
UNIVERZITA KARLOVA 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou 

Bakalářská práce 

Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: 

Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D. Aneta Svobodová 

Praha, květen 2021  



 

Prohlášení o autorství 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne ……………….     ….……………………… 

                                                                                                              Podpis  



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:        Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________  



 

Poděkování 

Chtěla bych tímto poděkovat Mgr. Markétě Pecinové, Ph.D. za odbornou konzultaci 

a pomoc při zpracovávání této bakalářské práce. 

Dále bych chtěla poděkovat všem respondentům, kteří se na mém výzkumu podíleli, 

a především pak společnosti HERVIS Sport a móda s.r.o. za umožnění uskutečnění 

tohoto marketingového výzkumu.  



Abstrakt 

 

Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti 

se sportovním vybavením a módou 

 

Cíle:  Bakalářská práce „Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků 

ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou“ je ve své 

konečné podobě užitečným zdrojem informací, rozšiřující znalosti 

marketingového oddělení ve společnosti HERVIS Sport a móda s. r. o. 

o svých zákaznících.  

  Cílem práce je získání informací o spokojenosti zákazníků Hervisu 

ve třech různých městech České republiky, které může marketingové 

oddělení této společnosti dále využít a zahrnout do svých plánů 

ke zlepšování současné situace. 

 

Metody:  Práce vychází z teoretických poznatků souvisejících s daným tématem. 

Pro zjišťování spokojenosti zákazníků byl použit marketingový výzkum 

založený na kvantitativním způsobu dotazování. Výsledky jednotlivých 

otázek dotazníku jsou zachyceny v grafech společných pro všechny 

prodejny. Vybrané otázky, které se nedotazují pouze na Hervis obecně, 

ale odpovědi na ně záleží přímo na tom, jakou prodejnu respondent 

navštěvuje, jsou dále graficky zachyceny samostatně. Na základě analýzy 

grafů byly vypracovány závěry a doporučení pro tuto společnost. 

 

Výsledky: Výsledky zkoumání ukázaly, že jsou zákazníci téměř se všemi aspekty, 

na které se dotazník tázal, spíše spokojeni nebo spokojeni. Zároveň se zde 

vytvořil prostor pro zlepšování různých aspektů, které jsou zahrnuty 

v doporučeních pro Hervis. 

 

Klíčová slova: marketing, sportovní sortiment, kvalita, cena, dostupnost, dotazník 

  



Abstract 

 

Title: Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with 

sports equipment and fashion 

 

Objectives: Thesis "Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company 

with sports equipment and fashion" is in its final form a helpful source 

of information, which expands knowledge of marketing department 

in company HERVIS Sport a móda s. r. o. about its customers. 

  Its aim is to reach information about satisfaction of Hervis's customers 

in three various countries of Czech Republic, which could marketing 

department use and include to its plans to improve current situation. 

 

Methods: The study is based on theoretical knowledge related to the selected topic. 

To obtain information about customer satisfaction was used quantitative 

marketing research. Results of the individual questions of questionnaire 

are shown in the graphs common for all stores. Chosen questions that are 

not only asked about Hervis in general, but the answers to them depend 

directly on which store the respondent visits, are also graphically 

captured separately. Based on its analysis were developed conclusions 

and suggestions for this company. 

 

Results: The results of this research showed that the customers are rather satisfied 

or satisfied with almost all aspects of the questionnaire. There has been 

also created the space for the improvement of various aspects, which are 

included in the recommendations for Hervis. 

 

Keywords: marketing, sports assortment, quality, price, availability, questionnaire 
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1 ÚVOD 

V oblasti obchodu se sportovním vybavením a oblečením se na českém trhu pohybuje 

velké množství prodejců, kteří se snaží zákazníkům nabídnout co největší komfort 

a kvalitu. 

Společnost HERVIS Sport a móda s. r. o. (dále jen „Hervis“), patřící pod mateřskou 

rakouskou společnost Spar, vstoupila na evropský trh před padesáti lety. Tento 

obchodní řetězec nabízel zákazníkům původně jen sportovní oblečení a sportovní 

vybavení začal prodávat až později. Postupně se rozšířil celkem do sedmi evropských 

zemí, ve kterých se řadí mezi největší konkurenty na trhu se sportovním vybavením 

a módou. 

V České republice jsou jeho hlavními konkurenty společnosti Sportisimo, Decathlon, 

Intersport a další prodejny a e-shopy specializované na prodej sportovního vybavení 

a oblečení. Každý z těchto silných hráčů na tomto trhu má jinou strategii v tom, 

co zákazníkům nabízí a za jakou cenu. Hervis má svoji strategii založenou 

na kvalitním vybavení od prestižních značek, které si zaslouží svoji, oproti 

konkurentům vyšší, cenu. 

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků je pro jakoukoliv společnost velice 

důležitý, protože jí umožňuje získat zpětnou vazbu od zákazníků. Jelikož si je Hervis 

vědom toho, že každá z jeho 19 prodejen poskytuje zákazníkům jiný komfort a služby, 

je pro něj důležité, aby monitoroval spokojenost zákazníků jak obecně, 

tak i v jednotlivých prodejnách a napravil tak nedostatky, na které ho jeho zákazníci 

upozorní. 

Tato práce bude tedy sloužit především k vypozorování rozdílů mezi vybranými 

prodejnami a ke zjištění dalších aspektů o spokojenosti zákazníků s Hervisem jako 

takovým. 

Důvodem, proč jsem si toto téma a společnost vybrala pro svoji bakalářskou práci, 

je ten, že bych ráda propojila své zkušenosti a znalosti ze studia s těmi pracovními. 

Ráda tak pomohu společnosti, která mi umožňuje získávat první pracovní zkušenosti 

v oblasti marketingu, tím, že v rámci své bakalářské práce provedu marketingový 

výzkum, který jí poslouží ke zlepšení péče o zákazníky.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Marketing 

Podle Americké marketingové asociace je marketing aktivitou, souborem institucí 

a procesů pro vytváření, komunikaci, dodání a směnu nabídek, které mají hodnotu 

pro zákazníky, klienty, partnery a celu širokou veřejnost. 

Kotler (2007) definuje marketing jako společenský a manažerský proces, 

jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání 

v procesu výroby a směny produktů a hodnot. Tuto definici podrobněji popisuje 

následující obrázek. 

 

Obrázek 1 - Definice marketingu 

Zdroj: Kotler (2007) 

„Marketing je společenským procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny 

získávají, co potřebují a chtějí cestou vytváření, nabízení a volné směny výrobků 

a služeb s ostatními.“ (Kotler a Keller, 2013, s. 35) 

Kotler a Keller (2013) ve své publikaci popisují také marketéry a uvádí o nich, 

že musí rozhodnout, jaké funkce a vlastnosti dát do vínku novému výrobku nebo 

službě, jakou pro ně stanovit cenu, kde prodávat výrobek nebo nabízet službu 

a kolik prostředků vynaložit na reklamu a prodejní, internetový nebo mobilní 

marketing. Tato rozhodnutí musí dělat v internetem ovlivněném prostředí, kde se 

spotřebitelé, konkurenti, technologie i ekonomické síly velice rychle mění 

a důsledky slov a činů marketéra mohou často narůst do netušených rozměrů. 
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2.2 Marketingový mix 

K dosažení vytyčených cílů podniku slouží „soubor taktických marketingových 

nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový 

mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu.“ 

(Kotler, 2007, s. 70) 

Ve starší literatuře byl marketingový mix členěn na tzv. 4P: product (produkt), price 

(cena), place (distribuce) a promotion (propagace). Novější literatura k těmto 

nástrojům přidává další tři P: people (lidé), process (proces) a presentation 

(prezentace). 

2.2.1 Produkt 

„Cokoliv, co je možné nabídnout trhu ke koupi, použití či spotřebě a co může 

uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, místa, 

organizace myšlenky.“ (Kotler, 2007, s. 70) 

Pro účely této bakalářské práce zahrnuje produkt, vzhledem k povaze podnikání 

společnosti Hervis, především fyzické předměty, které si zákazník může zakoupit, 

případně pak službu v podobě poradenství při výběru. 

2.2.2 Cena 

„Suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma hodnot, 

které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívaní produktu či služby.“ 

(Kotler, 2007, s. 71) 

Cena je marketingovým nástrojem, který má velký vliv na chování zákazníka, úzce 

souvisí například s množstvím prodaného produktu. Výše ceny je na jedné straně 

omezena náklady a na druhé straně pak poptávkou po produktu. 

Výše ceny je vedle kvality faktorem, který ovlivňuje druh zákazníků, kteří jsou 

v podniku ochotni nakupovat. Produkty s vyšší cenou jsou obecně vnímány jako 

kvalitnější. 

Cenová politika Hervisu je nastavena na základě kvality produktů, 

kterou zákazníkům nabízí. Jeho zákazník by tedy měl být ochoten za vyšší kvalitu 

zaplatit i vyšší cenu. 
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2.2.3 Distribuce 

„Veškeré činnosti společnosti, které činí produkt nebo službu dostupné 

zákazníkům.“ (Kotler, 2007, s. 71) 

Hervis má síť 19 prodejen po celé České republice, kde si zákazníci mohou zboží 

přímo zakoupit. Další možností je online objednávka s vyzvednutím v některé 

z prodejen nebo doprava na adresu určenou zákazníkem. 

2.2.4 Propagace 

„Činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti klíčovým 

zákazníkům a přesvědčují je k nákupu. (Kotler, 2007, s. 71) 

Propagace by měla zákazníkovi ukázat, jaké produkty podnik nabízí, jaké mají 

vlastnosti, cenu a přesvědčit ho ke koupi těchto produktů. 

„Propagace je v každé organizaci, a dokonce i v různých obdobích odlišná, proto je 

potřeba si při jejím vytváření odpovědět na pět základních otázek: 

- Jaké jsou cíle propagace a komu je určena? 

- Jaké sdělení by měla propagace obsahovat?  

- Kolik peněz máme k dispozici na propagaci? 

- Jaká média by měla být použita?  

- Podle jakých kritérií se budou hodnotit výsledky?“ (Slavík, 2014, s. 26) 

Hervis využívá ke komunikaci se zákazníky všechny dostupné platformy. 

2.2.5 Lidé 

„Tento nástroj zahrnuje řadu kvalitativních vlastností zaměstnance, které tvoří 

tzv. měkkou kvalitu podniku.“ (Čáslavová, 2009, s. 112) 

Čáslavová (2009) dále uvádí, že personál je zásadním faktorem, kvůli kterému 

zákazníci navštěvují určité zařízení. Musí se tedy sledovat, jak jsou zaměstnanci 

k zákazníkům vlídní, přístupní a zdvořilí, jakou prezentují úroveň dovedností, 

jaké mají znalosti, jak jsou pro firmu prospěšní a jak firmu reprezentují. 

2.2.6 Proces 

„Zahrnuje v sobě složky, které ovlivňují dobu a způsob obsluhy zákazníka.“ 

(Čáslavová, 2009, s. 113) 
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U tohoto nástroje by podle Čáslavové (2009) měla být kontrolována doba obsluhy 

zákazníka, rychlost obsluhy zákazníka, doba čekání, forma obsluhy, dále pak také 

komunikace s firmou, kde záleží na době, než se zákazník do firmy dovolá a zda 

mu zaměstnanci poskytují správné informace. 

2.2.7 Prezentace 

„Prezentace je zaměřena na provozovnu, ve které se sportovní služby poskytují 

a na image firmy. V tomto marketingovém nástroji se bere v úvahu 

- velikost provozovny a návaznost velikosti na počet zákazníků a výši obratu, 

- vybavení provozovny v návaznosti na její velikost,  

- atmosféra, jakou má působit provozovna na zákazníka (zpracování interiéru, 

volba barev apod.) 

- komfort provozovny – jaké pohodlí poskytuje zákazníkovi, 

- čistota – vysoký standard čistoty působí vždy na zákazníka pozitivně.“ 

(Čáslavová, 2009, s.113) 

Prezentace prodejny je pro zákazníka také velice důležitým nástrojem, jelikož to, 

jak se v prodejně cítí, ovlivňuje jeho chuť v dané prodejně nakoupit a trávit v ní čas 

prohlížením také jiných produktů než těch, pro které původně šel a chtěl si je 

zakoupit. 

