
5. Vlastní realizace komunikační strategie v praxi 
6. Vyhodnocení úspěšnosti komunikační strategie 

3.5.7 Lidský faktor ve službách 

Na poskytovanou službu nemá vliv nejen samotný poskytovatel, ale také zákazník. 

Z pohledu vzájemné interakce je pro poskytování služby důležitá intenzita vzájemných 

kontaktů a jejich délka. Zaměstnanci zastávající různé role ve firmě mají také různý vliv na 

zákazníky. Rozlišujeme čtyři druhy pracovníků ve službách: koncepční pracovníci, kontaktní 

pracovníci, obsluhující a podpůrní pracovníci. 

Koncepční pracovník má rozhodující vliv na marketingový mix, rozhoduje o složení 

produktu ceně, vybavení, utváří package, plánuje. Jeho kontakt se zákazníky je méně častý 

nebo ojedinělý. Kontaktní pracovník je oproti tomu v kontaktu se zákazníkem velice často, 

má také vliv na marketingový mix a to v rámci přizpůsobení služby zákazníkovi na míru. 

Obsluhující pracovník většinou vykoná samotnou službu nebo připraví její velkou část 

a během poskytování služby je v častém kontaktu se zákazníkem. Poslední kategorií jsou 

podpůrní pracovníci, kteří zajišťují snadný a komfortní průběh poskytování služby 

podpůrnými pracemi, během kterých nepřicházejí do styku se zákazníkem. Jednotlivé role se 

mohou mísit a propojovat, je tomu tak především v malých firmách nebo u živnostníků. 

Pro kvalitní poskytován služeb je personál rozhodující. Pečlivý výběr zaměstnanců, 

jejich zaškolení a vzdělávání je důležitou součástí řízení firmy poskytující služby. Důkladně 

proškolený personál je schopen poskytovat kvalitnější standardizované služby. Možnost 

vývoje kariéry a spravedlivý systém odměňování je vhodnou motivací zaměstnancům, kteří 

takto podávají lepší výkony. Pakliže jsou zaměstnanci odměňováni, musí být také 

kontrolováni. Systémů kontroly je několik například systém stížností, systém objemu prodejů 

atd. [11] 
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3.5.8 Materiální prostředí ve službách 

V důsledku nehmotnosti služby je při produkci služby kladen důraz na materiální 

prostředí, jehož charakter má vliv na celkové vnímání poskytované služby. Řízení aspektů 

prostředí a jejich specifikace by měla probíhat tak, aby vyvolávaly žádoucí zákaznickou 

odezvu. Řízení materiálního prostředí zahrnuje ovlivňování různých stimulů, například 

nehmotné prvky jako teplotu, hluk, vůně, dále prvky prostoru jako velikost, zařízení, nábytek. 

Prostředí služby se rozděluje na dvě části, základní prostředí a periferní prostředí.  

Základním prostředím je součást služby, s podstatným vlivem na poskytovanou 

službu. Zákazník ho však nemůže vlastnit, na rozdíl od periferního prostředí chápaného jako 

určité zhmotnění části služby. Nemá vlastní hodnotu. [11] 

3.5.9 Procesy ve službách 

K poskytování služby patří interakce mezi poskytovatelem a zákazníkem. Podle délky 

a intenzity této interakce se rozlišují služby s vysokým kontaktem se zákazníkem a služby 

s nízkým kontaktem se zákazníkem. Dále jsou charakterizovány tři systémy procesů 

poskytování služby podle objektu, kterému je služba poskytována. Masová služba je 

charakteristická malou mírou kontaktu se zákazníkem a vysokou mírou mechanizace. Pro 

zakázkovou službu je typické přizpůsobení služby dle přání zákazníka, mohou být 

neopakovatelné. Profesionální služba je poskytována specialisty a dochází zde k intenzivní 

interakci z obou stran. [11] 
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4 Metodika sběru dat 

4.1.1 Zdroj dat 

V této bakalářské práci jsou použita jak primární, tak sekundární data. Primární data, 

shromažďována pro tento konkrétní výzkum, jsou získána na základě metody dotazování. 

Konkrétně byl využit tištěný dotazník, jeho podoba je k nahlédnutí v příloze 1. 

Sekundární data využita v této práci pocházejí z několika zdrojů. Z odborné literatury, 

internetových stánek se zaměřením na danou problematiku a dat společnosti 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

4.2 Přípravná fáze 

Marketingový výzkum práce je zaměřen na téma nákupních zvyklostí spotřebitelů na 

automobilovém trhu, konkrétněji se zabývá rolí internetu v nákupním procesu a průběhem 

nákupu samotného. 

4.2.1 Definice problému 

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. vlastní dva autosalony, v Opavě a Hlučíně, 

oba jsou umístěny na výhodných pozicích ve městě. Autosalon v Opavě dosahuje 

v posledních letech menších prodejů než autosalon v Hlučíně. Při srovnání lokality umístění a 

návaznosti okolních obcí, by měly být výsledky obou autosalonů přinejmenším srovnatelné. 

Tato práce se zabývá také tímto problémem a vyhodnocením vlivů jednotlivých faktorů při 

koupi a srovnáním vybraných faktorů autocentr Opava a Hlučín. 

4.2.2 Cíl práce 

Primárním cílem práce je analýza nákupních zvyklostí spotřebitelů kupujících si nový 

vůz a vyhodnocení vlivu jednotlivých faktorů na společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

Na základě zjištěných faktů doporučit případnou úpravu marketingového mixu.  

4.2.3 Charakteristika souboru  

Základní souborem byli obyvatelé Opavy, Hlučína a okolních obcí. Výběrovým 

souborem se stali návštěvníci autosalonů společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

Dotazováni byli všichni návštěvníci autosalonů kupujících si nový vůz či zvažující koupi 

vozu. Dotazováni byli malí podnikatelé a soukromé osoby. Z šetření byli vyloučeni zákazníci 

servisu společnosti.  
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4.2.4 Časový harmonogram 

 

 

 

 

  

 

Tab 4.1 Časový harmonogram činností 

4.3 Realizační fáze 

4.3.1 Způsob sběru dat 

Pro potřeby tohoto výzkumu byla zvolena forma dotazníkového šetření. Nástrojem byl 

originální dotazník vytvořený dle výzkumného cíle a požadavků společnosti 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. Sběr dat probíhal v prodejních místech společnosti, což jsou 

autosalony v Opavě (ul.Těšínská) a Hlučíně (ul. Opavská) ve dnech 12.3. až 24.3.2012. 

Výzkum probíhal na obou autosalonech současně. 

Před samotným sběrem dat byla provedena pilotáž. Srozumitelnost a logická 

návaznost byla ověřena na 5 ti osobách nedávno si kupujících nový vůz.  

Dotazování proběhlo písemnou formou, kdy jednotliví prodejci zažádali návštěvníky o 

vyplnění dotazníku při osobním kontaktu. K vyplnění dotazníku byla vhodně využita časová 

prodleva při vypracování cenového návrhu prodejcem, což vedlo k ochotě lidí dotazník 

seriózně vyplnit.  

Prodejci žádali o vyplnění metodou vhodného úsudku, kdy odhadli ochotu zákazníka 

dotazník vyplnit. Na každý autosalon bylo umístěno 100 dotazníků. Celkem bylo získáno 140 

respondentů, z šetření bylo kvůli chybám vyřazeno 5 respondentů. 

4.3.2 Zpracování a analýza údajů 

Data získaná z dotazníkového šetření je nutno, před jejích analýzou, vhodně upravit. 

Byla provedena kontrola dat, jejich převedení do datové matice a kódování. Data byla 

zpracována pomocí programu SPSS. Tento statistický program umožnil přehledné zpracování 

Harmonogram činností 

2011 2012 

listopad prosinec leden únor březen 

Charakteristika trhu a 

společnosti X         

Teoretická východiska   X X     

Metodika výzkumu       X   

Sběr dat         X 

Analýza dat         X 



 

žádaných statistik. Všechny otázka jsou pomocí programu SPSS zpracovány tříd

stupně a tříděním II. stupně. 

4.3.3 Velikost a struktura 

Plánem bylo získat 100 respondentů z

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. V

autosalonů, velikost výběrového vzorku 

návštěvníci autosalonů společnosti AUTOMOTOLAND CZ

identifikační otázky týkající se pohlaví, věku a vzdělání. 

35% žen. Tento poměr je zcela přirozený, pro

kupují automobily.  

Obr. 4.1 Poměr mužů a žen ve výzkumu

 

Největší podíl respondentů tvoří věkové skupiny 35 až 44 let a 45 až 54 let, které 

dohromady tvořily více než 63% respondentů. Téměř stejně velké za

respondenti ve věku 25 až 34 a 55 až 65. 

se ve výzkumu nevyskytly. 

