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ABSTRAKT

MARKETINGOVÝ MIX INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORTEX.CZ

Cíle: Cílem práce je zhodnotit nynější marketingovou činnost firmy a navrhnout 

možná opatření ke zlepšení chodu online obchodu sportex.cz, 

marketingové komunikace se zákazníky a hlavně zlepšení propagace 

internetového obchodu.

Metody: V této práci se budu zabývat jak zkoumáním současné situace 

marketingového mixu vybraného obchodu, tak možným budoucím 

zlepšením a navrhnutím nových koncepcí. Použiji tedy kvalitativní metody 

jako je interview a zároveň kvantitativní metody jako je dotazování. Dále 

použiji SWOT analýzu. Sloužit mi budou interní i externí informace. Budu 

pracovat se sekundárním daty.

     

Výsledky: Díky použitým metodám jsem navrhla konkrétní opatření pro zlepšení 

chodu obchodu na jednotlivých nástrojích marketingového mixu. Jako

hlavní pilíř u produktu navrhuji specializaci pouze na míčové sporty a 

plavání a rozšířit sortiment pro ženy. Jako další krok zaměření na slevové 

akce a množstevní slevy. Z propagace udržet a podpořit pozice ve 

vyhledávačích, spolu se zavedením aplikace ověřeno zákazníky. 

Klíčová slova: marketingový mix, propagace, reklama, obchod, internet



ABSTRAKT

INTERNET BUSINESS MARKETING MIX SPORTEX.CZ

Objectives: The goal is to evaluate current marketing activities of

company and suggest possible measures to improve the operation of

sportex.cz, marketing communication with customers and ultimately to

improve online advertising business.

Methods: In this thesis i will be concerning both examining the

current situation of chosen store’s marketing mix, and possible

future improvements and proposing new concepts. I will use

qualitative methods such as interviews, while quantitative methods

such as questionnaire. Further on I will apply a SWOT analysis. Both

internal and external information will serve me to do so. I will

work with secondary dates.

Results: Thanks to the used methods, I propose particular measures

to improve the operation of the business on each marketing mix

tools. As the main pillar of the product I suggest specialization

only for ball sports and swimming and expand the range for women. As

a next step, focus on events and quantity discounts. From

advertising to maintain and support positions in search engines,

along with the introduction of applications verified customers.

Keywords:   Marketing mix, promotion, advertising, services, Internet
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1. ÚVOD

Internetové obchodování je poslední dobou nejvíce rozšířené. V současné době 

jsou stovky ba i tisíce obchodů zaměřené na všechny možné produkty. Je jich mnoho, 

ale stále ještě v budoucnu budou přibývat. Důvod je jednoduchý. Internetový obchod 

může mít v dnešní době skoro každý. Náklady na pořízení internetového obchodu jsou 

nízké a většinou bez komplikací. To, zda obchod uspěje ve velké konkurenci, už je věc 

jiná. Jedním z faktorů úspěšnosti je mít dobrý marketingový plán. Součástí 

marketingového plánu je i marketingový mix, kterému se hlavně v této práci chci 

věnovat a to u konkrétního internetového obchodu Sportex.cz zabývající se prodejem 

sportovních potřeb.

Internetový obchod Sportex.cz založil v roce 2008 student UK Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Vojtěch Krapítek. Název obchodu vznikl spojením slov SPORTovní 

EXpert. Obchod nabízí sportovní potřeby všeho druhu, ale je hlavně zaměřen a 

specializován na volejbal, basketbal, házenou, nohejbal, fotbal, stolní tenis, bojové 

sporty, plavání a beachvolejbal. Předností tohoto e-shopu jsou teoretické i praktické 

znalosti v oboru. Z ostatních sekcí se zaměřuje i na sporty jako je fitness, plavání a 

ostatní sportovní příslušenství. Průměrný počet objednávek za rok se pohybuje kolem 

2500 a přibližný roční obrat 2 500 000 Kč, přičemž měsíční průměrná návštěvnost 

webových stránek je cca 10 000 lidí.

Hlavním důvodem, proč jsem si ze všech možných obchodů vybrala 

spotex.cz je, že teprve proniká do trhu daného segmentu a je zajímavé srovnání tohoto 

obchodu s konkurencí. Jelikož jeho marketingová strategie není ještě tak propracovaná 

a zavedená, jsem si jistá, že tato práce bude díky podrobnému zkoumání a analyzování 

marketingového mixu přínosem pro tento  e-shop.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

2.1 Marketing

Účelem marketingu je zajistit úspěšnost podnikatelských firem z ekonomického 

i neekonomického hlediska. Marketing se orientuje na zákazníka, vytváří podíl na trhu 

nebo omezuje riziko podnikání. Americká marketingová asociace uznává definici 

marketingu jako „proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a 

rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí 

požadavky jednotlivců i organizací“. (18, str. 29) Američtí autoři Pitts a Stotlar definují 

sportovní marketing jako „proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu 

oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojily potřeby a 

přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ (15, str. 80)

2.2 Marketingový mix

"Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu.". Takto definoval Kotler s Armstrongem (9) 

marketingový mix složený z několika marketingových nástrojů. Základními nástroji 

jsou takzvaná 4P, které navrhl Jerry McCarthy v roce 1960. Pod pojem 4P můžeme 

zařadit product, price, place, promotion neboli produkt, cena, distribuce a propagace. 

Krom těchto hlavních nástrojů se můžeme setkat ještě s dalšími „P“, které označují 

pack-obal, people-lidé, process-proces a pressentation - prezentace.
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2.2.1 Produkt

Základní složka marketingového mixu. Produktem rozumíme cokoliv, co je 

určené jako nabídka na trhu k uspokojení přání a potřeb. Produkt má mnoho forem. 

Kromě klasického materiálního zboží je to také služba, událost, myšlenka, místo, osoby, 

organizace, myšlenky a mnoho dalších. Produkt jako takový má několik úrovní. Jádro je 

základní užitek, který se prodává. Je to hlavní věc, kvůli které si ji zákazník koupil. 

Další úrovní je konkrétní použitelnost produktu, na kterou navazuje také další vrstva -

očekávaný produkt. Očekávaný produkt je souhrnem vlastností a předností, které 

považuje zákazník při koupi za samozřejmé. Patří sem také název značky, design, 

kvalita a obal. Další rovinou je rozšířený produkt. Zařazení k jádru ještě „něčím“, co 

předčí očekávání zákazníka. Patří sem doplňkové služby, jako je instalace, záruka, 

servis, dodání nebo poskytnutí úvěru. Philip Kotler (8) mluví ještě o jedné úrovni a to o 

potenciálním produktu. Jsou to výrobky nebo služby, které budou kompatibilní 

nynějším produktem. Představuje tam všechna budoucí rozšíření. 

Vlastnosti produktu

- kvalita

- funkce

- styl

- design

V internetových obchodech zaměřených na sportovní potřeby se většinou jedná 

o produkty od různých výrobců, takže online obchody si produkty sami nevyrábějí a 

fungují tak jenom jako část distribučního řetězce. Výjimkou jsou firmy, které mají 

vlastní výrobu a výrobní proces a kromě obchodování v kamenných obchodech 

používají ještě elektronický prodej. Výrobky si obchod vybírá podle zaměření prodeje, 

podmínek od výrobce, velkoobchodních cen a kvality. 
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2.2.2 Cena

Dalším nástrojem marketingového mixu je cena. Stanovení ceny závisí na 

marketingové filozofii firmy. Cena bude taková, jaké si firma stanovila cíle. Čím tyto 

cíle budou jasnější, tím bude snazší cenu stanovit. Firma si může sledovat jakýkoliv 

z následujících cílů a podle toho vytvářet cenové strategie. 

1) Přežití firmy na trhu 

2) Maximalizace běžného zisku

3) Maximalizace podílu na trhu

4) Maximalizace využití trhu

5) Získání vedoucího postavení v jakosti produktu

Nejen cíle firmy určují ceny produktů. Dalšími neméně důležitými faktory jsou 

konkurence, poptávka, výše nákladů a ostatní venkovní a vnitřní vlivy. Kromě 

deklarované ceny, což je oficiální cena produktu, jsou hojně využívány cenové nástroje, 

jako jsou slevy, výhody, množstevní rabaty, platební lhůty, splátky, úrokové sazby atd. 

Obzvláště v rámci internetu jsou tyto nástroje maximálně zužitkovány. 

Tvorba ceny produktu v internetovém obchodě je závislá na mnoha faktorech. 

Zejména na velkoobchodní ceně od dodavatele a dále podle toho, s jakou minimální 

marží obchod pracuje. Zde je velmi důležité sledovat konkurenci, protože větší 

odchylka od cenové hladiny daného produktu na trhu vyvolává v zákazníkovi 

podezření. Také je příhodné počítat s tím, že konečná pořizovací cena výrobku stoupne 

díky poštovnému, balnému, popřípadě jiné službě, kterou přeprava výrobku navíc 

požaduje a kterou musí zákazník zaplatit. 

2.2.3 Propagace

Marketingový nástroj, který slouží pro oslovení kupujícího, kterému je 

předáváno určité sdělení. Účinná propagace se zaměřuje na určité cílové skupiny dělené 
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například podle věku, pohlaví, bydliště, sociálního postavení. Hlavním cílem propagace 

je vytvořit u zákazníka povědomí o firmě nebo produktu a následně zvýšení prodeje.

Podle Maggie Geuens a Joeri Van den Bergh (1) je komunikační mix 

synonymum marketingové komunikace. Mezi nástroje komunikačního mixu můžeme 

zařadit:

- Reklama (televizní, internetové, rozhlasové, tisk), 

- Sponzorování – sponzor poskytuje fondy, zboží, know-how a sponzorovaný mu 

pomáhá v dosahování cílů v komunikaci.

- Public relations (PR-vztah s veřejností). „PR zahrnuje všechny činnosti, jejichž 

prostřednictvím firma komunikuje se svým okolím a všemi jeho subjekty. Publicitu 

podporují tiskové konference, diskuze v médiích.“ (1, str. 27,28)

- Podpora prodeje – jedná se o kampaň stimulující prodej, např. snížení cen, 

poskytování kuponů, programy pro loajální zákazníky, soutěže nebo vzorky zdarma

- Direct marketing – přímý kontakt se zákazníkem nebo potenciálním 

zákazníkem

- Osobní prodej – prezentace nebo demonstrace prováděná prodejcem s cílem 

prodat zboží dané firmy. Typický je osobní kontakt.

Pro internetové obchodování je specifická propagace na webu. Variant online 

reklamy a podpory prodeje je bezpočet. Pokud e-shop funguje pouze jako v rámci 

internetu a nemá tudíž možnost přijít do přímého styku se zákazníkem, vyplatí se 

vynaložit nejvíce nákladů do internetové reklamy a propagace. Zásadní a nejvíce 

využívané principy online propagace jsou zařazeny do nástrojů komunikačního mixu a 

uvedeny níže.

Optimalizace pro vyhledávače SEO

Search Engine Optimization neboli SEO  je optimalizace stránek pro 

vyhledávače. Jedná se o konkrétní techniky zabývající se způsobem, jak umístit stránky 

na co nejlepší pozici ve vyhledávačích. Webové stránky jsou tak uzpůsobené podle 

klíčových slov v textu, aby byly zobrazovány co nejvýše. Tento druh propagace patří 
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mezi nejlevnější a nejúčinnější, protože se zobrazí zákazníkovi právě to, co hledá. 