2.3 Sport 

Dle Sociologického ústavu Akademie věd České republiky je sportem jakákoliv 

pohybová aktivita, která má charakter hry (buď zápasu se sebou samým, 

nebo závodu s jinými) a realizuje se v rámci přesně stanovených pravidel a zásad 

fair play. Do popředí zde vystupuje také vysoký stupeň organizovanosti, vysoký 

stupeň profesionalizace a diferenciace rolí spjatých s provozováním, řízením 

a organizováním sportovních činností a přípravou na ně. 

2.4 Sportovní marketing 

Marketing uplatňovaný v oblasti sportu má dnes velikou roli a jeho projevy jsou 

stále výraznější. „Aplikace marketingu je charakteristická zejména pro organizace, 

vyrábějící sportovní zboží jako sportovní obuv, textilní výrobky pro sport, 

tak marketingové agentury, které připravují nebo vyhodnocují sponzorské projekty 
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pro firmy podporující sport nebo propagující sportovní osobnosti, ale i samotné 

sportovní organizace.“ (Čáslavová, 2009, s. 97) 

Mullin, Hardy a Sutton (2000) definují sportovní marketing jako takový, 

který vyznačuje všechny aktivity beroucí v úvahu podněty a přání sportovních 

zákazníků a jejich naplnění prostřednictvím směny. Dle těchto autorů 

se ve sportovním marketingu dají vydělit dvě hlavní linie: marketing sportovních 

výrobků a služeb vztažený přímo k zákazníkům sportu a marketing ostatních 

zákazníků a průmyslových produktů a služeb s využitím propagace ve sportu. 

Marketing přináší organizacím finanční zdroje pro provozování sportovních aktivit, 

a to je dle Čáslavové (2009) důvodem, proč se sportovní organizace marketingem 

zabývají. 

Na otázku „Co přináší marketing tělesné výchově a sportu?“ odpovídá Čáslavová 

(2009) následující tabulkou. 

 

Obrázek 2 - Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? 

Zdroj: Čáslavová (2009)  
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2.5 Služby 

„Službou je jakýkoliv úkon nebo výkon, který jedna strana poskytuje druhé straně 

a který je ve své podstatě nehmatatelný a nezakládá žádná vlastnická práva. 

Její výroba může, ale nemusí být vázána na fyzický výrobek. Výrobci, distributoři 

i maloobchodníci stále častěji poskytují služby s přidanou hodnotou nebo prostě jen 

dokonalou obsluhu zákazníka, aby se odlišili od ostatních. Mnoho firem 

poskytujících čistě jenom služby dnes k oslovení zákazníků využívá internet 

a některé již působí pouze online.“ (Kotler a Keller, 2013, s. 394) 

2.5.1 Kategorie služeb 

Kotler a Keller (2013) rozdělují služby do následujících kategorií: 

1. Ryze hmotné zboží 

Je to zboží bez jakýchkoliv doprovodných služeb např. mýdlo, zubní pasta 

a sůl. 

2. Hmotné zboží s doprovodnými službami 

Výrobek, který je potřeba doplnit jednou nebo více službami, u kterého platí, 

že čím technicky vyspělejší výrobek to je, tím je větší potřeba kvalitních 

doprovodných služeb. Příkladem této kategorie může být automobil, počítač 

nebo mobilní telefon. 

3. Hybrid 

Výrobek hraje stejnou roli jako služba. Příkladem je jídlo v restauraci, 

kam zákazník přichází nejen kvůli dobrému jídlu, ale také kvůli příjemné 

obsluze a způsobu podávání jídla. 

4. Dominantní služba s doprovodným menším zbožím a službami 

Jedná se o výraznou službu jako například cesta letadlem, při které je 

nabízeno podpůrné zboží v podobě občerstvení a nápojů. 

5. Ryzí služba 

Primární je zde nehmatatelná služba jako například hlídání dětí, masáž 

nebo psychoterapie. 
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2.5.2 Charakteristiky služeb 

Kotler a Keller (2013) ve své publikaci dále popisují charakteristiky služeb, které je 

odlišují od fyzických výrobků a vydělují zde nehmatatelnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost a pomíjivost. 

1. Nehmatatelnost 

Službu si nelze prohlédnout, ochutnat, osahat, poslechnout nebo očichat před 

tím, než se ji spotřebitel rozhodne pořídit. 

Společnosti poskytující služby se tedy musí snažit demonstrovat kvalitu 

svých služeb pomocí fyzických důkazů a sebeprezentace. Důležitým 

faktorem je také provozovna poskytovatele služeb. Je zde důležitý design 

prostředí, recepce, oblečení zaměstnanců, informační materiály a další. 

2. Neoddělitelnost 

Služby jsou obvykle vytvářeny a spotřebovávány současně a nelze oddělit 

jednotlivé fáze jako u výrobků, které jsou nejprve vyráběny, následně 

skladovány, prodávány a až poté spotřebovávány. Poskytovatel je součástí 

služby a v případě jeho změny se charakter celé služby může změnit. 

Pro zákazníka je v případě změny poskytovatele efekt ze služby jiný, než jaký 

očekával. 

3. Proměnlivost 

Kvalita služeb závisí na tom, kdo, kdy a kde je komu poskytuje. 

Každý poskytovatel má jiný přístup a jeho služby se liší od ostatních, 

a proto si zákazníci často zjišťují od známých, jaký poskytovatel je. 

4. Pomíjivost 

Pomíjivost služeb spočívá v tom, že je nelze skladovat a problém nastává 

v případě poklesu či růstu poptávky. Ze strany poptávky lze nalézt soulad 

například účtováním různých cen v různých časech a tím se vyplní ne tolik 

využívaný čas dopoledne. Zřejmě nejlepším způsobem, jak se vyvarovat 

čekání zákazníků, a naopak nevytíženosti poskytovatelů během dopoledne, 

je rezervační systém, který jasně ukazuje, kdy má poskytovatel na zákazníka 

čas a zákazník tak nemusí čekat. Na straně nabídky lze ve vytížených časech 

zaměstnat dalšího pracovníka na částečný úvazek, zvýšit spoluúčast 

spotřebitelů na procesu a další. 
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2.6 Sportovní vybavení a móda 

Sportovní vybavení a móda ke sportu bezprostředně patří, jelikož jsou to 

prostředky, díky kterým je možné sport provozovat. 

Jak sportovní vybavení, tak oblečení je stále více zdokonalováno tak, aby díky 

němu bylo možné podávat co nejlepší výkony a sportovat tak co nejefektivněji. 

Sportovní řetězce jako je Hervis většinou nabízejí sportovní vybavení dostupné jak 

pro širokou veřejnost, tak i vybavení, kterým nepohrdnou ani profesionální 

sportovci. 

2.7 Zákazník 

Šíma (2014) ve své disertační práci popisuje, že zákazník by měl být pro firmy, 

které poskytují služby, tou nejdůležitější osobou.  

Pro firmy jsou zákazníci hlavním bodem zájmu a pozornosti, protože oni si mohou 

mezi různými firmami vybírat. Firma by se tedy měla snažit udržet si přízeň svého 

zákazníka. 

Pod pojmem zákazník lze podle Šímy (2014) chápat osobu, která službu či zboží 

nakupuje, objednává, platí a následně spotřebovává. 

O zákazníky je třeba pečovat a budovat v nich dlouhodobý zájem. Je snazší prodat 

výrobek dlouhodobému zákazníkovi, než vyhledávat zákazníky nové. 

V marketingových činnostech se ale nesmí zapomínat, ani na ty, co už dlouhodobý 

zájem mají. Je potřeba jim ukázat, že o ně má firma stálý zájem. 

Výhodami udržení si dlouhodobého zákazníka jsou: 

• „Opakovaný obchod 

• Prodejní, marketingové a zřizovací náklady jsou amortizovány 

v průběhu delší životnosti zákazníka. 

• Po čase dochází ke zvýšení odměny. 

• Obsluha stálých zákazníků bývá méně nákladná. 

• Spokojení zákazníci jsou zdrojem referencí. 

• Spokojení zákazníci jsou většinou ochotni zaplatit víc (podnikatel může 

získat zvláštní odměnu).“ (Payne, 1996, s. 232-233) 
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2.8 Spokojenost zákazníka 

„Spokojenost zákazníka s nákupem závisí na přínosu produktu v porovnání 

s očekáváním zákazníka. Zákazník může dosáhnout různých stupňů spokojenosti. 

Pokud přínos produktu nedosáhne očekávání, je zákazník nespokojen. Pokud 

produkt očekávání splní, zákazník je spokojen. Pokud je předčí, je velmi spokojen 

nebo nadšen.“ (Kotler, 2007, s. 538) 

Kotler (2007) uvádí, že zmíněná očekávání jsou založena na minulých nákupních 

zkušenostech, na názorech přátel a známých, na informacích a slibech firmy 

a konkurence. Marketéři si musí dát při nastavování hladiny pozor, aby ji 

nenastavili příliš nízko nebo naopak vysoko. Nízká hladina může způsobit 

nedostatek přilákaných zákazníků a vysoká naopak riziko zklamání zákazníků, 

kteří byli vysokým očekáváním přilákáni. Cílem marketérů je, aby byli zákazníci 

velmi spokojeni, protože potom zde existuje předpoklad, že se vrátí a koupí si další 

produkt. 

„Nadšení zákazníků vytváří emocionální vazbu na produkt nebo službu, a tak 

přestává jít o pouhou rozumovou úvahu. Vzniká loajalita zákazníků. (Kotler, 2007, 

s. 538) 

Loajální zákazníci jsou méně citliví na výkyvy cen, časem si kupují další výrobky, 

zmiňují se o své spokojenosti známým a jsou věrní po dlouhou dobu. 

Existuje několik metod, jak sledovat spokojenost zákazníka a Kotler (2007) ve své 

publikaci uvádí tyto: 

1. Systém přání a stížností 

Pro usnadnění sdělování přání a stížností jsou zákazníkům poskytovány různé 

formy formulářů k vyplnění, zákaznické linky a další. 

2. Průzkumy spokojenosti zákazníků 

Každý zákazník, který není spokojen si sám od sebe nebude stěžovat a raději 

změní dodavatele. Proto firmy samy organizují průzkumy spokojenosti 

zákazníků pomocí dotazníků, telefonických hovorů a e-mailové komunikace, 

aby od nich zjistili, jaký mají názor na různé aspekty procesu nákupu a kvality 

výrobků. 



19 

 

Tato metoda byla zvolena pro vypracování marketingového výzkumu této 

bakalářské práce. 

3. Mystery shopping 

Firma zde využívá tzv. falešné zákazníky, kteří mají za úkol přijít 

za personálem s nějakým problémem a následně pak pozorují, jak je personál 

schopen reagovat a problém vyřešit. 

4. Analýza ztracených zákazníků 

Firma může kontaktovat zákazníky, kteří u ní již nenakupují a pokusit 

se od nich zjistit, proč se rozhodli s nakupováním přestat. 

Pro zvýšení spokojenosti zákazníků není dle Kotlera a Kellera (2013) vhodné 

přílišné snižování ceny, jelikož to může vést k nižší ziskovosti podniku. Vyšší 

výdaje zaměřené na zvyšování spokojenosti zákazníků by pak mohly negativně 

ovlivnit zainteresované lidi v procesu výroby například zaměstnance, dodavatele 

a akcionáře. 

2.9 Marketingový výzkum 

Smith a Albaum (2005) definují marketingový výzkum jako systematické 

a objektivní hledání a analýzu informací, relevantních k identifikaci a řešení 

jakéhokoliv problému na poli marketingu. 

Kozel, Mynářová a Svobodová (2011) popisují charakteristiky marketingového 

výzkumu, jimiž jsou jedinečnost, vysoká vypovídací schopnost a aktuálnost takto 

získaných informací. Marketingový výzkum je podle nich doprovázen finanční 

náročností, náročností na kvalifikaci pracovníků, čas a použité metody. 