Obr 4.2 Věkové složení respondentů

Všechny otázka jsou pomocí programu SPSS zpracovány tříd

Velikost a struktura výběrového vzorku 

Plánem bylo získat 100 respondentů z každého autosalonu společnosti 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. V termínu výzkumu bylo získáno 70 respondentů z

elikost výběrového vzorku tedy činí 140 respondentů. Na dotazník odpovídali 

autosalonů společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. Dotazník obsahoval tři 

identifikační otázky týkající se pohlaví, věku a vzdělání. Výzkumu se účastnilo 65% mužů a 

35% žen. Tento poměr je zcela přirozený, protože většinou jsou to právě muži, kteří častěji 

Obr. 4.1 Poměr mužů a žen ve výzkumu 

 

Největší podíl respondentů tvoří věkové skupiny 35 až 44 let a 45 až 54 let, které 

dohromady tvořily více než 63% respondentů. Téměř stejně velké za

respondenti ve věku 25 až 34 a 55 až 65. Respondenti věkové skupiny 18 až 24 let 

Věkové složení respondentů 
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Všechny otázka jsou pomocí programu SPSS zpracovány tříděním I. 

každého autosalonu společnosti 

termínu výzkumu bylo získáno 70 respondentů z obou 

140 respondentů. Na dotazník odpovídali 

Dotazník obsahoval tři 

Výzkumu se účastnilo 65% mužů a 

tože většinou jsou to právě muži, kteří častěji 

Největší podíl respondentů tvoří věkové skupiny 35 až 44 let a 45 až 54 let, které 

dohromady tvořily více než 63% respondentů. Téměř stejně velké zastoupení mají 

skupiny 18 až 24 let a nad 65let 



 

 

Výzkumu se neúčastnil žádný respondent se základním vzděláním

respondentů s odborným vzděláním bez maturity. Vzdělání

celkem 53,5 % respondentů

Obr 4.3 Dosažené vzdělání respondentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkumu se neúčastnil žádný respondent se základním vzděláním

odborným vzděláním bez maturity. Vzdělání ukončeno maturitou má 

% respondentů, zbylí respondenti jsou vysokoškolského vzdělání. 

Dosažené vzdělání respondentů 
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Výzkumu se neúčastnil žádný respondent se základním vzděláním a pouze 5,5 % 

ukončeno maturitou má 

, zbylí respondenti jsou vysokoškolského vzdělání.  



31 
 

5 Analýza současné situace 

5.1 Současná situace společnosti AUTOMOTOLAND CZ 

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. má nyní dobré postavení na trhu. 

Dlouhodobě dosahuje stabilních výsledků.  Do jisté míry přesto pociťuje nástup nového 

konkurenta a změny na trhu. V níže uvedené tabulce je zřejmá klesající tendence v prodejích 

vozů v letech 2007 až 2011. 

Tab. 5.1 Počty prodaných vozů společností AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. za roky 2007 2011 
Zdroj: [18] 
 

Rok Počet prodaných vozů 

2007 336 

2008 329 

2009 268 

2010 297 

2011 276 

 

Rozdíl mezi lety 2007 a 2008 není tak velký, není třeba přisuzovat mu velký význam. 

Jedná se o normální rozdíly mezi různými obdobími. Znatelný a již výraznější pokles je mezi 

lety 2007 a 2009, ten činí 68 vozů což je pokles mezi těmito lety o 20 %. S největší 

pravděpodobností byla tato změna zpříčiněna ekonomickou a finanční krizí v roce 2009 a 

neochotou spotřebitelů utrácet v tomto období. Vývoj v posledních dvou letech můžeme 

přisoudit doznívající krizi a konkurenčním vlivům.  

V letech 2010 a 2011 došlo k velkému rozvoji automobilky Hyundai, která změnila 

situaci na automobilovém trhu v Česku. Stala se pátým největším prodejcem automobilů. 

Navýšení prodejů Hyundai mělo za důsledek snížení prodejů vozů jiných značek. Tento efekt 

se nevyhnul ani Renaultu celkově, podobné poklesy prodejů pociťují také jiní dealeři Renault.  

Další změnou mezi lety 2007 a 2011 je poměr mezi soukromými a firemními 

zákazníky. Dříve měla společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 70 % firemních zákazníků, 

dnes se tento poměr značně zmenši na 45 %. Konkrétní důvody těchto změn jsou zjistitelné 

pouze z důkladné analýzy tržního prostředí. [18] 
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5.2 Analýza marketingového mixu cíleného na nákup nového vozu 

V následující kapitole jsou podrobně rozebrány jednotlivé nástroje marketingového 

mixu společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

5.2.1 Produkt 

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. nabízí zákazníkům kompletní řadu všech 

modelů značky Renault a Dacia. Jedná se o velmi hluboký výrobkový mix, Renault nabízí 15 

modelových řad a mnoho jejich variací. Součástí totálního produktu jsou kromě samotného 

vozu také další služby. Při koupi nového vozu má zákazník možnost sjednat si ihned na místě 

prostřednictvím prodejce společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. leasing na vůz. 

Samozřejmostí je nabídnutí sjednání povinného ručení a havarijního pojištění u smluvního 

partnera, kterým je pojišťovna Generali. Společnost poskytuje také následný garanční servis 

vozu. Neméně důležitou službou je odborný poradenský servis, poskytovaný prodejci či 

servisními techniky, kteří jsou neustále k dispozici přímo na prodejně autosalonu. Součástí 

jsou další doplňkové služby, možnost předváděcí jízky, osobní přístup, nabídnutí kávy. 

Produkt nabízený společností je produkt dlouhodobé spotřeby, od tohoto faktu se odvíjí 

nákupní chování zákazníků společnosti.  

5.2.2 Cena 

Ceny poskytovaného produktu a služeb jsou odvozeny tržně. Cenová strategie je 

odvozena od cen konkurence a dle vývoje cen konkurentů jsou často aktualizovány. Ceny 

jednotlivých modelů jsou pevně stanoveny společností RENAULT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. 

a koncesionáři jsou povinni tyto stanovené ceny dodržovat. Strategií společnosti je v daných 

kategoriích vozů svými modely zaujímat pozice nejlevnějších či cenově dostupných vozů. 

Autorizovaní dealeři jsou většinou ochotni poskytnout zákazníkům slevu v řádu několika 

procent.  

5.2.3 Distribuce 

Společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. zvolila jako svůj distribuční kanál způsob 

přímého prodeje produktů. Ve většině případů dochází k interakci mezi zákazníkem a 

prodejcem v místě provozoven společnosti. V některých případech dojíždí prodejce osobně za 

zákazníkem, většinou se jedná o velkoodběr firemními zákazníky. Výjimečně je nákup vozu 

z větší části sjednán po telefonu nebo emailu a osobně se zákazník dostaví pouze k podepsání 

kupní smlouvy. Samotný distribuční kanál společnosti je krátký, jak je viditelné z obr. 5.2.  
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Obr 5.2 distribuční kanál společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

  

5.2.4 Marketingová komunikace 

V současné době společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. nevynakládá na 

marketingovou komunikaci velké finanční prostředky. Společnost má v pronájmu 10 

bilboardů na Opavsku a Hlučínsku, na které většinou umisťuje nabídku akčních modelů či 

upozorňuje na servisní dny. Dále využívá občasné inzerce v regionálních denících a jako další 

plochu pro své reklamy využívá trolejbusy města Opavy. Vzhledem k vysoké konkurenci 

v odvětví se jedná o nutné minimum k udržení pozornosti spotřebitelů dané oblasti. 

Zpracování webových stránek společnosti je velmi kvalitní, grafická podoba v duchu 

Renault působí profesionálně a dává webu důvěryhodnost. Stránky jsou přehledné, 

vyhledávání je intuitivní. Webové stánky obsahují všechny základní informace. 

Nástrojům komunikačního mixu jako jsou: podpora prodeje, public relations, přímý 

marketing a e marketing se společnost příliš nevěnuje.  

5.2.5 Lidský faktor 

Zaměstnance společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. můžeme rozčlenit dle míry 

interakce se zákazníky a vlivu na marketingový mix na: koncepční pracovníky, kontaktní 

pracovníky, obsluhující a podpůrné pracovníky. 

