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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o konceptu loajality zákazníka ve výzkumu značky. 

Práce je rozdělena na 2 základní části. První část je teoretickým úvodem do 

problematiky konceptu loajality zákazníka ke značce – definice základních pojmů, 

rozbor konceptu loajality, historického kontextu, jejího vnitřního dělení, možných 

metod měření a vybraných teoretických přístupů dle různých autorů. Následuje přehled 

několika metod měření, vycházejících především z uvedených teoretických přístupů, 

které používají vybrané agentury pro výzkum trhu k měření loajality v praxi. 

Navazuje část praktická, kterou tvoří vlastní výzkum loajality zákazníka s 

nejčastěji používanými metodami. Základem jsou 3 metody měření – Loajalitní model 

agentury Millward Brown, metoda TRI*M agentury Aisa a metoda Net promoter score. 

Podstatou praktické části je porovnání výsledků těchto metod měření loajality, které 

vycházejí ze stejného vzorku respondentů – stejné osoby ve stejnou chvíli stejně loajální 

ke zkoumané značce. Na konci práce najdeme výsledky výzkumu porovnány mezi 

sebou navzájem a několik diskuzí k tématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

Abstract 

Diploma thesis is about loyalty concept of customer in brand research. Thesis is 

divided into 2 parts. First part is theoretical introduction into concept of brand loyalty – 

definition of main terms, analysis of loyalty concept, historical context, possible 

methods of measurement and chosen theoretical approaches of various authors. Follows 

overview of measurement methods used by chosen market research agencies for loyalty 

measurement in practice. Those methods are derived from given theoretical approaches. 

Practical part consists of own loyalty research by mostly used methods. There 

were 3 methods used – Loyalty method by Millward Brown, TRI*M used by Aisa 

agency and Net promoter score, that is often used by companies for „self made“ loyalty 

research.  The aim is to compare results of those 3 methods of loyalty measurement. 

The same sample of respondents was used – the same people in the same time with the 

same attitude to chosen brand. Results were compared to each other and enriched by 

several discussions. 
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Způsoby provádění aplikovaného výzkumu na příkladu výzkumu značky 

 

Cíle práce: 

 V oblasti aplikovaného výzkumu – na příkladu výzkumu značky budu 

analyzovat proprietární metodiku versus tailor-made přístup (výzkum „na míru“, bez 

zafixované metodiky). Popíši výhody a nevýhody jednotlivých přístupů z pohledu 

zadavatele i realizátora. Vzhledem k jejich odlišnosti (proprietární se zafixovanou 

metodikou versus tailor-made výzkum dělaný přímo na zakázku) rozeberu dopady na 

jejich vnitřní a vnější validitu, dále také na možnosti a limity utilizace jejich výsledků a 

jejich transparentnost. 

Odlišnost těchto dvou přístupů budu demonstrovat na case study ( typická 

proprietární metodika Millward Brown (se svým výzkumem značky BrandDynamics) 

v porovnání s tailor made metodikou jiné agentury pro výzkum trhu). 

Cílem práce je ověřit hypotézu, že proprietární výzkum je propracovanější a má 

méně interpretačních chyb, oproti tomu forma tailor-made lépe vyhovují přání 

zadavatele. 

Pokud se tato hypotéza ukáže jako platná, mým cílem bude stanovit sadu 

opatření, které minimalizují chyby ve výzkumu tailor-made, a zvýší tak jejich 

vypovídací schopnost pro zadavatele. 

 

Postup: 

V teoretické části nejprve popíši teorii nákupního chování, rozhodování 

spotřebitele a co je to vlastně značka (brand), která rozhodování spotřebitele značně 

ovlivňuje a proč má výzkum značky pro zadavatele takový význam.  

Dále se budu věnovat jednotlivým metodologickým aspektům výzkumu značky (brand 

equity), se zaměřením zejména na: 

1. Metodu měření výzkumu značky. 

2. Definování cílové populace. 
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3. Baterii otázek v dotaznících. 

Nejdříve popíši metodiku po teoretické stránce, se zaměřením na metody, užívané v 

České republice, abych poskytla teoretický rámec case study. 

V praktické části budu analyzovat konkrétní příklady výzkumu hodnoty značky 

– proprietární a rozšířenou metodiku Millward Brown- BrandDynamics, která bude 

porovnána s konkrétním tailor-made výzkumem. Budu je porovnávat z hlediska 

metodologického – zda ve výzkum tailor made, kdy dotazník je vytvářen na míru 

potřebám klienta, byla vytvořena kvalitní metodika, tedy nakolik dosahuje kvalit 

ověřených postupů proprietární metodiky. A v případě proprietární, zafixované 

metodiky - nakolik je možno přizpůsobovat tento dotazník přáním zadavatele, tedy 

nakolik dosahuje flexibility tailor made výzkumu. Dalším kritériem srovnání bude fakt, 

jak na jednotlivé přístupy nahlíží zadavatel – na základě čeho preferoval jednu 

z uvedených metod. Pro zjištění důvodu výběru typu výzkumu zadavatelem a 

následného přínosu a praktického dopadu pro něj budou realizovány hloubkové 

rozhovory se zadavateli. 

 

Použité metody: 

Zvolený research design pro tuto práci je case study výzkumu značky 

(komparací konkrétního případu proprietární metodiky Millward Brown – výzkum 

BrandDynamics  v porovnání s výzkumem „na míru“ jiné výzkumné agentury). Desk 

research dotazníků (jakými otázkami se dopracují výzkumné agentury k určení hodnoty 

značky a jaké z nich vytváří výstupy). Dále zrealizuji hloubkové rozhovory se 

zadavateli výzkumu (otázky na důvod jejich preference jednotlivých typů výzkumů a 

jejich přínos pro firmu – tedy definuji i jejich praktické využití). 
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1. Úvod 

V dnešním světě jsou značky často považovány za nejdůležitější konkurenční 

výhodu. To vyplývá z vyjádření osob zodpovědných za vývoj značky, např. ve firmách 

Generali, Česká pojišťovna apod. V souvislosti s tímto faktem velmi roste zájem o 

jejich měření. Průzkum značky umožňuje změřit sílu značky, dokáže identifikovat její 

silné i slabé stránky, umí zjistit, jak si na tom značka stojí s loajalitou zákazníků, popsat 

image značky a umí toho ještě mnohem více. Pokud se podíváme na odbornou 

literaturu, zjistíme, že v mnoha textech o měření značky se opakuje význam měření 

loajality jako velmi důležitého prediktoru fungování firmy. S tímto tvrzením souhlasím, 

neboť právě loajalita je základem pro prosperitu značky – především protože loajální 

zákazníci opakují nákupy značky a tím pro značku znamenají jistotu tržeb. 

Firmy si pro měření značky vybírají agentury, kdy se ve výběrových řízeních 

dívají na cenu, rychlost, způsob sběru dat. Zabývají se však i otázkou, jakým přesným 

způsobem agentury značku (konkrétně loajalitu ke značce) měří?  Může se stát, že stejní 

lidé budou kvůli jiným otázkám ke stejné značce dle jedné agentury loajální a podle 

druhé nikoliv? Hraje způsob měření loajality významnou roli ve výsledcích?  

Je několik agentur, které mají své standardizované metody pro měření loajality 

zákazníka. Mají různá teoretická východiska, způsob měření a následné interpretace. 

Mezi ty známé patří metoda dvou velkých mezinárodních agentur pro výzkum trhu. 

Jsou jimi agentura Aisa se svou metodou Tri*m, agentura Millward Brown s metodou 

Loajalitní model a Net promoter score, která sama není používána jednou agenturou, ale 

především firmami samotnými, vzhledem ke své jednoduchosti dotazování a následné 

interpretace. V této práci jsou popsány teoretické přístupy k vnímání loajality a 

možností jejího měření. Následují praktické příklady z metod vycházející a jejich 

srovnání na stejném vzorku respondentů. Vycházím z předpokladu, že stejný vzorek 

osob bude ke stejné značce ve stejnou chvíli stejně loajální. Otázkou zde zůstává, jak 

tuto loajalitu různé metody dokážou zpracovat, jaká data z nich lze získat a nakolik se 

tyto výstupy budou shodovat.  
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2. Vymezení úlohy práce a metodologie 

2.1 Formulace výzkumného problému 

Na základě výzkumu Ogilvy (Ogilvy 2012) bylo zjištěno, že nejmenší důvěra 

mezi lidmi je v předvolební průzkumy. To je způsobeno prezentovanými rozdílnými 

výsledky různých agentur, které používají jiné metody měření pro předvolební 

průzkumy.  

Je stejný problém i u jiných typů výzkumů a jejich metod měření? 

Výzkum značky je vzhledem k stále rostoucímu významu silné značky, jež je 

považována za velmi důležitou konkurenční výhodu, hojně vyhledávaným produktem 

mnoha firmami, za který vydávají i stovky tisíc ročně a marketéři na základě výsledků 

z těchto výzkumů utrácí další miliony za posílení značky na trhu. Několik agentur pro 

výzkum trhu má léty ověřený výzkumný nástroj pro výzkum značky, jiné firmy s ním 

začínají nebo se snaží vytvořit výzkum „na míru“.  

Tedy vyvstává otázka: Můžeme najít, stejně jako ve výzkumu politickém, 

problém v různých výsledcích měření hodnoty značky, nebo se podobný problém ve 

výzkumu značky nevyskytuje, tedy různými nástroji pro měření jejich hodnoty různých 

výzkumných agentur dosáhneme stejných výsledků? 

Vzhledem k rozsahu výzkumu značky si jako „reprezentanta“ zvolím část 

výzkumu - měření loajality zákazníka, který vnímám jako základ výzkumu hodnoty 

značky (brand equity). Je krom jiných předností také základem pro odhad vývoje obratu 

firem a jejího ocenění (stanovení finanční hodnoty značky).  Totiž značka s dobrou 

základnou loajálních zákazníků predikuje jistotu tržeb spíše než značka s minimem 

loajálních zákazníků, přináší očekávaný zisk, a je tedy pro firmu důležité zjistit, jak jsou 

na tom její zákazníci s loajalitou. V průměru totiž stojí firmu šestkrát více prostředků 

(krom peněž myšleno i úsilí, času a energie) získat si nového zákazníka, než si udržet 

toho stávajícího (Chlebovský 2005). Zároveň také najdeme výzkumy dokazující, že 

zákaznická loajalita má hodnotu desetinásobku jednoho samotného nákupu, kdy 

pravděpodobnost prodeje stávajícímu zákazníkovi se pohybuje kolem 60-70 %, oproti 

pravděpodobnosti prodeje novému zákazníkovi, která se pohybuje mezi 5-20 % 

(Incoma research 2013). 
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2.2 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je podat přehledné, souvislé a komplexní informace o 

vybraných metodách zjišťování loajality zákazníka – porovnat přístupy a identifikovat 

rozdíly. Pro mou práci jsem vybrala konkrétní existující a používané metody výzkum 

loajality od známých a významných výzkumných agentury Millward Brown, Aisa a 

k porovnání jednodušší metodu Net promoter score. V práci jsou rozebrány nejprve 

z teoretického hlediska - definice a operacionalizace pojmů, možnosti jejich aplikace za 

různých podmínek a pro různé případy a jsou zmíněny i jejich možné interpretace 

zákazníkovi.  Desk research jsou doplněny informacemi přímo od odborníků na tento 

druh výzkumu ze jmenovaných agentur. Následuje praktická část  - vlastní výzkum, kde 

uvedené metody měření loajality jsou aplikovány za stejných podmínek na stejnou 

skupinu respondentů a získané výsledky porovnány. Pomocí této případové studie je 

ukázáno, jak a zda vůbec různé metody měření loajality vedou ke srovnatelným 

výsledkům.  

 

2.3 Výzkumné otázky 

Otázky: 

Jaké jsou možnosti měření loajality zákazníka v sociologickém výzkumu? 

Jakými metodami měří loajalitu zákazníka přední české výzkumné agentury Aisa a 

Millward Brown – jaké jsou mezi nimi rozdíly? 

 Metodologické zpracování? 

 Odlišnost v nástrojích/metodách zpracování? 

 Možnosti interpretace? 

Jak loajalitu měří jednodušší Net promoter score? 

Hraje způsob měření loajality významnou roli ve výsledcích? 

Budou stejní lidé díky jiným otázkám ke stejné značce dle jedné metody loajální, a 

podle druhé nikoliv?  

Dosáhneme zmíněnými metodami měření ve stejných podmínkách stejných výsledků? 

Cílem je ověřit hypotézu, že výzkumy loajality výzkumných agentur jsou 

propracovanější a mají méně interpretačních chyb oproti jednoduššímu Net promoter 

score. Výsledky při aplikaci těchto metod budou jen minimálně odlišné v případě 

výzkumu Millward a Aisa, v případě Net promoter score bude rozdíl vyšší. 
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2.4 Metody výzkumu a postup 

 Teoretická část diplomové práce vznikla kromě použití veřejně dostupných 

pramenů a literatury i za pomoci rozhovorů s pověřenými osobami z výzkumných 

agentur, bez nichž by nebylo možné požadované informace (interní prezentace, 

informační materiály, osobní zkušenosti z praxe apod.) získat. Od těchto osob byly 

získány informace právě o celém procesu zkoumání loajality v konkrétní firmě, jejich 

metodologii, možnosti prezentace klientům, apod. Tedy byl proveden desk research 

získaných dokumentů a dostupné literatury k tématu (internetové, informace 

z klientských prezentací atd.). 

V teoretické části je popsáno co je a proč se měří loajalita zákazníka. Pro 

definici a ujasnění podstaty tématu jsou vysvětleny pojmy zákazník (na kom zmíněnou 

loajalitu vlastně měříme, ke komu se váže), brand (značka, nebo spíše dojem z ní, jež 

značně ovlivňuje rozhodování spotřebitele při rozhodování o koupi) aneb k čemu by 

měl být zákazník vlastně loajální, a nakonec samotnou podstatu této práce – loajalitu, 

aneb co se pod ní skrývá, jak se vnitřně dělí, jak ji vymezit a jak se výzkum značky 

dostal až k tomu, že se něco jako loajalita bude měřit a proč. Tento teoretický úvod 

objasňuje, proč má právě loajalita pro zadavatele výzkumu takový význam. 

Dále je pozornost věnována metodologickým aspektům výzkumu loajality - 

metody měření loajality, definici cílové populace a používaným otázkám v dotaznících. 

Analyzuji metody měření výzkumu značky – jednotlivé konkrétní případy používaných 

metod ve výzkumných agenturách Millward Brown, Aisa a obecného Net promoter 

score - po teoretické stránce, pro poskytnutí teoretického rámce case study. 