Marketingový výzkum musí probíhat podle určitých zásad jako jsou objektivnost, 

systematičnost, kombinace více metod a shromažďování informací z více na sobě 

nezávislých zdrojů.  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem této práce je zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni se službami, které Hervis nabízí 

a v případě nalezených nedostatků vypracovat návrhy na zlepšení dosavadní situace. 

Dílčí úkoly práce 

1. Příprava dotazníku 

Na základě komunikace s marketingovým ředitelem a analýzou prostředí 

Hervisu, která se opírá o marketingový mix, bude vytvořena operacionalizace. 

Rozpracováním jednotlivých okruhů otázek vyplynou konkrétní otázky 

dotazníku. 

2. Distribuce mezi respondenty 

Distribuce probíhá pomocí e-mailů členům věrnostního klubu Hervisu – Hervis 

Sports Club, kteří v období září–říjen 2020 nakoupili ve třech vybraných 

prodejnách. Vybranými prodejnami jsou prodejna v Praze v OC Westfield 

Chodov (dále jen „Chodov“), prodejna v Brně v NC Olympia (dále jen 

„Olympia“) a prodejna v Příbrami (dále jen „Příbram“). 

V e-mailu respondenti získají odkaz na dotazník na internetovém portálu 

www.vyplnto.cz. 

3. Zpracování, analýza a vyhodnocení získaných dat 

Získaná data budou zpracována do grafů a tabulek.  

U výsledkových tabulek, které budou vytvořeny z otázek, na něž se odpovídá 

pomocí Likertových škál, bude využita střední hodnota a MODUS. 

Tyto statistické ukazatele zobrazí spokojenost zákazníků s jednotlivými aspekty. 

4. Doporučení 

Vypracování doporučení na základě zanalyzovaných dat. 
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4 METODIKA PRÁCE 

K vypracování této práce byl použit marketingový výzkum dle Přibové (1996). 

Jednotlivé kroky marketingového výzkumu jsou popsány níže. 

 

Obrázek 3 - Proces marketingového výzkumu 

Zdroj: Přibová (1996)  
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4.1 Určení cíle výzkumu 

Hlavním cílem této práce je zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni se službami 

Hervisu. Tohoto hlavního cíle bude dosaženo pomocí dílčích úkolů uvedených 

ve 3. kapitole této bakalářské práce. Výzkumný problém je deskriptivního 

charakteru, jelikož tato práce zjišťuje a popisuje aktuální situaci. Na základě 

odpovědí a zpracování výsledků budou vypracována doporučení, jak by mohla tato 

společnost dále postupovat, což je přínosem této práce. 

4.2 Zdroje dat 

Pro tento marketingový výzkum byla použita především data, která řadíme do dat 

primárních, konkrétně to byla data získaná po vypracování vlastního dotazníku. 

Sekundární data byla zjišťována na webových stránkách Hervisu. 

4.3 Metody a techniky sběru dat 

Výzkum probíhal pomocí kvantitativní metody, konkrétně elektronickým 

dotazováním, které probíhalo od 1. listopadu do 12. prosince 2020. Výhodou tohoto 

typu dotazování je, že je rychlé a umožní nám tedy v krátké době získat mnoho 

respondentů. Dalšími výhodami jsou nízké náklady, nízká náročnost na organizaci 

a zároveň vysoká adresnost. Záporem elektronického dotazování je pak skutečnost, 

že nemáme příliš kontrolu nad tím, jak byl dotazník jednotlivými respondenty 

vyplňován a s respondentem tazatel nepřijde vůbec do kontaktu. Může se tedy stát, 

že někdo nezodpoví otázky zcela pravdivě nebo že dotazník vyplní vícekrát a tím 

také ovlivní výsledky. Jako motivační prostředek pro vyplnění dotazníku byla 

využita možnost získání slevy 300 Kč při online nákupu v hodnotě více jak 

1.000 Kč.  
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4.3.1 Operacionalizace 

Před tvorbou dotazníku byla vytvořena operacionalizace, která následně pomohla 

při tvorbě jednotlivých otázek. 

 

Obrázek 4 - Operacionalizace 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3.2 Zabezpečení validity 

Validita dotazníku byla zajištěna konzultací s Mgr. Markétou Pecinovou 

a Ing. Janem Štádlerem, marketingovým ředitelem Hervisu, a pilotáží, na základě 

čehož byly otázky upraveny a pozměněny.  

Pilotáž byla provedena pomocí předvýzkumu na vzorku pěti lidí. Na základě 

připomínek tohoto vzorku byl dotazník upraven do srozumitelnější podoby 

a následně rozeslán konečnému vzorku lidí. 

Upravena byla otázka číslo 20, která zjišťuje míru nákupů přes e-shop a která byla 

původně otevřená. Po pilotáži byla změněna tak, aby si respondent vybral jednu 

ze tří měr (více než nákup v prodejně/kombinace obou způsobů/více nákup přes 

e-shop) a následující otázka se ptala na důvod. 

U otázky číslo 28 byly k možnostem odpovědí doplněny popisky do závorek 

tak, aby byla odpověď srozumitelnější a respondenti si mohli vybrat správnou 

variantu. 

4.3.3 Škálování 

Téměř polovina otázek je koncipována pomocí Likertovy škály, která umožňuje 

převést nesouměřitelné znaky na měřitelné. Likertova škála má formu známkování 

jako ve škole. 

4.4 Určení velikosti vzorku 

4.4.1 Základní soubor 

Základním souborem pro tento výzkum jsou zákazníci tří prodejen Hervisu 

bez věkového či jiného omezení. 

4.4.2 Výběrový soubor 

Výběrovým souborem jsou členové věrnostního klubu, kteří nakoupili v září 

a v říjnu v jedné ze tří vybraných prodejen a společnost Hervis na ně má e-mailový 

kontakt, což je celkem 1691 zákazníků. 

Výběr respondentů byl tedy vzorek s částečně ovlivněným výběrem. Dále ho 

můžeme zařadit jako skupinový vzorek. Jednotlivé skupiny mají rozdílnou 

vlastnost v tom, že je každá z nich tvořena respondenty, kteří nakoupili v jiné 

prodejně než respondenti z ostatních skupin. 
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4.5 Sběr dat 

Data byla sbírána pomocí internetového portálu www.vyplnto.cz v období 

od 1. listopadu do 12. prosince 2020. 

4.6 Zpracování a analýza dat 

Při zpracování dat byly použity vlastní grafy a tabulky. 

Analýzou dat je analýza popisná, která sumarizuje, zobrazuje data a můžeme díky 

ní charakterizovat zkoumané skupiny lidí. 

Odpovědi u otevřených otázek byly zpracovány se zohledněním synonym tak, 

aby byly grafy přehlednější a lépe sumarizovaly výsledky respondentů. 

Všechny grafy jsou procentuálním vyjádřením jednotlivých odpovědí na otázku. 

U otázek s využitím Likertových škál byl využit vážený průměr k získání střední 

hodnoty a také MODUS, aby bylo vidět, jaká známka je nejčastější. 

4.7 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Na základě odpovědí respondentů a vytvořených grafů a tabulek byl zpracován 

závěr a doporučení pro společnost Hervis. Tato doporučení by mohla sloužit 

společnosti jako podklad pro její další kroky v oblasti marketingu a péče 

o zákazníky. 
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5 VÝSLEDKY MARKETINGOVÉHO VÝZKUMU 

Dotazník byl vyplněn celkem 159 respondenty, což poukazuje na 9,4% návratnost 

tohoto dotazníku. 67 respondentů nakoupilo v daném období na Chodově, 

55 v Olympii a 36 respondentů nakoupilo v Příbrami.  

Jedna respondentka na otázku, v jakém městě žije, odpověděla „hezkém“ a proto 

součet respondentů ze tří prodejen neodpovídá celkovému počtu respondentů. 

Tato respondentka je tedy zahrnuta pouze do obecných výsledků. 

Výsledky některých relevantních otázek budou prezentovány jak v obecném měřítku, 

tak pro jednotlivé prodejny zvlášť. 

1. Jakého jste pohlaví? 

Obecně: 

První otázka ohledně pohlaví byla zodpovězena 157 respondenty, 

2 respondenti tuto otázku vyplnili neadekvátně a nemohli tak být započítáni 

do výsledku. 

Celkové složení respondentů dotazníku tedy zahrnuje 90 žen a 67 mužů. 

Graf 1 - Jakého jste pohlaví? – obecně 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

  

57%

43%

Jakého jste pohlaví? - obecně

žena muž
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Chodov: 

Zákazníci z Chodova se výzkumu zúčastnili v celkovém počtu 67 respondentů, 

z toho bylo 39 žen a 27 mužů. Jeden respondent tuto otázku nezodpověděl 

adekvátně a není proto započítán do výsledku. 

Graf 2 - Jakého jste pohlaví? – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Olympia: 

Brněnských zákazníků se do výzkumu zapojilo celkem 55. Složení 

respondentů je 25 žen, 29 mužů a jeden respondent, který není kvůli 

neadekvátní odpovědi započítán.  

Graf 3 - Jakého jste pohlaví? – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příbram: 

Z Příbrami dotazník vyplnilo celkem 36 respondentů ve složení 25 žen 

a 11 mužů. 

Graf 4 - Jakého jste pohlaví? – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Porovnání prodejen: 

Výzkumu se zúčastnilo nejvíce žen z prodejny z Chodova a mužů z Olympie. 

Olympia je také jediná prodejna, kde se výzkumu zúčastnilo více mužů 

než žen. 

2. Do jaké věkové skupiny patříte? 

Obecně: 

V této otázce se měli respondenti věkově zařadit do jedné z pěti skupin. 

2 respondenti na tuto otázku opět odpověděli chybně a nejsou tak započítávání 

do výsledků. 

Nejvíce respondentů patří do věkové skupiny 40-49 let a je to celkem 

74 respondentů. Druhou nejpočetnější věkovou skupinou je 50 a více let, 

kam spadá celkem 36 respondentů. 28 respondentů je z věkové skupiny  

30-39 let, 18 respondentů z kategorie 20-29 let a pouze 1 respondent účastnící 

se výzkumu patří do věkové skupiny 19 a méně let. Fakt, že pod věkovou 

hranicí 30 let nakoupilo v daných prodejnách pouze 12 % je dán tím, že dětem 

nakupují rodiče a mladiství a mladí dospělí lidé se příliš neúčastní věrnostních 

programů a nakupují spíše jednorázově nebo na internetu v e-shopech. 

69%

31%

Jakého jste pohlaví? - Příbram

žena muž
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Graf 5 - Do jaké věkové skupiny patříte? – obecně 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Chodov: 

Zákazníci z Chodova se výzkumu zúčastnili v následujících počtech 

ve věkových skupinách. Nejvíce respondentů je ve věkové skupině 40-49 let, 

stejně tak jako v celkovém měřítku. Ze skupiny 50 a více let se zúčastnilo 

18 respondentů, 12 respondentů je ze skupiny 30-39 let, 5 respondentů ve věku 

20-29 let a z Chodova je také jediný respondent ve věku 19 a méně let. 

Graf 6 - Do jaké věkové skupiny patříte? – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Olympia: 

Zákazníci z Olympie se výzkumu zúčastnili v následujících počtech 

ve věkových skupinách. Nejvíce respondentů je také ve věkové skupině 

40-49 let, a to 23. Ze skupiny 50 a více let se zúčastnilo 11 respondentů, 

9 respondentů je ze skupiny 30-39 let a 11 respondentů ve věku 20-29 let. 

Graf 7 - Do jaké věkové skupiny patříte? – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příbram: 

Zákazníci z Příbrami se výzkumu zúčastnili v následujících počtech 

ve věkových skupinách. Nejvíce respondentů je opět z věkové skupiny 

40-49 let, jejich počet je v Příbrami 20 a tvoří tak více jak polovinu celkového 

počtu respondentů. Ze skupiny 50 a více let se zúčastnilo 7 respondentů, 

7 respondentů je ze skupiny 30-39 let a 2 respondenti ve věku 20-29 let. 

Graf 8 - Do jaké věkové skupiny patříte? – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. V jakém městě žijete? 