Koncepčními pracovníky jsou v tomto případě samotní majitelé vedoucí chod obou 

autosalonů. Kontaktními pracovníky jsou prodejci, prodejní asistentky a servisní technici. Tito 

jsou nejčastěji v kontaktu se zákazníky. Prodejci procházejí pravidelně školeními prodejních 

dovedností a školeními zaměřených na nový model vozů. Prodejci mají bezpochyby největší 

vliv na zákazníka zvažujícího nákup nového vozu. Méně často přijdou se zákazníky do 

kontaktu obsluhující pracovníci, kterými jsou automechanici a další technický personál. 

Podpůrní pracovníci, uklízečky, do kontaktu se zákazníky nepřicházejí.  

5.2.6 Materiální prostředí 

Majitelé společnosti velmi dbají na prostředí obou prodejen. Provozovny sídlí 

v relativně nových budovách vystavěných přímo za tímto účelem, jsou navrženy ve stejném 

duchu, aby odpovídaly požadavkům a představám společnosti a zákazníkům a dispozičně 

odpovídaly druhu podnikání. Majitelé také kladou důraz na estetickou stránku interiéru 

RENAULT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. ZÁKAZNÍCI SPOLEČNOSTI 
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autosalonů. Samozřejmostí jsou vždy čisté prostory. Náhled na oba autosalony je možný 

v příloze 4. 

Aby se zákazníci cítili v prodejnách příjemně, nachází se zde klidové zóny, kde si 

mohou v poklidu rozmyslet koupi u šálku dobré kávy. Decentní květinové doplňky a příjemná 

vůně utvářejí celkovou atmosféru autocentr. 

5.2.7 Procesy 

Společnost poskytuje svým zákazníkům zakázkovou službu s vysokou mírou kontaktu 

se zákazníkem, kdy produkt je do velké míry přizpůsoben přáním a požadavkům zákazníků. 

Některé části procesů jsou neopakovatelné, jiné se pravidelně opakují. Zákazník je do procesu 

zapojen při specifikaci požadavků na nový vůz, financování a pojištění. Rozdělení povinností, 

pravomocí a úkolů je mezi zaměstnanci pevně dané. Každý pracovník má v procesu své místo 

ze kterého vyplívají jeho povinnosti. 

5.3 Analýza nákupního chování spotřebitelů 

5.3.1 Role internetu v nákupním procesu 

Počáteční část dotazníku je zaměřena na roli internetu v nákupním procesu. První 

otázka je filtrační, odliší respondenty, kteří vůbec nevyužili internet v rozhodovacím procesu 

nákupu, a posune je na další otázky. 

Internet v rozhodovacím procesu využívá 75 % respondentů. Častěji vyhledávali 

informace na internetu muži, téměř 82 %. Věkové kategorie 35 44 let a 45 54 let se nelišily 

od průměru, kategorie 25 34 let využila internet k hledání informací o vozech ve 100 %, 

zatímco lidé ve věku 54 64 let pouze v necelých 48 %. Nejvíce hledali informace na internetu 

vysokoškolsky vzdělaní lidé a respondenti s odborným vzděláním. Výše zmíněné statistiky 

jsou zřejmé z tabulek 2.1 a 2.1 v příloze 2 a grafu 3.1 v příloze 3. 

Více než polovina věnovala hledání požadovaných informací 1 až 3 hodiny. Četnosti 

dalších odpovědí na otázku týkající se délky stráveného času hledáním informací na internetu 

jsou přibližně stejné. Dále je tato otázka vyhodnocena z hlediska pohlaví. Výsledky tohoto 

tříděn jsou zřejmé z obrázku 5.1 a 5.2. Déle více vyhledávali informace na internetu také 

vysokoškolsky vzdělaní. V ostatních kategoriích se nevyskytly větší rozdíly.  

 

 



 

Obr 5.1 Kolik času jste věnoval(a) hledání informací na internetu?

5.2 Kolik času jste věnoval(a) hledání informací na internetu?

Ženy (66 %) na internetu častěji vyhledávaly informace o konkrétních vozech či 

prodejcích než muži (45 %). Nejvíce konkrétněji hledali lidé ve věku 25

věková kategorie 35 44 let. Nejkonkrétněji také vyhledávali vysokoškolsky vzdělaní lidé,

platí, že čím nižší vzdělání, tím 

značky či prodejce. (viz příloha 2.3 a 3.2)

Většina dotazovaných navštívila také webové stránky

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.

výrazně neliší ani v různých kategoriích

lik času jste věnoval(a) hledání informací na internetu?  muži 

5.2 Kolik času jste věnoval(a) hledání informací na internetu?  ženy 

Ženy (66 %) na internetu častěji vyhledávaly informace o konkrétních vozech či 

prodejcích než muži (45 %). Nejvíce konkrétněji hledali lidé ve věku 25

44 let. Nejkonkrétněji také vyhledávali vysokoškolsky vzdělaní lidé,

platí, že čím nižší vzdělání, tím méně často respondenti vyhledávali na internetu konkrétní 

(viz příloha 2.3 a 3.2) 

Většina dotazovaných navštívila také webové stránky

s.r.o., přesněji 88 %. Poměr četností odpovědí 

různých kategoriích dle pohlaví, věku ani vzdělání.  
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Ženy (66 %) na internetu častěji vyhledávaly informace o konkrétních vozech či 

prodejcích než muži (45 %). Nejvíce konkrétněji hledali lidé ve věku 25 34 let a nejméně 
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Respondenti nejčastěji na internetu hledali nabízené modely nových vozů a jejich 
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vyhledávali možnosti financování a recenze spolehlivosti. 
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servisních kontrol a oprav vozů.
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při rozhodování o koupi nového vozu.
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Muži vyhodnotili, že byli těmito informacemi ovlivněni při koupi vozu více než ženy. Nejvíce 

ovlivněná se cítila věková skupina 35 až 44 let.
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vzdělání. Na níže uvedených grafech

trochu ovlivnilo, vybralo obdobné množství dotazovaných, u vysokoškolsky vzdělaných je to 

však menší podíl než u středoškolsky vzdělaných. Celkově se nejvíce ovlivněni cítili 

středoškolsky vzdělaní respondenti. Vysokoškolsky vzdělaní se naopak o

nejméně ovlivnění informacemi z

 
Obr. 5.3 Ohodnoťte, do jaké míry Vás informace z
– středoškolské vzdělání 
 

Respondenti nejčastěji na internetu hledali nabízené modely nových vozů a jejich 

ceny, tyto informace si vyhledalo více než 60 % dotazovaných. Dále respondenti často 

vyhledávali možnosti financování a recenze spolehlivosti. Z hlediska pohlaví bylo zjištěno, že 

muži vyhledávali více recenze a testy konkrétních modelů a prodejců. V

kategoriích nebyly zjištěny výrazné rozdíly v odpovědích, pouze kategorie 25

testy vozů a prodejců. Z hlediska vzdělání bylo zjištěno,

maturity častěji hledali informace o cenách ojetých vozů a méně často ceny následných 

prav vozů. Konkrétní statistiky jsou k naleznutí v příloze 2.4.

sami ohodnotit, jak moc je informace získané na internetu ovlivnili 

při rozhodování o koupi nového vozu. Celkově respondenti nejčastěji odpovídali, že je 

ovlivnily trochu nebo téměř vůbec. Více než 80 % respondentů 

nalezené informace alespoň trochu ovlivnily. Četnosti odpovědí celého souboru v

Muži vyhodnotili, že byli těmito informacemi ovlivněni při koupi vozu více než ženy. Nejvíce 

á se cítila věková skupina 35 až 44 let. Výraznější rozdíl se vyskytl mezi skupinami 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných, což jsou dvě nejpočetnější kategorie z

níže uvedených grafech je viditelné různé rozložení četností odpověd

trochu ovlivnilo, vybralo obdobné množství dotazovaných, u vysokoškolsky vzdělaných je to 

však menší podíl než u středoškolsky vzdělaných. Celkově se nejvíce ovlivněni cítili 

středoškolsky vzdělaní respondenti. Vysokoškolsky vzdělaní se naopak o

nejméně ovlivnění informacemi z internetu. 

Obr. 5.3 Ohodnoťte, do jaké míry Vás informace z internetu ovlivnily při výběru nového vozu 
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Respondenti nejčastěji na internetu hledali nabízené modely nových vozů a jejich 

azovaných. Dále respondenti často 

hlediska pohlaví bylo zjištěno, že 

y konkrétních modelů a prodejců. V různých věkových 

odpovědích, pouze kategorie 25 34 let častěji 

vzdělání bylo zjištěno, že lidé bez 

maturity častěji hledali informace o cenách ojetých vozů a méně často ceny následných 

příloze 2.4. 

jak moc je informace získané na internetu ovlivnili 

Celkově respondenti nejčastěji odpovídali, že je 

Více než 80 % respondentů 

Četnosti odpovědí celého souboru v příloze 2.5. 