Následně, v rámci praktické části práce, jsem uvedené metody sjednotila do 

dotazníku, data sebrala ve stejné (homogenní) skupině respondentů za pravidelné rotace 

zkoumaných 3 metod měření. Sebraná data – jejich výstupy jsem mezi sebou porovnala 

a na základě shodností/odlišností analyzovala zjištění z užitých metod a výsledků, ke 

kterým jsem dospěla. 

 Vzhledem k cílům práce jsem pro empirickou část zvolila kvantitativní přístup. Byla 

provedena simulace kvantitativního výzkumu pro měření metodami za srovnatelných 

podmínek. Pro posílení validity byli respondenti děleni na několik skupin dle pořadí 

otázek a tedy provedena randomizace. 
 

 



7 
 

   

Použité zdroje: 

• Veřejně dostupná data 

• Data z výzkumných agentur – se souhlasem agentury 

• Informace z expertních rozhovorů (se zaměstnanci agentur) 

• Vlastní dotazníkové šetření – ověřený nástroj výzkumných agentur pod 

SIMARem 
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3. Teoretická část – loajalita zákazníka ke zna čce 

Jelikož cílem práce je analýza metod měření loajality zákazníka ke značce, pro 

teoretické zakotvení je potřeba definovat si, kdo je vlastně onen zákazník, co vyjadřuje 

pojem loajalita a také co to je značka, ke které by měl být zákazník loajální. Také bych 

ráda zmínila, proč je vlastně měření loajality zákazníka pro firmu tak přínosné. 

3.1 Význam m ěření loajality zákazník ů 

Měření loajality zákazníka je zpravidla součástí komplexního měření hodnoty 

značky, jež se skládá z kombinace měření více aspektů značky – měření znalosti 

značky, využívání značky, spokojenosti se značkou a loajality ke značce (používá se 

např. v agentuře Aisa). Jinde zase najdeme jako základní vymezení hodnoty značky 

aspekt povědomí o značce, loajalitu ke značce a image značky (např. Kadlecová 2008). 

Přestože jsou vymezení měření hodnoty značky různá, mají jedno společné – v každém 

se vyskytuje měření loajality jako základu. Totiž právě loajalita začala být vnímána 

mezi marketéry jako nejdůležitější aspekt pro prosperitu firmy. 

Asi nejstručněji a nejvýstižněji se dá důležitost loajality pro firmu vyjádřit 

následovně: Pravidelné příjmy značce zajištují věrní zákazníci, kteří jsou tím 

nejcennějším, co každá značka má (Kadlecová 2008). Pokusím se zde nastínit, proč je 

loajalitě přikládána taková důležitost. 

Loajalita neboli věrnost zákazníka je společnostmi, které vnímají hodnotu 

loajality zákazníka, ceněná a žádaná. Její vývoj se stal v posledních letech důležitým 

pilířem pro marketingové strategie v důsledku výhod spojených s udržením stávajících 

zákazníků (Hagen-Danbury a Matthews, 2001 in Boora 2011). 

Loajalita zákazníka snižuje náklady na získávání těch nových, zatímco díky nim 

se zvyšuje tržba a zisk, jejich cenová sensitivita se snižuje a tolerance k chybám 

společnosti roste. Význam vytváření loajálního zákazníka tak vzniká především z faktu, 

že stojí více získání nového zákazníka, než si udržet zákazníka stávajícího. Totiž 

náklady na vytvoření nového zákazníka jsou pětkrát vyšší, než na udržení stávajícího 

(Reichheld 1996). Následně loajální zákazník kupuje značku více, než zákazník nový, a 

to i produkty inovované či nové, uvedené na trh pod stejnou značkou. Kromě toho je 

loajální zákazník méně cenově senzitivní a doporučuje produkty společnosti dalším 

lidem (Kotler, 1999 in Boora 2011). 
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Výzkumníci (např. Lam & Burton 2006; Reichheld &  Sasser 1990) zjistili, že 

zákaznická loajalita ovlivňuje organizační výkonnost mnoha různými způsoby, jako je 

zvýšení hodnoty zákazníka, ziskovosti, prodeje a poskytnutí konkurenčních výhod.  

Pokud chce být firma silná, mít šanci proti konkurenci a podíl na trhu, měla by 

za ní stát základna loajálních zákazníků. Loajalita zákazníka se tak stala všeobecně 

uznávanou jako cenný přínos na konkurenčním trhu (Boora 2011:152) 

Loajální zákazník nejen že nakupuje opakovaně, ale i doporučuje značku 

ostatním. Firmě tak přináší zisk dvakrát - bez nutnosti přesvědčování nakoupí 

opakovaně a k nákupu ještě přesvědčí své okolí. Proto je přesné a kontinuální měření 

pro firmu důležité.  

Důvody proč měřit loajalitu by se dle Nenadála (2004) daly popsat následovně: 

a) Postupy měření spokojenosti a loajality zákazníků jsou nejefektivnější činností při 

uplatňování zpětné vazby. 

b) Díky měření loajality a spokojenosti se firmy začínají zabývat zkoumáním 

současných i očekávaných požadavků zákazníků a učí se jim naslouchat. Tyto 

požadavky jsou pak diskutovány se všemi zaměstnanci organizace, což funguje taktéž 

jako účinný motivační nástroj. 

c) Informace získané měřením loajality a spokojenosti a jejich vyhodnocování umožní 

vedení firmy sledovat další důležité ukazatele výkonnosti, především ukazatele 

ekonomických výsledků. 

d) Vývoj míry spokojenosti a loajality zákazníka by měl být jedním z důležitých 

impulsů pro procesy neustálého zlepšování.  

Společnosti pravidelně přicházejí o určité procento svých zákazníků. Je tak pro 

ně žádoucí, aby se zaměřily na udržení těchto zákazníků a usilovaly o vysokou míru 

jejich loajality. Společnosti by se měly snažit své zákazníky nadchnout, překonat jejich 

očekávání, ne je pouze uspokojit. 

Před několika lety prohlásil Peter Drucker, že cílem firmy je vytvářet zákazníky. 

Na dnešním konkurenčním trhu by měl tento cíl firmy znít „vytváření loajálních 

zákazníků“, jež zahrnuje jednak zákazníka získat a jednak si ho udržet (Boora 

2011:151). 
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3.2 Zákazník 

Pojem „zákazník“ definuje norma ČSN EN ISO 9000:2006: zákazníkem je 

organizace nebo osoba, která přijímá produkt. Produktem přitom může být hmotný 

výrobek, poskytnutá služba, zpracovaná informace apod. Podstatou tohoto principu je 

pak následující tvrzení: externí zákazníci jsou konečným arbitrem rozhodujícím o 

existenci organizací. Ty by proto měly dělat všechno pro trvalé uspokojování jejich 

požadavků (Hutyra 2007: 17). 

Za zákazníka můžeme označit toho, komu odevzdáváme výsledky vlastní práce. 

Každá organizace má zákazníky interní (zaměstnanci firmy) a externí 

(zprostředkovatelé, odběratelé a koneční uživatelé produktu či služby). Produkty a 

služby mají většinou více zákazníků, např. výrobci mají zákazníky jak v jednotlivých 

prodejnách, tak i v konečných uživatelích jejich výrobků. Každý z těchto zákazníků má 

rozdílné potřeby a očekávání, avšak kupují stejný výrobek.  

Možným zaměnitelným pojmem je zde pojem spotřebitel. Tím je osoba, jež se 

účastní finální spotřeby zboží či služeb. Důležitým pojmovým znakem je, že spotřebitel 

nevyužívá služby pro podnikání. (Klabusayová 2001). Spotřebitelem může být i malé 

dítě, které spotřebovává Sunar, avšak zákazníkem je jeho matka, která mu ho kupuje. 

Ve většině případů je však spotřebitel současně zákazníkem, tedy produkt nakupuje i 

spotřebovává. 

Pro tuto práci je výchozím pojmem právě zákazník, používaný pro měření 

loajality též výzkumnými agenturami. Zákazník je ten, kdo produkt kupuje, tedy přináší 

firmám zisk, proto právě zákazníci jsou pro měření klíčoví.  

 

3.3 Značka  

Značka není jen logem, které najdete na výrobku – je to i hodnota, kterou 

kupující vnímá jako přidanou k samotnému výrobku. Tato hodnota je hodnotou pouze 

emocionální, jež je tvořena a uchovávána v myslích jedinců – spotřebitelů, a tak ve 

velké míře ovlivňuje jejich nákupní chování.  

Jak definují značku různí autoři? Keller říká: „Značka je produkt, ale takový, 

který připojuje další dimenzi diferencující ho určitým způsobem od ostatních produktů 

určených k uspokojování téže potřeby. Tyto diference mohou být racionální (rozumové) 

a hmatatelné, vztahující se k produktovému provedení značky, nebo symbolické, 
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emocionální nebo nehmatatelné, vztahující se k tomu, co značka reprezentuje. Značky 

samy jsou hodnotnými nehmatatelnými aktivy, s nimiž je potřeba nakládat opatrně.“ 

(Keller 2007:78) 

Americká marketingová asociace (American Marketing Association) definuje 

značku takto: „Značka je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace 

předchozích prvků. Jejím smyslem je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo 

skupiny prodejců od zboží nebo služeb konkurenčních prodejců." Jinými slovy dle 

Horákové a kol. jde o kombinaci symbolů, slov nebo designu, jež odlišují produkt určité 

firmy od produktů firem dalších, díky čemuž se značka stává výrazem 

neopakovatelnosti (Horáková et al 2000:63).  

David Ogilvy, muž, o kterém lidé z oboru mluví jako o „otci reklamy“, řekl: 

„Značka je to, co vám zůstane, když vám shoří továrna.“ 

Z definic vyplývá, že značka je vlastně tím, co vzniká jako kumulovaná 

zkušenost (ať už naše osobní či zprostředkovaná), na základě čeho výrobky odlišujeme 

a usnadňujeme si rozhodování při nákupu. Značka v myslích spotřebitelů také predikuje 

záruku kvality. „V Marxově kapitalistické společnosti vytvářeli největší hodnotu dělníci 

výrobních prací, kdežto v naší postindustriální společnosti jsme se dostali do situace, 

kdy největší přidanou hodnotu poskytují symboličtí – marketingoví pracovníci.“ 

(Goldman-Papson in Kadlecová 2008:14). 

Pokud značku chceme měřit, měříme její hodnotu a sílu. Při konkurenčním boji 

funguje značka jako jedna z nejúčinnějších zbraní. Totiž platí jednoduché pravidlo – 

čím silnější značku máme, tím méně ji může ohrozit konkurence či výkyv trhu. Pokud 

má zákazník ke značce emoční pouto, při výběru během nákupu takové pouto 

zjednoduší a urychlí rozhodovací proces. Čím více takových zákazníků značka má, tím 

je silnější. Navíc takový zákazník s emočním poutem láká i ostatní k vyzkoušení 

výrobku. 

Aaker (2003) vnímá jako hodnotu značky (brand equity) následující 4 složky: 

1) loajalita ke značce, 2) znalost značky, 3) vnímaná kvalita značky, 4) asociace spojené 

se značkou a 5) další vlastnická aktiva značky.  

To, co skutečně tvoří hodnotu značky, jsou totiž věrní zákazníci a jejich vztah ke 

značce – ti jediní připojují ke značce přívlastek silná nebo zdravá (Kadlecová 2008). 

Z různých definic a vyjádření je patrné, že právě loajalita je klíčovým prvkem 

nebo alespoň minimálně jedním z pár základních pilířů pro hodnotu značky a její sílu. 
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3.4 Loajalita 

Loajalitu je nejprve potřeba si definovat, ujasnit vznik konceptu loajality 

zákazníka a jak se dá pro potřeby měření dále dělit. 

3.4.1 Definice 

Loajalita by se dala definovat stručně synonymem věrnost či oddanost. Pokud se 

na pojem podíváme z pohledu sociologie, dal by se vyjádřit jako „věrnost či oddanost, 

směřovaná vůči konkrétní osobě či vůči neosobní organizaci“ (Maříková et al 

1996:575). Další užitečnou připomínkou je to, že loajalita „předpokládá dobrovolnost, 

tedy možnost volby ze strany toho, kdo ji prokazuje. Zároveň se však zpravidla pojí s 

emotivním rozměrem, který tuto volbu zužuje“ (Maříková et al 1996: 575). 

 Pro potřeby výzkumu zákaznické loajality je však potřeba definice podrobnější. 

Na velmi obecné úrovni loajalita zákazníků je pocit oddanosti nebo náklonnosti k dané 

společnosti – jejím zaměstnancům, produktům nebo službám (Jones a Sasser 1995).  

Dle agentury Gfk, pokud hovoříme o loajalitě, tak se může jednat o postoj 

k obchodu, kam se zákazníci rádi vrací, také o to, jak často ho navštěvují. Důležité je 

však to, kolik zboží nakoupí a kolik za něj utratí (Gfk 2013). Nebo jinými slovy, dle 

definice loajality od Kim et al. (2009:242): „Loajalitu můžeme šířeji definovat jako 

kladný postoj a věrnost zákazníka ke svému prodejci, jehož následkem je opakované 

nákupní chování.“  

Loajalita znamená „mentální pozitivní vztah nebo vztah mezi zákazníkem a 

značkou” (Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, J. 2003:163) nebo také „dlouhodobou 

preferenci určité značky nebo firmy založenou na maximální spokojenosti s 

poskytovanou hodnotou a na pozitivních očekáváních zákazníka do budoucnosti”. 

(Reichheld, F. 1996:57), nebo také závazek opětovného nákupu preferovaného 

výrobku/služby i v budoucnu (Oliver 1999:34) 

Pojem loajalita si v některých případech definovaly i samy firmy. Např. 

společnost Kraft foods1 si určila jako loajálního zákazníka toho, kdo v rámci jedné 

kategorie výrobků nakoupil od určitě značky více než 70% během posledních 3 let2 

(Zabin a Brebach 2004). 

                                                 
1 Kraft foods je označena za největší potravinářskou firmu, jejíž produkty najdeme v 99% 

domácností Severní Ameriky  
2
 V 70.letech na základě tohoto benchmarku bylo loajální cca 40% zákazníků, v roce 2004 už této definici 

odpovídalo jen okolo 15%. 
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Pojem loajalita zákazníka byla široce zkoumána a výsledkem je, že loajalita 

dostala v literatuře mnoho možných definic a interpretací, avšak stále pojem trpí 

nedostatkem jasných koncepčních a operačních definic a vlastně nemá žádnou obecně 

akceptovatelnou. 