Obecně: 

Tato otázka je zaměřena spíše na jednotlivé prodejny a v obecném měřítku 

nemá až takovou hodnotu. Pro lepší přehlednost jsou ve všech grafech města 

seřazena abecedně. 

Pro grafické zpracování byla využita pouze města, ve kterých žijí alespoň dva 

respondenti. Těmito městy jsou Brno, Jesenice, Líšnice, Modřice, Praha 

a Příbram. 

Pro Hervis je z této otázky patrné, že většina zákazníků pochází z města 

nebo blízkého okolí prodejen. 

Graf 9 - V jakém městě žijete? – obecně 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dalšími označenými městy, které označil vždy jen jeden respondent jsou 

Bělčice, Benešov, Bezděkov pod Třemšínem, Blansko, Boskovice, Brandýs 

nad Labem, Břeclav, Černošice, Čtyřkoly, Dobříš, Dolní Břežany, Dukovany, 

Hořovice, Hostomice, Hrušovany u Brna, Hulín, Humpolec, Hustopeče, 

Karlík, Kladno, Lazsko, Lety, Milešovice, Mnichov, Mníšek pod Brdy, 

Netvořice, Neumětely, Olomouc, Osov, Přerov, Rosice, Rožmitál 

pod Třemšínem, Sedlčany, Slavkov u Brna, Svatobořice, Šitbořice, Tišnov, 

Třebohostice, Uničov, Velešovice, Velká nad Veličkou, Velké Meziříčí, 

Velké Pavlovice, Vlašim, Vysoký Chlumec, Zápy a Ždánice. 
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Chodov: 

47 respondentů z celkových 67 odpovědělo, že žijí v Praze. Čtyři respondenti 

označili jako svoje bydliště Jesenici u Prahy a dva Líšnice. Jeden respondent, 

který navštívil prodejnu na Chodově, jako svoje bydliště označil Mnichov 

v Německu. V ostatních městech, kterými jsou Benešov, Brandýs nad Labem, 

Černošice, Čtyřkoly, Dolní Břežany, Karlík, Kladno, Lety, Mníšek pod Brdy, 

Netvořice, Třebohostice, Vlašim a Zápy bydlí vždy pouze jeden z respondentů. 

Nejvzdálenějším městem od prodejny na Chodově jsou Třebohostice, 

od kterých má Hervis blíže dvě prodejny, než je Praha, a to prodejna v Příbrami 

a Český Budějovicích. Všechna ostatní města, kromě již zmíněného Mnichova 

jsou v relativní blízkosti Prahy, a tak není divu, že zákazníci nakupují právě 

zde. 

Graf 10 - V jakém městě žijete? – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Olympia: 

31 respondentů z celkových 55 odpovědělo, že žijí v Brně. Dva respondenti 

označili jako svoje bydliště Modřice a ostatní respondenti žijí vždy po jednom 

v Blansku, Boskovicích, Břeclavi, Dukovanech, Hulíně, Humpolci, 

Hustopečích, Hrušovanech u Brna, Milešovicích, Olomouci, Přerově, 

Rosicích, Slavkově u Brna, Svatobořicích, Šitbořicích, Tišnově, Uničově, 
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1% 1% 1% 1% 1%
6%

1% 1% 1% 3% 1% 1% 1%

70%

1% 1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

V jakém městě žijete? - Chodov



33 

 

Asi nejvzdálenějším městem od této prodejny je Olomouc. Olomouc má 

vzhledem k Hervisu podobnou dojezdovou vzdálenost do Brna, Ostravy 

a Zlína a pro Hervis je tedy dobré vědět, jakou prodejnu si respondent z tohoto 

města vybral pro svůj nákup. 

Graf 11 - V jakém městě žijete? – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Příbram: 

25 respondentů z celkových 36 odpovědělo, že žijí v Příbrami. Žádné jiné 

město se v odpovědích neopakovalo a dalšími městy, ve kterých tedy vždy žije 

pouze jeden respondent, jsou Bezděkov pod Třemšínem, Bělčice, Dobříš, 

Hořovice, Hostomice, Lazsko, Neumětely, Osov, Rožmitál pod Třemšínem, 

Sedlčany a Velký Chlumec. 

Z hlediska vzdálenosti jsou nejvzdálenějším městem od Příbrami Sedlčany, 

ale vzhledem k dopravní infrastruktuře jsou například Hořovice časově 

vzdálenější. Ostatní města jsou v blízkém okolí a Příbram je pro ně nejbližším 

větším městem. 
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Graf 12 - V jakém městě žijete? – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4. Nakupujete v Hervisu vybavení na konkrétní sport? Pokud ano, jaký? 

Tuto otázku není třeba rozebírat jednotlivě podle prodejen, a proto jsou zde 

uvedeny výsledky pouze obecné výsledky pro všechny prodejny. 

Z celkových 159 respondentů 102 odpovědělo, že si v Hervisu nekupují 

vybavení jen na konkrétní sport. Zbylých 57 respondentů ke své odpovědi mělo 

připojit ještě, na jaký sport si vybavení kupují. 

Graf 13 - Nakupujete v Hervisu vybavení na konkrétní sport? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Někteří z 57 respondentů v doplňující otázce odpověděli, že kupují vybavení 

na více konkrétních sportů, a tak se celkový počet odpovědí zvýšil na 96. 

Nejčetnější zastoupení má cyklistika, turistika, lyžování a běh, což odpovídá 

zaměření Hervisu, který nabízí nejvíce produktů právě z těchto sportovních 

oblastí. 

Sporty a aktivity jsou pro lepší přehled v grafu seřazeny v abecedním pořadí. 

Graf 14 - Vybavení na jaký konkrétní sport v Hervisu nakupujete? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

5.-16. otázka se zaměřuje na spokojenost s různými aspekty 

Následující část výsledků je věnována otázkám na hodnocení různých aspektů 

pomocí Likertových škál. Respondenti měli ohodnotit jednotlivé aspekty 

známkami jako ve škole tzn. 1 – nejvyšší hodnocení, 5 – nejnižší. 

Otázky jsou rozděleny do pěti tabulek seskupených podle toho, jakému 
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vypočítaná ze všech známek a jejich MODUS, který Hervisu poslouží k tomu, 

aby věděl, jaké bylo nejčastější hodnocení. Pokud by to byla například 1, tak se 

tímto aspektem nemusí příliš zabývat, protože většina lidí je s ním velmi 

spokojena. 
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Vzhledem k rozdílnosti prodejen nemá u těchto otázek velký smysl 

zpracovávat jejich obecné výsledky. Společnosti Hervis právě tato část otázek 

nejvíce poslouží k tomu, aby mohla zvyšovat spokojenost zákazníků 

na konkrétních prodejnách. Pod každou skupinou tabulek jsou spolu prodejny 

porovnány. 

Otázky 5.-7. jsou věnovány hodnocení personálu. 

Chodov: 

Znalosti a přístup personálu je podprůměrný, nejčastější známkou ale byla 2. 

Reprezentativnost personálu získala v průměru lepší hodnocení a nejčastější 

známkou byla také 2. Tato prodejna by tedy měla zapracovat především 

na kvalifikaci a zlepšení znalostí personálu. 

Tabulka 1 - Hodnocení lidí – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

5. Jak hodnotíte znalosti personálu prodejny? 3,8 2 

6. Jak hodnotíte přístup personálu? 3,75 2 

7. Jak hodnotíte reprezentativnost personálu? 2,448 2 

 

Olympia: 

Znalosti a přístup personálu je spíše podprůměrný. U znalostí byla nejčastější 

známkou 3 a u přístupu naopak 1. Reprezentativnost personálu získala lepší 

hodnocení a nejčastější známkou byla 1. Olympia by tedy stejně jako Chodov 

měla zapracovat na zlepšení znalostí personálu. 

Tabulka 2 - Hodnocení lidí – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

5. Jak hodnotíte znalosti personálu prodejny? 3,634 3 

6. Jak hodnotíte přístup personálu? 3 1 

7. Jak hodnotíte reprezentativnost personálu? 2,545 1 
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Příbram: 

Znalosti, přístup i reprezentativnost personálu jsou lehce nadprůměrné. 

Znalosti a přístup personálu získaly nejčastěji 1. Reprezentativnost personálu 

měla jako svoji nejčastější známku 2. 

Tabulka 3 - Hodnocení lidí – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

5. Jak hodnotíte znalosti personálu prodejny? 2,710 1 

6. Jak hodnotíte přístup personálu? 2,806 1 

7. Jak hodnotíte reprezentativnost personálu? 2,528 2 

 

Porovnání prodejen: 

Dle jednotlivých výsledků výše jsou znalosti a přístup personálu nejlepší 

v Příbrami a nejhorší na Chodově. Reprezentativnost personálu je na Chodově 

naopak nejlepší a nejhorší je v Olympii. 

 

Otázky 8. a 9. jsou věnovány hodnocení procesu. 

Chodov: 

Obě tyto otázky jsou na Chodově hodnoceny nadprůměrně. Rychlost obsluhy 

byla nejčastěji hodnocena známkou 2 a proces platby 1. 

Tabulka 4 - Hodnocení procesu – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

8. Jak hodnotíte rychlost obsluhy na prodejně? 2,552 2 

9. Jak hodnotíte proces platby na pokladně? 2,224 1 
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Olympia: 

Obě tyto otázky jsou v Olympii hodnoceny nadprůměrně a mají také jako 

nejčastější známku 1. 

Tabulka 5 - Hodnocení procesu – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

8. Jak hodnotíte rychlost obsluhy na prodejně? 2,582 1 

9. Jak hodnotíte proces platby na pokladně? 2,345 1 

 

Příbram: 

Příbrami jsou tyto otázky hodnoceny nadprůměrně a jejich nejčastější známkou 

je 1. 

Tabulka 6 - Hodnocení procesu – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

8. Jak hodnotíte rychlost obsluhy na prodejně? 2,417 1 

9. Jak hodnotíte proces platby na pokladně? 2,306 1 

 

Porovnání prodejen: 

V otázce na rychlost obsluhy se nejlépe jeví prodejna v Příbrami a nejhůře 

na tom je prodejna v Olympii, i když i ta má nadprůměrný výsledek. Proces 

platby na pokladně je nejlepší na Chodově a nejhorší je pak v Olympii. Obecně 

lze říci, že s procesem jsou zákazníci spokojeni a není třeba dělat nějaké velké 

změny. 

 

  



39 

 

Otázky 10. - 13. jsou věnovány hodnocení prezentace. 

Chodov: 

Otázky na hodnocení aspektů prezentace jsou na Chodově hodnoceny lehce 

nadprůměrné. Rozmístění sortimentu dostalo nejčastěji 2 a ostatní otázky v této 

kategorii byly nejčastěji hodnoceny 3. 

Tabulka 7 - Hodnocení prezentace – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

10. Jak hodnotíte rozmístění sortimentu v prodejně? 2,597 2 

11. Jak hodnotíte umístění zkušebních kabinek 

v prodejně? 

2,746 3 

12. Jak hodnotíte velikost zkušebních kabinek 

v prodejně? 

2,597 3 

13. Jak hodnotíte počet zkušebních kabinek v prodejně? 2,746 3 

 

Olympia: 

V Olympii jsou výsledky těchto otázek také lehce nadprůměrné. Otázka 

na umístění kabinek v prodejně dokonce dostala jako nejčastější známku 1, 

otázky 10. a 12. dostaly nejčastěji 2 a počet zkušebních kabinek v prodejně byl 

hodnocen 3. 

Tabulka 8 - Hodnocení prezentace – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

10. Jak hodnotíte rozmístění sortimentu v prodejně? 2,891 2 

11. Jak hodnotíte umístění zkušebních kabinek 

v prodejně? 

2,673 1 

12. Jak hodnotíte velikost zkušebních kabinek 

v prodejně? 

2,655 2 

13. Jak hodnotíte počet zkušebních kabinek v prodejně? 2,709 3 
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Příbram: 

Prodejna v Příbrami je hodnocena nadprůměrně. Tři ze čtyř otázek dostaly jako 

nejčastější známku 1 a pouze počet zkušebních kabinek v prodejně dostal 2. 