Muži vyhodnotili, že byli těmito informacemi ovlivněni při koupi vozu více než ženy. Nejvíce 

e vyskytl mezi skupinami 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných, což jsou dvě nejpočetnější kategorie z hlediska 

e viditelné různé rozložení četností odpovědí. Odpověď 

trochu ovlivnilo, vybralo obdobné množství dotazovaných, u vysokoškolsky vzdělaných je to 

však menší podíl než u středoškolsky vzdělaných. Celkově se nejvíce ovlivněni cítili 

středoškolsky vzdělaní respondenti. Vysokoškolsky vzdělaní se naopak ohodnotili jako 

internetu ovlivnily při výběru nového vozu 

 



 

Obr. 5.4 Ohodnoťte, do jaké míry Vás informace z
– vysokoškolské vzdělání 

5.3.2 Analýza hodnocení alternativ a nákupního rozhodnutí spotřebitele

Dotazovaný dále popíše

respondentů navštívilo kromě autosalonu společnosti AUTOMOTOLAND CZ

autosalony jiných značek. Není

a Hlučíně, tato nákupní zvyklost se tedy neliší. 

málo častěji než muži. Větší rozdíl v

54 let, kde respondenti navštívili autosalony jiných značek pouze ve 40 %, což j

rozdíl. Nejvíce navštěvovali autosalony jiných značek vysokoškolsky vzdělaní respondenti a 

lidé s odborným vzděláním. (viz přílohy 2.7, 2.8,

Téměř 68 % respondentů navštíví nejvíce čtyři autosalony jiných značek

nejčastěji navštívili 1 2 autosalony jiných značek, ženy byly v

si 3 4 autosalony jiných značek. Z

v četnostech odpovědí. Přesná statistika v

Nejvíce hledají v autosalonech jiných značek respondenti modely typů MPV a sedan. 

Naopak nejméně hledají dotazovaní u jiných značek modely typu combi, zde je znatelný 

velký rozdíl oproti ostatním modelům.

Muži chtěli zakoupit nejčastěji vozy typu combi, MPV, SUV a sedan. Ženy dávaly 

přednost vozům typu hatchback, combi a MPV.

zjištěny větší rozdíly. Odborně vzdělaní lidé měli zájem zakoupit 

sedan, v ostatních kategoriích se vyskytla širší škála požadovaných typů karoserie.

Obr. 5.4 Ohodnoťte, do jaké míry Vás informace z internetu ovlivnily při výběru nového vozu 

Analýza hodnocení alternativ a nákupního rozhodnutí spotřebitele

popíše, jak při nákupu nového vozu postupoval. Téměř 

respondentů navštívilo kromě autosalonu společnosti AUTOMOTOLAND CZ

Není zjištěn rozdíl v poměru odpovědí mezi autosalonem v

a Hlučíně, tato nákupní zvyklost se tedy neliší. Ženy navštívily autosalony jiných značek o 

málo častěji než muži. Větší rozdíl v četnostech odpovědí se vyskytl ve věkové kategorii 45

54 let, kde respondenti navštívili autosalony jiných značek pouze ve 40 %, což j

Nejvíce navštěvovali autosalony jiných značek vysokoškolsky vzdělaní respondenti a 

(viz přílohy 2.7, 2.8, 2.9) 

Téměř 68 % respondentů navštíví nejvíce čtyři autosalony jiných značek

2 autosalony jiných značek, ženy byly v této oblasti aktivnější a obešly 

4 autosalony jiných značek. Z hlediska věku a vzdělání nebyly zjištěny 

Přesná statistika v příloze 2.10. 

autosalonech jiných značek respondenti modely typů MPV a sedan. 

Naopak nejméně hledají dotazovaní u jiných značek modely typu combi, zde je znatelný 

oproti ostatním modelům.  

zakoupit nejčastěji vozy typu combi, MPV, SUV a sedan. Ženy dávaly 

ck, combi a MPV. Mezi různými věkovými kategoriemi nebyly 

zjištěny větší rozdíly. Odborně vzdělaní lidé měli zájem zakoupit pouze vozy hatchback a 

ostatních kategoriích se vyskytla širší škála požadovaných typů karoserie.
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výběru nového vozu 

 

Analýza hodnocení alternativ a nákupního rozhodnutí spotřebitele 

nákupu nového vozu postupoval. Téměř 89 % 

respondentů navštívilo kromě autosalonu společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. také 

poměru odpovědí mezi autosalonem v Opavě 

Ženy navštívily autosalony jiných značek o 

tl ve věkové kategorii 45

54 let, kde respondenti navštívili autosalony jiných značek pouze ve 40 %, což je výrazný 

Nejvíce navštěvovali autosalony jiných značek vysokoškolsky vzdělaní respondenti a 

Téměř 68 % respondentů navštíví nejvíce čtyři autosalony jiných značek. Muži 

této oblasti aktivnější a obešly 

hlediska věku a vzdělání nebyly zjištěny výraznější rozdíly 

autosalonech jiných značek respondenti modely typů MPV a sedan. 

Naopak nejméně hledají dotazovaní u jiných značek modely typu combi, zde je znatelný 

zakoupit nejčastěji vozy typu combi, MPV, SUV a sedan. Ženy dávaly 

Mezi různými věkovými kategoriemi nebyly 

pouze vozy hatchback a 

ostatních kategoriích se vyskytla širší škála požadovaných typů karoserie.  



 

Zajímavá je spojitost mezi návštěvou autosalonů jiných značek a tím,

hodlá zakoupit vůz Renault. U dotazovaných, kteří jiné autosalon

kteří si hodlají zakoupit Renault

autosalony navštívili, je podíl dotazovaných kupujících si 

procent.  

Obr 5.5 Navštívil(a) jste při výběru vozu také autosalony jiných značek?

 

Pro zadavatele je důležité vyhodnocení otázky, zda respondent navštívil také jiné 

prodejce značky Renault. Další prodejce značky 

dotazovaných. Tato část respondentů je tedy ocho

Většinou z důvodu srovnání cen, slev či poskytnuté výbavy zdarma, roli hraje také doporučení 

známými a dobrá pověst autosalonu. 

respondenti, kteří si ještě u společ

žádný vůz. Ti respondenti, kteří již mají zkušenost s

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.

značí, že zákazníci jsou s koupí u společnosti 

případů spokojeni. Muži navštíví další prodejce značky RENAULT pouze ve 30

více než 50 ti %. Věk a vzdělání na tento faktor nemá výrazný vliv.

Více než 60 % respondentů již zakoupilo u společnosti AUTOMOTOLA

alespoň jeden vůz. Více než 53 % žen jsou zákazníky společnosti AUTOMOTOLAN CZ 

s.r.o. poprvé, muži se vracejí častěji. Nejčastěji vracejícími zákazníky jsou lidé ve věku 35

let. Nejméně často se vracejí lidé vysokoškolsky vzdělaní. 

Zajímavá je spojitost mezi návštěvou autosalonů jiných značek a tím,

. U dotazovaných, kteří jiné autosalony nenavštívili, převažují ti, 

Renault nebo se o koupi rozhodují. Také u respondentů, kteří jiné 

je podíl dotazovaných kupujících si Renault vysoký a to 

výběru vozu také autosalony jiných značek? 

Pro zadavatele je důležité vyhodnocení otázky, zda respondent navštívil také jiné 

. Další prodejce značky Renault navštívila téměř třetina 

dotazovaných. Tato část respondentů je tedy ochotna navštívit více autosalonů 

důvodu srovnání cen, slev či poskytnuté výbavy zdarma, roli hraje také doporučení 

známými a dobrá pověst autosalonu. Jiné autosalony značky Renault navštěvují ve většině 

respondenti, kteří si ještě u společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.

Ti respondenti, kteří již mají zkušenost s koupí vozu u 

s.r.o. jiné prodejce Renault navštěvují méně často. Tento výsledek 

koupí u společnosti AUTOMOTOLAND CZ 

případů spokojeni. Muži navštíví další prodejce značky RENAULT pouze ve 30

a vzdělání na tento faktor nemá výrazný vliv.  