Z dostupných definic je možno vytvořit následující shrnutí, jež zachytí základní 

dimenze loajality: 

a) Osobní doporučení zákazníka dalším lidem 

b) Odolnost zákazníka ke změně značky 

c) Ztotožnění se se značkou/náklonost ke značce/kladný postoj ke značce/positivní 

vztah 

d) Konkurenční výhoda/Zákazník dává přednost určité značce/preference značky 

před jinými 

e) Opakované nákupy značky 

3.4.2 Historie    

Pojem loajalita ve spojení se zákazníkem se prvně objevil ve 40. letech 20. 

století.  Vyvinuly se 2 samostatné druhy – jmenovitě to byla „preference značky“ (Guest  

1955), která se později přeměnila na postojovou loajalitu, a „podíl na trhu“ 

(Cunningham 1956), ze které se postupně definovala behaviorální loajalita. 

V akademické literatuře se loajalita zákazníka objevila téměř 30 let poté – výzkumníci 

se tímto pojmem začali hlouběji zabývat a došli k závěru, že loajalita by měla být 

vnímána komplexněji než jen samostatně jako postojová či behaviorální, a tedy by 

komplexnější pojetí mohlo zahrnovat obě předchozí pojetí – jak postojové, tak 

behaviorální. Skloubení těchto 2 přístupů bylo nazváno kombinovaná (komplexní) 

loajalita. Tato definice, vyplývající z komplexní loajality se stala základem pro mnoho 

výzkumů loajality, které od té doby byly provedeny (Dehghan 2011:3). 

 

Vývoj přístupu k měření loajality 

Skutečný rozkvět značek nastal s průmyslovou revolucí v 19. stol., zejména 

kolem roku 1980 ve Spojených státech amerických, které byly érou silného 

velkoobchodu. (Kadlecová 2008: 12.). V myslích firem se držel názor, že pro prosperitu 

této značky je potřeba pouze mít buď značku s velkým podílem na trhu, nebo produkt, 

výrobek či službu silnou svou kvalitou („Vymyslíte-li lepší pastičku na myši, celý svět si 
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proklestí cestu k vašim dveřím“ Ralph Waldo Emerson) – dlouhou dobu byl takto 

proklamován „osvědčený recept“ na úspěch firmy. 

Od konce 20. století se však stále častěji začíná vyskytovat nový jev – firmy, 

které byly vnímány jako stabilní a neohrozitelné začínají ztrácet zákazníky. Mnoho 

firem právě z těch, jež se řídily dosavadní formou zaručeného úspěchu (máme kvalitní 

produkt či onen velký podíl na trhu) a i přesto, že tyto předpoklady zaručeného úspěchu, 

silné a oblíbené firmy, splňovaly – např. IBM, encyklopedia Britannica, švýcarský 

hodinářský průmysl,… 

Do popředí se dostala otázka: „Jak se zachovají naši zákazníci?“ 

Dosavadní předpoklady padly za své. Firmy ztrácely své zákazníky, i když se 

dosavadních (do cca r. 1980) osvědčených receptů na úspěšné podnikání drželi.  Jednak 

ty, co měli velký podíl na trhu (Firma IBM, která vládla trhu s počítači, Intel který měl 

vysoký podíl na trhu s pamětí, WordPerfect s vysokým podílem na trhu textových 

procesorů, DEC ovládal trh s mikročipy), jednak ty, co měli výborný produkt, jež stále 

zdokonalovali (encyklopedie Britannica, jež svůj produkt stále vylepšovala, švýcarské 

hodiny, jež byly nejkvalitnějším dostupným produktem,…).  

Firmám s vysokým podílem na trhu se snižoval zisk, produkty se stávají 

komoditami, část zákazníků zde začíná být ztrátová. Některé firmy začaly ztrácet tržní 

podíl, zákazníci masově přecházejí ke konkurenci, vítězí substituční technologie nad 

zavedenými. Tedy odhady, co je pro zákazníka nejdůležitější, se nenaplnily. 

Jak již bylo psáno v kapitole „Význam měření loajality zákazníka“ – dříve se 

věřilo, že stačí získat zákazníky – tedy cílem firmy bylo vytvářet zákazníky. S růstem 

konkurence se prostředí obchodu částečně změnilo, a základem pro firmu se tak stalo 

řízení vztahu se zákazníky – tedy nejen zákazníka získat, ale také si ho udržet, budovat 

jeho věrnost, loajalitu. V posledních deseti letech bylo vidět, že mnoho firem přijalo 

přístup zaměřený na zákazníka prostřednictvím formálního programu řízení vztahů se 

zákazníky CRM (= customer relationship management). Nejnovější generací CRM 

taktiky je právě tvorba věrnostního programu. (Boora 2011). 

3.4.3 Vnit řní dělení loajality 

Loajalitu je možno chápat různými způsoby. Literatura přináší 3 základní 

způsoby definice loajality. Jsou to 1. Scholastický přístup, který je čistě behaviorální, 2. 

Deterministický přístup, který bere v úvahu loajalitu jako postoj a 3. Komplexní (nebo 
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také kombinovaná) loajalita, která bere v potaz obojí – jak postojovou, tak behaviorální 

loajalitu. 

 

Postojová loajalita 

Postojová loajalita vyjadřuje positivitu vztahu zákazníka ke značce - zda jde o 

značku kterou má oblíbenou, chválí ji, doporučuje a má k ní emoční vazbu. Určuje ji 

vlastně to, co zákazník sám říká o svém setrvání u značky, jeho preference (Šilerová 

2010a). Postojová loajalita se tedy zaměřuje ne na zákazníkovo reálné nákupní chování, 

ale na jeho mentální rozpoložení ve vztahu ke značce.  

Podle zastánců přístupu k měření loajality dle postojů zákazníků prý 

behaviorální definice nedokáže vysvětlit, jak a proč se vyvíjí a mění loajalita zákazníků, 

neboť právě postoje jsou to, co řídí následné chování. Podle Daye (1969) je věrnost 

značce více než jen konzistentní nákup stejné značky. Postojový přístup odvozuje 

loajalitu zákazníků z psychologického zapojení, zvýhodnění, a dobrého pocitu 

z určitého výrobku nebo služby (Kim et al. 2009). Postojová věrnost odráží 

spotřebitelovy psychické dispozice ke značce. (Evanchitzky et al. 2003 in Boora 2011). 

Tyto postoje můžeme měřit dotazováním zákazníků, jak moc mají značku rádi, cítí se jí 

zavázáni, doporučí ji ostatním a mají z ní positivní pocity a dojmy, v porovnání 

s ostatními značkami (Dick a Basu 1994). 

Měření postojové loajality naznačuje vztah spotřebitelů s některými s jejich 

značek. (Uncles et al., 2003 in Boora 2011:158). 

 

Behaviorální loajalita 

Behaviorální loajalita by se dala vysvětlit jako reálné zákazníkovo chování, které 

se opakuje - pokud zákazník danou značku opakované nakupuje či u ní setrvává. 

Zkoumá se, jak se ve vztahu ke značce zákazník skutečně chová, nakolik ji využívá, 

nakupuje v porovnání s konkurencí, ne jen jak vztah ke značce sám hodnotí a vnímá 

vlastní emoční vazby.  Loajalita zákazníků je sice postoj, stav mysli, měla by však také 

mít vliv na výsledné nákupní či spotřebitelské chování ve prospěch dané značky 

(Šilerová 2010a). 

Behaviorální loajalita reflektuje chování zákazníka a zahrnuje měření minulých 

nákupů stejné značky nebo měření pravděpodobnosti budoucí koupě vzhledem 

k minulému nákupnímu chování zákazníka. Behaviorální měření jeho příznivci považují 

za konzistentní, opakované nákupní chování považují za směrodatný ukazatel loajality a 
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jsou ignorovány kognitivní procesy, jež jsou základem tohoto chování. Hlavním 

předpokladem pro definici loajality z behaviorální perspektivy je, že vnitřní procesy 

jsou zavádějící a loajalitu zachytí právě chování zákazníka (Hart et al. 1999). 

Behaviorální přístup měří očekávaní opakovaných nákupních vzorců zákazníků ze 

základních informací o průniku zboží ke spotřebitelům a průměrné nákupní frekvence 

(Knox and Walker 2001 in Boora 2011). Zastánci behaviorálního přístupu naznačují, že 

většina spotřebitelů má rozdělenou loajalitu mezi několik obvykle kupovaných značek 

(Boora 2011:157). I přes svá tvrzení je pouze pár zákazníků „monogamních“ (neboli 

100% loajálních) nebo „promiskuitních“ (bez loajality k nějaké značce), většina jich je 

však „polygamních“ (tedy loajálních k portfoliu značek v rámci produktové kategorie), 

proto je potřeba zkoumat jejich reálně chování, ne to co o svých postojích tvrdí (Uncles 

et al 2003). 

 

Komplexní (kombinovaná) loajalita 

Modernější pojetí chápe loajalitu jako komplexní ukazatel, který zahrnuje jak 

postoje zákazníka, tak jeho reálné chování.  Podle tohoto pojetí postoje sice mají vliv na 

chování, avšak ne jediný vliv - je potřeba brát v potaz i specifické okolnosti, konkrétní 

zkušenosti, nabídku konkurence, ceny výrobků, dostupnost apod. (Uncles et al 2003). 

Vychází se z myšlenky, že postoje sami nejsou spolehlivým indikátorem chování 

zákazníka v budoucnu, a právě toto budoucí chování zákazníků je určující pro 

výkonnost firmy. Proto je důležité při měření loajality sledovat obě složky společně. 

Aby zákazník mohl být považován za loajálního, neměl by svou loajalitu pouze 

deklarovat, ale i praktikovat, tedy reálně projevovat určité chování ve vztahu ke značce.  

(Šilerová 2010b) 

Day (1969) tvrdí, že na to, aby byl zákazník považován za loajálního, měla by u 

něj existovat loajalita jak postojová, tak behaviorální. Z významu komplexní definice 

loajality vyplývá, že loajalita by měla vždy zahrnovat positivní postoje ke značce, 

záměrné a opakované nákupy. (Rundle-Thiele 2005 in Boora 2011, Jacoby and 

Chestnut 1978). Tato kombinace, zahrnující jak postojovou tak behaviorální loajalitu je 

asi nejvíce silná a vhodná, neboť dokáže zachytit právě ony 2 hlavní vlivy na 

rozhodování zákazníka při výběru značky.  

Oliver (1999) vidí loajalitu jako „hluboce zakořeněný závazek k preferenci 

produktu/služby do budoucna, a v důsledku toho opakovaný nákup stejné značky bez 
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ohledu na situaci a vlivy marketingu, které mají moc změnit chování“ – tato definice tak 

zahrnuje jak postojovou tak behaviorální loajalitu. 

 Zákazníci mohou demonstrovat svou loajalitu několika způsoby – mohou zůstat 

u firmy (značky/služby), nebo mohou zvýšit počet nákupů nebo jejich frekvenci. Mohou 

se také stát zastánci své značky – tím budou hrát důležitou roli i v rozhodování 

preference výběru ostatních zákazníků. 

Dělení na loajalitu postojovou, behaviorální a komplexní je vlastně základem 

pro rozlišování přístupů k měření loajality. Další dostupné definice dělení jsou vlastně 

jen určitými parafrázemi na tento výše sepsaný základ. Příkladem může být dělení dle 

výzkumné agentury Data–servis (Data servis 2012): 

Odlišují loajalitu racionální, emoční a absolutní. Dělení je tedy velmi podobné. 

1. stupeň – racionální loajalita. Opírá se o rozhodnutí zákazníka opětovně odebírat 

stejnou službu, stejný výrobek, o výběru stejného dodavatele apod. 

2. stupeň – emoční loajalita. Opírá se o zákazníkovo doporučení služby, výrobku, 

dodavatele na základě jeho positivní praktické zkušenosti dál svému okolí a známým. 

3. stupeň – absolutní loajalita. Může být zapříčiněna buď monopolním postavením 

výrobku/služby na trhu nebo absolutní „skalní“ přízní k danému dodavateli, značce, 

produktu ze strany zákazníka. 

Praktická zkušenost je zde vysvětlena jako jakýkoli kontakt zákazníka 

s dodavatelem služby nebo výrobku na touchpointu dodavatele např. zákaznické lince, 

webová komunikace, kontaktní místo apod., kdy zákazník řešil nějaký svůj požadavek 

např. objednávku služby, reklamaci, informace k produktům či službám apod. 

 

3.4.4 Rozdíl loajalita vs. spokojenost 

Zákaznickou loajalitou, či procesem její tvorby se marketingová oddělení 

zabývají již od sedmdesátých let minulého století. Pojem loajalita se zdá jako jasný 

pojem, avšak při jeho definici jsem narazila na řadu interpretačních chyb - často je tento 

pojem zaměňován s pojmem spokojenost, avšak významově je mezi nimi rozdíl. 

Spokojenost nemusí nutně znamenat loajalitu. Spokojenost a důvěra jsou zaštiťovány 

loajalitou zákazníka (Pilík 2012:2). Spokojenost je pouze předpoklad, který zvyšuje 

loajalitu zákazníků, nikoli však její záruka. I spokojený zákazník totiž může své nákupy 

uskutečňovat u konkurence.  
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Obr. 1 Obr. Matice spokojenosti a věrnosti 

Zdroj: GfK Praha a INCOMA Consult, Kolektiv autorů: Modely měření a zlepšování 

spokojenosti zákazníků. Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2004 

 

Loajalita zákazníka má více dimenzí. Je to především hodnota pro zákazníka a 

hodnota pro společnost. Hodnota pro zákazníka je vnímána jako závazek a oddanost 

společnosti vůči zákazníkovi, což se promítá do vnímání poměru hodnota versus cena a 

benefitů, záměru společnost doporučit, důvěry a pocitu váženého zákazníka. Hodnota 

pro společnost je nákupní chování zákazníka a jeho budoucí záměry. Tuto hodnotu lze 

vyjádřit pomocí dlouhodobosti a intenzity vztahu, opakovaných nákupů a dalším 

rozvojem vztahu. Oproti tomu u analýzy spokojenosti zákazníků se většinou vzhledem 

k různorodosti charakteru studií nepracuje s plně standardizovanými otázkami. (Gfk 

2004:28) 

Čistá spokojenost je tak nespolehlivým prediktorem loajality, protože ne vždy 

nespokojení zákazníci odcházejí, a někdy odcházejí i ti spokojení. Ilustrativním 

příkladem může posloužit např. automobilový průmysl - vysoká vyjádřená spokojenost 

s koupeným automobilem (85 % - 90 %), ale nízký opětovný nákup stejné značky (40 

%). Nebo také v USA, kde z výzkumu v roce 1995 vyplynulo, že více než 20 % 

zákazníků od svého poskytovatele služby odešlo, přestože řekli, že byli se svým 

předchozím dodavatelem spokojení (Interní dokumenty Millward). 