Tabulka 9 - Hodnocení prezentace – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

10. Jak hodnotíte rozmístění sortimentu v prodejně? 2,444 1 

11. Jak hodnotíte umístění zkušebních kabinek 

v prodejně? 

2,444 1 

12. Jak hodnotíte velikost zkušebních kabinek 

v prodejně? 

2,306 1 

13. Jak hodnotíte počet zkušebních kabinek v prodejně? 2,556 2 

 

Porovnání prodejen: 

Ve všech těchto otázkách se jako nejlepší ukázala prodejna v Příbrami. 

Prodejny na Chodově a v Olympii mají každá 2 aspekty lepší než ta druhá 

a naopak. Z hlediska nejčastějších známek je také nejlepší Příbram a nejhorší 

prodejnou je Chodov. Lidé jsou tedy s prezentací víceméně spokojeni, 

ale určitě je zde prostor pro zlepšení, kterým by se měl Hervis zabývat. 

Otázky 14. a 15. jsou věnovány hodnocení produktu. 

Chodov: 

Šíře sortimentu i dostupnost velikostí jsou na Chodově hodnoceny spíše 

nadprůměrně. Dostupnost velikostí jako svoji nejčastější známku získala 1 

a šíře sortimentu 2. 

Tabulka 10 - Hodnocení produktu – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

14. Jak hodnotíte šíři nabízeného sortimentu z hlediska 

zastoupení různých oblastí sportu? 

2,448 2 

15. Jak hodnotíte dostupnost velikostí produktů?  

(triček, kalhot, mikin…) 

2,567 1 
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Olympia: 

Šíře sortimentu i dostupnost velikostí mají v Olympii stejné výsledky, a to spíše 

nadprůměrnou spokojenost s nejčastější známkou 2. 

Tabulka 11 - Hodnocení produktu – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

14. Jak hodnotíte šíři nabízeného sortimentu z hlediska 

zastoupení různých oblastí sportu? 

2,855 2 

15. Jak hodnotíte dostupnost velikostí produktů?  

(triček, kalhot, mikin…) 

2,855 2 

 

Příbram: 

Šíře sortimentu i dostupnost velikostí mají v Příbrami spíše nadprůměrnou 

spokojenost a nejčastější známkou je 2. 

Tabulka 12 - Hodnocení produktu – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

14. Jak hodnotíte šíři nabízeného sortimentu z hlediska 

zastoupení různých oblastí sportu? 

2,556 2 

15. Jak hodnotíte dostupnost velikostí produktů?  

(triček, kalhot, mikin…) 

2,389 2 

Porovnání prodejen: 

V šíři sortimentu je nejlépe hodnocena prodejna na Chodově a nejhůře 

hodnocena je prodejna v Olympii. Dostupnost velikostí je nejlépe vnímána 

v Příbrami a nejhůře v Olympii. Kromě 1 na Chodově za dostupnost velikostí 

mají všechny prodejny jako nejčastější známku 2. I z poslední otázky, kde byl 

prostor k vyjádření dalších připomínek, je patrné, že by lidé ocenili větší 

dostupnost velikostí na jednotlivých prodejnách. 
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Otázka 16. je věnována hodnocení ceny. 

Obecně: 

Vzhledem k tomu, že jsou ceny produktů většinou ve všech prodejnách stejné, 

je k této otázce přidána i tabulka se souhrnnými výsledky. 

Hodnocení této otázky je spíše nadprůměrné a nejčastější známkou je 2. 

Tabulka 13 - Hodnocení ceny – obecně 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

16. Jak hodnotíte ceny produktů? 2,610 2 

 

Chodov: 

Cena produktů je na Chodově vnímána spíše nadprůměrně a jako nejčastější 

známku má 2. 

Tabulka 14 - Hodnocení ceny – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

16. Jak hodnotíte ceny produktů? 2,597 2 

 

Olympia: 

Cena produktů je i v Olympii vnímána spíše nadprůměrně a jako nejčastější 

známku má 2. 

Tabulka 15 - Hodnocení ceny – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

16. Jak hodnotíte ceny produktů? 2,745 2 
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Příbram: 

Cena produktů je také v Příbrami vnímána spíše nadprůměrně a jako nejčastější 

známku má 2. 

Tabulka 16 - Hodnocení ceny – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka Hodnota  MODUS 

16. Jak hodnotíte ceny produktů? 2,444 2 

 

Porovnání prodejen: 

Nejhůře jsou ceny vnímány v Olympii a nejlépe v Příbrami. U všech prodejen 

je nejčastější známkou 2. Obecně lze ale říci, že jsou zákazníci s cenami 

spokojeni a akceptují je. Jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, Hervis si je 

vědom, že jeho ceny jsou někdy vyšší než u konkurence, ale nabízí za to 

patřičnou kvalitu produktů. 

17. Co Vám schází v sortimentu a ocenil/a byste zařazení do nabídky? 

V této otázce mohli respondenti vybrat více odpovědí. V následujících 

tabulkách bude u každé z možností uveden počet respondentů, kteří danou 

možnost zvolili a jejich procentuální podíl na celkovém počtu respondentů. 

Poslední možnost vybízí k otevřené odpovědi a tato možnost bude vždy dále 

pod tabulkou okomentována.  

Obecně: 

Nejčetnější vybranou možností zde byly levnější produkty a následoval širší 

výběr značek. Možnost levnějších produktů vybralo více žen než mužů (44 

a 19). Je zde tedy vidět, že by někteří zákazníci ocenili nabídku také méně 

kvalitnějších produktů, které nyní v nabídce Hervis nemá a které by 

umožnovaly nižší cenu. Druhou nejčetnější možnost naopak vybírali více muži 

než ženy (31 a 24). Dražší produkty by ocenili hlavně lidé ve věkové skupině 

40-49 let (15). Širší nabídku pro děti by ocenily hlavně ženy (24). Možnosti 

ohledně širší nabídky pro ženy a pro muže koresponduje s pohlavím 

respondenta. Pouze jedna žena vybrala možnost širší nabídky pro muže tři muži 

naopak nabídku pro ženy. 
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Tabulka 17 - Co schází v sortimentu – obecně 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Možnost  Počet respondentů Podíl na celku 

a) Širší výběr značek 55 35 % 

b) Levnější produkty 

(jednorázové, sezónní) 

63 40 % 

c) Dražší produkty  

(vyšší úroveň kvality) 

29 18 % 

d) Širší nabídka pro děti 35 22 % 

e) Širší nabídka pro ženy 21 13 % 

f) Širší nabídka pro muže 21 13 % 

g) Zařazení dalších sportů, jakých: 9 6 % 

 

Další sporty, které by podle respondentů měly být zařazeny do nabídky jsou 

orientační běh, házená, taekwondo, cheerleading, americký fotbal, kickbox, 

posilování, hokej, baseball a rugby. Dále by respondenti ocenili větší nabídku 

cyklistiky (lepší výběr kol, oblečení a jiného příslušenství), turistiky (větší 

sortiment ohledně bot i pro širší typy chodidel) a florbalu (sálová obuv). 

Dalším doporučením je možnost měření nohou pro správný výběr běžecké 

obuvi. 

Chodov: 

Odpovědi respondentů korespondují s těmi obecnými a nejčetnějšími 

vybranými možnostmi jsou také širší výběr značek a levnější produkty. 
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Tabulka 18 - Co schází v sortimentu – Chodov 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Možnost  Počet respondentů Podíl na celku 

a) Širší výběr značek 27 40 % 

b) Levnější produkty  

(jednorázové, sezónní) 

26 39 % 

c) Dražší produkty  

(vyšší úroveň kvality) 

7 10 % 

d) Širší nabídka pro děti 15 22 % 

e) Širší nabídka pro ženy 5 7 % 

f) Širší nabídka pro muže 10 15 % 

g) Zařazení dalších sportů, jakých: 4 6 % 

 

K poslední možnosti byly doplněny tyto sporty: orientační běh, házená, 

taekwondo, cheerleading a větší nabídka cyklistiky. 

Olympia: 

Jednoznačně nejčetnější možností jsou zde levnější produkty. 

Oproti celkovému výběru a výběru na Chodově jsou zde zastoupeny ve větší 

míře také dražší a kvalitnější produkty, které by ocenilo 12 mužů a 3 ženy opět 

ve věku 40-49 let. 

Tabulka 19 - Co schází v sortimentu – Olympia 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Možnost  Počet respondentů Podíl na celku 

a) Širší výběr značek 16 29 % 

b) Levnější produkty  

(jednorázové, sezónní) 

21 38 % 

c) Dražší produkty  

(vyšší úroveň kvality) 

15 27 % 

d) Širší nabídka pro děti 13 24 % 

e) Širší nabídka pro ženy 3 5 % 

f) Širší nabídka pro muže 9 16 % 

g) Zařazení dalších sportů, jakých: 4 7 % 
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V poslední možnosti byly doplněny následující sporty: americký fotbal, 

kickbox, posilování, hokej, baseball a rugby. Rozšíření nabídky u cyklistiky 

(lepší výběr kol, oblečení a jiného příslušenství), turistiky (větší sortiment 

ohledně bot i pro širší typy chodidel) a florbalu (sálová obuv). V Olympii bylo 

popsáno i doporučení ohledně možnosti měření nohou pro správný výběr 

běžecké obuvi. 

Příbram: 

I zde jsou nejčetnější vybranou možností levnější produkty následované širší 

nabídkou značek. Poslední možnost v Příbrami nebyla zvolena nikým. 

Tabulka 20 - Co schází v sortimentu – Příbram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Možnost  Počet respondentů Podíl na celku 

a) Širší výběr značek 11 31 % 

b) Levnější produkty  

(jednorázové, sezónní) 

16 46 % 

c) Dražší produkty  

(vyšší úroveň kvality) 

7 19 % 

d) Širší nabídka pro děti 6 17 % 

e) Širší nabídka pro ženy 5 14 % 

f) Širší nabídka pro muže 2 6 % 

g) Zařazení dalších sportů, jakých: 0 0 % 

 

18. Jaké konkrétní produkty postrádáte v nabídce? 

93 respondentů tuto otázku nevyplnilo, odpovědělo, že neví nebo že jim nic 

nechybí. Někteří z ostatních respondentů uvedli více odpovědí, a tak se součet 

odpovědí nerovná 159. 

Celkem 12 odpovědí se týkalo cyklistiky – kvalitnější cyklo oblečení 

a doplňky, širší nabídka jízdních kol, kvalitnější značky jako například KTM. 

10 odpovědí bylo spojeno s outdoorem – trekové batohy Osprey, trekové hole, 

kvalitní treková obuv, outdoor oblečení, jiné barvy a střihy oblečení na outdoor 

než klasické. 

7 odpovědí se zabývalo požadavkem na větší (nadměrné) velikosti 

a prodloužené délky kalhot. 
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6 odpovědí se zaměřovalo na dětské zboží, byl zde požadavek na menší 

velikosti oblečení, levnější produkty, oblečení na balet a požadavek na dětské 

vesty. 

12 odpovědí se týkalo oblečení – větší výběr triček, funkční prádlo, 

volnočasové oblečení. 

7 odpovědí zahrnovalo obuv – sálová obuv, více bot od značky Puma a obuv 

obecně. 

13 odpovědí požadovalo více vybavení na různé sporty – lyže, florbal, hokej, 

tenis, jóga, in-line bruslení, posilování, rugby, americký fotbal, kickbox, šipky. 

2 odpovědi chtěly více produktů značky Columbia a jeden respondent by ocenil 

produkty od značky Salewa. 

Po jednom respondentovi se jako další odpovědi objevily míče, čelenky, 

plavky, camelbag, neopreny, tkaničky a více koloběžek. 

 

Následující otázky již nebudou rozděleny podle jednotlivých prodejen, jelikož 

se týkají Hervisu obecně. 

19. Využíváte e-shop Hervisu? 

Tato otázka slouží Hervisu k tomu, aby zjistili, zda mají své snahy o změny 

orientovat více na e-shop nebo na prodejny. 

Otázka rozděluje respondenty na základě odpovědi do dvou skupin. Skupina, 

která na tuto otázku odpověděla, že e-shop využívá, dostala ještě další 

doplňující otázky. 