Umístění nezáleží pouze na klíčovém slově, ale i na dalších kritériích jako je vzájemná 

poloha nalezených slov, umístění slov do titulků nebo nadpisů, počet odkazů vedoucí na 

konkrétní stránku či počet klíčových slov v textu. (12, str. 60)

E-mailing (Direct marketing)

Posílání hromadných e-mailů (newsletter) patří k velmi účinné reklamě. 

Informuje zákazníka o novinkách, výhodných cenách nebo aktualitách. Jako adresář 

slouží databáze obchodu jak registrovaných, tak neregistrovaných zákazníků nebo 

seznam potenciálních zákazníků, který lze volně vyhledat na internetu v zájmových 

skupinách. Internetové obchody posílají tyto newslettery automaticky všem zákazníkům 

v databázi, avšak zákazníci mají možnost si toto zasílání novinek zrušit. Tento druh 

marketingu má však také negativní vliv. Se vzrůstajícím počtem posílaných zpráv roste 

i nechuť tyto zprávy otevírat. Marketéři se tak dostávají na pomezí poskytnutí služby 

zákazníkovi a jeho obtěžováním formou nevyžádané pošty - spamu. Internetová etiketa 

doporučuje zasílat newslettery se svolením zákazníka s možností kdykoliv službu zrušit. 

Reklamní bannery (reklama)

Na reklamních plochách e-shopů se dají umisťovat takzvané bannery neboli 

reklamní proužky. Patří mezi nejznámější a nejviditelnější druh propagace, což ale 

nemusí znamenat nejúčinnější. Jsou umístěné na stránkách nekonkurenčních obchodů. 

Za prokliknutí této reklamy získává nekonkurenční obchod provize. Na ploše se může 

střídat více bannerů od různých obchodů. Jsou také bannery dvou druhů a to, které 

vytvářejí image firmy nebo prodávají konkrétní produkt. (4, str. 107) Mezi nové formáty 

online reklamy patří skyscrapery (dlouhé úzké reklamy po straně webové stránky) a 

obdélníky (rámečky mnohem větší než klasický banner. Interstitialy jsou reklamy, které 

se zobrazují při přechodu na jinou webovou stránku. (8, str. 198). Tyto reklamy pak 

vyskakují v novém okně a propagují různé výrobky či služby. 
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Zařazení v katalozích zboží (reklama)

Propagační nástroj zejména pro zvýšení počtu objednávek. Prodávající se 

zaregistruje v portálech, které jsou zaměřeny na srovnávání zboží. Katalogy jsou řazeny 

také podle oborů. Tyto vyhledávače v sobě shromažďují data internetových obchodů 

a zobrazují zákazníkům informace sloužící k jejich orientaci a rozhodování. Výhodné je 

se zaregistrovat ve více katalozích. V českých vyhledávačích je to především 

heureka.cz, zbozi.seznam.cz, HledejCeny.cz, Froogle.com a mnoho dalších. (20)

Provizní systémy (podpora prodeje)

Jedná se o umístění naší reklamy (banneru) nebo odkazu na stránkách partnera. 

Podle počtu vyřízených objednávek přijatých právě z této reklamy  se vyplácí provize. 

U každého partnera je zpravidla jiná, protože každý partner má jiné podmínky pro 

reklamu. Dobrý systém už sám pozná, která objednávka byla díky reklamě u daného 

partnera. (17)

Věrnostní systém (podpora prodeje)

Tyto věrnostní systémy jsou zaměřené především na loajalitu zákazníků k online 

obchodu. Tyto programy mohou fungovat na mnoha variantách, podle struktury 

nabízeného sortimentu nebo potřeb zákazníka. Nejpoužívanější je princip poskytování 

bodů na nakoupené zboží a následně podle počtu bodů výhody pro další nákup nebo 

věcné dary. (17)

Pay per click PPC, PPV, PPS, PPA (reklama)

Platba za kliknutí patří mezi další nástroje internetové reklamy. PPC reklama je 

jedním z neúčinnějších forem marketingové komunikace. Výhoda tkví především 

v nízké ceně a přesném zacílení na konkrétní zákazníky. Zobrazení reklamy uživatele 

nic nestojí. Platí až v případě, že někdo na reklamu klikl. Nejznámějším systémem na

světě, který tento druh reklamy poskytuje jo Google AdWords.  Česku jsou nejznámější 

a hojně používané systémy eTarget, který vznikl jako první, dále Seznam.cz SKlik a 

Centrum.cz AdFOX. Reklama PPC je snadno měřitelná a plánovatelná. Její účinnost 
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patří k nejvyšším. Další odnož placené webové reklamy je PPV- pay per view, kdy se 

platí za počet zobrazení. Cena PPV se udává v ceně za 1000 zobrazení. Používá se pro 

to anglická zkratka CPM (cost per mile) nebo CPT (cost per thousand). Na českých 

webech se cena pohybuje velmi rozličně a to od 1,- až 600,- Kč. (7) Další variantou je 

PPS- pay per sale a PPA- pay per action. Návštěvník přijde z reklamy a nakoupí nebo 

provede jinou akci (zaregistrování, poskytnutí kontaktu) a inzerent mu teprve potom 

zaplatí domluvenou provizi. To, odkud zákazník přišel, se zjišťuje pomocí cookies, která 

se uloží buďto podle původního referera, nebo podle ID obsaženého v reklamním 

odkazu (partnerské ID). (6) U těchto dvou posledních typů se můžeme setkat i 

s označením „platba za výkon“.

Statistika

Důležitým aspektem pro rozhodování je zpětná vazba. Pomocí statistik za určité 

období zjistíme, jaký druh webové reklamy byl nejúčinnější a do jakého druhu reklamy 

se tak vyplatí ještě více investovat. Statistiky mají k dispozici všechny internetové 

obchody v jejich administraci. 

Ankety, kontakty, diskusní fóra, články, zprávy (public relations)

Komunikace se zákazníkem a také zpětná vazba. Pomocí dotazů lze získávat 

zásadní marketingové informace. Díky dobré komunikaci získá zákazník důvěru v dané 

stránky a také získá mnoho informací. Články a diskusní fóra jsou dobrou propagací 

webu. Neslouží jako reklama ale zvyšuje popularitu stránek a získává zákazníky 

prostřednictvím odkazu. (7)

2.2.4 Distribuce

Pohyb produktu k zákazníkovi přímou nebo nepřímou cestou. Přímá cesta je 

rovnou od výrobce ke spotřebiteli. Výhodou této cesty je kontakt se zákazníkem a 

následná zpětná vazba. Nevýhoda je mnoho kontaktů, možné obtíže při prezentaci 

výrobku a hlavně rozptýlení zákazníci. Nepřímá cesta je zpravidla od výrobce přes 

distribuční článek (velkoobchod, překupník, maloobchod, zprostředkovatel…) ke 
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koncovému spotřebiteli. Výhodou této cesty je prodej většího objemu zboží účinnějším 

způsobem a využití zkušeností ostatních mezičlánků. Naopak nevýhodou je, že výrobce 

nemá informace o koncovém spotřebiteli a kontrola prodejních podmínek je horší.  

Celkový proces distribuce zahrnuje výběr cesty, dopravu, udržování skladu, umístění 

výrobku v nabídce nebo jednotlivé místa prodeje. 

Internetové obchody jsou zaměřené hlavně na prodej koncovému spotřebiteli. 

Pokud však e-shop poskytuje zároveň velkoobchodní/maloobchodní nabídku jinému    

e-shopu, už se jedná o víceúrovňovou distribuční cestu s prostředníkem a firmy spolu 

obchodují tzv. B2B. (více v kapitole 2.3.2)

2.2.5 Ostatní marketingové nástroje

Nejen cena, produkt, propagace a distribuce jsou nástroji marketingu. Mnozí 

odborníci v čele s Kotlerem zavedli myšlenku 5P-7P. Mezi rozšířené a neméně důležité 

nástroje můžeme zařadit ještě lidskou složku („People“). Podle Čáslavové (2) je 

personál ve sportovních službách zásadním faktorem. Lidé jsou jedineční a tím pádem

nejsou všude stejní. Lidský faktor tedy bude v každém podniku nebo firmě jiný a tím 

pádem lze mít spoustu výhod/nevýhod vůči konkurenci. Zaměstnance je třeba pečlivě 

vybírat, neboť jsou nejblíže k zákazníkům a ti si díky nim dělají obrázek o obchodu 

nebo firmě. V internetovém obchodování nepřichází zaměstnanci většinou do přímého 

styku se zákazníkem, proto jsou kritéria na výběr personálu nižší.

Dalším šestým „P“ je prezentace („Presentation“). Prezentace je podle 

Čáslavové (2) zaměřena na provozovnu nebo obchod. Tím, jak se obchod prezentuje, 

vytváří se u zákazníků názor. V internetovém obchodě je to především vzhled 

webových stránek a orientace v nich. 

Důležitou složkou je proces („Process“) jako poslední ze 7P. „Proces v sobě 

zahrnuje složky, které ovlivňují dobu a způsob obsluhy zákazníka. Svoji roli hraje i 

komunikace s firmou“. (2, str. 113) V e-shopech je to konkrétně doba dodání zásilky, 

zákaznický servis, doba vyřízení reklamace, informování o objednávce.
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2.3 Internet a marketing

Pro chápání internetového marketingu je třeba si vysvětlit různé strategie a 

rozdíly mezi nimi. Kotler s Armstrongem (9) zmiňují pojmy jako je E-business, E-

commerce a E-marketing. Každý je pro nový digitální věk a prosperitu obchodování 

důležitý.

E-business

V překladu internetové podnikání je propojení internetu, intranetu a extraktu za 

účelem dosažení daných cílů a zvýšení prosperity podniku. Podnikání je v rámci B2B,

B2C, C2B nebo C2C (viz níže kapitola 2.3.2). V dnešní době je elektronické podnikání 

představitelem nové ekonomiky související s rozvojem telekomunikací a internetu.

Zahrnuje jak e-commerci, tak i e-marketing.

E-commerce

Znázorňuje prakticky veškeré obchody a obchodní transakce, které se 

uskutečnily pomocí internetu nebo jiných elektronických prostředků. E-commerce je 

podmnožinou E-bussines. Prvkem E-commerce jsou právě internetové obchody nebo 

jakékoliv webové stránky nabízející produkty nebo služby k objednání a koupi. 

E-marketing

Lze také říct marketing na internetu nebo online marketing. „Marketing na 

internetu (on-line marketing) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být 

charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, 

službami nebo zbožím pomocí internetu.“ (14) V užším pojetí můžeme říci, že je to 

pouze reklama na internetu a vlastní webové stránky. Při širším rozhledu se jedná i o 

další nástroje marketingové propagace, které se dají využít na webu. Jsou to třeba online 

direkt marketing, public relations nebo podpora prodeje na internetu.
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2.3.1 Internetový prodej

Je obecně známo, že digitální svět se stále rozrůstá. S tím je potřeba, aby se 

přizpůsobily firmy a společnosti na trhu. Pro úspěch podniku je důležité držet krok 

s technologickým vývojem a to především internetem. Vzrůstajícím počtem uživatelů 

roste i síla vlivu internetové reklamy. Nyní je internet dostupný téměř v každé rodině a 

počet uživatelů stále stoupá. Velkou popularitu si u nás získává takzvaný E-bussines 

neboli internetové podnikání. S podnikáním souvisí i obchody, které se denně mezi 

zákazníkem a firmami uskutečňuje. Důvodem, proč má internetový trh takovou oblibu,

je spousta výhod pro nakupující i prodávající.