Je tedy třeba si uvědomit, že spokojenost se nerovná loajalita. Spokojenost je 
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definována jako „míra naplnění očekávání zákazníka, která je spojená s tím, jak 

zákazník vnímá a hodnotí zakoupený produkt”. (Kotler, P., Armstrong 2004: 849). 

Z těchto definic vyplývá, v porovnání s definicemi loajality (viz kapitola 3.4.1), že je 

mezi spokojeností a loajalitou určitý rozdíl. 

 

3.5 Metody m ěření 

Metod jak měřit loajalitu je více. Jde jednak o metody, založené na 

ekonomických ukazatelích, metody založené na přesných stavech získaných/ztracených 

zákazníků (avšak to nejde aplikovat u každé firmy), a v neposlední řadě jsou zde 

metody, založené na dotazování samotných zákazníků. Tyto metody využívají 

výzkumné agentury, které tímto způsobem mohou zachytit i spokojenost zákazníků a 

jejich budoucí chování 

3.5.1 Ekonomické – statistické 

Měření efektivní loajality 

Tento ukazatel se snaží nepřímo zachytit celkové efekty, plynoucí podniku 

z věrnosti jeho zákazníků, pomocí ekonomických ukazatelů. Autoři, kteří se zabývají 

touto problematikou (např. Nenadál 2004) však upozorňují také na fakt, že provádění 

těchto měření může být v praxi složitější, vzhledem k možnému ovlivnění 

ekonomických ukazatelů mnoha jinými tržními faktory, které tak mohou výsledek 

výrazně zkreslit. Proto se využívají tzv. nepřímé ukazatele efektivnosti loajality 

(Nenadál 2004: 109). Patří sem ukazatele setrvání zákazníků, dlouhodobosti vztahů a 

pronikání na další trhy. 

 

Ukazatel setrvání zákazníků – je poměrem počtu zákazníků na konci a na začátku 

určitého období.  

Tento ukazatel je dán poměrem: 

Usz = Zkr/Zzr 

 

Usz - ukazatel setrvání zákazníků,  

Zkr - počet zákazníků na konci běžného roku. Nejsou zde zahrnuti nově příchozí  

zákazníci v rámci sledovaného roku,  
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Zzr - počet zákazníků na začátku běžného roku 

Setrvání zákazníků = počet zákazníků na konci roku – nově příchozí během roku/počet 

zákazníků na začátku roku 

 

Ukazatel dlouhodobosti vztahů – vychází z toho, že výše zisku ovlivňuje délka vztahu 

se zákazníkem, základním ukazatelem je poměr:  

Ud = Dsz/Z 

 

Ud- ukazatel dlouhodobosti vztahů se zákazníky,  

Dsz - celková doba vztahů se zákazníky, počítána jako součet dob všech uzavřených  

smluv,  

Z - celkový počet zákazníků s uzavřenou smlouvou 

Doba vztahu se zákazníkem = součet délek vztahů se zákazníky/celkový počet 

zákazníků 

 

Ukazatel pronikání na další trhy – pozitivní reference se mohou z ekonomického 

hlediska pozitivně odrazit ve zvyšujícím se podílu na trhu. Podíl zákazníků určité 

značky na trhu funguje jako ukazatel pronikání na trhy následně:  

Pt = Oo/Pz * 100, (%) 

 

Pt - podíl produktů dané značky na trhu,  

Oo - celkový objem obchodů ve sledování období,  

Pz- celkový potenciál zákazníků, neboli celkový objem stejných produktů, který je 

schopen určitý trh absorbovat ve sledování období  

Podíl na trhu = objem obchodů firmy ve sledovaném období/množství realizovatelné na 

trhu za dané období 

(Nenadál 2004). 

 

Měření prostřednictvím ztracených a získaných zákazníků 

Loajalita zákazníků může být vyjádřena dle počtu nově získaných a ztracených 

zákazníků.  

Existují zde dva základní ukazatele: 

1. absolutní počet získaných/ztracených zákazníků za určité období 
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2. podíl získaných/ztracených zákazníků k celkovému počtu zákazníků v určitém 

období. 

(Nenadál 2004) 

V základu se jedná o obměnu ukazatele setrvání zákazníků. 

3.5.2 Sociologické 

Měření budoucích záměrů 

Tato metoda vychází z přímého dotazování zákazníků (respondentů), kdy na 

základě různě daného souboru otázek (dle definice konkrétního výzkumu) můžeme 

následně zařadit respondenta mezi zákazníky od velmi loajálních až po neloajální. 

V dotazníku se tak zjišťuje např. pravděpodobnost opakovaného nákupu, doporučení 

dalším lidem, preference značky před jinými, apod. 

Loajalita zákazníka představuje způsob chování zákazníka, který se projevuje 

především opakovaným nákupem, zvyklostním chováním, cenovou tolerancí a 

positivními referencemi dalším potenciálním zákazníkům. (Kozel 2006:191). Parametr 

„loajalita zákazníka“ je založen většinou na následujícím: záměr opětovné koupě, záměr 

doporučení produktu, hodnocení cenové citlivosti. Dále je možné zařadit dotaz na 

obtížnost/možnost změny dodavatele či pokud by zákazník stál opět před rozhodnutím 

výběru dodavatele, zda by volil stejně. Kromě otázek daných modelem je dotazník dále 

obohacen o otázky sociodemografické, pro zjištění charakteristiky sledovaného vzorku 

respondentů (Gfk 2004: 33). 

Loajalita jako taková většinou nebývá měřena samostatně – je součástí 

rozsáhlejšího výzkumu pro klienta, jež by měl komplexně vykreslit situaci značky, 

poukázat na její výhody a možná rizika díky náhledu do vnímání zákazníka. Sama 

loajalita sice odhalí stav loajality zákazníků, avšak pro klienta sama tato informace 

nemá takovou vypovídací hodnotu, když neví, jak s ní vlastně dál nakládat. Loajalita je 

však měřitelným základem komplexnějších výzkumů, neboť právě od ní se odvíjí a na 

ní se vztahují další aspekty. Tedy – sama o sobě nám řekne jaká loajalita je, ale ne co 

s tím jde dělat a jak tento stav u konkrétní značky změnit, proto je důležitou součástí 

výzkumů. 

Měřením loajality zákazníka se zabývá u nás řada firem pro výzkum trhu – např. 

Aisa, Millward Brown, Gfk, Ipsos Tambor, NMS a další. 

V Čechách můžeme pozorovat ve výsledcích výzkumu vyšší naměřenou 

spokojenost zákazníků než v jiných zemích, avšak přes svou vyslovenou spokojenost 
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mnoho z nich odchází (dle výhodnosti nabídek) – odchází právě proto, že chybí ona 

loajalita. 

Jak bylo psáno v kapitole 3.4.4, je rozdíl mezi spokojeností a loajalitou 

zákazníka. Často jsou tyto pojmy firmami zaměňovány a místo loajality měřena 

zmíněná spokojenost. Výsledky takového průzkumu spokojenosti zákazníků bývají 

často přeceňovány, a jen zřídka bývá vyhodnocována vazba spokojenosti zákazníků s 

loajálností k firmě, tj. k ochotě uskutečňovat i další nákupy u téže firmy (Simanov 

2000).  

Jak bylo psáno v kapitole 3.4.3, jsou 3 přístupy k měření loajality – postojový, 

behaviorální, a komplexní (kombinovaný). V rámci této práce uvedu teoretické 

koncepty, které jsou důležité pro následující části práce – ty koncepty, ze kterých 

vychází měření loajality ve výzkumných agenturách - Loajalitní model agentury 

Millward Brown, TRI*M agentury Aisa a Net promoter score, který používají jak 

některé agentury jako základ širšího výzkumu, ale také si s ním loajalitu mohou měřit (a 

často měří) firmy samy. 

3.5.2.1 Přístup Jonese a Sassera  

Thomas O. Jones a W. Earl Sasser, dva američtí profesoři z Harvard business 

school  v Bostonu. V době vydání své teorie byl Thomas O. Jones krom profesora na 

Harvardu také prezidentem Elm square technologies – společnosti, jež vyvíjí pokročilý 

software pro služby zákazníkům, a W. Earl Sasser Jr., jež především učil předmět 

„ řízení služeb“. Tito dva profesoři sepsali v roce 1995 do Harvard business review 

článek, jehož název zní „Why satisfied customers defect“. Tento článek pojednává o 

vztahu spokojenosti a loajality zákazníka.  Položili si otázku – proč nejsou všichni 

spokojení zákazníci loajálními? Ve stručnosti vycházejí z myšlenky, že dosud 

prosazovaný základ pro prosperitu a rozvoj firmy = spokojenost zákazníka, není 

dostačujícím a hlavním prediktorem. Přesto mezi nimi vnímají silný vztah. 

Základní myšlenkou bylo zjištění, které odhalili z výzkumu společnost Xerox - 

fakt, že u jejich „spíše spokojených“ zákazníků byla šestkrát menší pravděpodobnost, že 

si výrobek koupí znovu, než u zákazníků „zcela spokojených“. Tedy došli k tomu, že 

není „spokojený“ jako „spokojený“ a hledali pravidelnost, která by stanovila mezi 

spokojenými zákazníky na různé úrovni a následnou pravděpodobností koupě onen 

rozdíl. 

Jones a Sasser definovali nadšené, nebo jinými slovy „zcela spokojené“ (a proto 
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loajální) zákazníky jako ty, co odpověděli na otázku o celkové spokojenosti 5 (nejvyšší 

hodnocení). Stejná funkčnost by existovala i při hodnocení 9 a výše na desetibodové 

škále. Další, na co autoři poukazují je, že zákazníci, kteří nejsou spokojeni, jsou 

náchylní ke zběhnutí a kdykoli mají možnost si vybrat, od značky odejdou (Jones a 

Sasser 1995). Tato základní zjištění přivedla autory k propojení loajality se 

spokojeností, kterou stále vnímají jako základ pro loajalitu. 

3.5.2.2 Přístup Walker information 

Za touto metodou stojí firma Walker info. Nejde o přejatou teorii určité osoby či 

osob, ale o postupný vývoj metody, ke kterému, jak sami tvrdí, dospěli „studií literatury 

a postupným vývojem“. V základu pravděpodobně stojí přístup R. L. Olivera a dvojice 

autorů Dicka a Basu. Walker information je americkou společností, zabývající se 

výzkumem spokojenosti a loajality mnoho let, dali by se nazvat pionýry měření v těchto 

oblastech. Firma byla založena v roce 1939. Začali s měřením spokojenosti. Časem (cca 

v 70. letech) však zjistili, že to není ten základ, že i spokojení zákazníci od značky 

odcházejí a někdy i nespokojení zůstávají. Dostali se tak k měření loajality, nejen 

zákaznické, ale i zaměstnanecké, neboť loajální zaměstnanec firmy je též důležitým 

základem pro následné budování zákaznické loajality. Walker mají, včetně Millward 

Brown, 20 členských firem sídlících v 75 zemích světa.  

Loajalitní matice je rámec, který řadí zákazníky do 4 skupin podle jejich 

odpovědí na krátkou baterii otázek. Dvě osy v matici reprezentují dva klíčové aspekty 

loajality – behaviorální (co zákazník plánuje dělat) a postojovou (jak se cítí ve vztahu 

k určité značce). Na základě těchto odpovědí získáme zařazení mezi 4 kvadranty: 

Truly loyal  (Silně loajální) – tito zákazníci mají každopádně záměr 

v pokračování s určitou značkou a mají positivní postoj ke společnosti. Rádi si 

uvedenou značku kupují a je více pravděpodobné než u jiných skupin zákazníků, že 

zvýší počet svých nákupů této značky a doporučí ji i ostatním. 

Accessible (přístupní) – zákazníci mají dobrý pocit z nákupů této určité značky, 

ale nemají v plánu v nich pokračovat. Vzhledem k tomu, že jde o celkem zvláštní 

kombinaci, spadá do ní také malé procento zákazníků, přesto se i tací najdou. Často to 

znamená, že se něco změnilo v jejich životní situaci/ životním stylu a už určitou 

značku/produkt nepotřebují/nemohou dále využívat. 

Trapped (uvěznění, v pasti) – tito zákazníci vykazují všechny známky toho, že 

budou dále pokračovat v nakupování určité značky, ale nemají z toho moc radost. Cítí 
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se v tomto vztahu se značkou uvěznění. Tento jev je běžný u zákazníků, kteří jsou 

fixování u značky/služby smlouvou, na trhu nenašli za používaný produkt vhodnou 

substituci, nebo se jim zdá, že změnit značku by bylo příliš obtížným procesem. Časem 

si nakonec stejně tato skupina zákazníku najde lepší možnost a odejde. 

High risk  (vysoce rizikoví) – jak už název napovídá, tito zákazníci nemají zájem 

u značky zůstat a nechtějí si ji už dále kupovat/s ní spolupracovat. Jde o osoby, které 

jsou „na půli cesty pryč ze dveří“ a nejen že dále nechtějí být zákazníky, ale také mluví 

špatně o značce/společnosti mezi dalšími lidmi. 

(Gibbons 2012) 

 

Obr. 2: Loajalitní matice dle Walker information 

 

Zdroj: Gibbons P. The Loyalty matrix, 2012 
 

Pokud se podíváme na uvedené třídění, tato teorie se pokusila propojit 

behaviorální a postojovou stránku loajality. Potvrzuje nám teoretický základ, ze kterého 

vychází počátky idey měření loajality zákazníka. Totiž jak je uvedeno v kapitole 3.4.4 – 

„ne vždy nespokojení zákazníci odcházejí, a někdy odcházejí i ti spokojení“. Z toho 

vychází i uvedená matice. Máme 2 základní skupiny: 1: spokojení co zůstávají u značky 

(truly loyal) a 2. Nespokojení co odcházejí od značky (high risk). Pak tu máme 2 další 

kategorie, jež odpovídají právě uvedenému výroku: skupina 3. Spokojení zákazníci co 

odcházejí (Accessible) a skupina 4. Nespokojení zákazníci, jež u značky dále zůstávají 
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(trapped). Tím se pokrývají všechny možné varianty přístupu zákazníka ke značce 

v kombinaci spokojený X nespokojený a zůstává u značky X odchází od ní. 