Více než 60 % respondentů již zakoupilo u společnosti AUTOMOTOLA

alespoň jeden vůz. Více než 53 % žen jsou zákazníky společnosti AUTOMOTOLAN CZ 

se vracejí častěji. Nejčastěji vracejícími zákazníky jsou lidé ve věku 35

vracejí lidé vysokoškolsky vzdělaní. Dále bylo zjištěno, že nečastěji se 
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Zajímavá je spojitost mezi návštěvou autosalonů jiných značek a tím, zda respondent 

y nenavštívili, převažují ti, 

nebo se o koupi rozhodují. Také u respondentů, kteří jiné 

vysoký a to téměř čtyřicet 

 

Pro zadavatele je důležité vyhodnocení otázky, zda respondent navštívil také jiné 

navštívila téměř třetina 

tna navštívit více autosalonů Renault. 

důvodu srovnání cen, slev či poskytnuté výbavy zdarma, roli hraje také doporučení 

navštěvují ve většině 

s.r.o. dříve nezakoupili 

koupí vozu u společnosti 

navštěvují méně často. Tento výsledek 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. ve většině 

případů spokojeni. Muži navštíví další prodejce značky RENAULT pouze ve 30 ti %, ženy ve 

Více než 60 % respondentů již zakoupilo u společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

alespoň jeden vůz. Více než 53 % žen jsou zákazníky společnosti AUTOMOTOLAN CZ 

se vracejí častěji. Nejčastěji vracejícími zákazníky jsou lidé ve věku 35 55 

o zjištěno, že nečastěji se 



 

vracejí zákazníci kupující si druhý či třetí vůz a nové zákazníky tvoří ti respondenti, kteří měli 

čtyři a více vozů. Poměr mezi novými a stálými zákazníky je mezi autosalony v

Hlučíně rozdílný. V Opavě tvoří stálí zákazníci 53 %

respondentů. Tento rozdíl může být způsoben delší dobou působnosti autosalonu v

(viz přílohy 2.15, 2.16, 2.17) 

Obr. 5.6 Kolik vozů si zakoupili zákazníci u společnost
 

Obr. 5.7 Kolik vozů si zakoupili zákazníci 

Dále respondenti hodnotí důležitost vybraných faktorů při koupi nového vozu. 

byla hodnocena jako nejdůležitější faktor při nákupu nového vo

že cena je téměř nedůležitá a nedůležitá. Pro téměř 95 % respondentů je cena alespoň důležitá. 

Bylo zjištěno, že ženy posuzují cenu jako velmi dů

kategoriích se četnosti odpovědí výrazně 

í zákazníci kupující si druhý či třetí vůz a nové zákazníky tvoří ti respondenti, kteří měli 

čtyři a více vozů. Poměr mezi novými a stálými zákazníky je mezi autosalony v

Opavě tvoří stálí zákazníci 53 % respondentů a v Hlučíně je to 66 % 

respondentů. Tento rozdíl může být způsoben delší dobou působnosti autosalonu v

k vozů si zakoupili zákazníci u společnosti AUTMOTOLAND CZ

Obr. 5.7 Kolik vozů si zakoupili zákazníci u společnosti AUTMOTOLAND CZ 

 
respondenti hodnotí důležitost vybraných faktorů při koupi nového vozu. 

byla hodnocena jako nejdůležitější faktor při nákupu nového vozu. Nevyskytly se odpovědi, 

že cena je téměř nedůležitá a nedůležitá. Pro téměř 95 % respondentů je cena alespoň důležitá. 

Bylo zjištěno, že ženy posuzují cenu jako velmi důležitý faktor častěji než muži.

kategoriích se četnosti odpovědí výrazně nelišily. 
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í zákazníci kupující si druhý či třetí vůz a nové zákazníky tvoří ti respondenti, kteří měli 

čtyři a více vozů. Poměr mezi novými a stálými zákazníky je mezi autosalony v Opavě a 

Hlučíně je to 66 % 

respondentů. Tento rozdíl může být způsoben delší dobou působnosti autosalonu v Hlučíně. 

i AUTMOTOLAND CZ – HLUČÍN 

 
u společnosti AUTMOTOLAND CZ – OPAVA 

 

respondenti hodnotí důležitost vybraných faktorů při koupi nového vozu. Cena 

zu. Nevyskytly se odpovědi, 

že cena je téměř nedůležitá a nedůležitá. Pro téměř 95 % respondentů je cena alespoň důležitá. 

ležitý faktor častěji než muži. V dalších 



40 
 

U faktoru přístup a chování prodejců bylo zjištěno, že muži mu přisuzují větší 

důležitost než ženy. Nejčastěji je pro respondenty tento faktor velmi důležitý či důležitý. 

Chování prodejců hodnotí jako nejdůležitější věkové skupiny 35 44 let a 45 54 let. Jako 

nejdůležitější hodnotí cenu lidé s odborným vzděláním (80 %).  

Faktor prostředí autosalonu bylo nejčastěji hodnoceno jako velmi důležité. Jako 

důležitější ho hodnotí ženy, rozdíl mezi pohlavími však není příliš velký. Věk na daný faktor 

dle respondentů nemá vliv. Menší rozdíl se objevil u odborně vzdělaných respondentů 

s maturitou, kde bylo hodnocení velmi důležité vybráno v téměř 70 %, oproti 87 % 

v ostatních kategoriích. 

Hodnocení důležitosti faktoru rozsah vystavených modelů je rovnoměrněji rozloženo 

mezi možnosti velmi důležité, důležité a neutrální. Vyskytuje se také odpověď témě 

nedůležité. Muži ve 42 % hodnotí rozsah vystavených modelů jako velmi důležitý faktor, 36 

% z nich jako neutrální a 20,5 % jako důležitý. U žen se četnosti hodnocení faktoru jako 

velmi důležitý a neutrální liší jen minimálně, vybralo je přibližně 38 % žen. 24 % žen hodnotí 

rozsah vystavených modelů jako důležitý faktor. Pro ženy je tento faktor celkově méně 

důležitý než pro muže. Největší nároky na rozsah vystavených modelů má věková kategorie 

35 44 let a lidé s odborným vzděláním. 

Důležitost faktoru nabízené možnosti financování byla ohodnocena muži i ženami 

téměř totožně. Více než polovina hodnotí nabízené možnosti financování jako velmi důležité. 

Naopak jen 2 % dotazovaných si myslí, že nabízené možnosti financování jsou téměř 

nedůležité. Vzdělání a věk na tento faktor nemělo výrazný vliv.  

5.3.3 Analýza povědomí o společnosti AUTOMOTOLAND CZ 

Výzkum také vyhodnocuje zdroje známosti společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

Téměř 90 % dotazovaných zná společnost ze dvou zdrojů, buďto od známých nebo jsou 

místní. Pouze 10 % respondentů se o společnosti dozvědělo z placené formy reklamy, tisku, 

rádia či billboardů. Četnosti odpovědí jsou mezi oběma autosalony téměř totožné. Přesné 

statistiky z přílohách 2.27, 2.28, 2.29. Je viditelné, že velmi důležité je pro společnost dobré 

jméno v dané lokalitě. Určitou roli zde hrají také sociodemografické faktory. Pro zdejší 

lokality je charakteristické, že se obyvatelstvo navzájem zná, komunikuje spolu, což je 

typické pro menší města a obce.  Informace o kvalitě obchodníka, v kladném i záporném 

smyslu, se rozšíří velmi rychle. Pro společnost je tedy velmi prospěšné, když jsou si známí 

navzájem ochotní doporučit její služby. 



 

 

Obr 5.8 Odkud jste se dozvěděl

Věková skupina 25 34 let v 56 % znají společnost, protože j

byla tato odpověď nejčetnější. Třetina respondentů tohoto věku dostalo informace o 

společnosti od známých a menší část z

nejčastěji, že se o společnosti dozvěděli od známých 

informovanosti z placených forem reklamy. Nejčastěji se z

z billboardů) dozvěděli o společnosti lidé ve věku 55

odkud lidé společnost AUTOMOTOLAND CZ s

Na níže uvedeném graf

zákazník společnost zná. Respondenti, kteří se o společnosti AUTOMOTOLAND CZ 

dozvěděli z placené reklamy, 

kterým byla doporučena společnost známými

v 60 ti %.  

 

 

 

 

 

 

Obr 5.8 Odkud jste se dozvěděl (a) o společnosti AUTOMOTOLAND CZ 

34 let v 56 % znají společnost, protože jsou místní, v

byla tato odpověď nejčetnější. Třetina respondentů tohoto věku dostalo informace o 

společnosti od známých a menší část z billboardů. Naopak lidé ve věku 35

nejčastěji, že se o společnosti dozvěděli od známých (61 %). Zároveň je zde menší podíl 

placených forem reklamy. Nejčastěji se z placené reklamy (z rádia, 

billboardů) dozvěděli o společnosti lidé ve věku 55 64 let.  Nebyl zjištěn vliv vzdělání na to, 

odkud lidé společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. znají. 

níže uvedeném grafu je viditelné, že na rozhodnutí o koupi má vliv také to

zákazník společnost zná. Respondenti, kteří se o společnosti AUTOMOTOLAND CZ 

byli méně často rozhodnuti, že zakoupí vůz Re

kterým byla doporučena společnost známými, se rozhodli nebo rozhodují pro 
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 s.r.o. 