Výhody pro nakupující

- takřka neomezená „otevírací“ doba, zákazník může nakupovat kdykoliv bude chtít

- pohodlný nákup, vyhnutí se problémům jako je doprava nebo parkování

- soukromí, absence ostatních nakupujících nebo otrávených prodavačů

- větší výběr zboží a též porovnání

- lepší ceny, produkty většinou bývají levnější díky nižším nákladům prodejců

- okamžitý nákup

- aktivní komunikace se stránkami prodejce

- více informací o zboží, produkty bývají kvalitněji popsané a je tu možnost zjistit další    

  informace z recenzí nebo komparaci z jiných on-line obchodů

- nákup v zahraničí bez cestování nebo měnění peněz

- zjištění informací o obchodníkovi

Nevýhody pro nakupující

- zákazník je odkázán pouze na obrázek produktu a jeho popis, není možnost fyzické   

  prohlídky produktu
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- dlouhá dodací lhůta, zboží nemůžeme mít hned, ale nejdřív většinou za 24 hodin

- absence přímého kontaktu s prodejcem, neosobní přístup, obchod je zautomatizován

- příplatek za poštovné

- možnost doručení neodpovídajícího zboží

Výhody pro prodávající

- nižší náklady na podnikání, zcela zmizí výdaje na prodejnu a nutný personál

- komunikace se zákazníkem, pro zákazníky bývá online komunikace příjemnější

- levnější komunikace, například digitální katalogy, direkt mail

- flexibilita, možnost snadno upravit program nebo nabídku

- rychlá aktualizace

- zasílání nabídek, zákazník má pomocí mailu přehled o všech novinkách nebo akcích

- globálnost, působení nejen na českém trhu, ale i v zahraničí

- absence skladových zásob, prodejce může zboží prodat, aniž by ho měl momentálně 

   na skladě.

Nevýhody pro prodávající

- část potenciálních zákazníků nemá stále přístup na internet nebo ho neumí používat

- veliké procento vznikající konkurence

- chybí přímý kontakt a komunikace se zákazníkem

- úspěšnost webu je závislá na kvalitní propagaci a reklamě

- stále udržování a aktualizování stránek

- závislost na dodavatelích

- zákazník musí o obchodu předem vědět z internetu, nepřilákání kolemjdoucího 

  zákazníka
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Cíloví zákazníci online obchodu

Tak, aby byl zájem zákazníků co největší, je třeba svoje internetové stránky 

zacílit na skupinu, která bude naším největším spotřebitelem. Jak už bylo dříve 

uvedeno, internet již není záležitostí pouze počítačových nadšenců a takzvaných 

„ajťáků“. Podle Kotlerova průzkumu (9) tvoří největší část uživatelé mladého věku. Ty 

ho používají zejména jako zábavu a seznamování. Až 20 % tvoří uživatelé starší 50 let. 

Tyto uživatelé využívají internet k více vážnějším věcem jako je investování nebo 

poskytování finančních služeb. Můžeme říci, že internet používají téměř všechny 

sociální skupiny. Každý podnikatel si ve svém marketingovém plánu zvolí svoji cílovou 

skupinu a podle ní se odvozuje vše ostatní. Takže se očekává, že online obchod se 

sportovními potřebami bude mít sportovní motivy webu, odborné články o sportu, 

design zaměřený na sportovce a druh zboží, které prodává.

Struktura webových stránek internetového obchodu

Každá webová stránka má svoji strukturu. Tato struktura se liší pouze tím, co je 

na stránkách uloženo a prezentováno. Mezi základní prvky internetových obchodů patří 

domovská stránka, informace o společnosti, kontakt a služby nebo produkty, které 

obchod nabízí. Podrobněji prvky můžeme popsat jako jednotlivé kategorie, nákupní 

košík, obchodní podmínky, vyhledávání hledaného výrazu, aktuality, novinky či 

odborné články. Mnoho zajímavých a důležitých informací podporují internetový 

obchod a vytváří důvěryhodnost. I recenze nebo poradce mohou být zahrnuty do stránek 

obchodu. (5)

Hlavní znaky dobré webové stránky

- Značka: reputace a podvědomí značky obchodu je základem pro výběr stránky a pro 

online nákup. Výhodou se stává originalita, jedinečnost a jednoduchost.

- Navigace: návštěvníci chtějí najít to, co hledají snadno a rychle. Optimální je, pokud 

je každé stránka vzdálená od domovské stránky maximálně na 3 kliknutí.

- Spokojenost: hodnocení procesu výběru, objednání, potvrzení objednávky, dodání, 

přijetí a poprodejní servis.
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- Prezentace: způsob prezentace informací o produktu a službách a jejich vhodnost.

- Technologie: dobrá funkcionalita webu. Důležité je také zmínit rychlost zobrazení 

stránek. Pokud se daná stránka nezobrazí do 10 vteřin, většina návštěvníků stránky 

opouští. Optimální doba zobrazení je mezi 1-10 vteřinami.

- Doklad o schválení: certifikáty, bezpečné servery, bezpečnost stránky (1)

2.3.2 Obchodní vztahy E-bussines

E- bussines se nezaměřuje pouze na prodej koncovým spotřebitelům. Obecně se 

rozlišuje na 4 hlavní domény. Jedná se o B2B (businnes to businnes – obchod mezi 

firmami), B2C (businnes to consumer – prodej koncovým spotřebitelům), C2B 

(consumer to businnes – obchod iniciovaný zákazníky) a C2C (consumer to consumer –

obchod mezi spotřebiteli). (8, str. 184). Z pozice internetového obchodu nás budou 

hlavně zajímat domény B2B a B2C.

B2B Prodej mezi firmami

Věnuje se mu menší pozornost než u B2C, avšak tržby z těchto obchodů ji 

dalece převyšují. B2B burzy jsou fakticky ve všech odvětvích. Ať se jedná o průmysl, 

dopravu, energetiku nebo farmacii, firmy ji používají pro získání nových zákazníků, 

snížení cen a zvýšení nákupní efektivity. Většina velkých B2B marketérů nabízí online 

informace o produktech, možnost nákupu a služby zákaznické podpory. Burzy nabízejí 

úspory v mnoha úrovních, od nalezení nových prostředků zásobování a vyjednávání, 

přes provádění transakcí a plateb, po funkce řízení logistického řetězce, jako je 

plánování produkční linky a kolektivní návrh a vývoj produktu (8, str. 186). Burzy se 

odehrávají na pomyslných internetových tržištích. Ty jsou buď veřejného, nebo 

soukromého rázu. Soukromé burzy tvoří až 93% obchodů. Výhodou je, že jsou 

zaměřené přímo na prodejce a jeho obchodní partnery a dávají mu tak větší kontrolu na 

prezentaci výrobků a prohlubuje se tak vzájemný obchodní vztah.
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B2C Prodej koncovým spotřebitelům

Lidé v ČR ještě nejsou moc zvyklí nakupovat přes internet, přesto v posledních 

letech zaznamenaly online obchody nárůst zákazníků. Koncovým spotřebitelem se 

rozumí osoba, která nakupuje pro vlastní účely, ale ne za cílem prodat zboží dalším 

spotřebitelům. Nejčastěji nakupují z e-shopů mladí lidé s maturitou a nejméně starší 

generace v důchodovém věku, které k online nákupu nemá důvěru. Cílem e-shopů B2C 

je získání a udržení zákazníků. Správně by měli obchodníci přizpůsobit webové stránky 

cílovým zákazníkům, nabídnout zákazníkovi příjemné prostředí pro nákup, 

reprezentovat svoje nabízené produkty a zařídit, aby se nakupující dobře orientoval. (7)

On-line obchody už poskytují zákazníkům standardní výhody sledování online své 

objednávky, přehled skladových zásob nebo kontrolu zaplacení pohledávky. Úspěch 

internetových obchodů B2C je závislý na marketingových nástrojích soustřeďujících se 

na web (viz níže).
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3. Metodologie práce

3.1 Marketingový výzkum

Podle Příbové (16) je chápán marketingový výzkum jako funkce spojující 

zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací. Tyto 

informace jsou důležité při zjišťování marketingových příležitostí, hrozeb, dále ke 

zhodnocování a zlepšování marketingových akcí a marketingového procesu jako 

takového. 

Marketingový výzkum má posloužit hlavně managementu, předpovědět jednání 

zákazníků a snížit tak co nejméně podnikatelské riziko. Výzkum se může zaměřit na 

několik sfér. Nejvíce účelné jsou výzkumy týkající se zákazníků, výrobku, konkurence, 

trhu a ostatních prvků marketingového mixu. Důležité je rozdělení marketingového 

výzkumu, co se týká způsobů zjišťování informací, a tedy jeho charakteru. Tyto 

výzkumy dělíme na kvantitativní a kvalitativní. 

3.1.1 Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum pracuje zejména s malým množstvím respondentů a sběr 

informací jde do hloubky. Výsledky většinou není možné statisticky reprezentovat. U 

kvalitativního výzkumu jsou používány metody, jako je hloubkový individuální 

rozhovor, skupinový rozhovor, psychologická explorace, nepřímé projektivní postupy, 

analýzy a jiné. Otázky jsou volně formulované a jsou dostatečně vysvětlené. Otázky 

pokládá odborně připravený tazatel nebo psycholog, který se dokáže přizpůsobit 

výzkumné situaci a otázky pokládat podle daného vývoje. Kontakt s respondentem je 

poměrně blízký a osobní. Velikost zkoumaného rozboru je malá, jedná se maximálně o 

několik desítek respondentů. 

Použití: V práci jsem se zaměřila na analýzu SWOT, která spadá do metod 

kvalitativního výzkumu. Pomocí rozhovoru jsem se zaměřila na zjištění silných a 

slabých stránek obchodu, dále na příležitosti a hrozby, které by mohly ovlivnit budoucí 

vývoj obchodu. Informace mi poskytl sám majitel obchodu a částečně jsem vycházela 

z vlastních poznatků. 
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3.1.2. Kvantitativní výzkum

Je analogický ke kvalitativnímu výzkumu. Podle Příbové (16) je jeho úkolem 

statisticky popsat typ závislosti mezi proměnnými, u kterých víme, že mají silný vliv a 

dále tuto intenzitu změřit a odhadnout budoucí vývoj. Tento výzkum pracuje zejména 

s velkým množstvím respondentů a výsledky jsou tak statisticky reprezentativní pro 

celou populaci. U kvantitativního výzkumu jsou používány nejčastěji metody 

dotazování (písemné, telefonické, elektronické, standardizovaný rozhovor atd.) a 

analýza sekundárních informací a údajů. Dotazování je specifické přesně stanovenými 

otázkami v určitém pořadí. Tazatelem může být i laik. Jeho pozice je zde pouze jako 

zprostředkovatel otázky pro respondenta. Kontakt s dotazovaným je různý a záleží na 

formě dotazníku. Většinou je zde kontakt telefonický, písemný, ústní nebo elektronický. 