3.5.2.3 Přístup Fredericka F. Reichhelda 

Frederick F. Reichheld je americký obchodní stratég, v roce 2003 zvolen jedním 

z 25 nejlepších světových konzultantů. Nejvíce se však proslavil vytvořením konceptu, 

modelu Net promoter score jako modelu měření loajality, kde se snažil vytvořit nástroj 

co nejefektivnější a přitom co nejjednodušší. Tento koncept prvně uvedl ve svém díle 

„One number you need to know“ v roce 2003. Reichheld tvrdí, že dosavadní klasické 

metody měření loajality jsou zbytečně složité, obsahují moc otázek a tím i spoustu 

respondentů ztrácí, a přichází s novou myšlenkou – pro změření loajality zákazníka 

stačí jedna jediná otázka, a tou je dotaz na ochotu doporučit značku dalším lidem. 

Na tento nápad ho prvně přivedl Andy Tailor, podnikatel, vlastnící půjčovnu aut. 

Jejich výzkum mezi zákazníky byl trochu jiný než všechny dosavadní – ptali se klasicky 

na spokojenost se službami půjčovny a zda si dotyčný půjčí auto u jejich společnosti 

znovu. Rozdíl však byl v analýze dat – počítali pouze se zákazníky, kteří v hodnocení 

zkušeností označili nejvyšší možné hodnocení. Na reakci Reichhelda proč nepočítají 

s mediánem nebo průměrem mu bylo sděleno, že ideální cestou je právě koncentrace na 

zákazníky z jejich služeb nejvíce nadšené, protože i když právě oni si třeba znovu auto 

půjčovat nechtějí, tak firmu díky tomuto velmi positivnímu vnímání doporučí dalším 

lidem, což je základem pro růst společnosti. 

Věrnost je dle Reichhelda založena na „maximální spokojenosti s poskytovanou 

hodnotou a na pozitivních očekáváních zákazníka do budoucnosti”. (Reichheld, F. F.  

1996:57). K měření loajality tak podle něj stačí zeptat se na otázku: Jak je 

pravděpodobné, že byste doporučil/a naši společnost příteli nebo kolegovi?“. 

Z výsledků touto jednou otázkou zjištěných se dopracujeme jednoduše a efektivně 

k jednomu číslu (jak autor říká „jediné číslo, které potřebujete znát“), ze kterého 

odvodíte aktuální stav loajality ke zkoumané značce. Reichheld tvrdí, že jde o efektivní 

měření, které testuje jak racionální tak emocionální dimenzi zákazníka. (Reichheld 

2003). 

Základem měření je, že pokud se zeptáme statisticky validního vzorku zákazníků 

na uvedenou otázku, umožní nám to vypočítat onen Net promoter score, který vyjadřuje 

poměr příznivců (promoter) versus kritiků (detractor). Tento výpočet poměru spočívá 

v 11-ti bodové škále, kde jako odpověď označí respondenti číslo 0- 10 (kde 0 znamená 
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určitě nedoporučil až 10, což znamená určitě doporučil). Dle těchto hodnot lze rozdělit 

respondenty do 3 základních skupin – promoters (příznivci), passives (pasivní) a 

detractors (kritici). Za příznivce je označen respondent, jenž na uvedené škále označil 

možnost 9 či 10, tedy je velmi pravděpodobné, že vás opravdu dalším lidem doporučí. 

Respondenti, jež označili na škále svou ochotu doporučit jako 7-8, dali by se označit za 

„pasivně spokojené“. Zbývají kritici, neboli ti, jež na škále označili ochotu doporučit 

číslem 0-6, u nich je velmi nepravděpodobné, že by značku/firmu dalším lidem 

doporučili. Hodnota Net promoter score tak může nabývat hodnoty -100 (všichni 

respondenti kritici a žádný příznivce) až opačný extrém +100 (za předpokladu že jsou 

všichni respondenti příznivci a není žádný kritik). Hodnota NPS v plusových hodnotách 

je považována za dobrou, v hodnotách vyšších než 50 dokonce za výbornou. 

 

Obr. 3: Stupnice pro výpočet Net promoter score 

 

Zdroj: http://brandperiscope.com/blog/2010/12/book-review-the-ultimate-question-by-

fred-reichheld/ 

 

Tyto Reichheldovy závěry jsou založeny na 2 letech výzkumu, ve kterém dotázal 

celkem 4000 respondentů, na téma opětovný nákup značky a doporučení přátelům a 

kolegům. Z jeho zjištění vyplývá, že v 11 ze 14 případů dotazování zákazníků na 

pravděpodobnost jejich doporučení značky přátelům či kolegům, předčilo 

v předpovídání budoucích nákupních záměrů další použité otázky, včetně otázek, 

týkajících se spokojenosti zákazníka (Reichheld 2003). 
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3.5.2.4 Přístup R. L. Olivera 

Richard L. Oliver, toho času profesor managementu, se pokouší o re-

konceptualizaci přesunutím pozornosti od spokojenosti zákazníků k jiné, dle něj 

podstatně důležitější proměnné, která by nás měla zajímat – loajalitě zákazníka. Dle něj 

loajalita znamená ne opětovnou koupi určitého výrobku, ale opětovnou koupi výrobku 

přes okolní vlivy, které by mohli teoreticky změnit zákazníkovo chování. Tvrdí, že by 

nebylo moudré odvozovat loajalitu či neloajalitu výhradně ze vzorců chování, 

spočívajících v opakovaných nákupech. Analýza by měla odhalit skutečnou věrnost 

značce, a to vyžaduje od výzkumníků posouzení zákazníkova přesvědčení, ovlivnění a 

záměry v rámci měření struktury obvyklých zákaznických postojů (Oliver 1999:35).  

 

Nabízí 4 fáze vývoje loajality: 

1) Kognitivní (preference vnímaných atribut/vlastností výrobku) 

2) Afektivní (emocionální preference výrobku) 

3) Konativní, nebo také známější jako behaviorální (zákazník chce výrobek znovu 

koupit) 

4) Aktivní (vědomé překonávání překážek za účelem opakované koupě určité 

značky) 

Podle tohoto modelu jsou rozdíly v přístupu zákazníka k opakovanému nákupu 

v tom, kam až dokáže zajít, aby si znovu koupil určitý výrobek. To odpovídá právě 

rozdílům v intenzitě loajality zákazníka. Proto by loajalita zákazníka neměla být 

chápána jako kategorický termín, ale jako kontinuum s různou intenzitou. 

Oliver poskytuje sice zajímavý vhled do vztahu mezi loajalitou a opakovaným 

nákupem určité značky, chybí mu však také návrh praktické metody pro měření jeho 

pojetí loajality. I když mluví o potřebě vnímat loajalitu ne jako kategorie, ale jako 

kontinuum, sám podává pouze kategorickou interpretaci. Přes svou snahu odsunout 

pozornost od spokojenosti zákazníka ji stále Oliver označuje za základ, ze kterého se 

teprve následně může budovat loajalita a nespokojenost označuje za Achillovu patu 

loajality (Oliver 1999).  

Dala by se zde však najít spojitost s Reichheldovou teorií o Net promoter scoru – 

stejně jako v jeho definici loajalita zákazníka spočívá v ochotě překonat překážky pro 

znovupořízení výrobku určité značky, tak v Reichheldově koncepci je ochota doporučit 

vlastně také založená na ochotě investovat čas a riskovat s doporučením vlastní pověst 
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3.5.2.5 Přístup Alana S. Dicka a K. Basu 

Tito dva autoři dali dohromady model, typově podobný jako model autorů 

Jonese a Sassera. Obě skupiny autorů vycházejí z matice, kdy však Jones a Sasser 

vycházejí ze vztahu loajality a spokojenosti pro odhad loajality, a Dick a Basu navrhnuli 

postojovo-behaviorální typologii loajality. Ta rozděluje zákazníky do 4 segmentů za 

použití dvou úrovní behaviorální loajality a dvou úrovní loajality postojové ke značce.  

Podle autorů jsou behaviorální definice nedostačující pro vysvětlení, jak a proč se 

loajalita ke značce vyvíjí a mění. Zákaznickou loajalitu vidí jako sílu vztahu mezi 

positivními postoji a opakovanými nákupy značky (Dick and Basu 1994:100). 

 
Obrázek 4: Loajalitní matice Jonese a Sassera +Dicka a Basu 

 
Zdroj: Jones a Sasser 1995, Dick and Basu 1994 
 
 

3.6 Jak loajalitu m ěří české agentury pro výzkum trhu či 

firmy samy 

Pro tuto práci byly vybrány jako reprezentant agentura Aisa a Millward Brown, 

jakožto dominující agentury pro výzkum trhu, působící celosvětově a mající léta 

fungující nástroje pro měření loajality zákazníka. K nim byl přidán Net promoter score, 

metoda, jež byla vyvinuta v roce 2003 a velikou rychlostí se rozšířila po celém světě. 

Následující informace o metodách výzkumných agentur byly zpracovány pomocí 

interních prezentací Aisy a Millward Brown. 

3.6.1 Aisa 

Na základě rozhovorů a získaných dat od paní Renaty Rosendorfské (Research 

and Development Director) a Pavla Vaněčka (Head of Quantitative Research) 

z agentury Aisa jsem zpracovala následující metody, jimiž se především (krom jiných 

metod) měří loajalita v agentuře Aisa. Je nejčastěji součástí rozsáhlejšího měření, jež 

zahrnuje zkoumání znalosti značky, využívání značky, spokojenosti se značkou a 
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loajality ke značce. Měřena je časté pomocí TRI*M, kde kromě indexu se dělají ještě 

další výstupy. Jsou však i další možné metody, např. zde zmíněný konverzní model. 

Aisa vnímá pojmy spokojenost – loajalita – připoutanost: 

- Spokojenost: momentální pocit (ne)libosti, založený na aktuální krátkodobé 

zkušenosti 

- Loajalita: věrnost, oddanost, ovlivňuje, co dělám na základě minulosti 

- Připoutanost: závazek, dlouhodobý vztah, ovlivňuje, co cítím 

Proč budovat připoutanost? V  podání Aisy je připoutanost v podstatě ona 

loajalita, tedy připoutaní zákazníci jsou pro Aisu méně cenově citliví, prominou i menší 

problémy, představují menší riziko odchodu a vyžadují nižší náklady na reklamu. 

Co se týče výzkumného vzorku, jeho velikost záleží na distribuci uživatelů 

v populaci a požadované cílové populaci. Obecně platí, že minimální počet je 200 

respondentů, 500 je safe v případě že chci definovat kvóty dle věku a regionu). 

Technika sběru dat je variabilní, nejčastěji však osobní sběr dat za asistence osobního 

počítače (CAPI) a výzkum online (CAWI). 

3.6.1.1 TRI*M 

Jde o mezinárodní produkt, jenž krom jiného umožňuje analyzovat spokojenost a 

loajalitu zákazníků. Každá značka je zde měřena zvlášť. TRI*M vlastně znamená „tři 

M“ – Monitoring, Measuring, Managing. Základ TRI*Mu je v měření retence = míra 

spokojenosti plus míra loajality zákazníků. Pro zjištění jaká je retence zákazníků, jaké 

reference na značku podávají, slouží TRIM*M Index a TRI*M Typologie.  Jsou zde i 

další nástroje, jež nám mohou říci jak retenci řídit (zvýšit, snížit náklady), určí silné a 

slabé stránky značky i ve srovnání s konkurencí = TRI*M Grid a TRI*M Konkurenční 

analýza. Stručně by šlo říci, že TRI*M index a TRI*M Typologie nám řekne „jak je 

značka na tom“, TRI*M Grid a TRI*M konkurenční analýza nám následně řekne „co se 

s tím má vlastně dělat“. 
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TRI*M Index hodnotí intenzitu retence zákazníků a jejich vztah ke značce. Jde o 

jednočíselný skór, který měří úroveň retence, dále také její vývoj v čase. 

Obrázek 5: Příklad Trim indexu 

 
Zdroj: interní dokumenty Aisa 
 

TRI*M Index dosahuje hodnot od -66 do +134, na základě těchto hodnot se dají 

zákazníci třídit od „téměř ztracení“ až po „velmi loajální“. 

 

Obrázek 6: Trim index dle hodnoty 

 
Zdroj: interní prezentace Aisa 
 
 

TRIM*M index je založen na odpovědích na následující otázky: 

• Jak byste celkově hodnotil produkty a služby (firmy)? (Pomáhá hodnotit 

celkovou výkonnost). 
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• Doporučil byste produkty a služby (firmy) svým přátelům/známým? (Měří 

úroveň doporučení zákazníkem). 

• Koupil byste si znovu produkty a služby (firmy)?  (Hodnotí, zda zákazník je 

rozhodnut k opětovnému nákupu). 

• Jak byste hodnotil výkonnost (firmy) ve srovnání s jinými firmami na trhu? – 

(Měří konkurenční výhodu oproti jiným značkám) 

TRI*M Typologie pak definuje strukturu zákazníků z hlediska přínosů a nákladů, jejich 

ústního doporučení. Výsledkem jsou 4 různé typy zákaznických vztahů. 

 

Obrázek 7: Loajalitní matice 

Zdroj: Jones/Sasser. Why satisfied customers defect, Harvard business review, 1995 

 

Jednotlivé kategorie pak má Aisa definovány následovně: 

Žoldáci: Často je pro ně rozhodující pouze cena a v případě, že konkurence nabídne 

výhodnější ceny, tak přejde k ní 

Teroristé: jsou nebezpeční, protože jsou zdrojem nepříznivých referencí a pomluv o 

společnosti. 

Apoštolové: Mají k firmě silný a osobní vztah. Jsou zdrojem dobrých referencí a 

doporučení a sami tak přispívají k úspěšnosti firmy. 

Rukojmí: Jsou loajální, neboť jim firma poskytuje to, co jiná firma nemůže, ale jsou 

nespokojení. 
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Dle reálných poměrů by měl spíš graf vypadat následovně: 

Obrázek 8: Loajalitní matice 2 

Zdroj: Interní prezentace Aisa 

Zajímavým jevem jsou i reference zákazníků do okolí dle typu loajality = index 

resistence trhu: 

Obrázek 9: Index rezistence trhu 

Zdroj: interní prezentace Aisa 

 

Index resistence trhu vypovídá o tom, kolikrát negativní doporučení převažuje 

nad positivním. Podle výzkumů teroristé dávají v průměru 10 negativních referencí na 3 

positivní reference apoštolů. To je dalším příkladem toho, proč má loajální zákazník a 

loajalita sama pro značku takový význam. 