Na otázku odpovědělo 157 respondentů, jelikož dvě odpovědi byly chybové. 

112 respondentů odpovědělo, že e-shop nevyužívá a chodí pouze do prodejen. 

34 respondentů, kteří e-shop nevyužívají je ve věku více jak 50 let, 

50 respondentů je v rozmezí 40-49 let, 16 respondentů ve věku 30-39 let, 

11 ve věku 20-29 a jediný respondent ve věku menším než 19 let také e-shop 

nevyužívá. 

Oproti tomu e-shop využívají pouze 2 respondenti ve věku 50 a více let, 

24 ve věku 40-49 let, 12 ve věku 30-39 let a 7 ve věku 20-29 let.  
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Obecně lze tedy říci, že lidé starší 50 let e-shop využívají nejméně a nejvíce 

ho využívají lidé ve věku 40-49 let. 

Graf 15 - Využíváte e-shop Hervisu? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

20. V jaké míře e-shop využíváte? 

45 respondentů, kteří v předchozí otázce odpověděli, že e-shop Hervisu 

využívají, bylo tázáno na poměr, ve kterém využívají e-shop a prodejny. 

Z těchto 45 respondentů odpovědělo 26 respondentů, což je víc než polovina,  

že e-shop využívají méně než nákupy v prodejně. Pouze 1 respondent 

odpověděl, že dává přednost nákupu přes e-shop, tato respondentka je bohužel 

jedna z těch, která vyplnila špatně otázku věku. Lidé, kteří kombinují oba 

způsoby, jsou nejvíce ve věku 40-49 let. 

29%

71%

Využíváte e-shop Hervisu?

ano ne
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Graf 16 - V jaké míře e-shop využíváte? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

21., 22. a 23. Svou předchozí odpověď prosím zdůvodněte. 

Na základě odpovědi z předchozí otázky, byla každé skupině položena otázka 

na zdůvodnění svého poměru návštěv prodejen a e-shopu. Mnoho respondentů 

tuto otázku bohužel nevyplnilo, a tak se součty odpovědí neshodují s počtem 

tázaných respondentů. 

Zdůvodnění častějšího využití prodejen než e-shopu jsou především tato: 

• Respondenti si oblečení a obuv chtějí před koupí vyzkoušet. (7x) 

• Respondenti produkty vidí raději přímo naživo. (4x) 

• Možnost konzultace s personálem a jeho osobní přístup. (2x) 

• Dalším důvodem je blízkost prodejny od místa bydliště. (2x) 

• Jedna z odpovědí upozorňovala na ne příliš přehledné webové stránky 

a respondent postrádá detailnější popis produktů a velikostí. 

Zdůvodnění kombinace využití prodejen a e-shopu jsou především tato: 

• Respondentům záleží na tom, co si objednávají. Pokud si například 

kupují oblečení nebo obuv, raději si to vyzkouší na prodejně, 

ale u produktů, které není třeba zkoušet rádi využijí e-shop. (6x) 

• Časové důvody. (4x) 

• Jeden z respondentů upozornil na využití slev na e-shopu. Pokud jsou  

na e-shopu slevy, nakoupí přes e-shop a jinak nakupuje spíše 

v prodejně. 

2%

40%

58%

V jaké míře e-shop využíváte?

dávám přednost nákupu přes e-shop

kombinuji oba způsoby nákupu stejnou měrou

méně než nákup v prodejně
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Zdůvodnění častějšího využití e-shopu než prodejen je toto: 

• Na e-shopu jsou lepší ceny a nákup probíhá v pohodlí a klidu domova. 

24. Co Vás přimělo stát se členem Hervis Sportsclubu? 

Někteří respondenti v této otázce odpovídali více důvody, a proto je celkový 

součet odpovědí vyšší než 159. 

92 respondentů se stalo členem klubu díky nabízeným slevám a výhodám. 

18 respondentů se přihlásilo díky nabídce personálu, 9 respondentů vidí jako 

velkou výhodu členství v klubu uchovávání účtenek, 28 respondentů v Hervisu 

nakupuje často, a proto se do klubu přihlásili, 7 respondentů se přihlásilo díky 

zajímavému, kvalitnímu a širokému sortimentu, 3 respondenti mají zájem 

o novinky a 8 respondentů oceňuje prodlouženou dobu na vrácení zboží. 

10 respondentů na tuto otázku neodpovědělo, neví nebo nemají konkrétní 

důvod. 

Graf 17 - Co Vás přimělo stát se členem Hervis Sportsclubu? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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25. Odebíráte newsletter s novinkami v Hervisu? 

U této otázky se respondenti rozdělili přesně na dvě poloviny. 80 respondentů 

odpovědělo, že newsletter odebírá a 79, že ne. 

Graf 18 - Odebíráte newsletter s novinkami Hervisu? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Věkové rozdělení je u obou odpovědí víceméně rovnoměrné a nelze zde 

vyvodit nějaký závěr na základě demografických údajů. 

Ti, co newsletter neodebírají byli požádáni o zdůvodnění. 

19 respondentů odpovědělo, že neví, proč newsletter neodebírá. 7 respondentů 

o něj nemá zájem a bližší důvod neuvedli. 14 respondentů nemá obecně rádo 

newslettery. 9 respondentů o něm neví. 9 respondentů je zahlceno e-maily 

a další nechce. 11 respondentů si raději dojde přímo do prodejny, když něco 

potřebují. 2 respondentům stačí klasický leták do schránky. 2 respondentům 

nepřijde zajímavý. 5 respondentů nemá čas na čtení a 1 respondent ho zkrátka 

nemá zařízený. 

50%50%

Odebíráte newsletter s novinkami v Hervisu?

ano ne
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Graf 19 - Proč neodebíráte newsletter? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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26. Sledujete Hervis na sociálních sítích Facebook a Instagram? 

Tato otázka má stejný model odpovědí jako ta předchozí. Odpovědi na ni ale 

nejsou zdaleka tak vyrovnané, jako na tu předchozí. Téměř 4/5 respondentů 

Hervis na sociálních sítích nesleduje. Pouze 34 respondentů Hervis sleduje. 

Graf 20 - Sledujete Hervis na sociálních sítích? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

125 respondentů na otázku, proč nesledují Hervis na sociálních sítích 

odpovídalo takto: 

41 respondentů nevyužívá sociální sítě, což by mohlo být k podivu, 

ale vzhledem k tomu, že takto odpovědělo 33 respondentů ve věku více jak 

40 let, je to možné. Obecně mnoho starších lidí nemá zájem o sociální sítě. 

30 respondentů nechce, nepotřebuje nebo nemá zájem o sledování. 

14 respondentů na to nemá čas. 17 respondentů tuto otázku nevyplnilo nebo 

neví důvod. 10 respondentů sociální sítě k těmto účelům nepoužívá. 

4 respondentům stačí newsletter nebo klasický leták. 2 respondenty nenapadlo 

Hervis na sociálních sítích sledovat. 5 respondentů využívá raději přímo 

prodejnu nebo e-shop. 1 respondent se k tomu ještě nedostal a 1respondentovi 

nabídka Hervisu nepřijde poslední dobou tak atraktivní. 

Pro Hervis z toho vyplývá, že sociální sítě nemusí být hlavním komunikačním 

kanálem. Na druhou stranu Hervis využívá placenou propagaci příspěvků 

na sociálních sítích a ty se tak dostanou i k lidem, kteří ho nesledují. 

21%

79%

Sledujete Hervis na sociálních sítích Facebook a 
Instagram?

ano ne
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Graf 21 - Proč nesledujete Hervis na sociálních sítích? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

27. Když neseženete Vámi chtěný produkt v Hervisu, kam se obvykle 

obracíte? 

V této otázce mohli respondenti vyplnit více možností. Jednoznačně se zde 

potvrdilo Sportisimo a Decathlon jako největší konkurenti Hervisu. Jak již bylo 

několikrát zmíněno, Sportisimo, a především pak Decathlon nabízí 

zákazníkům levnější produkty, které tak mohou zákazníky snadno zlákat 

a koupí si je tam. 

Graf 22 - Kam se obracíte, když produkt neseženete v Hervisu? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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28. Jak často nakupujete v obchodech se sportovním zbožím? 

121 respondentů, což je více jak 3/4, nakupuje ve sportovních obchodech spíše 

nepravidelně a s ohledem na roční období. 18 respondentů nakupuje 

jednorázově a dalších 18 respondentů pravidelně. Ženy, muži i věkové skupiny 

jsou v odpovědích na tuto otázku zastoupeny téměř rovnoměrně. 

Četnost nákupů v obchodech se sportovním zbožím je obecně řízena především 

ročním obdobím, počasím a potřebou nového oblečení a vybavení.  

Graf 23 - Jak často nakupujete v obchodech se sportovním zbožím? 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

29. Zde je prostor pro Vaše připomínky a doporučení pro zlepšení kvality 

zákaznického servisu Hervisu: 

Tuto nepovinnou otázku zodpovědělo 34 respondentů. 

6 respondentů, ze všech prodejen, upozornilo na nepřehlednost a přeplněnost 

malého prostoru. Jedna z respondentek například s kočárkem nemůže projet 

mezi uličkami. 

6 respondentů z různých prodejen upozornilo na nedostatečnou nabídku 

například triček, obuvi a zboží pro děti. 

3 respondenti upozornili na e-shop, který není přehledný a špatně se v něm 

hledá. 

8 respondentů upozornilo na vyšší cenu produktů, která prý není úplně 

adekvátní s kvalitou, která se v poslední době zhoršila. 

11%

76%

11%

Jak často nakupujete v obchodech se sportovním 
zbožím?

jednorázově nepravidelně (cca 4x ročně - sezónně) pravidelně (2x měsíčně a více)
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3 respondenti, každý z jiné prodejny, upozornili na nedostatek personálu 

v prodejně. 

7 respondentů v těchto připomínkách uvedlo, že jsou spokojeni. 

1 respondent by měl zájem o širší možnost servisu kol, lyží, běžek 

a snowboardů. 

30. Pokud máte zájem o dodatečnou slevu 300 Kč při nákupu nad 1000 Kč  

na e-shopu Hervis, vyplňte zde prosím Vaši e-mailovou adresu: 

Poslední otázka byla dobrovolná a sloužila pro možnost získání slevy na online 

nákup v e-shopu Hervis. Svůj e-mail zde vyplnilo 135 respondentů, 

kteří následně obdrželi slevový kód na nákup.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola se zabývá návrhy a doporučeními pro zvýšení spokojenosti zákazníků 

v Hervisu na základě odpovědí respondentů v tomto výzkumu. 

Prvním doporučením, které by Hervis mohl aplikovat, je větší zaměření pozornosti 

také na mladší zákazníky. Z dosažených dat je patrné, že Hervis má hlavně zákazníky, 

kteří jsou starší 30 let. Pokud by Hervis dokázal upoutat také mladší zákazníky, určitě 

by se jejich počet zvýšil. Pozornost studentů by si například mohl zvýšit větší 

propagací slev spojených s ISIC kartou, kterou každý student vlastní, ale jen málokdo 

o těchto slevách ví. Dále pak lze využít cílené propagace reklam na sociálních sítích. 

Z finančního hlediska toto doporučení není příliš nákladné a Hervis by ho mohl 

uskutečnit. 

Z hlediska zaměření na jednotlivé sporty je vidět, že lidé nakupují nejvíce produktů 

z turistiky, outdooru, cyklistiky, běhu a lyžování. Je to logické, jelikož Hervis na tyto 

sporty zaměřuje svoji pozornost a nabízí tak mnohem více produktů než na jiné sporty. 

Z hlediska výsledků bych Hervisu doporučila zaměřit se více také na plavání, fitness, 

tenis a fotbal, jelikož tyto sporty byly zahrnuty v odpovědích a respondenti by určitě 

ocenili větší nabídku sortimentu z těchto sportů. Zařazení těchto produktů by určitě 

bylo finančně náročnější než předešlé doporučení, ale následný zisk z prodeje by se 

zvýšil a kompenzoval tak počáteční náklady. 