 

sou místní, v této kategorii 

byla tato odpověď nejčetnější. Třetina respondentů tohoto věku dostalo informace o 

billboardů. Naopak lidé ve věku 35 44 let odpověděli 

(61 %). Zároveň je zde menší podíl 

placené reklamy (z rádia, 

Nebyl zjištěn vliv vzdělání na to, 

o koupi má vliv také to, odkud 

zákazník společnost zná. Respondenti, kteří se o společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. 

Renault. Naopak ti, 

, se rozhodli nebo rozhodují pro Renault téměř 



 

 

Obr 5.9 Jste již rozhodnutý(á), jaký vůz si zakoupíte?

5.3.4 Vyhodnocení spokojenosti

Dále respondenti hodnotí spokojenost

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o

zařazena na přání zadavatelů. Zkoumá spokojenost se

Míra spokojenosti s cenami nabízených vozů a poskytovanými slevami

respondentů je s tímto faktorem velmi spokojeno a téměř 33 % je spokojeno. Toto je velmi 

dobré hodnocení, protože cena je jedním z

Mezi pohlavími jsou v hodnocení znatelné rozdíly. Ženy jsou celkově s

poskytovanými slevami než muži. Velm

nevyskytly odpovědi téměř spokojen a téměř nespokojen.

lidé ve věku 45 54 let, v ostatních věkových kategoriích nejs

Z hlediska vzdělání jsou nespokojenější lidé

zděláním se spokojenost s cenou a

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr 5.9 Jste již rozhodnutý(á), jaký vůz si zakoupíte? 

spokojenosti  

Dále respondenti hodnotí spokojenost s jednotlivými faktory služeb společnosti 

s.r.o. Tato otázka přímo nesouvisí s tématem výzkumu, byla však 

zařazena na přání zadavatelů. Zkoumá spokojenost se šesti faktory. 

cenami nabízených vozů a poskytovanými slevami

tímto faktorem velmi spokojeno a téměř 33 % je spokojeno. Toto je velmi 

dobré hodnocení, protože cena je jedním z nejdůležitějších faktorů vůbec

Mezi pohlavími jsou v hodnocení znatelné rozdíly. Ženy jsou celkově spokojenější s

kytovanými slevami než muži. Velmi spokojeno je 70 % žen a 57 % mužů. U žen se také 

nevyskytly odpovědi téměř spokojen a téměř nespokojen. Nejméně spokojení jsou s

ostatních věkových kategoriích nejsou větší rozdíly v

hlediska vzdělání jsou nespokojenější lidé vysokoškolsky vzdělaní. S

cenou a poskytovanými slevami mírně snižuje.  
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y služeb společnosti 

tématem výzkumu, byla však 

cenami nabízených vozů a poskytovanými slevami, více než 60 % 

tímto faktorem velmi spokojeno a téměř 33 % je spokojeno. Toto je velmi 

nejdůležitějších faktorů vůbec (viz příloha 2.31). 

pokojenější s cenou a 

57 % mužů. U žen se také 

Nejméně spokojení jsou s cenou 

ou větší rozdíly v hodnoceních. 

vzdělaní. Se snižujícím se 

 



 

 
 
Obr. 5.10 Hodnocení spokojenosti s

Obr. 5.11 Hodnocení spokojenosti s

 
S chováním a přístupem prodejců

informace je pro společnost důležitá, protože na trhu s

(viz příloha 2.32). Opět jsou zde spokojenější ženy, které jsou v

takto odpověděli v 76 %. Odpověď spokojen se vyskytla u obou pohlaví stejně často. Muži 

také v několika případech označili míru své spokoj

nespokojen. Nejspokojenější s

Naopak nejméně jsou respondenti ve věku 25

spokojen a nespokojen. Zatímco ve většině ka

velmi spokojen, odborně vzdělaní respondenti jsou nejčastěji pouze spokojeni (71 %).

Obr. 5.10 Hodnocení spokojenosti s cenou a poskytovanými slevami  muži

Obr. 5.11 Hodnocení spokojenosti s cenou a poskytovanými slevami  ženy

 
chováním a přístupem prodejců jsou dotazovaní v 79 % velmi spokojeni. Tato 

informace je pro společnost důležitá, protože na trhu s automobily má lidský faktor velký vliv

Opět jsou zde spokojenější ženy, které jsou v 85 % velmi spokojené, muži 

%. Odpověď spokojen se vyskytla u obou pohlaví stejně často. Muži 

několika případech označili míru své spokojenosti jako téměř spokojen čí téměř 

Nejspokojenější s chováním a přístupem prodejců jsou lidé ve věku 45

Naopak nejméně jsou respondenti ve věku 25 34 let, kde se objevily také odpovědi téměř 

spokojen a nespokojen. Zatímco ve většině kategorií dle vzdělání byla nejčastější odpověď 

velmi spokojen, odborně vzdělaní respondenti jsou nejčastěji pouze spokojeni (71 %).

43 

muži 

 
ženy 

 

% velmi spokojeni. Tato 

lidský faktor velký vliv 

% velmi spokojené, muži 

%. Odpověď spokojen se vyskytla u obou pohlaví stejně často. Muži 

enosti jako téměř spokojen čí téměř 

chováním a přístupem prodejců jsou lidé ve věku 45 64 let. 

34 let, kde se objevily také odpovědi téměř 

tegorií dle vzdělání byla nejčastější odpověď 

velmi spokojen, odborně vzdělaní respondenti jsou nejčastěji pouze spokojeni (71 %). 



44 
 

Dobrého hodnocení spokojenosti respondentů dosáhli také odborné znalosti prodejců. 

O málo přísněji hodnotili znalosti prodejců muži. Celkem 76 % dotazovaných je s tímto 

faktorem velmi spokojeno a 23 % spokojeno. Lidský faktor byl i zde ohodnocen velmi dobře, 

znalosti prodejců jsou potřebné pro faktickou argumentaci, přesné a dobře míněné rady (viz 

příloha 2.33). Všichni respondenti ve věku 55 64 let byli s odbornými znalostmi velmi 

spokojeni. Se snižujícím se věkem se mírně snižovala také spokojenost s odbornými 

znalostmi prodejců. 

Prostředí autosalonu je jednou z možností, jak se odlišit. Jeho hodnocení je zpětnou vazbou 

pro vynaložené prostředky. Výzkumem bylo zjištěno, že faktor prostředí autosalonu byl 

hodnocen obdobně jako faktor cena, četnosti odpovědí jsou následující: velmi spokojen 66 %, 

spokojen 25 % a téměř spokojen 7,5 %. Četnosti odpovědí se mezi pohlavími téměř neliší, 

přesto, že se dalo očekávat přísnější hodnocení od žen. Ani vzdělání a věk neměl na 

hodnocení tohoto faktoru výrazný vliv. 

Vzhledem k omezené prostorové kapacitě a velkému množství modelů Renault není 

možno mít vystavenu kompletní modelovou řadu ve všech provedeních karoserie a 

motorizacích. Spotřebitel si však chce prohlédnou a vyzkoušet požadovaný vůz osobně. Tento 

fakt se projevil na hodnocení spokojenosti respondentů s rozsahem vystavených modelů. 

Oproti předchozím faktorům se snížila četnost odpovědi velmi spokojen na 45 %, možnost 

téměř spokojen vybírali dotazovaní častěji než možnost spokojen a šestkrát se vyskytla 

odpověď téměř nespokojen. (viz příloha 2.35). Z níže uvedených grafů jsou zřetelné rozdíly 

mezi pohlavími. Velmi spokojeno s rozsahem vystavených modelů je méně procent mužů než 

žen. S rozsahem vystavených modelů byla nejméně spokojena věková kategorie 45 55 let. 

Značně spokojenější byli lidé ve věku 25 34 let.  
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6 Návrhy a doporučení společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.  

Návrhy a doporučení společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. byly zpracovány na 

základě analýzy marketingového mixu společnosti a marketingového výzkumu nákupních 

zvyklostí spotřebitelů na automobilovém trhu. 