 

Otázky a jejich specifikace 

Loajalita se v Aise počítá na základě odpovědí na následující 4 otázky (otázkám 

předchází popis výrobku i s jeho obrázkem, aby si respondent vybavil či připomenul o 

jakém konkrétním výrobku je řeč, na který se výzkum ptá): 

1. Jak byste celkově popsaný výrobek hodnotil(a)? 

1: vynikající 

2: velmi dobrý  
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3: dobrý 

4: ucházející 

5: špatný 

2. Na základě Vašich zkušeností s podobnými výrobky, budete i nadále kupovat 

uvedený výrobek? 

1: určitě ano 

2: pravděpodobně ano 

3: možná 

4: pravděpodobně ne 

5: určitě ne 

3. Na základě Vašich zkušeností s podobnými výrobky, doporučil(a) byste výrobek 

svým přátelům a známým? 

1: určitě ano 

2: pravděpodobně ano 

3: možná 

4: pravděpodobně ne 

5: určitě ne 

4. Vezměte, prosím, v úvahu vše, co víte o tomto výrobku a ostatních podobných 

výrobcích, a posuďte, zda by Vám používání tohoto výrobku dávalo něco víc a 

jeho nakupování by bylo výhodnější i v případě stejné ceny.  

Myslíte si, že nakupování tohoto výrobku by bylo oproti ostatním podobným výrobkům 

… 

1: mimořádně výhodné 

2: velmi výhodné 

3: celkem výhodné 

4: málo výhodné 

5: nevýhodné 

  

Pokud se podíváme na strukturu otázek, tuto metodu můžeme označit za 

komplexní, zahrnující jak postojovou tak behaviorální loajalitu. Měří se zde totiž jak 

aspekt chování zákazníka (behaviorální loajalita) – zda bude v budoucnu značku dále 

nakupovat, chovat se loajálně, tak i aspekt postojový – jak na značku nahlíží, zda by ji 

doporučil. Celá koncepce vychází z teorie Jonese a Sassera (viz kapitola 3.5.2.1 – 

Přístup Jonese a Sassera), tedy spojuje koncept loajality s konceptem spokojenosti, 
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který je dle této teorie pro měření loajality též klíčový. Proto první otázka se ptá na 

celkové hodnocení výrobku, aby posoudila aspekt spokojenosti. 

Další otázka spočívá ve vlastním ohodnocení zákazníkových budoucích nákupů, 

což odpovídá pokrytí aspektu loajality „e) opakované nákupy značky“, tedy zákazník, 

jež výrobek nakupuje opakovaně, nečiní tak náhodně a tedy je loajální. Otázka č. 3 je 

zaměřena na zjištění pozitivních referencí zákazníka do okolí – ptají se na doporučení 

značky přátelům a známým, tedy aspekt loajality „ a) osobní doporučení zákazníka 

dalším lidem“. 

Poslední otázku tvoří nabídnutí předpokladu stejné ceny dotazované značky a 

stejně tak značek substitučních a následně ohodnotit výhodu dotazované značky oproti 

ostatním, což je aspekt loajality „d) konkurenční výhoda“. 

Stejné otázky používá i agentura Ipsos, na jejich základě se počítá index 

loajality. Data na výpočet se však u této firmy posílají na výpočet do Francie, proto 

jsem z důvodu jednoduššího přístupu zvolila pro svou práci právě agenturu Aisa. 

3.6.1.2 Další metody: 

Konverzní model 

Tento nástroj měří sílu značky, kde vychází ze síly vztahu spotřebitele ke 

značce, tedy z jeho osobní připoutanosti ke značce a vnímané atraktivitě značek, včetně 

těch konkurenčních, jež jsou též součástí analýzy. Výstupem této analýzy 

psychologického chování spotřebitele je segmentace dle připoutanosti zákazníků do 4 

dimenzí a analýza konkurenčních značek. Připoutanost bych dle její definice agenturou 

Aisa označila též za loajalitu. Tedy podobně jako u nástroje Brand Dynamics agentury 

Millward Brown nelze měřit značku samostatně, ale jen ve vztahu v konkurenčním 

prostředí trhu, a to jak mezi uživateli, tak i neuživateli zkoumané značky. 

Rozlišujeme 4 dimenze připoutanosti. 1. Hodnocení klientské značky, 2. 

Hodnocení konkurence, 3. Zaujetí v kategorii, 4. Ambivalence. Tyto 4 dimenze jsou 

operacionalizovány souborem otázek. Následně podle 4 faktorů rozděluje Conversion 

model uživatele a neuživatele značky do celkem 8 skupin. 
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Obr. 10: Typologie spotřebitelů 

 
Zdroj: interní prezentace Aisa 
 

3.6.2 Millward Brown 

Na základě rozhovoru s Martinem Jílkem (Associate Client Service Director ) mi 

byly prezentovány následující metody, kterými Millward Brown měří pro své klienty 

loajalitu zákazníka. Patří sem loajalitní model, Brand dynamics, měření spokojenosti, 

zjištění příčin churnu a momenty pravdy. 

3.6.2.1 Loajalitní model 

Dostáváme se k přístupu měření loajality, jež měří onu „čistou“ loajalitu – 

Loajalitní model., nebo také Customer loyalty assessment (CRA). Loajalitu měří spolu 

se spokojeností zákazníka v jednotlivých oblastech. Díky tomu je pomocí regresní 

analýzy možno zjistit i to, jaké oblasti zákaznické spokojenosti nejvíce ovlivňují 

loajalitu zákazníka. 
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Obrázek 11: Loajalitní model 

Zdroj: interní prezentace Millward Brown 
 

Tuto metodu má Millward Brown licencovanou od firmy Walker information. 

Customer loyalty assessment umožňuje několik druhů analýzy a na základě nich 

navržení vhodných aktivit firmy. V analýze můžeme měřit zkušenosti zákazníků a 

loajalitu ze zákaznické perspektivy, segmentovat zákazníky na základě úrovní loajality, 

identifikovat hlavní faktory loajality a určit měřítko výkonnosti proti hlavním 

konkurentům značky.  Tedy nejen jaká loajalita ke značce je, ale i co ji určuje a 

ovlivňuje v jaké míře. 

Loajalitní model, jak již bylo řečeno, se skládá z celé série otázek, většinou 

zaměřených na různé aspekty spokojenosti zákazníka. Samotná loajalita je měřitelná 3 

otázkami. Dvě z nich určují míru vztahu ke značce, třetí se ptá na očekávání zákazníka, 

zda bude klientem i v budoucnu. Na základě odpovědí z těchto otázek získáme míru 

loajality. Výstupem jsou 4 kvadranty: Truly Loyal (Silně loajální), Accessible 

(přístupní, loajální ale dávají šanci odchodu), Trapped (uvěznění), High-risk (rizikoví). 
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Obrázek 12: Segmenty loajality dle Millward Brown 
Truly Loyal  (Silně 

loajální) – tito zákazníci 

mají rádi vaši společnost a 

hodlají s ní i v budoucnu 

nadále asociovat. 

Accessible (přístupní, 

nebo také loajální avšak 

dávající šanci odchodu od 

značky) – zákazníci mají 

rádi vaši společnost, ale 

nejsou jí tolik zaujatí, aby 

zůstali. Měli by tu být 

možnosti jak si zasloužit 

vyšší míru jejich loajality. 

Trapped (uvěznění, 

v pasti) – zákazníci jsou nuceni nyní u vás nakupovat, ale není to z důvodu jejich 

positivních zkušeností. V budoucnu mohou odejít, pokud budou moci. 

High risk  (vysoce rizikoví) tito zákazníci jsou nespokojení a aktivně hledají za vás 

alternativu 

Zdroj: interní prezentace Millward Brown 
 

Otázky a jejich specifikace 

Co je pro podstatu této práce důležité je část, které měří přímo loajalitu, a to jsou 

následující 3 otázky: 

1. Zde je několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte 

ve vztahu k XXX a jeho službám. U každého prosím vyplňte prosím, zda s ním zcela 

souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo 

zcela nesouhlasíte: 

1.1. S ohledem na služby, které mi XXX poskytuje, řekl/a bych, že patřím mezi 

jeho věrné zákazníky 

1.2. Byla by to pro mě velká změna, pokud by XXXslužby nebyly dostupné a  já 

bych musel/a služby kupovat od jiného YYY. 
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2. S jakou pravděpodobností zůstanete u XXX i během příštího roku? 

a) určitě ano 

b) pravděpodobně ano 

c) asi ano 

d) pravděpodobně ne 

e) určitě ne 

Pokud se podíváme na uvedené otázky a jejich strukturu, tato metoda taktéž měří 

komplexní loajalitu jako kombinaci loajality postojové a behaviorální. Postojovou 

loajalitu měří v otázkách na vlastní posouzení věrnosti a porovnání s jinými značkami, 

tedy jak zákazník svůj vztah ke značce sám vnímá. Loajalitu behaviorální měří pomocí 

dotazu na nákupy značky zákazníkem do budoucna, zda se bude zákazník chovat 

loajálně. Tato koncepce vychází z teorie i praxe firmy Walker information. 

První otázka spočívá ve vlastním posouzení věrnosti zákazníkem samotným. Zde 

má respondent sám za úkol ohodnotit svou úroveň věrnosti tak, jak jí sám vnímá, jak se 

cítí být loajálním. Tato otázka není specifickou, nespadá do žádného aspektu měření 

loajality dle definice. 

Další otázka měří postoj ke značce nastíněním situace, kdy by značka nebyla 

dostupná, a zákazník by musel kupovat značku substituční. Tato otázka tedy měří aspekt 

„b) odolnost zákazníka ke změně značky“. 

Poslední otázkou je zde, stejně jako u agentury Aisa a jejího Tri*mu, dotaz na to, 

zda zákazník zůstane zákazníkem i v budoucnu, tedy posouzení zákazníka samotného 

jeho budoucích nákupů – pravděpodobnosti opakování nákupů stejné značky i nadále, 

tedy jde o aspekt „e) opakované nákupy značky“. 

 

3.6.2.2 Další metody 

Měřením spokojenosti 

O měření spokojenosti se zmíním jen stručně, neboť spokojenost sice může být 

prediktorem loajality, nikoli však výhradně a s jistotou – s tou je pouze jejím základem 

(viz. Kap. 3.4.4 – Rozdíl spokojenost versus loajalita). Při měření spokojenosti je 

základem otázka „Jak spokojený jste s vaši současnou značkou?“. 



39 
 

   

Měřením sily vztahu ke značkám v konkurenčním prostředí – Brand dynamics 

Tento výzkumný nástroj je znám pod názvem Brand dynamics. Jde o komplexní 

kvantitativní systém měření a řízení hodnoty značky, který primárně poskytuje poznatky 

o představách spotřebitelů, zákazníků – tedy co opravdu vědí a myslí si o určité značce.  

Cílovou skupinou je dohodnutý reprezentativní vzorek populace, jehož 

minimální velikost je 400 respondentů (v případě, že nejsou požadovány dílčí cílové 

skupiny), optimální 800. Zahrnuti jsou zde uživatelé i neuživatelé značky. Technika 

sběru dat je variabilní, nejčastěji však probíhá osobně za asistence osobního počítače 

(CAPI). 

Brand dynamics pracuje na principu určení povahy a síly (intenzity) vztahu 

zákazníka ke značce. Měří jeho postoje ke značce, a jak ji respondenti celkově vnímají. 

Výzkum porovnává jednotlivé značky mezi sebou, na základě nich vytvoří výstupy a 

doporučení pro klienta – v čem vyniká, jaké výhody oproti jiným dokáže nabídnout, 

v čem má oproti konkurenci nevýhodu, jak se dokáže odlišit oproti ostatním.  

Jedním z podnástrojů je Brand dynamics pyramida: 

 

Obr. 13: Brand pyramida 

 

Zdroj: interní prezentace Millward Brown 

 

Pyramidu tvoří pět stupňů vztahu ke značce – a) Presence, b) Relevance, c) 

Performance, d) Advantage a e) Bonding. Od základny této pyramidy směrem k jejímu 
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vrcholu roste u jednotlivých typů zákazníků podíl na výdajích, které zákazník utratí za 

zboží dané značky. Na nejspodnějším patře leží a) Presence – ta označuje znalost a 

familiaritu se značkou. Pro tuto část slouží otázky na spontánní znalost, nákup a 

porozumění sdělení značky (např. Vyzkoušeli jste značku? Myslíte si o ní něco?,…). B) 

Relevance označuje důležitost a vhodnost značky pro jedince. Otázky jsou zaměřeny na 

racionální potřeby, hodnocení ceny a image. (např. Má to odpovídající cenu? Vyhovuje 

vaším potřebám?,…). C) Performance značí spokojenost se samotným produktem, jeho 

provedením a splněním očekávání (př. Chutná to? Splňuje to vaše požadavky na 

produkt?). D) Advantage má základ v porovnání s konkurencí, že představuje něco 

lepšího než ona, její emocionální hodnocení (např. Je to za lepší cenu? Oslovuje vás to 

víc než ostatní značky?) E) Bonding stojí na samém vrcholu pyramidy. Reflektuje 

skutečný vztah ke značce, kdy spotřebitel ji vnímá jako nejlepší možnost. Z této 

hodnoty je odvozován Bonding score, který slouží ke kvantifikaci loajality. Celý tento 

nástroj je schopen přizpůsobovat se různým značkám či službám, proto pro každý 

stupeň pyramidy je pokaždé vybrána specifická sada otázek. 

Dalším z podnástrojů je The Consumer Value. Ten představuje odhad příspěvku 

každého spotřebitele k tržnímu podílu značky. Jeho výpočet slouží k odhadu stávajícího 

tržního podílu značky. Na základě něj se vytváří typologie loajality, jež tvoří 3 skupiny 

zákazníků: A) brand loyal (loajální značce), b) repertoire (ti, co mají určitý repertoár 

značek, které opakovaně nakupují) a c) price driven (orientují se dle ceny). Podle těchto 

skupin se rozliší každá hodnocená značka měřená v rámci výzkumu. 

Primární je tedy zde změřit sílu značek (kterou vytváří jako jeden ze stavebních 

kamenů právě loajalita). Sekundárně (především u měření služeb) se používá modul 

customer dynamics (měření spokojenosti spolu s Brand dynamics). Na výsledky je pak 

možno nahlížet „tříděně“, tedy odlišit klienty a neklienty dané značky/služby. Ve 

výstupech pak můžeme vyčíst právě ono porovnání primární značky (značky našeho 

zadavatele) se značkami konkurenčními. Můžeme se tak dozvědět, zda i přes vysokou 

loajalitu klienta k naší značce není k jiné ještě „loajálnější“, tedy zda není „na 

konkurenční pyramidě ještě výše“ a nevidí jinde větší výhody. 