Co se týče personálu, bylo by vhodné, aby měli všichni zaměstnanci dobré znalosti 

produktů a dokázali zákazníkům doporučit, jaký produkt je pro ně vhodný 

a prezentovat ho. Zároveň by se dalo pracovat na přístupu personálu jako takovém, 

a tedy snažit se za každých okolností působit mile, ochotně a vstřícně. Nejvíce 

by na těchto aspektech měla zapracovat prodejna na Chodově. Pro zaměstnance 

Hervisu by mohla být zařízena pravidelná školení, kterých by se účastnili a rozšiřovali 

si tak znalosti o produktech, které by pak mohli předávat zákazníkům. Navrhovala 

bych školení 4x do roka, která by se vždy zabývala sezónní nabídkou a produkty 

spojené se sportem v danou roční dobu. Realizace tohoto doporučení je nejnákladnější. 

Aby na školení nemusel chodit úplně každý, zavedla bych vždy nejprve určité 

testování zaměstnanců a ti, kteří by test nezvládli, by museli jít na školení. Ušetřil by 

se tím tak čas zaměstnanců, kteří jsou dobře kvalifikovaní, a náklady na jejich školení. 
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Rozmístění sortimentu v prodejnách je uspokojující z hlediska rozdělení zaměření, 

ale několikrát se v připomínkách objevilo, že je celkově prostor prodejen velice 

přeplněný zbožím a v uličkách se téměř nedá pohybovat. Dalším nedostatkem jsou pak 

také časté změny rozložení sortimentu v prodejnách a tím zhoršení orientace 

zákazníků, kteří znali prodejnu ve stavu před změnou rozmístění. Ve všech třech 

prodejnách by bylo vhodné zvýšit počet zkušebních kabinek a rozložit je po prodejně 

tak, aby zákazníci nemuseli chodit přes celou prodejnu. Prvním krokem k uspokojení 

těchto nedostatků by mělo být stálé uspořádání prodejny s minimálními změnami 

a přidání zkušebních kabinek na strategická místa. Strategickými místy jsou místa 

v části s oblečením. Navrhovala bych umístit jednu kabinku do středu této části a jednu 

na konec. Zákazníci by tak měli možnost vyzkoušet si oblečení z první poloviny své 

návštěvy části s oblečením a druhou možnost pak na jejím konci. S vytvořením většího 

prostoru pro pohyb zákazníků to nejspíše nebude tak lehké, jelikož sortimentu je 

hodně, ale prostory prodejen nejsou často tak veliké. 

V Olympii by zákazníci ocenili větší zastoupení různých sportů v nabídce a také větší 

dostupnost velikostí. Toto doporučení záleží na vedoucím prodejny, nákupním 

oddělení Hervisu a prostoru v prodejně. 

Dalším doporučením je zaměření se také na dětské zboží. Mnoho respondentů 

si vybralo tuto odpověď na otázku 17 a i v připomínkách se často objevovalo, že by 

lidé ocenili větší nabídku, více velikostí a širší zaměření pro děti. Pro Hervis by to tak 

znamenalo, že rodiče budou nakupovat jak sobě, tak i svým dětem a vždy budou mít 

možnost jim něco vybrat. Nedostatek dětského oblečení se ukázal například i teď 

v době koronavirové pandemie, kdy bylo v určité době možné prodávat pouze dětské 

zboží a v prodejnách Hervisu se moc zákazníků neobjevovalo, jelikož Hervis 

nevnímají jako obchod s dětským zbožím. Z finančního hlediska bude realizace tohoto 

doporučení stejná jako u zařazení produktů na více sportů. Čím větší nabídka bude, 

tím větší může být poptávka po těchto produktech a zisky se také zvýší. 

Z konkrétních produktů převažovalo ještě kvalitnější vybavení na outdoor a cyklistiku, 

takže by bylo dobré zařadit do nabídky i prestižnější značky. V současné době Hervis 

zařadil do nabídky značky Salewa, Mammut, Haglöfs a Martini, což jsou prestižní 

outdoorové značky. Dá se tedy říci, že toto doporučení bylo realizováno ještě před jeho 

předáním Hervisu. Každopádně by bylo dobré, aby si Hervis po nějaké době ověřil, 
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jak tyto značky zapůsobily na zákazníky a následně by mohl zařadit do nabídky 

i značky z jiných sportovních odvětví jako je například cyklistika a lyžování. 

Hodně respondentů žádalo větší a nadměrné velikosti, což je podle mého názoru 

bodem k zamyšlení. Pokud by Hervis zařadil tento sortiment do nabídky, mohl by tak 

motivovat více lidí ke sportu, jelikož se musí vždy nějak začít a pokud takoví lidé 

nemají možnost vybavit se na sport, může se stát, že sportovat nezačnou a nedosáhnout 

tak svého cíle. Náklady na tuto realizaci budou opět stejné jako u zařazení dalších 

sportů. 

Přestože většina lidí odpověděla, že využívá raději přímý nákup v prodejně než  

na e-shopu, bylo by dobré, aby se i tak Hervis e-shopem zabýval. Jedním z argumentů 

je fakt, že výzkum probíhal se zákazníky, kteří nakoupili v prodejnách, a proto je 

u nich větší předpoklad nevyužívání e-shopu. Vzhledem k pandemii koronaviru, 

která v minulém i tomto roce probíhala a stále probíhá, byl ale e-shop z velké části 

tohoto období jedinou možností nákupu, a tak si zákazníci na tento styl nakupování 

museli zvyknout. Nyní, přestože jsou prodejny opět otevřeny, stále nakupuje hodně 

lidí na e-shopu, a proto by měl Hervis i nadále pracovat na jeho zdokonalování. 

Zdokonalení by, dle mého názoru, mělo být zaměřeno především na přehlednost 

a snadnou orientaci v nabídce e-shopu. Toto doporučení nelze tak snadno a rychle 

splnit, jelikož se celý proces musí řídit rakouským vedením, které musí všechny změny 

odsouhlasit. 

Newslettery jsou obecně žádoucí jen pro někoho, a proto i zde vyšlo najevo, že někteří 

zákazníci nikdy nebudou mít zájem o zasílání novinek. Ti ostatní jsou ale rádi, že mají 

přehled o novinkách, a proto by měl Hervis v zasílání newsletterů stále pokračovat. 

Z hlediska sociálních sítí je z výsledků jasné, že přes organické příspěvky Hervis 

nikdy nezasáhne velké množství zákazníků. Proto je opravdu potřeba využívat 

placenou propagaci příspěvků a pomocí ní získat větší dosah. 

Posledním doporučením je větší propagace možnosti servisu kol, lyží, běžek a dalšího 

vybavení. Hervis tyto služby poskytuje, ale vzhledem k tomu, že se objevily 

v připomínkách, lidé o této možnosti nemusí vědět, a tak jí nevyužijí. Propagace může 

probíhat na sociálních sítích pomocí placené propagace, v letácích nebo přímo 

v prodejnách, kde budou umístěny plakáty s touto možností. 
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7 DISKUZE 

Výzkum, který je součástí této bakalářské práce, měl původně probíhat jiným 

způsobem. Dotazování mělo probíhat metodou CAPI přímo ve třech prodejnách 

Hervisu. Kvůli pandemii koronaviru a s ní spojenými vládními opatřeními, byly 

prodejny uzavřeny a výzkum tak tímto způsobem nemohl proběhnout. Po konzultaci 

s Mgr. Markétou Pecinovou, Ph.D. a zástupci Hervisu byl způsob dotazování upraven 

a otázky byly přizpůsobeny elektronickému dotazování. Kvůli této změně se staly 

respondenty dotazníku pouze členové Hervis Sportsclubu, protože jsem k jiným 

zákazníkům Hervisu neměla přístup. 

Při komparaci s publikací Adriana Payna (1996), která je zmiňována a citována 

ve druhé kapitole této bakalářské práce, byli do výzkumu zařazeni výhradně 

dlouhodobí zákazníci. Předpokladem pro členství ve věrnostním programu je fakt, 

že bude daný zákazník v tomto obchodě nakupovat i nadále. Jednorázoví zákazníci 

byli tedy z tohoto výzkumu prakticky vyloučeni. 

Okolnostmi jsem tedy přišla o respondenty, kteří by byli ochotni se výzkumu zúčastnit, 

ale jelikož nejsou členy věrnostního programu, nebyla jim dána příležitost. 

Tito respondenti mohli do výzkumu přinést mnoho relevantních informací a jeho 

výsledky mohly dopadnout jinak. Pokud by byli zahrnuti i nečlenové věrnostního 

programu, mohla bych se jich zeptat, proč tomu tak je a co by je ke členství přimělo. 

Pokud bych výzkum prováděla přímo v prodejnách, měli by respondenti aktuální 

zkušenost z prodejny a mohli by se o ni se mnou lépe podělit. 

Dalším kamenem úrazu může být validita získaných odpovědí na otázky. V případě, 

že by dotazování proběhlo metodou CAPI, mohli by respondenti pokládat doplňující 

otázky. Pokud by jim některá otázka nebyla jasná, bylo by ji možné blíže specifikovat 

a poradit jim. Toto není přes elektronické dotazování možné, a proto je potřeba brát 

výsledky tohoto výzkumu s rezervou. Nicméně pro Hervis určitě tento výzkum může 

posloužit jako vhodný podklad pro další péči o jeho zákazníky. 

V následující části této kapitoly budou shrnuty výsledky otázek zaměřené 

na jednotlivé marketingové nástroje z marketingového mixu: 
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Produkt 

Produktem se v dotazníku zabývaly otázky číslo 14,15,17 a 18.  

Šíře sortimentu je dle respondentů dostačující, nicméně je zde určitě prostor pro jeho 

rozšíření, například nabídkou oblečení a vybavení na konkrétní sporty, které jsou dále 

zmiňovány v kapitole 7 této bakalářské práce. 

Dostupnost velikostí je také dostačující. Největší potřeba zvýšení dostupnosti velikostí 

se ukázala v prodejně v Olympii. 

Největší žádost na rozšíření sortimentu se ukázala touhou po širším výběru značek 

a také zvětšením sortimentu dětského oblečení. 

Lidé mají zkrátka rádi větší možnost výběru, a proto se tento požadavek v odpovědích 

objevil. 

Cena 

Ceny se dotýkala otázka číslo 16 a jedna možnost v otázce číslo 18. 

Souhrnně se dá říci, že dle Likertovy škály v otázce číslo 16, jsou zákazníci spíše 

spokojeni, ale v některých dalších otázkách naopak zmiňovali, že by ocenili i levnější 

produkty. 

Distribuce 

Otázky číslo 19, 20, 21, 22, a 23 ukázaly na fakt, že zákazníci raději nakupují přímo 

v prodejnách nebo své nákupy kombinují. Tento výsledek mohl být způsoben tím, 

že byly dotazováni pouze zákazníci, kteří nakoupili v prodejnách. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole s výsledky, lidé si rádi oblečení vyzkouší, a proto je 

pro ně někdy výhodnější vážit cestu do prodejny a zboží si tam vyzkoušet, než si ho 

objednávat, čekat na doručení, a pak ho případně muset vracet a objednávat si jiné. 

Propagace 

Z hlediska propagace je jasně vidět, že Hervis získává členy věrnostního klubu 

především kvůli nabízeným slevám a také možnosti uchování účtenek. 

Otázka číslo 25 zase poukázala na kontroverzi ohledně newsletterů, kdy se respondenti 

rozdělili přesně na dvě poloviny. Někteří tuto možnost vidí jako velikou výhodu kvůli 

informovanosti o probíhajících akcích a ti ostatní berou tuto možnost jako 

nepotřebnou, na kterou nemají čas, chuť a obtěžuje je to. 
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Otázka číslo 26 ukázala, že pouze 1/5 respondentů sleduje Hervis na sociálních sítích 

Facebook a Instagram. Ostatní uživatelé sociálních sítí se tak o akcích dozvídají 

případně pouze přes placenou propagaci. Dle odpovědí na tuto otázku je vidět, že starší 

lidé sociální sítě ještě příliš nevyužívají. 