Reprezentativní vzorek sčítá stovky až tisíce respondentů.

Použití: V práci jsem konkrétně použila elektronické dotazování prostřednictvím 

serveru www.vyplnto.cz. Dotazník byl adresován elektronickou poštou všem 

zaregistrovaným i nezaregistrovaným zákazníkům obchodu Sportex.cz. Dotazník nebyl 

určen široké veřejnosti. Více informací u kapitoly 4.1.

3.2 Proces marketingového výzkumu

Bez ohledu, zda se jedná o kvalitativní nebo kvantitativní výzkum, jsou určité 

kroky marketingového výzkumu seřazeny v logickém sledu. Primárním krokem je 

určení cíle výzkumu a definování výzkumného problému. Zde je důležité, aby zadavatel 

pochopil problém a uvědomil si, co potřebuje zjistit. Pokud dobře definujeme problém, 

jeho řešení bude daleko snadnější. Zde je tedy důležitá komunikace mezi zadavatelem a 

řešitelem výzkumného projektu. Pokud je tato otázka dostatečně specificky vysvětlena a 

pochopena, nastává rozhodnutí o zdrojích dat. Tyto zdroje rozlišujeme na primární

data a sekundární data. Primární data jsou shromažďována nově, především za účelem 

řešení konkrétního problému. Sekundární data naopak jsou už k dispozici a jedná se o 

již zjištěné databáze, statistická data, katalogy nebo registry. Další krokem procesu je 

otázka techniky sběru dat. Zde se nabízí otázka, jaká metoda bude u výzkumu použita. 
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Volby se mohou pohybovat mezi dotazováním, pozorováním nebo experimentováním. 

S tím dále souvisí další krok procesu a to je určení velikosti vzorku. Mělo by být 

úměrné zvolené metodě. Pro marketingový výzkum kvantitativního charakteru by se 

měl počet respondentů pohybovat nejméně kolem sta. Ovšem záleží na konkrétní 

situaci. Obecně platí čím více, tím lépe, protože se zvyšujícím počtem respondentů roste 

jeho vypovídací hodnota. Je však třeba brát na vědomí rozdílné zájmy a to buď 

ekonomické, nebo výzkumné. Zpravidla čím více nasbíraných dat, tím porostou 

náklady. Fáze shromažďování dat je již realizačním krokem. Toto shromažďování je 

časově omezené nebo neomezené. Sesbíraná data vedou k zpracování a jejich následné 

analýze. U tohoto kroku výzkumného procesu sem zahrnujeme i hodnocení a 

interpretaci. Posledním krokem je zpracování výsledků, které musí být přehledné a 

jasné. Zpracování se poté předkládá zadavateli výzkumu.

Použití: SWOT analýza – Cílem bylo zjistit momentální stav a budoucí možnosti 

obchodu Sportex.cz. Zde jsem pracovala se sekundárními daty. Data jsem zjistila od 

provozovatele obchodu a z vlastního pozorování. 

   Elektronické dotazování – Cílem dotazování bylo zjistit spokojenost zákazníků 

konkrétně v návaznosti na složky marketingového mixu. Přínosem tohoto výzkumu je 

zmapování názoru zákazníků a poté navržení možných opatření na zlepšení chodu 

internetového obchodu. K tomuto zjištění mi posloužily primární data, které byly 

z výzkumu zjištěny. Dotazování proběhlo elektronicky pomocí e-mailů, což se

v konkrétním případě prokázalo jako nejlépe realizovatelné vzhledem k tomu, že se 

jedná o internetový obchod a veškerá komunikace se zákazníkem tedy probíhá právě 

přes internet. Vzorkem pro výzkum se stali samotní zákazníci. E-mailová adresa od nich 

byla získána díky údajům, které museli vyplnit při objednání zboží. Tyto údaje jsou 

v databázi obchodu Sportex.cz. Data byla sbírána po dobu 10 dní pomocí internetové 

stránky vyplnto.cz. 

3.3 Proces dotazování

Podle Kozla (11) můžeme rozdělit proces dotazování do několika etap. 

- Nejprve je potřeba si stanovit cíle dotazování, tedy informace, které nám má 
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dotazování přinést. Je tedy důležité definovat problém, který je příčinou dotazování. 

Také je vhodné rozdělit otázky na důležité a nedůležité. Pokud budeme usuzovat, že se 

jedná o nadbytečný údaj, je potřeba ho odstranit, protože tyto zbytečné otázky přinášejí 

zbytečné náklady. 

- Jako další etapa je určení způsobu dotazování. To záleží na podstatě výzkumu. 

Můžeme využít jednotlivých typů jako je osobní, písemné, telefonické nebo 

elektronické dotazování.

- Výběr respondentů a specifikace cílové skupiny je dalším krokem. Zde opět záleží,

jaká je podstata výzkumu. Je třeba zajistit respondenty, kteří budou mít co největší 

vypovídající hodnotu nebo naopak, bude zcela jedno, kdo se výzkumu zúčastní. Jedná 

se tedy o záměrný nebo náhodný výběr. Zpravidla čím více respondentů, tím bude mít 

výzkum větší váhu.

- Konstrukce otázek má v dotazování velkou hodnotu. Kozel (11) ve své knize zmiňuje 

základní pravidla pro správně formulovanou otázku. Patří mezi ně: ptát se přímo a 

jednoduše, užívat známý slovník, jednovýznamová slova, ptát se konkrétně, nejlépe 

použít krátké otázky co mají jednoznačnou odpověď, vyloučit zdvojené otázky a pokud 

možno vyřadit citlivé či nepříjemné otázky.

- Pokud jsou formulované otázky, je třeba je také zformulovat do celého dotazníku, což 

je další etapa. Na začátek jsou vhodné úvodní otázky, které mají respondenta naladit. 

Dále to jsou věcné a filtrační otázky. Důležité dotazy jsou umisťovány doprostřed 

dotazníku, protože s koncem dotazování klesá respondentovi koncentrace. Na závěr 

jsou dány identifikační otázky, které zjišťují charakteristiku respondenta.

- Před tím, než je dán dotazník do oběhu, prochází pilotáží. Machková (13) ve své knize 

uvádí, že hlavním cílem pilotáže je najít v dotazníku nedostatky, které by vedly ke 

zkreslení informací. Tato pilotáž se provádí na malém vzorku respondentů. 

Použití: Otázky směřovaly na spokojenost zákazníků a hlavně na jednotlivé nástroje 

marketingového mixu. Jako způsob dotazování byl jasně určený jako elektronický, 

protože se jedná o internetový obchod, kde probíhá komunikace se zákazníky pouze 

přes internet. Jako cílová skupina byli tedy vybráni zákazníci obchodu Sportex.cz, kteří 

jsou nejlépe zainteresováni do situace obchodu. Otázky byly v dotazníku kladeny podle 

oblastní marketingového mixu, tedy nejprve zaměřené na propagaci, poté distribuci, 
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cenu a nakonec otázky zaměřené na produkt. Konec dotazníku uzavíraly identifikační 

otázky. Dotazník byl polostrukturovaný, tedy obsahoval uzavřené, polozavřené i 

otevřené otázky. Pilotáž byla provedena na 10 záměrně vybraných zákaznících. Za 

jejich připomínek byly otázky poupraveny pro lepší srozumitelnost, viz kapitola 3.5 

Pilotáž dotazníku.

3.4 Tvorba dotazníku

Hlavním úkolem elektronického dotazníku je přinést informace o spokojenosti 

zákazníků v jednotlivých oblastech marketingového mixu. Dotazník je tedy rozdělen do 

několika okruhů. Okruhy jsou rozděleny podle jednotlivých nástrojů marketingového 

mixu. Jedná se tedy o otázky zaměřené na produkt, kde hlavním cílem je zjistit 

spokojenost zákazníků s nabídkou a informacemi o produktu. Další otázky se zaměřují 

na ceny obchodu. Cílem je zjistit, jak jsou zákazníci spokojeni s cenami a zda 

upřednostňují slevy či výprodeje. Několik otázek je zaměřeno také na propagaci, kde 

zjišťuji, jakým způsob propagace je nejúčinnější a kde je potřeba ještě zapracovat. 

Posledním okruhem marketingového mixu jsou otázky na distribuci, konkrétně 

spokojenost zákazníků se způsobem a možností dodání jejich objednaného zboží. 

Dotazník uzavírají identifikační otázky na věk a pohlaví a dále otázky s možností 

vyjádření se o obchodu Sportex.cz a jeho předností či nedostatků. Celý dotazník je 

zveřejněn v příloze 1.

3.5 Pilotáž dotazníku

Díky pilotáži byly eliminovány některé chyby a dotazník se tak mohl stát 

srozumitelnější. Pro pilotáž byli záměrně vybraní lidé, kteří v obchodu Sportex.cz 

nakoupili. Tito zákazníci jsou spřátelení s obchodem, komunikace s nimi tedy byla 

jednoduchá a přímá. Jejich odpovědi neměli nijakou vypovídací hodnotu pro výzkum. 

Pilotáž měla hlavně ukázat, zda-li jsou otázky srozumitelně položené a dávají smysl a 

také, jestli jsou vhodně zvolené varianty odpovědí. Po pilotáži byly upraveny konkrétně 

tyto otázky. 
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2) Od jakého zdroje o nás víte?

A) Vyhledávání na internetu 

B) Přes doporučení známých

C) Reklama

D) Jinak - vypište

Slovo zdroj jsem shledala na základě připomínek jako nevyhovující a zavádějící, proto 

byla otázka formulována: Jak jste se o nás dozvěděli?

10) Do jakého dne vám bylo doručeno Vámi objednané zboží?

A) Do druhého dne

B) Do 3 dnů

C) Více jak 3 dny- byl/a jsem informován/a o termínu předpokládaného doručení

D) Více jak 3 dny- nikdo mne o pozdním doručení neinformoval

E) Nevím

Při této otázce není brán v úvahu osobní odběr zboží. Místo odpovědi E) Nevím, která 

by nepřinesla žádnou důležitou informaci, byla zvolena odpověď E) Zboží jsem si 

vyzvedl/a osobně na prodejně.

Všechny otázky a odpovědi najdete v příloze 1. 



29

4. Analýza současného marketingového mixu

4.1 Produkt

Obchod Sportex.cz je specializovanou prodejnou na míčové sporty a plavání. 

Hlavními produkty jsou tedy míče a plavecké potřeby. Dále je to příslušenství ke 

sportům volejbal, basketbal, házená, fotbal, nohejbal, stolní tenis a bojové sporty. Stolní 

tenis a bojové sporty tak trochu vybočují ze zaměření plavání a míčové sporty a jejich 

nabídka je tedy méně specializovaná. Kromě příslušenství k míčům nabízí obchod i 

sportovní oblečení a obuv. To je zaměřeno spíše pro pánskou klientelu.