6.1 Produkt 

Produkt a ceny jsou koncesionáři Renault jen těžko ovlivnitelné prvky 

marketingového mixu. Samotný produkt v podobě vozu není schopna společnost 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. žádným způsobem ovlivnit. U dalších částí produktu v podobě 

financování a možnostech pojištění má několik možností optimalizace. Financování zajišťuje 

partner Renault Leasing a.s., existují však také možnosti financování vozu pomocí 

bankovního úvěru. V rámci kvalitních služeb doporučuji nabízet zákazníkům kromě 

možnosti leasingu také možnost bankovního úvěru. Prodejce by zde mohl dle dostupných 

kalkulací jednotlivých bank spočítat zákazníkovi výhodnost jednotlivých nabídek. Zákazník 

má možnost sjednat také pojištění svého vozu. Zde doporučuji rozšířit portfolio 

partnerských pojišťoven. V současnosti společnost spolupracuje s pojišťovnou Generalli. 

Navrhuji rozšířit nabídku o další dvě a to o Allianz a Kooperativu. Pojištění je tak možno lépe 

přizpůsobit zákazníkovi. Součástí produktu jsou také doplňkové služby v podobě poradenství, 

předváděcích jízd, nabídnutí kávy zákazníkovi. Tyto služby shledávám vhodné a dostačující.  

6.2 Cena 

Cena vozů je pevně stanovena mateřskou společností RENAULT ČESKÁ 

REPUBLIKA a.s. koncesionáři Renault mohu zákazníkům pouze poskytnout několika 

procentní slevu, výše slev je ovšem hlídaná mateřskou společností. Navrhuji upravit cenovou 

politiku vůči stálým zákazníkům a referenčním skupinám, kdy těmto společnost nabídne slevu 

vozu nebo část výbavy vozu zdarma.  

6.3 Distribuce 

Distribuce produktů a služeb probíhá ve většině případů v prodejnách společnosti tak, 

že zákazník přijde sám na prodejnu. Toto je charakteristické pro prodej vozů soukromým 

osobám. Významnou součást tržeb tvoří zisky z prodeje vozů firmám, firemní zákazníci však 

většinou sami nepřijdou. Doporučuji proto vyčlenit jednoho ze současných prodejců pro tuto 
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oblast prodeje. Daný prodejce by určitou část své pracovní doby dojížděl do firem v regionu. 

Kontaktoval by bývalé, stávající i potencionální zákazníky. 

6.4 Marketingová komunikace  

V současné době společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. z nástrojů marketingové 

komunikace aktivně využívá pouze několik forem reklamy a v omezené míře internetový 

marketing v podobě webových stránek. Ostatním prvků marketingové komunikace není 

věnována téměř žádná pozornost.  

6.4.1 Reklama 

Společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. doporučuji posílit reklamu a podporu 

prodeje prostřednictvím placených médií.  Například formou reklamních spotů v rádiích 

určených pro cílové skupiny. V tomto případě je důležitý vhodný výběr radií určených pro 

reklamu společnosti. Musí být regionálně neladitelná, nejlépe se samostatným regionálním 

vysíláním. Určení cílové slupiny společnosti také ovlivní výběr média. Vzhledem k cílové 

skupině 34 až 55 let doporučuji jako vhodný výběr Kiss rádio, rádio Impuls, rádio Čas, 

reklama v těchto rádiích je cenově přijatelnější než například na Frekvenci 1 či na Evropě 2. 

Jsou určená věkovým kategoriím korespondujícím s cílovou skupinou. Jako vhodné časy pro 

reklamní spoty doporučuji dobu od sedmi do osmnácti hodin, kdy lidé nejčastěji rádio 

poslouchají, aby si zpříjemnili cestu do nebo z práce, či pracovní dobu samotnou. Vhodná 

strategie kampaně v radiích může přinést nové zákazníky.  

Dále doporučuji ponechat si stávající množství billboardů, které shledávám jako 

dostačující. Pouze bych na billboard kromě aktuální nabídky umístila také přesnou lokaci 

daného autosalonu a orientační bod. Například pro autosalon v Opavě by to bylo „u Globusu“. 

V rámci udržení nákladů na reklamu v přijatelné míře, doporučuji ponechat intenzitu 

inzerce v regionálním tisku na stávající úrovni.   

6.4.2 Podpora prodeje 

Tento nástroj marketingové komunikace v současné době není téměř vůbec využíván. 

Společnost pouze sporadicky vystavuje vozy v některých opavských hypermarketech. Podle 

mého názoru by se měla tato činnost zintenzivnit. Efektivnější by dále bylo, kdyby byl u 

vystaveného vozu některý se zaměstnanců ochotný věnovat se kolemjdoucím a zájemcům. 
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Doporučuji zapojení společnosti do některého z regionálních veletrhů či výstav. 

Například Opavský veletrh, který se koná každoročně v Opavě v červenci. Tento veletrh má 

v posledních letech vysokou návštěvnost, spotřebitelé zde můžou nalézt nejrůznější zboží. 

Firmy zde mají možnost vystavit své produkty, představit je zákazníkům a to i těm, kteří by 

za normálních okolností prodejnu dané společnosti nenavštívili.  

6.4.3 Public relations 

Z výzkumu vyplynulo, že téměř většina respondentů se o společnosti 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. dozvěděla od známých nebo o autosalonech společnosti 

věděla, protože jsou místní. Pouze několik z nich uvedlo, že se o společnosti dozvěděli 

z rádia, tisku, či billboardů.  

Velmi kladně vyhodnocuji, že velké části respondentů byla společnost 

AUTMOTOLAND CZ s.r.o. doporučena známými také proto, že doporučení známých má 

velký vliv na konečné rozhodnutí. V tomto případě funguje tato metoda dobře. Neméně 

důležité je také získáván nových zákazníků, kteří také mohou dále doporučit okruhu svých 

známých tuto společnost.  

Z hlediska public relations si společnost vede velmi dobře, zde mohu jen doporučit 

zapojení společnosti do pravidelného sponzoringu vybraných aktivit, například místní 

fotbalový klub, společenské a kulturní akce, sportovní akce. Za sponzoring by byla vhodnou 

protihodnotou možnost vystavení vozů na akcích.  

6.4.4 Osobní prodej 

Jako formu osobního prodeje doporučuji vyčlenění prodejce, který by se předně 

zabýval prací v terénu. Za účelem navázání obchodní spolupráce by navštěvoval firmy 

v regionu působnosti společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. osobní prodej je jednou 

z nejdůležitějších prodejních aktivit. Prodejce v terénu má nejen vliv na tržby, ale nabízí také 

možnost mapovat terén a požadavky zákazníků. 

6.4.5 Direct marketing 

Společnost v současnosti využívá direkt marketing ve formě mailingu. Zákazníkům, 

kteří, si zakoupili automobil v průběhu předcházejících 4 let, jsou pravidelně rozesílány 

nabídky nových vozů a akční nabídky servisních dnů. Mailing probíhá písemnou formou. 

Doporučuji využít také direkt mailing e mailovou formou. Velkou část zákazníků tvoří 

stálí zákazníci, na které má společnost v databázi emailový kontakt. Je vhodné rozesílat 
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hromadné emaily například s akčními nabídkami modelů nebo servisními akcemi zacílené na 

konkrétní zákazníky. E mailing by se měl opakovat přiměřeně často, ne příliš, aby 

spotřebitele neobtěžoval. Je to levná a rychlá forma oslovení zákazníků. 

6.4.6 E-marketingu  

Internet se stal součástí našich životů, není tedy překvapivé zjištění, že téměř 75 % 

respondentů využilo internet při hledání informací o současném stavu automobilového trhu. 

Dotazovaní vyhledávali různé druhy informací, většinou se jednalo o současnou nabídku vozů 

na trhu a jejich ceny. Vysoké procento dotázaných navštívilo také webové stránky společnosti 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., jednalo se o 88 % respondentů.  Je potřeba využít takto 

vysoké návštěvnosti a dobře zacílit propagaci na spotřebitele již v této fázi rozhodování. 

Důležité je nabídnou návštěvníkům webových stránek informace, které hledají, aby to bylo ku 

prospěchu společnosti.  

V této souvislosti doporučuji upravit webové stránky tak, aby nabízely návštěvníkům 

všechny druhy vyhledávaných informací. Webové stránky standardně obsahují nabídku 

modelů značek RENAULT a DACIA, ceníky těchto vozů v různých provedeních a 

motorizacích, informace o financování. V těchto oblastech podle mého názoru najde 

návštěvník téměř vše, co hledá. Velká část respondentů vyhledávala také nejrůznější recenze a 

testy vozů. Z tohoto pohledu doporučuji umístit u konkrétních modelů na webové stránky 

společnosti odkazy na testy vozů nezávislými uživateli.  