Tento typ výzkumu se dá aplikovat i na jiné kategorie (krom značky a služby i 

např. skupiny, pol. strany,…). Vždy je však potřeba značku, jež nás zajímá porovnat 

s dalšími, podstatou je vztah k něčemu v konkurenčním prostředí. 
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Obr. 14: Podstata měření Brand dynamics 

 
Zdroj: interní prezentace Millward Brown 
 

Zjištěním příčiny churnu 

Tato metoda si klade za cíl nikoli predikovat, ale napravovat. Zjišťuje proč ty, co 

od značky odešli, vlastně odešli. Klient dodá databázi kontaktů na svoje bývalé 

zákazníky, a na výzkumné agentuře leží úloha zeptat se jich proč (např. „Naštvali mě na 

pobočce“, „Auto bylo často poruchové“, apod.). Tyto rozhovory probíhají telefonicky.  

Přestože jde o metodu často klienty požadovanou, je zde několik problémů, které 

její použití a interpretaci značně omezují: 

- Zkreslení response rate – v samotném kontaktu s bývalými zákazníky – 

odpovídají ti, co se neodmítli bavit. Odmítají často ti, co jsou opravdu 

rozzlobení kvůli reálnému problému a nechtějí se o něm bavit, díky tomu 

bychom získali potřebnou zpětnou vazbu.  

- Časový odstup – u firem, které nemají dostatečně velkou základnu klientů (a 

tedy i těch odchozích) míra odchodovosti není často tak dramatická – musí se 

sahat do půl roku starých databází, aby bylo dost velký vzorek. Klienti si už 

často nepamatují, proč odešli, vzhledem k časovému odstupu položení tohoto 

dotazu.  

- Nerelevantní důvody - i když se to přes to všechno výzkum uskuteční a povede, 

nasbírá se dostatečný vzorek respondentů, z těchto horkotěžko nasbíraných 

rozhovorů se velká část zahodí, nevychází hezké výsledky tak, aby se daly 

napravit (např. dostal nabídku od konkurence, změnilo se něco objektivního – 

změna zaměstnavatele ten mu změnil operátora, banku, apod.)  
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Momenty pravdy 

Tento výzkum neměří také přímo čistou loajalitu, ale situace, jež by mohli vést 

zákazníka k odchodu = ztrátě loajality. Vztahuje se tak pouze na zákazníky zkoumané 

značky. Dá se rozdělit na několik fází: 

- 1. fáze: vydefinují se momenty pravdy, ohrožení – co může zákazníka naštvat, 

dotlačit ke ztrátě loajality, vygeneruje se seznam. Hledají se všechny možné 

situace ve všech úrovních, kde by mohlo dojít k nespokojenosti klienta (když 

zajde na pobočku, zavolá na infolinku, custom care – k čemu všemu může dojít 

a může zákazníka naštvat). 

- 2. fáze: kvalitativní – seznam se probírá s respondenty, zkracuje se na cca 20 

nejdůležitějších situací, kdy se opravdu rozzlobí a stávají se často, nebo se 

některé zapomenuté zásadní situace přigenerují navíc. 

- 3. fáze: kvantitativní – tyto situace, vygenerované a probrané na nejčastější, se 

nabídnou v otázkách lidem (např.: Zajdete na pobočku a čekáte 20 min. 

Odpovědi: 1. naštval bych se a odešel, 2. trochu by mě to naštvalo, 3. 

nenaštvalo, dalším příkladem může být např. „Bankomat vám vydal špatné 

bankovky. Jak byste reagoval?“) 

V těchto třech pilířích je základem zjistit důležitost a vliv jednotlivých 

situací na názor člověka na danou společnost/značku a možné ovlivnění odchodu 

zákazníka – ztráty jeho loajality. Zákazníci jsou také dotazováni, zda uvedenou 

situaci sami zažili či ne – podle toho se dají respondenti třídit a zkoumat, zda tyto 

dvě skupiny odpovídají v hypotetických řešeních situace stejně. Tato metoda je 

založena především na asociacích respondentů. Je jim předložena modelová situace 

(viz. např. čekání 20min. na pobočce), zákazník odpoví, nakolik by ho to rozzlobilo, 

ale také se zde měří ovlivnění vztahu se značkou – přestože by ho to naštvalo, myslí 

si, že by se to samé stalo i jinde a proto není důvod značku měnit – na základě toho 

vzniká ranking situací. 
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Obr. 14: Momenty pravdy 

 
Zdroj: interní prezentace Millward Brown 

 

3.6.3 Net promoter score 

Net promoter score není certifikovaným nástrojem pro jedinou konkrétní 

výzkumnou agenturu (jako tomu je u TRI*Mu či Loajalitního modelu), ale používají ho 

často firmy samy na měření vlastních značek a v některých případech i výzkumné 

agentury. Ty, pokud ho používají, tak v kombinaci s dalšími nástroji měření, např. 

doplní otázkou „Proč?“ a následuje kvalitativní analýza důvodů, či ho doplní metoda 

„momenty pravdy“ (viz kapitola 3.6.2 – Momenty pravdy), apod.   

Tento ukazatel je velmi jednoduchým propočtem, v současné době stále 

používaný ve své původní podobě dle Reichhelda. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

3.5.2.3 - jeho hodnota se rovná procentu lidí, kteří jsou ochotni doporučit značku minus 

ti, kteří značku nedoporučí, nebo jinak příznivci minus kritici. Reichheld (in Stern 

2009), tvrdí, že tato jedna otázka může nahradit dosud používaný soubor otázek 

postojových a behaviorálních, které se objevují ve většině dotazníků. Přístup k měření 
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loajality pomocí Net promoter score začal být pro svou jednoduchost hojně využíván 

přímo firmami – pro jednoduchost nejen pro sběr dat, ale i pro jejich interpretaci. Přesně 

z toho důvodu však je tento přístup kritizován v mnoha ohledech akademiky i 

výzkumníky. 

Otázky a jejich specifikace 

Celý Net promoter score spočívá v jedné jediné otázce: 

 „Jak je pravděpodobné, že byste na stupnici 0-10 doporučil(a) naši společnost/službu 

kolegovi nebo příteli?“ 

NPS měří základní postoje zákazníků v těchto dimenzích: 

o Promoters (Příznivci) 

o Pasivní 

o Detractors (Kritici). 

Klienti, kteří odpovědí 0-6, jsou zařazeni jako „Kritici“, kteří nejsou se službami 

spokojeni, respondenti s hodnotami 9-10 jsou zařazeni jako „Příznivci“, tj. jako loajální 

klienti podporující růst, zatímco 7-8 jsou zařazeni jako „Pasivní“, kteří jsou z pohledu 

metody NPS neutrální, a je s nimi potřeba pracovat a zajistit, aby se z nich v ideálním 

případě stali „Příznivci“, nikoli „Kritici“ 

 Z uvedené otázky vyplývá, že jde o měření loajality nikoli komplexní, jak tomu 

bylo u předešlých metod (Trim a loajalitní model), ale o metodu postojovou – dle toho, 

jaký má zákazník na značku názor, jak na ni nahlíží. 

Pokud se blíže podíváme na uvedenou otázku, jde o dotaz na doporučení značky 

dalším lidem, tedy o aspekt „a) Osobní doporučení zákazníka dalším lidem“. Podobnou 

otázku, měřící stejný aspekt loajality, najdeme u metody Trim agentury Aisa, kde je 

taktéž dotaz na doporučení značky dalším lidem, avšak měří se pouze na pětibodové 

škále určitě ne – určitě ano. 

 
 
 
 
 
 
 



45 
 

   

4. Praktická část 

V rámci praktické části bylo provedeno měření metodami, jež byly popsány 

v teoretické části – TRI*M agentury Aisa, Loajalitní model agentury Millward Brown a 

Net promoter score. V následujících kapitolách je popsána metodologie provedeného 

výzkumu, celý proces a získané výsledky a jejich analýza. 

4.1 Simulace vlastního výzkumu – cíle 

Je mnoho výzkumných agentur, jež nabízejí svůj výzkumný nástroj pro měření 

loajality zákazníka. Firmy mezi nimi vybírají na základě ceny, možností měření a 

dalších aspektů. Firmy se snaží o co nejlepší možnosti a správnost interpretace pro 

klienty. Avšak ptá se někdo z těchto marketérů, co vlastně používané otázky přesně 

měří a zda opravdu měří to, co mají, správně? 

Z toho důvodu jsem vybrala pro vzájemné porovnání nejčastěji používané 

metody měření loajality v České republice. Jsou jimi metoda agentury Aisa – TRI*M, 

metoda agentury Millward Brown – Loajalitní model a metoda Net promoter score – 

není přímo metodou některé agentury, přesto ji spousta agentur využívá jako podpůrnou 

či v kombinaci s dalšími metodami. Tato metoda byla vybrána především pro svou 

rozšířenost mezi firmami samotnými, které se pomocí NPS často pokouší měřit loajalitu 

samy. 

Pro účely mé diplomové práce bude provedeno vlastní dotazníkové šetření. 

Abych mohla odlišnosti v různých metodách měření loajality porovnat, potřebuji 

výstupy z dotazníků sjednocené pro stejnou značku, za ideálních podmínek také měřené 

na stejné, homogenní skupině respondentů. Taková data v současné době neexistují – 

tedy musím sebrat data vlastní. 

4.1.1 Provedení 

V této práci vycházím ze základní myšlenky - pokud měříme loajalitu (neboli 

věrnost zákazníka značce/obchodu), měly by výsledky být u každého respondenta stejné 

– stejný člověk bude ke stejné značce v danou minutu stejně loajální. Co když ale vyjde 

u každého respondenta jiná „úroveň“ loajality? V čem se zkoumané výzkumy liší? 

V praktické části jsou souhrnně uvedené metody měření loajality aplikovány na 

stejnou skupinu respondentů za stejných podmínek. Tedy – otázky ze všech 

zmiňovaných metod jsou vloženy do souhrnného dotazníku. Jednotlivé výzkumy si 
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označím pro zjednodušení jako části A, B a C, kde A je soubor otázek agentury Aisa, B 

je soubor otázek agentury Millward Brown, C je otázka pro výpočet Net promoter 

score. Tyto otázky v různém pořadí skupiny A, B, C položím homogenní skupině 

respondentů.  Tyto metody pro účely následného porovnání sjednotím jako výzkum 

stejné značky. 

 

4.1.2 Předmět analýzy  

Předmětem analýzy je několik výzkumů značky – konkrétně z nich specifické 

části měřící loajalitu klientů. Jedná o 2 metody měření loajality, používané agenturami - 

metoda Loajalitní model od výzkumné agentury Millward Brown a metoda TRI*M 

výzkumné agentury Aisa. K nim jsem zvolila metodu Net promoter score, pomocí níž se 

firmy často pokouší zjistit loajalitu svých zákazníků sami, ale také jde o metodu, jež 

jako podpůrnou v rámci dalšího výzkumu využívají i některé výzkumné agentury. 

4.1.3 Základní soubor a výb ěrový soubor  

Vzhledem k tomu, že nejde o reálné zkoumání loajality, ale o porovnání metod 

měření, a také vzhledem k osobním omezeným možnostem sběru dat bude dostačující 

pouze menší vzorek respondentů. Pro tyto účely byl vybrán tedy menší i základní 

soubor – tím byla stanovena homogenní skupina respondentů, uživatelů dané značky, 

mělo by jít o vrchol uživatelské pyramidy této značky, a tedy značku známou s 

vysokým povědomím. Ideálně by také mělo jít o osoby ochotnější účastnit se 

dotazování a mající přístup k online podobě dotazníku. Vzhledem k této definici 

základního souboru byli jako zkoumaná skupina vybráni studenti vysoké školy ve věku 

19-26 let, a jako měřená značka Coca-cola. Jako uživatel byla stanovena osoba, jež pil/a 

Coca-colu za posledních 6 měsíců. Vzorek byl stanoven na minimální velikost 120 

studentů VŠ ve věku 19-26 let, kteří jsou uživatelé značky Coca-cola. Způsob sběru dat 

bude probíhat pomocí online samovyplňovacího dotazníku. 

 

4.1.4 Reprezentativita 

Tento kvantitativní výzkum nemusí být zobecnitelný, poslouží jen jako základ 

pro porovnání shodnosti výstupů metod měření, nikoli pro měření reálné loajality. Tedy 

reálně reprezentativitu pro účely této práce není relevantní řešit. 
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4.1.5 Reliabilita (spolehlivost) 

Vzhledem k tomu, že tyto metody kvantitativního výzkumu přebírám jako 

používané od agentur, přebírám s nimi i předpoklad reliability. 

4.1.6 Validita (platnost) 

Dle Dismana (1993: 65) bude v tomto případě validita konstruovaná, tedy 

zkoumaná vlastnost je logicky propojena s metodou zjišťování – rozdíl mezi výsledky 

výzkumu zjistím porovnáním výzkumů prováděných za stejných podmínek. 

Validita je zvýšena i následujícími způsoby: 

� Dotazovaným osobám byl předložen dotazník s otázkami metod 

výzkumu A, B i C, v různém pořadí.  

� Tyto metody byly použity následovně: je 6 možných kombinací pro 

pořadí otázek A,B,C (ABC,CBA,BCA,ACB,BAC,CAB). 

� Randomizace – náhodným losem bude proveden výběr, který 

z respondentů bude zodpovídat otázky v tom kterém pořadí. Tedy ve 

výsledku vyplnilo dotazník cca 50 osob v každém z uvedených 6 

různých pořadí metod A-B-C. 

Na začátek dotazníku byla zařazena kontrolní otázka – pil/a jste značku Coca-

cola v posledních 6 měsících? Měření loajality použitými metodami jsou zaměřeny na 

zákazníky, tedy bylo potřeba ověřit, zda zákazník je opravdu zákazníkem. Také budou 

zařazeny sociodemografické otázky pro ověření, zda respondent spadá do cílové 

skupiny. 