4.2 Cena

Majitel se drží vždy doporučené maloobchodní ceny od dodavatele. Tuto cenu 

upravuje minimálně podle aktuálních cen konkurence. Minimální marže, se kterou 

majitel podniká je 30% na produktu. Majitel ceny nijak nepodtrhává ani násobně 

nenavyšuje. Přesto při srovnání s konkurencí se drží u vyššího cenového průměru. Pro 

zboží v doprodeji jsou ceny výrazně nižší i za cenu nižší nebo žádné marže. Pro 

množstevní odběr pro kluby nebo oddíly nabízí obchod slevu zboží o 5-10% (dle 

odběrného množství). Další cenová výhoda je při jednorázovém nákupu nad 2500,- Kč. 

Při nákupu této výše není zákazníkovi účtováno poštovné. Žádné další cenové výhody 

nebo akce obchod nenabízí.

4.3 Propagace

Propagace obchodu je nejvíce zastoupená elektronickou formou. Z neplacené 

reklamy je to optimalizace SEO, kterou si majitel dělá sám, direkt marketing formou 

posílání newsletterů, dále je to registrace v katalozích zboží na Zbozi.cz, Heureka.cz a 

jiné. Z placené reklamy je to hlavně PPC na Seznam.cz a Google.cz a placené články na 

portálech zabývající a specializující se na sport. Další formou propagace obchodu je 

offline reklama. Konkrétně se jedná o umístění loga na dresech sportovních družstev. 
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Tento druh propagace je placen zákazníkem, který dresy zakoupí. Potisk pokrývá marži 

z produktů, celkový zisk i náklad se tedy rovnají nule. Další offline reklamou je 

umístění bannerů 1x2,5m na veřejných sportovištích. V současné době jsou to dvě 

sportoviště Beach Klub Domyno a Strahov. To je možné díky vzájemné spolupráci 

obchodu se sportovišti, které nechají zadarmo umístěný banner obchodu na svém hřišti 

výměnou za zvýhodněné ceny při nákupu ve Sportex.cz.

4.4 Distribuce

Internetový obchod Sportex.cz je prostředníkem mezi výrobcem a zákazníkem. 

Zboží je k zákazníkovi dodáváno pomocí veřejných služeb České pošty nebo 

soukromých kurýrních firem. Zákazník má možnost výběru mezi doručením do druhého 

dne Českou poštou nebo kurýrem PPL, dále pro doručení do 3 hodin od objednání 

messengerem po Praze nebo doručení obchodním balíkem na Slovensko. Ceny 

jednotlivých služeb jsou:

Česká pošta 99,- a dobírka 20,-

Kurýrní služba PPL 109,- a dobírka 20,-

Messenger po Praze 199,- (pouze na dobírku)

Doručení na Slovensko ČP 249,- (pouze na dobírku)

Osobní odběr zboží je samozřejmě možný a je zdarma. Za odběrné místo slouží 

kancelář a sklad obchodu v Praze 4. 



31

5. Výsledky výzkumu

Elektronický dotazník byl poslán dne 26. 02. 2011 pomocí webové stránky 

www.vyplnto.cz. Uživatelský účet na serveru byl zvolen PREMIUM. Tento druh účtu je 

placený a nabízí mnoho výhod oproti neplacené verzi. Jednou z výhod je skrytí cizí 

reklamy, vlastní úprava vzhledu dotazníku, odkaz na stránky obchodu a technickou a 

administrativní podporu. Účet Premium byl předplacen na 14 dní. Konec dotazníku byl 

tedy dne 10. 03. 2011. Dotazník byl poslán 2377 zákazníkům v databázi obchodu 

sportex.cz. Počet respondentů, kteří se zúčastnili dotazování, je 93, což je 3,9% 

návratnost. Otázek bylo celkem 20, z toho 18 povinných a 2 nepovinné. Úplné znění 

otázek a celkový vzhled e-mailu najdete v příloze.

5.1 prezentace jednotlivých výsledků

1) V první otázce dotazníku měl respondent zaškrtnout kolikrát již v obchodu 

Sportex.cz nakupoval. Na výběr měl 3 možnosti, podle četnosti nákupu. Předpokládala 

jsem, že respondent již v daném obchodě nejméně jednou musel nakupovat, protože 

jinak by nemohla být získána e-mailová adresa. Odpověď u této otázky mohla být právě 

jedna. 

Graf č. 1 – Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz
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Z grafu je patrné, že celých 31%, tedy necelá třetina zákazníků přišlo opakovaně 

nakoupit v obchodě Sportex.cz alespoň 2x. To svědčí o spokojenosti zákazníků a 

tendenci k opakovanému nákupu. Spokojenost zákazníků a loajalita k obchodu je 

jedním z hlavních cílů Sportex.cz.

2) Otázka druhá měla zjistit, jak se zákazníci o obchodě dozvěděli. Tato otázka 

zjišťuje, jaká propagace je pro obchod nejúčinnější. Na výběr byl seznam odpovědí, kde 

bylo možné zaškrtnout právě jednu. 

Graf č. 2 – Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

Zde jednoznačně nejvíc zákazníků odpovědělo vyhledávání na internetu, což by se dalo 

předpokládat. Uspokojivé procento je ve variantě přes doporučení známých (lidé si o 

dobré zkušenosti řeknou navzájem a předávají informace dál). Tato propagace je pro 

obchod velmi dobrá, protože rozšiřuje kladné reference a prakticky nic nestojí. Dále by 

se mohl majitel obchodu zamyslet, zda nezainvestovat do reklamy a jiného zviditelnění, 

krom podpory vyhledávání na internetu. Uvědomuji si, že možnost odpovědi reklama, 

je zde trochu zavádějící. Ovšem je zde jako odpověď myšlena jakýkoliv druh reklamy 

mimo vyhledávání na internetu a zobrazení výsledků.
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3) Otázka souvisí přímo s předešlou otázkou, kdy konkretizuje výpověď při 

zvolené odpovědi u otázky 2) vyhledávání na internetu. Tato otázka má zjistit, jaký

internetový prohlížeč přivádí k nákupu nejvíce zákazníků. Odpověď byla možná pouze 

jedna a to z výběru jednotlivých nejznámějších vyhledávačů. Na tuto otázku tedy 

konkrétně odpovědělo 76 respondentů.

Graf č. 3 – Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

Graf velmi dobře zobrazuje dominantní postavení dvou nejrozšířenějších vyhledávačů. 

Můžeme tedy předpokládat, že propagace zaměřená právě na Seznam a Google přivede 

největší množství zákazníků. Zde bych navrhla 2 strategie. Za prvé udržet si silné

pozice ve vyhledávačích pomocí SEO aktualizace a také podporování stránek pomocí 

umístění odkazů na tematicky podobné stránky. Druhá strategie by byla zaměření se na 

ostatní vyhledávače. Tedy být viditelný nejen na nejrozšířenějších vyhledávačích, ale 

zaměřit se především i na srovnávače zboží.



34

4) a 5) Tyto otázky byly přidány do dotazníku na žádost majitele. Ten chtěl 

zjistit, zda jeho zákazníci nakupují podobný nebo stejný sortiment u konkurence. 

Odpověď mohla být právě jedna. Výběr odpovědi byl Ano nebo Ne. Pokud respondent 

odpověděl Ano, byl přesměrován na otázku číslo 5) Pokud odpověděl Ne, respondent 

pokračoval otázkou číslo 6)

Graf č. 4 - výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

O obrázku je patrné, že téměř 58% zákazníků nakupuje také u konkurence a 42% 

zákazníků je věrno obchodu Sportex.cz. Zde je důležité zjistit, co tedy vede zákazníky 

k tomu, aby nakupovali u konkurence. K tomuto zjištění měla posloužit otázka 5), kdy 

zmíněných 58% vypsalo, proč u konkurence nakupuje a co. Jednotlivé odpovědi jsou 

v původním znění gramaticky upravené.

Odpovědi:

 Různé druhy zboží, podle aktuální nabídky 
 Boty, lepší cena výběr
 Dle nabídky
 Dle recenze, spolehlivosti a ceny
 Dresy - výběr barvy a tvaru
 Elektro, sport- dostupnost,cena
 Fitness výživu



35

 Funkční prádlo na sport, sportovní boty, brusle
 Guma, míč na posilování - nenašla jsem ve Vaší nabídce 
 Hledáme výhodnou cenu
 Jak kdy.
 Jakékoliv sportovní produkty
 Lepší ceny nebo dostupnost, jiný oddíl prodeje (elektronika a pod.)
 Míče basketbalové - sponzorská sleva
 Moc sportovní zboží přes internet nekupuji.
 Nakupovala jsem párkrát. Výhodou pro mě byl osobní odběr na pro mě dobře 

dostupné adrese. 
 Například potřeby pro cyklistiku
 Některé věci je nutné vyzkoušet, proto někdy dávám přednost kamenným 

obchodům
 O všetkom rozhoduje cena 
 Oblečení - je nutné vyzkoušet
 Obuv - cena
 Obuv, větší výběr
 Produkty na box
 Protože proto
 Příslušenství pro fotbalové rozhodčí (karty, stulpny, kartičky na střídání) větší 

výběr 
 Rukavice kvůli vybranému zboží a to u vás nebylo 
 Různé - protože jsem je našel levněji
 Různé sportovní potřeby, oblečení, cena, dostupnost
 Speciální produkty - nejsou v nabídce
 Sport zboží dobré ceny
 Sport potřeby pro tenis a volejbal
 Sport. věci, CD, knihy.....
 Sportovní boty a oblečení, když je ve slevě
 Sportovní oblečení
 Sportovní oblečení a potřeby, nemám jeden nejoblíbenější obchod, u kterého 

bych nakupoval nejčastěji
 Sportovní pomůcky nabídka např. lepší ceny, případně kamenný obchod v místě 

nebo poblíž bydliště
 Sportovní potřeby pro volejbal
 Téměř vše
 Tie, ktore nemate v ponuke
 U konkurence nakupuji levnější zboží, případně to co je neprodáváte.
 Věci
 Věci na squash a badminton. Sportex.cz v té době nejspíš ještě neexistoval, 

navíc má konkurence nějaký věrnostní program
 Volejbalové balony Molten na AVL, protože jsou levnější
 Volejbalové míče. Nižší cena.
 Volejbalové vybavení
 Volejbalové vybavení Mizuno a Gala. Akční slevy.
 VŠE co je levnější
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 Vybavení pro bojové sporty, jde o značky, které nejsou součástí vašeho 
sortimentu- King, Twins, Venum atd.

 Zaleží na tom, co hledám a co mi vyjede ve vyhledávači a záleží na ceně.
 Zrovna mě nic nenapadá, vyhledávám nejlevnější nabídky, nedávno jsem koupil 

florbalovou hůl a u Vás jsem ji nekoupil, takže bud je nenabízíte, nebo jsem 
nasel levnějši typ.

Z odpovědí je patrné, že i přes to, že 58% zákazníků nakupuje u konkurence, nemůžeme 

vše za konkurenci považovat. Mnoho respondentů uvedlo, že nakupují věci, které nemá 

obchod Sportex.cz v nabídce nebo se jim ani nevěnuje. Viz tenis, výživa, florbal, 

squash, badminton atd. Jelikož je obchod specializovaný na míčové hry a plavání, je 

tedy logické, že z výše uvedených sportů nebude mít nic v nabídce. Na druhou stranu 

jiným důvodem, proč ostatní respondenti nakupují u konkurence, byla vyšší cena a také 

malý výběr obuvi a sportovního oblečení. To může být záchytný bod pro budoucí 

strategii.