Přibližně polovina respondentů strávila vyhledáváním těchto informací jednu až tři 

hodiny. Jejich ochota věnovat hledání více času nebyla tak vysoká, jak bylo předpokládáno 

zadavateli. Je proto potřeba nabídnou návštěvníkům kvalitně zpracované a přehledné webové 

stránky, aby zbytečně nevěnovali tento čas chybnému vyhledávání. Důležité je také umístění 

odkazu na webové stránky společnosti na předních pozicích ve vyhledávačích. Lidem se 

většinou nechce prohlížet více stránkové seznamy odkazů a otvírají pouze několik prvních.  

Webové stránky společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. se neumisťují předních 

příčkách ve vyhledávačích. Doporučuji proto společnosti zaplatit si pozici odkazu na své 

webové stránky při vyhledávání na některém z vyhledávačů, například na seznam.cz, 

který je současně nejpoužívanějším českým vyhledávačem.  

E  marketing se však netýká pouze webových stránek. Velká část uživatelů internetu 

má v současné době profil na některé ze sociálních sítí a tráví na nich velké množství času. 

Doporučuji společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. vytvoření profilu společnosti na 
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Facebooku. Pakliže bude administrátor tento profil aktivně spravovat, může přitáhnout 

pozornost většího počtu uživatelů. Na tento profil by bylo vhodné umístit informace o 

společnosti a dále umisťovat aktuální akční nabídky vozů či servisních dnů Renault. Dále je 

možno využít také PPC reklamu na Facebooku, která může být demograficky cílená a 

společnost platí pouze za každé kliknutí uživatele. 

6.5 Lidský faktor 

Lidský faktor bezpochyby velmi ovlivňuje výsledky společnosti a poskytované služby.  

6.5.1 Zaměstnanci 

Na prodejní aktivity společnosti mají logicky největší vliv samotní prodejci vozů. 

Společnost RENAULT ČESKÁ REPUBLIKA a.s. nabízí svým koncesionářům velmi 

propracovaný systém školení, z tohoto pohledu nemám co dále doporučit.  

Dle mého názoru je potřeba změnit stávající systém odměňování prodejců. 

V současnosti jsou prodejci odměňováni z největší části fixním platem s osobním 

ohodnocením. Tento systém je nedostatečně motivační a osobní ohodnocení není zcela přímo 

úměrné počtu prodaných vozů. Doporučuji prodejcům nabídnout základní fixní plat a 

provize z prodeje každého vozu.  

Dále doporučuji zavést pravidelné porady se všemi kontaktními pracovníky, na 

kterých by se řešil vývoj plnění plánu, situace se zákazníky a další. 

6.5.2 Zákazník 

Stálí zákazníci společnosti jsou jednou z nedůležitějších součást příjmů společnosti. 

Na základě této skutečnosti navrhuji doporučení pro udržení stálých zákazníků společnosti. 

Vzhledem k tomu, že více než polovina respondentů si u společnosti AUTOMOTOLAND CZ 

s.r.o. kupuje minimálně druhý vůz, tvoří důležitou část zákazníků. Jedná se především o lidi 

obměňující svůj vůz přibližně každých 5 6 let, většinou po doplacení leasingu a doběhnutí 

záruky garantované společností Renault.  

Člověku je obecně příjemný pocit důležitosti, kdy je mu dopřáno cítit se důležitý pro 

danou činnost. Protože se v autosalonech společnosti AUTOMOTOLND CZ s.r.o. často 

pohybuji, všimla jsem si, že prodejci začleňují zákazníky do všech procesů koupě. Předávání 

samotného vozu je podáno slavnostní formou. Zákazníkovi je předána s vozem také kytička a 

přání šťastné cesty. Toto je dle mého názoru vnímáno většinou zákazníků příjemně. 
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V autosalonech, které prodají ročně více než pětset vozů se takového osobního přístupu 

zákazníci většinou nedočkají. Příjemná atmosféra a osobní přístup prohlubuje důvěru.  

Jako důležitý prvek zde shledávám takzvanou poprodejní péči. Společnost 

AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., jako každý autorizovaný prodejce vozů značky Renault, musí 

do určité doby po prodeji vozu zákazníka opět kontaktovat a dle určeného schématu 

telefonicky vyplnit dotazník spokojenosti. Telefonát je však mnohdy za strany prodejců 

strohý a neosobní. S výjimkou tohoto telefonátu již zákazník většinou není kontaktován. 

Doporučuji tedy zvýšit poprodejní kontakt se zákazníky. Nejvhodnější se mi jeví písemná 

a telefonická forma kontaktu.  

Písemně doporučuji zasílat nejen aktuální nabídky akčních modelů, ale také 

například blahopřání k narozeninám. Zasláním narozeninové karty s motivem Renault a 

společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. je nenásilně upoutána pozornost spotřebitele. Ten 

zároveň necítí tlak, že je mu něco nabízeno, ale naopak vidí, že je o něj zájem. Na kartě by 

nemělo chybět vlastnoruční podpis dotyčného prodejce, který byl se zákazníkem v kontaktu. 

Dále je možno zasílat tyto karty elektronickou poštou, ale vzhledem k absenci vlastnoručně 

napsaného přání je tato forma méně osobní a působí více jako strojem vygenerovaná. 

Jako další poprodejní aktivitu bych doporučila telefonát přibližně po půl roce užívání 

vozu. Na zákazníka by měly být směřovány dotazy ohledně spokojenosti s vozem a případné 

řešitelné nedostatky. Elektronické zaznamenávání odpovědí může později sloužit k 

vyhodnocení příslušných statistik.  

6.6 Materiální prostředí 

Materiální prostředí obou autosalonů je na velice vysoké úrovni. Obě autocentra jsou 

nově vystavěna, vhodně a vkusně zařízena. Reakce zákazníků na prostředí autosalonů jsou 

velmi pozitivní. Zde není třeba žádných velkých změn. 

6.7 Procesy 

Mezi zaměstnanci a majiteli panují velmi dobré vztahy. Téměř rodinná atmosféra mezi 

zaměstnanci má dle mého názoru vliv na postihování a řešení procesních chyb zaměstnanců. 

Posloupnost úkolů není vždy přesně dodržen, například při objednávce vozidla. Někteří 

zaměstnanci si mezi sebou přehazují činnosti. Doporučuji vytvořit procesní plán, kde bude 

pro každou pozici ve společnosti jasně určeno, které úkoly má na starost a ze které zodpovídá, 

případně postihy za jejich neplnění. 
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7 Závěr 

Tato práce se zabývala analýzou nákupního chování spotřebitelů na automobilovém 

trhu. Jejím primárním cílem bylo analyzovat nákupní zvyklosti spotřebitelů kupujících si 

nový vůz a vyhodnotit vlivu jednotlivých faktorů na společnost AUTOMOTOLAND CZ 

s.r.o. Na základě zjištěných faktů byla doporučena úprava propagační strategie.  

V úvodu práce byla představena společnost AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. a trh na 

kterém působí. Dále byly nastíněny faktory, které působí na nákupní a rozhodovací proces 

spotřebitele, samotný nákupně rozhodovací proces, klasifikace zákazníka a marketingový mix 

služeb. Metodika práce popisovala konkrétní postupy výzkumné části práce a jejich 

zpracování. 

Výzkumu pomocí písemného dotazníků se účastnilo celkem 140 respondentů, 

vzhledem k neserióznosti odpovědí či jiným nevyhovujícím faktorům bylo vyřazeno 5 

respondentů z výzkumného šetření. Po dobu šetření bylo prodejcům k dispozici 200 

vytištěných verzí dotazníku. Na základě rozhovoru po tomto šetření bylo zjištěno, že téměř 

všichni dotazovaní byli ochotni dotazník vyplnit. Získaná data byla vyhodnocena a na jejich 

základě byly doporučeny další postupy či změny v marketingový mix.  

Výsledky prokázaly důležitou roli internetu v nákupním procesu nového vozu. 

Informace týkající se koupě nového vozu vyhledávalo 75 % respondentů, přičemž 88 % 

z nich navštívilo také webové stránky společnosti AUTOMOTOLNAND CZ s.r.o. Nejčastěji 

strávili respondenti na internetu 1 až 3 hodiny.  

Respondenti také hodnotili důležitost daných faktorů při koupi nového vozu a jejich 

spokojenost s těmito faktory u společnosti AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. Další dotazy byly 

směřovány na konkrétní nákupní zvyklosti respondentů spojených se samotnou návštěvou 

autosalonů. Bylo zjištěno, že téměř dvě třetiny respondentů navštíví při výběru nového vozu 

také jiné autosalony a to nejčastěji 3 až 4 další. Také třetina dotázaných navštíví i jiný 

autosalon značky Renault.  

Výzkumné šetření a práce samotná nastínili směr, kterým se spotřebitelé ubírají při 

koupi nového vozu. Zpravování bylo poučné a zajímavé, snad i přínosné.   
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