Lidé 

Otázky číslo 5, 6 a 7 byly na prodejnách zodpovídány různě a ukázaly tak rozdíly 

ve znalostech a přístupu personálu. Tento fakt je způsoben tím, že každý zaměstnanec 

je v Hervisu jinou dobu a má jiné zkušenosti, zajímají ho jiné sporty a má jinou 

povahu. Tyto rozdíly by mohly být z části eliminovány doporučenými školeními. 

Proces 

Proces obsluhy i platby je v prodejnách na základě otázek číslo 8 a 9 v pořádku. 

Prezentace 

Otázky číslo 10, 11, 12 a 13 prezentace. 

První z nich byla zaměřena na orientaci sortimentu v prodejně. Ta je v prodejnách 

uspokojující a nejlépe hodnocena byla v Příbrami. 

Co se týče kabinek, jejich rozmístění je uspokojující v Olympii a v Příbrami, 

na Chodově bylo jeho hodnocení průměrné. Velikost zkušebních kabinek je 

dostačující, ale jejich počet by mohl být navýšen. Tato problematika byla také již 

zmíněna v kapitole s doporučeními. 

 

Krajčovič (2014) ve své bakalářské práci vypracoval návrhy na změny 

v marketingovém mixu Hervisu. V následující části této bakalářské práce budou jeho 

návrhy porovnány se současným stavem a bude tak zjištěno, zda se Hervis jeho návrhy 

řídil nebo ne: 

Marketingový mix Hervisu se v zásadě nezměnil a složky jednotlivých 

marketingových nástrojů jsou téměř nezměněné. Velikou změnou oproti roku 2014 je 

ta, že v současné době má Hervis pouze 19 prodejen oproti 27 v daném roce. 

Krajčovič (2014) doporučuje z hlediska produktu užší specializaci na určitá sportovní 

odvětví a úplné vyřazení jiných. To se nestalo a z hlediska odpovědí na otázky tohoto 

výzkumu Hervisu nedoporučuji tuto změnu dělat, naopak by respondenti ocenili 
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rozšíření nabídky. Rozšíření o doplňkové služby podobné konkurenci také v Hervisu 

neproběhlo. 

Doporučením ohledně ceny bylo postupné snižování cenové hladiny a získání většího 

tržního podílu. Tento jev nenastal a cenová politika Hervisu je stále stejná. Doporučení 

ohledně zařazení možnosti bezdrátové komunikace NFC při procesu platby bylo 

uskutečněno a zákazníci tak mohou platit v prodejnách pouhým přiložením mobilního 

telefonu. Zařazení slevového programu pro držitele karet ISIC, ITIC a ALIVE 

proběhlo a nyní je pro ně poskytována sleva 15 %. Samoobslužné pokladny nebyly 

zřízeny a myslím si, že to není potřeba. 

Distribuční pokrytí se naopak snížilo vzhledem k úbytku počtu prodejen a Hervis 

tak nevyužil „volného prostoru“ po Gigasportu. 

Propagace Hervisu byla z části obměněna. Obsah webových stránek je aktualizován 

a stále se pracuje na jejich zdokonalování. Snaha o působení na sociálních sítích je 

také patrná, ale jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, zákazníci o tuto snahu 

nejeví příliš velký zájem. Hervis je také partnerem mnoha sportovních projektů jako 

například Sazka olympijský víceboj a Jizerská 50, což mu přináší pozornost mnoha 

lidí a nové kontakty ve sportovním prostředí.  
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8 ZÁVĚR 

Spokojenost zákazníků je základním kamenem úspěchu každé firmy, a proto je 

důležité takovéto výzkumy provádět pravidelně a zjišťovat tak, zda se situace od 

minulého výzkumu zlepšila, případně zhoršila a proč. 

Společnost Hervis tento výzkum již delší dobu neprováděla a tak, tato práce slouží 

jako důležitý podklad k jejím dalším krokům v oblasti péče o zákazníky, 

s jejichž uskutečněním budu i nadále pomáhat. 

Asi největším tématem je u Hervisu cena. Jak již bylo několikrát zmíněno, Hervis 

se snaží o vysokou kvalitu a prestižní značky a s tím je také spojena vyšší cena 

produktů. Na druhou stranu má ale Hervis často různé slevové akce, kterými se cena 

sníží a podobá se tak konkurenci. Zákazníci, kteří jsou členy věrnostního klubu, 

odebírají newslettery a sledují Hervis na sociálních sítích, o všech akcích vědí a mohou 

je tak využít a cenu si jimi snížit. Je to marketingový nástroj, který Hervis jen tak 

nezmění a bude se stále držet této strategie. U ostatních marketingových nástrojů je 

snaha o zlepšování. 

Další možné zkoumání by mohlo mít podobu opakování tohoto výzkumu s určitým 

časovým odstupem a následné porovnání rozdílů ve vnímání Hervisu zákazníky 

a jejich spokojenosti. Tento způsob výzkumu bych doporučila provést například za pět 

let, kdy by případné změny byly více patrné. 

Jelikož podrobný výzkum marketingového mixu proběhl již před sedmi lety, mohlo 

by mít další zkoumání Hervisu také tuto podobu a mohlo by tak dojít k podrobnějšímu 

porovnání analýzy Hervisu v roce 2014 a v současné době. 

Závěrem bych chtěla říci, že mě tvorba této práce obohatila a začala jsem si tak všímat 

více aspektů práce se zákazníky i v mé běžné pracovní náplni jako marketing junior. 
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Příloha č. 1 – Informovaný souhlas 
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Příloha č. 2 – Úvodní e-mail 

Vážená paní X/Vážený pane X, 

děkujeme, že nakupujete v obchodech společnosti Hervis Sport a móda s.r.o. a jste 

členem/členkou našeho věrnostního klubu. 

Na základě této skutečnosti bych Vás chtěla požádat o vyplnění internetového dotazníku, 

který poslouží jako základ pro moji bakalářskou práci na téma Marketingový výzkum 

spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou, 

kterou píši na UK FTVS a dále také poslouží jako podklad pro zlepšení služeb 

zákazníkům Hervisu. Dotazník je anonymní a data v něm obsažená budou sloužit pouze 

ke zpracování výše uvedeného výzkumu. 

Jako poděkování za vyplnění tohoto dotazníku Vám Hervis poskytne dodatečnou slevu 

na online nákup v hodnotě 300 Kč při objednávce nad 1000 Kč. Tuto slevu získáte, pokud 

v poslední otázce dotazníku vyplníte Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám po ukončení 

sběru dat (12. 12. 2020) bude zaslán slevový kód společně s instrukcemi k jeho využití. 

Dotazník vyplňte zde:  

http://herv.is/dotaznik 

 

Předem děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem 

Aneta Svobodová 

studentka sportovního managementu na UK FTVS 

marketing junior ve společnosti HERVIS Sport a móda s.r.o. 

  

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/spokojenost-zakazniku-ve-spo/
http://herv.is/dotaznik
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Příloha č. 3 – Dotazník 

Spokojenost zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním 

vybavením a módou 

Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí bakalářské práce 

na téma Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se 

sportovním vybavením a módou. 

Dotazník je anonymní a data v něm obsažená budou sloužit ke zpracování výše 

zmíněného výzkumu pro UK FTVS. Výzkum bude po zpracování k dispozici také 

společnosti HERVIS Sport a móda (dále jen „Hervis“), aby mohla tato společnost učinit 

příslušné kroky ke zvýšení spokojenosti jejích zákazníků. 

Předem děkuji za Váš čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku. 

 

Aneta Svobodová,  

studentka sportovního managementu na UK FTVS 

marketing junior ve společnosti Hervis a móda s.r.o. 

 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

2. Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) 19 a méně let 

b) 20-29 let 

c) 30-39 let 

d) 40-49 let 

e) 50 a více let 

3. V jakém městě žijete?  

_________________________________________________________ 
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4. Nakupujete v Hervisu vybavení na konkrétní sport? Pokud ano, na jaký? 

a) Ano, nakupuji oblečení a vybavení na ______________ 

b) Ne 

V následující části budete dotázáni na hodnocení s různých aspektů. 

(Oznámkujte prosím jednotlivé aspekty známkami jako ve škole tzn. 1 - nejvyšší 

hodnocení, 5 nejnižší.) 

5. Jak hodnotíte znalosti personálu prodejny? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

6. Jak hodnotíte přístup personálu prodejny? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

7. Jak hodnotíte reprezentativnost personálu prodejny? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

8. Jak hodnotíte rychlost obsluhy na prodejně? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5  
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9. Jak hodnotíte proces platby na pokladně? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

10. Jak hodnotíte rozmístění sortimentu v prodejně? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

11. Jak hodnotíte umístění zkušebních kabinek v prodejně? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

12. Jak hodnotíte velikost zkušebních kabinek v prodejně? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

13. Jak hodnotíte počet zkušebních kabinek v prodejně? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5  
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14. Jak hodnotíte šíři nabízeného sortimentu z hlediska zastoupení různých oblastí 

sportu?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

15. Jak hodnotíte dostupnost velikostí produktů? (triček, kalhot, mikin…) 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

16. Jak hodnotíte ceny produktů? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

V následující části budete mít prostor pro vyjádření svých doporučení a dalších 

informací. 

17. Co Vám schází v sortimentu a ocenil/a byste zařazení do nabídky? 

a) Širší výběr značek 

b) Levnější produkty (jednorázové, sezónní) 

c) Dražší produkty (vyšší úroveň kvality) 

d) Širší nabídka pro děti 

e) Širší nabídka pro ženy 

f) Širší nabídka pro muže 

g) Zařazení dalších sportů, jakých: ____________________ 

18. Jaké konkrétní produkty postrádáte v nabídce? 

_________________________________________________________ 
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19. Využíváte e-shop Hervisu?  

a) Ano 

b) Ne 

20. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano, v jaké míře e-shop využíváte?  

Vaši odpověď prosím zdůvodněte. 

a) Méně než nákup v prodejně, protože_______________ 

b) Kombinuji oba způsoby nákupu stejnou měrou, protože_____________ 

c) Dávám přednost nákupu přes e-shop, protože__________ 

24. Co Vás přimělo stát se členem Hervis Sportsclubu? 

_________________________________________________________ 

25. Odebíráte newsletter s novinkami v Hervisu? 

a. Ano 

b. Ne, protože________________________________________ 

26. Sledujete Hervis na sociálních sítích Facebook a Instagram? 

a. Ano 

b. Ne, protože________________________________________ 

27. Když neseženete Vámi chtěný produkt v Hervisu, kam se obvykle obracíte? 

a. Sportisimo 

b. Decathlon 

c. Intersport 

d. E-shopy 

e. Specializované prodejny 

f. Jiné: ____________________ 

28. Jak často nakupujete v obchodech se sportovním zbožím? 

a. jednorázově 

b. nepravidelně (cca 4x ročně – sezónně) 

c. pravidelně (2x měsíčně a více)  
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29. Zde je prostor pro jakékoliv Vaše připomínky a doporučení pro zlepšení kvality 

zákaznického servisu Hervisu: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

30. Pokud máte zájem o dodatečnou slevu 300 Kč při nákupu nad 1000 Kč na e-shopu 

Hervis, vyplňte zde prosím Vaši e-mailovou adresu: 

_________________________________________________________ 
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Příloha č. 4 – Děkovný e-mail se slevovým kódem 

Vážená zákaznice, Vážený zákazníku, 

chtěla bych Vám tímto moc poděkovat za vyplnění dotazníku na téma Marketingový 

výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením 

a módou. 

Jelikož jste v poslední otázce vyplnil/a Vaši e-mailovou adresu, zde je Váš unikátní kód 

na slevu 300 Kč z Vašeho nákupu: 

XY 

Tento slevový kód můžete uplatnit na e-shopu Hervis Sport, pokud nakoupíte za více než 

1 000 Kč. 

Pro jeho uplatnění zadejte tento kód na konci nákupu v košíku. Náhled najdete zde.  

 

 

Ještě jednou děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem 

Aneta Svobodová 

studentka sportovního managementu na UK FTVS 

marketing junior ve společnosti HERVIS Sport a móda s.r.o. 

https://www.hervis.cz/store/
https://www.hervis.cz/medias/sys_master/root/h74/he2/11420095676446/Slevovy-kod.png