6) Otázka zaměřená na přednosti obchodu Sportex.cz a čeho si zákazníci cenní 

nejvíce. Odpovědi byli polozavřenou formou. 

Co u nás oceňujete nejvíce?

Dostupnost skladem 28 
(30.11%)

Výhodná cena 23 (24,74%)

Individuální přístup 20 (21,51%)

Přehlednost nakupování 18 
(19,35%)

Všechny možnosti 2 (2,16%)

Kvalitní zboží 1 (1,08%)

Graf č. 5 – Vlastní tvorba podle výsledků na vyplnto.cz
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Do grafu bylo zahrnuto pouze 92 odpovědí z celkových 93, protože jeden respondent 

uvedl zcela nesouvisející odpověď, která neměla žádnou vypovídající hodnotu. Podle 

grafu lze vyčíst, že dané možnosti jsou zastoupeny velice podobně a není zde 

vyčnívající slabé místo, na které by se měl majitel zaměřit pro úplnou spokojenost 

zákazníků. Dva respondenti dokonce odpověděli, že oceňují na obchodě všechny 

uvedené aspekty. Není tedy nutné zavádět novou strategii nebo nová opatření. Každému 

vyhovuje něco jiného, proto se zákazníci uchylují k nákupu právě v internetovém 

obchodě.

7) Další otázka se již zaměřovala na distribuci. Konktrétně na spokojenost 

zákazníků s dodáním jejich zakoupeného zboží. Odpověď byla možná právě jedna.

Graf č. 6 – Vlastní tvorba podle výsledků www.vyplnto.cz

Zde bylo zahrnuto pouze 92 odpovědí z celkových 93. Graf musel být upraven z důvodu 

nepřehledných odpovědí. Tady dosáhl Sportex.cz vůbec nejlepšího výsledku. 

Spokojenost zákazníků je jedním z hlavních cílů tohoto obchodu. Je však třeba stále 

myslet na informování zákazníků o stavu jejich objednávky a předběžném termínu 

doručení.
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8) a 9) Otázky zaměřené také na distribuci. Otázka 8) zjišťuje, zda-li by 

zákazníci nepostrádali ještě nějaký druh přepravce, který by mohli zvolit pro doručení 

jejich objednávky. Odpověď byla uzavřená s odpovědí ANO nebo NE.

Graf č. 7 - Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

Pouze dva respondenti odpověděli, že jim chybí ještě nějaký druh přepravce. 

V následující otázce číslo 9), která rozvíjela otázku číslo 8), se tito respondenti mohli 

vyjádřit, co jim chybí. Jeden zákazník odpověděl přepravce DHL, což je partnerská 

společnost PPL. Jelikož nabízí velmi podobné služby, je spolupráce s touto firmou pro 

Sportex.cz bezvýznamná. V tomto přesvědčení mě utvrzuje fakt, že téměř 98% 

respondentů/zákazníků je s nabídkou přepravců spokojeno. Co se týká druhého 

respondenta, ten odpověděl přepravce, který by byl schopen doručit zásilku i na 

Slovensko. Sportex.cz ovšem tuto službu nabízí pomocí České pošty, tudíž mohu 

usuzovat, že respondent o dané službě nevěděl nebo nakupoval v době, kdy tato služba 

ještě nebyla zavedena. (Doprava na Slovensko je možná ve Sportex.cz od roku 2010).
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10) Otázka se zabývá počtem dnů, do kterých zákazníci obdrželi jejich 

objednávku. Odpověď byla možná právě jedna. 

Graf č. 8 - Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

Na stránkách obchodu Sportex.cz garantuje dodání zboží, které je skladem do druhého 

dne. Pouze necelých 12 % respondentů uvedlo, že jim opravdu zboží do druhého dne 

přišlo. U většiny zboží, které není skladem, je dodací lhůta 3-5 dnů. Je třeba tedy ihned 

informovat zákazníky, pokud je zřejmé, že svoji objednávku do této lhůty nedostanou. 

Téměř 7% zákazníků o jejich pozdním doručení nikdo neinformoval, což nedělá dobré 

jméno. Je třeba toto procento snížit na minimum pomocí zvýšené komunikace díky

mailu nebo telefonního hovoru.
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11) Další část otázek zaměřené na ceny obchodu. Tato otázka se konkrétně 

zabývá spokojeností s cenovou hladinou u obchodu Sportex.cz.

Graf č. 9 - Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

Celkem 63% respondentů jsou spokojeni s cenami obchodu. Podle nich cena produktů 

odpovídá kvalitě a jsou tedy ochotni produkty kupovat. Je třeba doplnit, že majitel 

obchodu se drží doporučených cen od dodavatelů a v rámci dobré spolupráce ceny 

upravuje do povoleného pásma. Podle srovnání s konkurencí patří do skupiny 

průměrných cen (tedy zdaleka ne nejlevnější prodejce a ani nejdražší). Téměř 10% 

očekávalo v obchodu nižší ceny. Tito respondenti mohli už dříve srovnat ceny s levnější 

konkurencí. Zajímavé je procento lidí, kteří zaškrtli v dotazníku odpověď „nemohu 

posoudit“. Toto procento si vysvětluji tím, že tito lidé nejspíše nesrovnávají ceny 

s konkurencí nebo nákup prováděli před dlouhým časem.



41

12) Otázka týkající se výprodejů a akcí. Je zaměřená na  fakt, jestli si zákazníci 

prohlíží slevové nabídky a výprodeje a zda má vůbec cenu se jimi zabývat. Respondenti 

mohli označit právě jednu odpověď. 

Graf č. 10 - Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

Tento graf by se dal rozdělit na dvě části, a to na část respondentů, která se na výprodeje 

spíše dívá a sleduje je a na část, kterou tyto cenové nabídky nezajímají. Po sečtení 

červené, žluté a zelené části grafu nám dá výsledek 82%. Z toho můžu usoudit, že 

těchto 82% zákazníků se na slevy nebo výprodeje alespoň jednou podívá. Zbylých 18% 

se o tyto slevy nezajímají a můžu tak usoudit, že přišli do obchodu pro nákup konkrétní 

věci za zjištěné peníze. Obchod Sportex.cz má momentálně kategorii věnovanou pouze 

výprodeji, kde jsou na prodej věci, které majitel už nemá v plánu dál dovážet a chce je 

co nejrychleji prodat za nízkou cenu. 
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13) Otázka číslo 11 je zaměřená na produkt. Zjišťuji, jak jsou zákazníci 

spokojeni s nabídkou produktů na stránkách obchodu. Jedná se o polozavřenou otázku, 

kde se mohli respondenti podrobně popsat svoje názory.

Graf č. 11 - Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

Jelikož se Sportex.cz zabývá specializací pouze na míčové sporty a plavání, je zřejmé, 

že jeho nabídka bude omezena jenom na produkty týkající se těchto sportů. Jelikož se 

jedná o specializovaný obchod, je důležité, aby nabídka byla rozmanitá. Výsledky jsou 

celkem uspokojující. Téměř 9% uvedlo, že nabídka produktů je pro ně nedostačující. 

V rozepisujících otázkách se někteří respondenti vyjádřili, že by uvítali více produktů 

zaměřené na ženy. 
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14) a 15) Tyto otázky se zabývají popisky u produktů. Především jde zde o to, 

zda přináší zákazníkům dostatek informací. Odpověď byla možná právě jedna a u 

odpovědi Nedostatečné se v další otázce mohli respondenti vyjádřit, co jim chybí.

Graf č. 12 – Vlastní tvorba podle výsledků www.vyplnto.cz

Pouze 2% respondentů uvedlo, že u produktů je málo informací. Jelikož si obchod 

Sportex.cz zakládá na velké informovanosti a originálních popiskách u produktů, je 

tento výsledek docela uspokojující. Je třeba se však zaměřit na starší produkty, které 

mají nedostatečné informace. Velmi tomu pomohou i recenze psané od samotných 

zákazníků. U všech produktů je třeba dát možnost položit jakoukoliv otázku odpovědné 

osobě za produkty.

16) Tato otázka je zaměřená hlavně na vizuální a technickou stránku obchodu 

Sportex.cz. Podle známek 1(nejméně) - 5(nejvíce) měli respondenti ohodnotit obchod 

podle jednotlivých aspektů. Konkrétně se jednalo o tom, zda jsou stránky přehledné, 

moderní, aktuální, zajímavé a technologicky propracované.
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PODOTÁZKA PRŮMĚR ROZPTYL

Přehledné 3.226 1.895

Moderní 3.14 1.454

Zajímavé 3.14 1.239

Aktuální 3.172 1.734

Propracované (technolog.) 3.022 1.075

Tabulka č. 1 – Vlastní tvorba podle výsledků z www.vyplnto.cz

Z tabulky je patrné, že žádná vlastnost nijak nevyčnívá ani nezaostává. Pokud bychom 

vzali průměr mezi 1 a 5, tak bychom dostali hodnotu rovné 3. Můžeme tedy usuzovat, 

že všechny vlastnosti obchodu jsou podle výsledků velmi mírně nadprůměrné. 

Odpovědi tedy nemají přílišnou vypovídací hodnotu. 

17) a 18) otázky jsou filtrační. Zjišťovány byly pouze základní údaje jako 

pohlaví respondentů a jejich věk. Dotazník vyplnilo 54 mužů a 39 žen. Nejvíce byla 

zastoupena věková kategorie 36 -50 let s téměř 40%. Čtvrtina respondentů byla 

z věkové kategorie 26-35. Tento graf odráží nejvíce i cílové zákazníky obchodu 

Sportex.cz.

Graf č. 13 - Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz



45

Graf č. 14 - Výsledek výzkumu zpracovaný podle www.vyplnto.cz

19) Předposlední otázka je nepovinná a záleželo pouze na respondentovi, jak na ní 

odpoví. Otázka je rozepisovací a měla zjistit, zda zákazníkům v obchodu Sportex.cz

něco nechybí a pokud ano, tak co. Na tuto otázku odpovědělo 19 respondentů. 

Odpovědi jsou v přesném znění níže.

 Ani ne, co není u Vás, koupím jinde, ale zatím se to nestalo

 Ano, nabídka sportovních pomůcek pro ženy

 Fight móda

 Jednání s Vámi moc dlouho trvá. Chtěli bychom navštívit váš podnik, 

prohlednout a zkusit Vaše zboží. 

 Kamenný obchod 

 Málo se věnujete Volejbalu, přesto že to je nejmasovější sport v republice 

 Nic, já už jsem starej a nemůžu :) možná doplňky stravy, vitamíny, atd.

 Poptávala jsem třeba samonafukovací karimatku

 Kamenný obchod, prodejna

 Tenis

 Větší výběr konkrétních odvětí sportu rozhodčí atd
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 Vše co se týká směru TAE-BO. Třeba oblečení s nápisy, bandáže originál tae-bo

 Ne (7x)

20) Poslední otázka je taktéž nepovinná. Respondent se mohl vyjádřit celkově 

k obchodu Sportex.cz. Byl požádán o připomínky nebo nápady, které by rád uvítal. Z 93 

respondentů se jich vyjádřilo 7. Přesné odpovědi jsou vypsány níže.

 Jste nejvíc nejlepší

 Mám výborné zkušenosti s tímto obchodem

 Nemám připomínky (2x)

 V celku jsem spokojen, co hledám u Vaší firmy jsem v podstatě našel, akorát 

výběr daných témat by mohl být přehlednější a konkrétnější. Sledované trendy 

atd.

 Vase pekne zbozi neni znamo v Rusku. Mam zajem o uvedeni Vaseho zbozi na 

nove trhy v Rusku. Yury. Yekaterinburg. Rusko

 Věnujte se více masovému sportu

5.2 SWOT Analýza

Silné stránky

- Spolupráce s profesionálními sportovci a kluby

- Většina zboží skladem

- Výdejní sídlo v Praze

- Nákup bez registrace

- Úzká specializace sportů

- Flexibilita a individuální přístup

- Odborné články a recenze
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Slabé stránky 

- Bez kamenné prodejny

- Zaměření pouze na některé sporty

- Není možnost platit kartou

- Vyšší cenová hladina

- Malá propagace webu

- Technická nedokonalost

Příležitosti

- Kamenná prodejna

- Spolupráce s novými dodavateli

- Proniknutí na zahraniční trh

- Spolupráce s novými kluby a oddíly

- Vytvoření dobrého jména

- Tvorba podpůrných webů

- Vlastní dovoz zboží

Hrozby

- Zvýšení konkurence

- Zastaralý software

- Ukončení spolupráce s dodavateli

- Snížení poptávky

- Zvýšení nákupních cen (snížení marží)
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6. Diskuze k výzkumu

Hlavním zdrojem informací byl v této práci elektronický dotazník. Očekávaná 

návratnost vyplněných dotazníků byla vyšší, než tomu bylo ve skutečnosti. Z celkových 

2377 poslaných e-mailů jich dotazník vyplnilo pouze 93. To potvrzuje fakt, že celková 

návratnost elektronického dotazování je velmi nízká. Takto nízké procento 

zúčastněných může být z několika důvodů. Obchod Sportex.cz vznikl v roce 2008, tedy 

je možné, že mnoho e-mailových adres přestalo existovat, nebo je respondenti 

nepoužívají. Dalším a to asi největším důvodem vidím „newslettrovou slepotu“, kdy 

zával e-mailů z jiných obchodů či stránek přestávají lidé vnímat a rovnou je odstraňují, 

aniž by si je přečetli. Samozřejmě je zde i možnost prostého nevyplnění z jiných 

důvodů, například neochoty nebo mála času. I přes nízkou návratnost se mi podařilo

zpracovat informace a dojít k opatřením, která by zlepšila marketingový mix obchodu.

Dotazník byl aktivní na webových stránkách 14 dní a poté už jej nebylo možné 

vyplňovat. Tato lhůta byla zvolena jako jedna z možností předplaceného účtu Premium 

a také pro urychlení procesu vyhodnocování. Při sledování počtu vyplněných dotazníků 

dosáhl nejvyšší nárůst první 3 dny. Další dny už počet přibývajících dotazníků velmi 

klesl. To přisuzuji domněnce, že pokud respondent neodpověděl hned, neodpověděl již

vůbec. Pro lepší návratnost dotazníků mohla být zavedena strategie typu, pokud 

vyplníte dotazník, získáte u nás 5% slevu na nákup. Kód pro tuto slevu by byl zveřejněn 

v děkovné části na konci dotazníku. Vidina slevy by mohla zaujmout zákazníky, kteří 

by pak ochotně vyplnili dotazník.

Dotazník tvořilo nejprve 17 otázek. Po konzultaci s majitelem obchodu byly

přidány ještě 3 otázky a to konkrétně číslo 4), 5) a 20). Jsem si vědoma, že některé 

otázky měly velmi malou vypovídající hodnotu a v dotazníku ani být nemusely. Jedná 

se o otázku č. 6 a č. 16. Nejzajímavějších odpovědí bylo u otevřených otázek, kde se 

respondenti mohli nezávazně vyjádřit. Jejich připomínky pomohly nastínit nový model 

marketingového mixu. Jedná se zejména o otázky č. 4, 19 a 20. Rozdělující otázka číslo 

3 mohla mít lépe konkretizované odpovědi. Odpovědi sice ukazují, jaký vyhledávač 

přivádí nejvíce zákazníků, ale už nevysvětluje jakým způsobem, zda přes vyhledávač 

nebo placenou reklamu PPC. Zjednodušené možnosti odpovědi byly vybrány, protože 

ne všichni vědí, co je PPC a přední umístění díky SEO optimalizaci.
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Grafy č. 5, 6 a 12 musely být upraveny, z důvodu nesmyslných odpovědí 

respondentů u otázek s polozavřenou odpovědí nebo opsání již nabízených odpovědí. 

Jednalo se o duplicitní odpovědi, odpovědi typu „dkdj dsdkd kdkjk“ nebo odpovědi 

nesouvisející s výzkumem. Ostatní grafy jsou původní, vygenerované webovou 

stránkou vyplnto.cz. 
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7. Návrh marketingového mixu

Pomocí elektronického dotazování, SWOT analýzy a pozorování jsem dospěla 

k návrhu nového marketingového mixu, který zlepší chod obchodu. Jednotlivé návrhy 

jsou vytvořeny pro jednotlivé nástroje marketingového mixu.

7.1 Produkt

Podle výsledků dotazování a z vlastního pozorování navrhuji, aby byl obchod 

úzce zaměřen pouze na míčové hry a plavání. Přílišné zaměření na mnoho sportů 

snižuje specializaci a obchod by nebyl konkurenceschopný. To znamená věnovat se 

naplno především volejbalu, házené, basketbalu, nohejbalu, fotbalu a plavání. Sporty 

jako stolní tenis a bojové sporty bych vyřadila postupně z nabídky. Vyřazení by 

proběhlo pomocí výprodejů, kdy by na zboží tohoto druhu byla zvýhodněná cena. Jako 

další doplňkové zboží bych vyzdvihla zejména sportovní oblečení a boty. Při 

dotazování tyto položky byly nejvíce zmiňované a navíc se dají perfektně použít u 

všech míčových sportů. Touto specializací si může obchod vytvořit dobré jméno a 

uznání. Myslím, že klíčem k úspěchu Sportex.cz je nedělat všechno a nic, ale dělat 

jednotlivé věci kvalitně a zaměřit se pouze na některé sportovní odvětví.

Samozřejmostí specializace je široký výběr produktů na daný sport a hlavně 

mnoho informací. Zákazník musí mít pocit, že tomu obchodník rozumí. Jako nové 

opatření bych doporučila zkvalitnění všech popisků produktů a tím pádem by vzrostla 

informovanost zákazníků. Jako další bod je zavedení poradny nebo diskusního fóra u 

jednotlivých sportů. Majitel by zde psal recenze nebo informace o daném sportu a všech 

příslušenství, které k danému sportu náleží. Z výsledků je patrné, že pouze 35% 

dotazovaných si myslí, že obchod Sportex.cz nabízí velký výběr. Pro uspokojení všech 

zákazníků je třeba toto procento zvýšit. Při vyhodnocení jsem také dospěla k závěru, že 

obchod se musí více věnovat také sportovnímu příslušenství pro ženy, co se týká bot, 

oblečení a doplňků.
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7.2 Cena

Téměř 63% dotazovaných si myslí, že cena odpovídá kvalitě. Zbylých 24% 

nemůžou posoudit. Pro 10% respondentů je cena vyšší než očekávali a pouze pro 3% 

byla cena nižší, než očekávali. Výsledky jsou celkem uspokojující, a tudíž není třeba 

nijak zásadně měnit cenovou politiku obchodu. Přesto v otázce č. 5, proč lidé nakupují u 

konkurence, byly často zmiňovány cenové důvody. Není třeba být za každou cenu co 

nejlevnější, je třeba sledovat konkurenci a vyvíjení ceny. 

Větší pozornost bych zaměřila na cenové akce, výprodeje a slevy. Z výsledků je 

jasné, že 82% lidí tyto cenové výhody zajímají. Jako možnost další cenové výhody a 

podpory prodeje bych navrhla řešení týdenní slevové akce. Každý týden by bylo v akci 

nějaké zboží za bezkonkurenční cenu, avšak takovou, aby majitel měl stále alespoň 

minimální marži. Snížená marže by byla vykompenzována větším množstvím odběru. 

Loajalita zákazníků k obchodu je poměrně velká (viz otázka č. 1) a týdenní obměna 

zboží v akci by mohla znamenat větší návštěvnost webu. O týdenních akcích by byli 

zákazníci informováni pomocí Facebook stránek a newsletterů. 

Dalším návrhem je možnost množstevní slevy u jednotlivých produktů. U 

každého produktu by byla informace o běžné ceně za 1 kus a navíc informace o možné 

slevě a aktuální ceně při odběru X kusů. Například 1 volejbalový míč Gala 5591S za 

1149,-Kč. Při odběru 4 kusů a více bude vaše cena pouze 999,-Kč. Toto je pouze 

příklad. Přesné rozhodnutí o množství a ceně by bylo závislé na uvážení majitele.

Celkovou cenu za zboží také velmi ovlivňuje poštovné. Pokud bude cena 

produktu sebenižší a bude vysoké poštovné, zákazníci budou raději nakupovat u 

konkurence. Momentální cenová hladina poštovného je průměrná až vyšší ve srovnání 

s konkurencí. Navrhuji projednat ceny s obchodními zástupci České pošty a soukromé 

služby PPL a pokusit se sjednat lepší podmínky. Pokud by byl majitel úspěšný, cena 

dopravy by tak mohla ještě klesnout a snížit tak celkový obnos, který musí zákazník 

zaplatit.



52

7.3 Propagace

Hlavním zdrojem, jak se zákazníci dozvědí o obchodu Sportex.cz je určitě 

vyhledávání na internetu. Výzkum ukázal, že nejvíce lidí chodí z vyhledávačů Seznam a 

Google. Navrhuji tedy dvě strategie propagace. 

1. Udržet a posílit nynější situaci ve vyhledávačích Seznam a Google. Jedná se 

konkrétně o zkvalitnění reklamy PPC a SEO optimalizace. 

2. Získat si pozici na ostatních vyhledávačích jako je Atlas.cz a Centrum.cz. 

I přesto, že jsou Seznam i Google nejpoužívanějšími vyhledávači v Česku, ne každý 

s nimi pracuje. Reklama PPC by nemusela být tak agresivní a rozsáhlá, ale stačila by 

pouze v základní formě na vybrané produkty obchodu Sportex.cz.

Doporučení známých (word of mouth) je druh propagace, která je vůbec ze 

všech nejúčinnější a obchod téměř nic nestojí. Avšak aby tato propagace mohla 

fungovat, je třeba, aby obchod skutečně splňoval očekávání zákazníků a plnil svoje 

závazky. Doporučení známých může fungovat i v elektronické podobě a to programem 

„Ověřeno zákazníky“. Zákazníci zde vypisují zkušenosti s obchodem a doporučují nebo 

naopak varují před nákupem v obchodu. Taková aplikace by mohla výrazně pomoci 

obchodu při kladných zkušenostech. To, že má nějaký obchod tuto aplikaci, také 

vyjadřuje fakt, že se nemusí za co stydět a to budí v zákaznících důvěru. Pro obchod 

Sportex.cz bych tuto aplikaci rozhodně doporučovala.

Z výzkumu a ze SWOT analýzy také vyplývá, že určitou příležitostí by byla 

kamenná prodejna na dobře dostupném místě. Více než 1/3 zákazníků volí osobní odběr 

zboží, proto by jistě uvítali prodejnu, která je dobře dostupná. Kamenný obchod dává 

také možnost přilákat lidi z ulice, což by zvedlo návštěvnost a tím pádem nárůst 

prodeje. Propagace by v tomto případě byla formou označení obchodu s bannery a 

plakáty a samozřejmě výloha s vystavenými produkty.

V další propagaci, kterou majitel současně dělá (viz kapitola 4.3), by měl 

pokračovat i nadále. Jedná se o placené články, výměna odkazů a spolupráce se 

sportovními kluby. 
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7.4 Distribuce

Tento nástroj marketingového mixu dopadl ve výzkumu asi nejlépe ze všech. Co 

se týká možností druhu přepravy, tak v drtivé většině jsou zákazníci s výběrem doručení 

zboží spokojeni. Co může být však zlepšeno, tak je komunikace se zákazníkem 

v případě pozdního doručení objednávky. Majitel garantuje na svých stránkách doručení 

zboží, které je skladem, do druhého dne. V rámci času objednávky spadá do včasného 

doručení i doba 3 dnů. Pokud majitel ví, že zboží do té doby nebude moci odeslat, měl 

by neprodleně uvědomit zákazníka o stavu jeho objednávky a přibližného času 

doručení. Zboží jde k zákazníkovi i cestou osobního odběru, kdy si ho zákazník sám 

vyzvedne. O možnosti vyzvednutí musí být také hned informován. 

Jako další bod navrhuji zlepšit distribuci ve směru osobních odběrů. Nyní lze 

použít odběrné místo (kancelář ve dvoře obytného domu) pro vyzvednutí objednávek na 

Praze 4. Internetový obchod může částečně fungovat také jako kamenný obchod, který 

by mohl přivést zákazníky tzv. z ulice nebo zákazníky, kteří si obchod najdou na 

internetu, ale neudělají objednávku a do výdejny zajdou přímo. Přínosem by bylo 

zavedení kamenné prodejny s výlohou na dobře viditelném místě v Praze s možností 

okamžitého nákupu bez objednávek. Jelikož majitel nyní platí nájem za prostory 

výdejny, investice do viditelnějšího místa na ulici by se vrátila právě v podobě nových 

zákazníků. Sportex.cz by tedy vydělával jak online prodejem tak přímým prodejem. 
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8. Závěr 

Díky elektronickému dotazování a SWOT analýze jsem dospěla k návrhu, jak 

zlepšit marketingový mix internetového obchodu Sportex.cz. Výsledky výzkumu měly 

dobrou vypovídající hodnotu. V dotazování, které bylo zaměřeno na jednotlivé nástroje 

marketingového mixu, nedopadly výsledky špatně. Zákazníci jsou průměrně spokojeni, 

takže nebylo třeba vymýšlet žádné radikální řešení, nýbrž jen opravdu návrhy na 

zlepšení obchodu Sportex.cz

Jako hlavní návrhy z oblasti produktu bych vyzdvihla zaměření pouze na sporty 

volejbal, basketbal, nohejbal, fotbal, házená a plavání. Toto zaměření zvýší specializaci 

na jednotlivé sporty. Jako další bod je rozšíření nabídky oblečení a bot pro ženy, jelikož 

momentální nabídka zvýhodňuje spíše muže. Obecně u produktů doporučuji zlepšovat 

popisky, které musí být originální a musí co nejlépe zákazníkovi popsat produkt. 

Návrhů na zlepšení ceny jako nástroje marketingového mixu je několik. Týkají 

se především cenových akcí a slev. Navrhuji zavést množstevní slevy na jednotlivé 

produkty. Zpravidla čím větší množství, tím větší sleva. Dále upřednostňuji týdenní 

akce na vybrané zboží, které bude mít bezkonkurenční cenu. Obměna zboží na určitý 

časový interval, by zvýšila sledovanost stránek. Cena u internetového obchodu 

nesouvisí pouze s produktem, ale také s poštovným. Snížení poštovného sníží také 

celkovou částku za zboží. Doporučuji majiteli snížit ceny poštovného na cenu 

srovnatelnou s konkurencí, ale zároveň neprodělávající.

V propagaci doporučuji dvě strategie. První strategie je pokračování 

v současném způsobu propagace. Znamená to udržovat si vysoké pozice ve 

vyhledávačích pomocí SEO optimalizace a PPC reklamy a to především na Seznam.cz a 

Google.cz. Druhou strategií je zaměření na méně používané vyhledávače, jako je Atlas 

a jiné. Dále by bylo přínosné zaregistrovat se do aplikace „Ověřeno zákazníky“, která 

by přinesla důvěryhodnost obchodu.

Významnější zásah do distribuce není v tomto případě třeba, přesto navrhuji 

zlepšit distribuci formou osobních odběrů. Zákazníci mají možnost vyzvednout 

objednané zboží ve výdejně. Pokud by existovala běžná prodejna na dobře dostupném 

místě, Sportex.cz by získal zákazníky tzv. „z ulice“. Zboží by se tak k zákazníkům 
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dostalo nejen prostřednictvím internetu, kdy si ho musí zákazník nejdříve najít, ale také 

přímo osobním prodejem. 

Všechny návrhy mají pouze doporučující charakter. Jejich cílem je nastínit 

možné zlepšení internetového obchodu Sportex.cz. Nyní je na majiteli, zda se k jejich 

realizaci rozhodne.
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Příloha 1

Dotazník pro zlepšení služeb obchodu Sportex.cz

Milí zákazníci

S vyplněním tohoto dotazníku nám velmi pomůžete zlepšit naše služby a přispějete ke 

spokojenosti současným i budoucím zákazníkům. Budeme velmi rádi, když se k daným

otázkám upřímně vyjádříte. Vámi poskytnuté informace a údaje budou použity pouze 

pro potřebu obchodu Sportex.cz a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů nebudou zneužity. Dotazník vznikl ze spolupráce s Fakultou tělesné výchovy a 

sportu UK v Praze. Předem děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku, který Vám 

nezabere více než 5 minut.

1) Kolikrát jste nakupoval/a v internetovém obchodu Sportex.cz?

A) 1x

B) 2x

C) více než 2x

2) Jak jste se o nás dozvěděli?

A) Vyhledávání na internetu – pokud jste odpověděli A – ot 4

B) Přes doporučení známých

C) Reklama

D) Jinak – vypište

3) Jakým internetovým vyhledávačem jste nás našli?

A) Seznam

B) Google

C) Atlas

D) Centrum



E) Jiný – vypište

4) Nakupujete u konkurence?

A) Ano

B) Ne

5) Jaké produkty nakupujete u konkurence a proč?

Rozepisovací

6) Co u nás oceňujete nejvíce?

A) Výhodná cena

B) Dostupnost skladem

C) Individuální přístup

D) Přehlednost nákupu

E) Jiné- vypište

7) Jak jste byli spokojeni s dodáním vašeho zboží?

A) Byl/a jsem s dodáním spokojen/a

B) Doručení s velkou časovou prodlevou

C) Zboží mi nebylo doručeno vůbec

D) Doručeno mi bylo něco jiného, než jsem si objednal

E) Jiné – vypište

8) Chybí vám u nás kromě České pošty, PPL a messengera po Praze ještě nějaký druh 

přepravce? (Při odpovědi Ne –ot 10)

A) ANO

B) NE



9) Jaký druh přepravce Vám chybí?

Rozepisovací

10) Do jakého dne vám bylo doručeno Vámi objednané zboží?

A) Do druhého dne

B) Do 3 dnů

C) Více jak 3 dny- byl/a jsem informován/a o termínu předpokládaného doručení

D) Více jak 3 dny- nikdo mne o pozdním doručení neinformoval

E) Zboží jsem si vyzvedl/a osobně na prodejně

11) Jak jste spokojeni s cenami obchodu Sportex.cz?

A) Cena odpovídá kvalitě

B) Ceny jsou vyšší, než jsem očekával/a

C) Ceny jsou nižší, než jsem očekával/a

D) Nemohu posoudit

12) Všímáte si cenových zvýhodnění, slev, doprodejů a akcí?

A) Ano, vždy si prohlédnu všechny výhodné nabídky

B) Ano, prohlédnu si jich pár

C) Občas se podívám

D) Spíše ne

E) Ne, nezajímají mě



13) Jak jste spokojeni s nabídkou produktů e-shopu sportex.cz?

A) Malý výběr, málo nabízených produktů

B) Velký výběr, rozmanitost

C) Ani moc, ani málo

D) Jiné – vypište

14) Informace na stránkáchSportex.cz o jednotlivých produktech jsou: (při odpovědi A 

navíc otázka 15)

A) Nedostatečné-málo informací

B) Dostatečné – základní informace

C) Nadprůměrné- více informací než kdekoliv jinde

15) Jaké informace Vám chybí?

Rozepisovací

16) Jak hodnotíte internetové stránky obchodu Sportex.cz?

A) Přehledné

B) Moderní

C) Zajímavé

D) Aktuální

E) Propracované (technologicky)

17) Pohlaví

A) Žena

B) Muž



18) Věk

A)méně než 15

B)15-25

C)26-35

D)36-50

E)51 a více

19) Je něco, co Vám u nás chybí? (Nepovinná)

Rozepisovací

20) Pokud máte nějaké připomínky k obchodu Sportex.cz, budeme rádi, když se o ně 

podělíte. (Nepovinná)

Rozepisovací



Příloha 2

Podoba poslaného e-mailu s dotazníkem

Odesílatel: obchod@sportex.cz

Předmět: Náš obchod podle Vašich představ

Text: Jste spokojeni s nákupen v našem obchodě Sportex.cz? Jsme na sebe kritičtí a 
snažíme se naše služby stále vylepšovat. 

Budeme srdečně rádi, když nám pomůžete vyplnit náš dotazník, který jsme vytvořili ve 
spolupráci s UK Fakulty tělovýchovy a sportu. Dostanete možnost se přímo vyjádřit a 
kriticky nám sdělit svůj názor o chodu našeho obchodu. Dotazník nezabere více jak 
4min času a je zcela anonymní. Údaje poslouží pouze k našim účelům. 

Vyplnit dotazník

Novinky z dnešního dne: 

Dáváme zboží zdarma, více informaci..

K dnešnímu dni jsme opět zlevnili přepravu PPL za 129,- Kč včetně dobírky, více 
informací..

--------------------------------------------------------------------------------------

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a získejte přehled o akcích a novinkách. 

http://www.facebook.com/sportex.cz

Přejeme Vám pěkný den 

Svatoslavova 503/17, Praha 4, 140 00 

www.sportex.cz , obchod@sportex.cz

tel.. +420 721 347 527 

-------------------------------------------



Tento e-mail Vám byl odeslán, protože jste registrovaný zákazník nebo jste přihlášen k 
odběru e-mailového zpravodaje. 

V případě, že si již nepřejete zasílat další informace z emailového zpravodaje můžete 
zrušit svoji registraci na této adrese: 

http://www.sportex.cz/odhlaseni-zpravodaje/



Příloha 3

Vzhled webových stránek obchodu Sportex.cz

Zdroj www.sportex.cz ze dne 28. 6. 2011