4.1.7 Dotazník 

Na základě všech dostupných a získaných dat byl dotazník sestaven následovně: 

 
Dobrý den, 

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. 
1. Jste 

a. Muž 

b. žena 

2. Jste studentem vysoké školy? 

a. Ano 

b. Ne 

3. Jaký je váš věk? 

 

---------- 
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4. Pil/a jste v posledních 6 měsících nápoj Coca-cola? 

a. Ano 

b. Ne 

5. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které 

máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela 

souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo 

zcela nesouhlasíte: 

 

6. S jakou pravděpodobností budete konzumovat Coca-colu i během příštího roku? 

a. Určitě ano 

b. Pravděpodobně ano 

c. Asi ano 

d. Pravděpodobně ne 

e. Určitě ne 

7. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola? 

a. Vynikající 

b. Velmi dobrá 

c. Dobrá 

d. Ucházející 

e. Špatná 

8. Na základě vašich zkušeností, budete i nadále pít Coca-colu? 

a. Určitě ano 

b. Pravděpodobně ano 

c. Možná 

d. Pravděpodobně ne 

e. Určitě ne 

9. Na základě vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým? 

a. Určitě ano 

b. Pravděpodobně ano 

c. Možná 

d. Pravděpodobně ne 

e. Určitě ne 

10. Vezměte, prosím, v úvahu vše, co víte o ostatních kolových nápojích a posuďte, zda by 

Vám pití tohoto výrobku dávalo něco víc a zda by jeho nakupování bylo výhodnější i v 

případě, kdyby tento výrobek stál stejně jako ostatní podobné výrobky. Myslíte si, že 

nakupování výrobku Coca-cola by bylo oproti ostatním... 

- - - zcela 
souhlasím 

spíše 
souhlasím 

ani souhlasím 
ani nesouhlasím 

spíše 
nesouhlasím 

zcela 
nesouhlasím 

5.1. S ohledem na to, co mi Coca-cola 
poskytuje, řekl/a bych, že patřím 
mezi její věrné spotřebitele 

     

5.2.Byla by to pro mě velká změna, 
pokud by Coca-cola přestala 
existovat a já bych musel/a kupovat 
pouze jiné značky nápojů. 
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a. Mimořádně výhodné 

b. Velmi výhodné 

c. Celkem výhodné 

d. Málo výhodné 

e. Nevýhodné 

11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola příteli nebo kolegovi? 

- - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 - určitě ne až 10 - určitě ano            
 

Dotazník byl sestaven z agenturami poskytnutých otázek, na základě kterých je 

dle popsaných metod měřena loajalita. Dotazník by se dal rozdělit na 4 části: 

1. Sociodemografie - otázky jež pomohou potvrdit, že jde opravdu o 

respondenty z definované cílové skupiny (studenty vysoké školy ve věku 

18-26 let, uživatelé zkoumaného produktu). V tomto případě byl uživatel 

definován jako osoba, jež konzumovala měřený produkt (pila Coca-colu) 

v posledních 6 měsících. Jde o otázky č. 1-4, kde se ptáme na věk 

respondenta, zda je studentem vysoké školy, zda za posledních 6 měsíců 

pil/a Coca-colu a navíc byla zařazena otázka na pohlaví respondenta. 

2. Otázky skupiny A, jež měří loajalitu v Millward Brown. Jde o otázky č.5-

6. 

3. Otázky skupiny B, jež měří loajalitu v Aise. Jde o otázky č. 7-10. 

4. Otázky skupiny C, jež měří loajalitu jako Net promoter score. Jde o 

otázku č. 11.  

Otázky skupin A, B a C byly v dotazníku průběžně rotovány, tedy jejich pořadí bylo 

proměnlivé. 

4.1.8 Metoda sb ěru dat a zp ůsob zpracování  

Sběr dat byl proveden pomocí online dotazníku, který byl vytvořený 

prostřednictvím služby vyplnto.cz. Těchto 11 otázek bylo průběžně rotováno pro 

dosažení validity (viz kapitola 4.1.6). Pro začátek byly vytvořeny dotazníky se skupinou 

otázek A B C v různém pořadí. První dotazník sloužil pro vyplnění uživateli služby 

vyplnto.cz, odkaz na druhý dotazník byl nasdílen prostřednictvím facebooku na stránky 

Vysoké školy ekonomické, Univerzity Karlovy, dále stránky Fakulty sociálních věd, 

Filosofické fakulty a fakulty humanitních studií. Sběr dat probíhal od 24. do 27. dubna 

2013  
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Tato data byla následně rozdělena do 3 excelových souborů – 1. S otázkami 

Millward Brown, 2. s otázkami Aisa a 3. s otázkou z Net promoter score. Excelové 

soubory Aisa a Millward byly poslány k analýze příslušným agenturám, soubor 

s otázkou Net promoter score byl analyzován mnou. 

4.2 Výsledky 

V těchto kapitolách jsem se pokusila na získaných datech ukázat, co se ze 

stejného vzorku respondentů, v danou chvíli měření stejně loajálních ke stejné značce, 

dá na základě rozdílných metod měření získat za data. 

4.2.1 Charakteristika výb ěrového souboru 

Respondenty ve výzkumu měli dle předpokladů být studenti vysoké školy 

libovolného zaměření, ve věku 19-26 let, kteří pili Coca-colu za posledních 6 měsíců. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 417 respondentů, ze kterých byly filtrovány osoby, jež 

nespadaly do cílové skupiny (lidé buď starší či mladší než uvedené věkové rozmezí, 

lidé, kteří nestudují vysokou školu, či respondenti, kteří nepili Colu během posledních 6 

měsíců). Po tomto filtrování zbylo celkem 296 respondentů.  

4.2.2 Jednotlivé výsledky 

4.2.2.1 NPS = část C 

Otázka: Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli 

nebo kolegovi? 

Možnosti: 0 – určitě ne až 10 – určitě ano. 

Od celkem 296 respondentů jsme získali následující data: 

 

Tabulka 1: výstupní tabulka otázky NPS  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 – určitě ne až 10 – určitě ano 19 15 28 19 10 46 27 28 51 21 32 

 

Z uvedených dat je potřeba pro výpočet Net promoter score sečíst počty 

promoters (v tabulce označeno zeleně), a počet detractors (v tabulce označeno červeně) 

a následně převést na procenta. To je provedeno v následující tabulce: 
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Tabulka 2: výstupní tabulka otázky NPS 2 

 Detractors Pasives Promoters 

Odpověď 
respondenta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 19 

6,4% 

15 

5,1% 

28 

9,5% 

19 

6,4% 

10 

3,4% 

46 

15,5% 

27 

9,1% 

28 

9,5% 

51 

17,2% 

21 

7,1% 

32 

10,8% 

Součet dle 
kategorií, 
přepočet na 
procenta 

164 

55,4% 

79 

26,7% 

53 

17,9% 

 
 
Graf 1: NPS dle odpovědí 

 
 

Z této tabulky vyplývá, že z celkového počtu 296 respondentů se dle metodiky 

Reichhelda dá označit více než polovina respondentů za kritiky značky (celkem 55,4 %) 

a pouze necelá pětina respondentů jako promoters (příznivci značky, celkem 17,9 %). 

Výsledný Net promoter score se rovná procento příznivců minus procento kritiků (viz 

kapitola 3.6.3), tedy: 

  
  
  

17,9 % 
promoters 

55,4 % 
promoters 

-37,5 %         
NPS 
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 Net promoter score, jež může nabývat hodnot -100 až +100, nám v tomto 

případě vyšel v minusových hodnotách, což značí nízkou míru loajality mezi 

dotazovanými respondenty. 

     

4.2.2.2 Aisa = skupina otázek B 

Trim index: 

Celková hodnota Trim indexu (v tomto případě jde o výpočet retence, kterou 

tvoří celkový stav loajality se spokojeností) je 61. Podle benchmarků pro střední Evropu 

by měla být průměrná hodnota okolo čísla 71. Tedy úroveň loajality v kombinaci se 

spokojeností by se dala označit v tomto případě také za průměrnou. 

Pokud si roztřídíme jednotlivé případy, dopracujeme se k následujícím výsledkům: 

 

Typ 
zákazníka 
(index) 

Téměř 
ztracení 
(<10) 

Ohrožení   

(10-40) 

Váhající, 
netrpěliví  

(40-70) 

Loajální 
(70-100) 

Velmi 
loajální 
(>100) 

Počet/% 34/12 % 44/15 % 74/25 % 102/34 % 42/14 % 

 
Podle hodnoty Trim indexu jsme tak roztřídili respondenty dle odpovědí do výše 

uvedených kategorií zákazníků. Osoby téměř ztracené až ohrožené by se dali dle 

interních dokumentů Aisy označit za zákazníky se špatnými zkušenostmi, díky tomu 

ohrožené odchodem od značky. Tito zákazníci jsou také zdrojem negativních referencí. 

V případě Coca–coly se jedná zhruba o 27 % dotazovaných, kdy nejvíce negativních a 

téměř ztracených je 12 %. Následuje přechodová kategorie – zákazníci váhající a 

nepevní. Tito respondenti mají s Coca-colou stabilní vztah, ale už hledají alternativy pro 

odchod. U dotazovaného vzorku respondentů je takovýchto osob čtvrtina. Následují 

kategorie loajální a velmi loajální, kdy tito zákazníci jsou zdrojem positivních referencí 

s kladným vztahem ke značce. Takovýchto osob je v mém vzorku téměř polovina, 

z toho velmi loajálních 14 %. 
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Trim typologie: 
Graf 2: Segmenty Aisa  

 

 

 
Trim typologie se počítá ze dvou dílčích indexů – index spokojenosti a index 

loajality. Na základě jejich výše se respondenti řadí do 4 segmentů. Těmi jsou 

Apoštolové, teroristé, rukojmí a žoldáci. Z mého vzorku respondentů jsou výsledky 

následující:  

Skupina apoštolů a teroristů tvoří každá zhruba jednu třetinu dotázaných. Jako 

apoštolové jsou označeni ti, jež mají ke Coca-cole silný a osobní vztah, jsou zdrojem 

positivních referencí, značku doporučují dalším lidem. Naproti tomu teroristé jsou ti, 

kteří jsou zdrojem negativních referencí do okolí, společnost pomlouvají. 

Máme tu i skupinu žoldáci, pro něž je rozhodující primárně cena a v případě, že 

výhodnější najdou u konkurence, odejdou. Tato skupina tvoří téměř 30 % 

dotazovaných. 

Poslední skupinou jsou rukojmí. Jde o osoby, jež jsou loajální, neboť jim Coca-

cola dává to, co jiná nemůže, ale jsou ve své podstatě nespokojení. Tato skupina se mezi 

respondenty - studenty ukázala málo častý jev, jde jen o 7 % výběrového souboru. 
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4.2.2.3 Millward Brown = skupina otázek A 

Při měření pomocí loajalitního modelu není základem jednociferný index, jako 

tomu bylo u Aisy a jejího Trimu, ale pouze typologie dle loajality postojové a 

behaviorální, dle vztahu ke značce a předpokládanému setrvání u značky. 

 

Graf 3: Segmenty Millward Brown 

 

V případě metody Loajalitního modelu vyšla jako nejčetnější kategorie 

respondentů trapped, jinými slovy zákazníci uvěznění, kteří jsou nuceni Coca-colu 

nakupovat, ale není to z důvodu jejích positivních zkušeností a dobrého vztahu ke 

značce, tedy jakmile budou moci, od značky odejdou. 

Skupina silně loajálních tvoří třetinu dotazovaného vzorku. Jsou to ti, co Coca-

colu mají rádi a hodlají si ji kupovat i v budoucnu. Podobně skupina opoziční – high 

risk, tvoří cca 28 % dotazovaných. Tito zákazníci s Coca-colou nejsou spokojeni a 

aktivně hledají za ni alternativu. 

Poslední skupinou jsou respondenti „accessible“, neboli přístupní, avšak dávající 

šanci odchodu od Coca-coly. Tyto osoby mají rády Coca-colu, ale nejsou jí tolik zaujatí, 

aby zůstali. Z výsledků vyplývá, že těchto osob jsou pouhá 2 % respondentů. 

 
 

  

  
  

    

  

Want to Use; 
Will Continue 
to Use 

Positive 
Impressions; 

May Not Use 

Will Continue to Use;  
Don’t Want to Use 

Don’t Want to Use;  
Probably Won’t 

Fix Concerns to  
Retain or Enhance 

Intervene & 
Re-direct  

If Profitable,  
Save! 

Truly Loyal Accessible 

Trapped High Risk 

Maintain & 
Grow Relationship  

 34%  2% 

 36%  28% 



55 
 

   

4.2.3 Komparace 

Aisa vs. Millward Brown 

Z uvedených výsledků jsem došla k několika zjištěním: 

Velikost skupiny „apoštolové“ a „teroristi“ z metody Aisy v podstatě koresponduje se 

skupinou „truly loyal“ a „high-risk“ z metody Millward Brown. Tyto segmenty se 

shodují i ve svém významu. „Truly loyal“ jsou ti, co mají Coca-colu rádi a hodlají ji 

kupovat i v budoucnu, podobně „apoštolové“ jsou ti, co mají ke Coca-cole osobní vztah 

a hovoří o ni positivně. V případě Aisy tvoří tato skupina 33 %, téměř shodně s 

Millward, kde takovýchto osob najdeme 34 %. 

Stejně tak kategorie „high-risk“ a „teroristé“, kdy první skupina je 

interpretována jako osoby, kteří nejsou spokojeni a hledají alternativu, podobně jako 

„teroristé“, kteří jsou dle Aisy ti, co jsou zdrojem negativních referencí do okolí. 

V případě metody Millward Brown tvoří tato skupina 28 % a v případě metody Aisa 

tvoří tato skupina 32 %. 

Určitý rozdíl však nastal u skupin u Aisy „žoldáci“ a „rukojmí“ proti 

Millwardovým „accessible“ a „trapped“. Pokud se podíváme na interpretaci těchto 

skupin, získáme následující porovnání: „rukojmí“ jsou ti, kteří jsou loajální, avšak 

nespokojení. Za podobnou kategorii by se tak dala určitým způsobem označit skupina 

„trapped“, neboli uvěznění. Jedná se o osoby, které Coca-colu nakupují, dali by se 

označit za loajální, ale důvodem není positivní zkušenost. I ze samotného názvu 

vyplývá určitá shoda pojmů. Dalším připodobněním by mohla být skupina „žoldáci“, 

jež jsou spokojení se značkou, avšak neloajální (v případě cenově lepší nabídky 

odejdou). Domnívám se, že podobně je koncipována skupina „accessible“, tedy osoby, 

které mají rádi Coca-colu, ale taktéž dávají šanci odchodu, tedy nejsou tolik loajální. 

U těchto skupin tak dochází k neshodě. Totiž – pokud je předpoklad shodnosti 

vnitřního významu v uvedených skupinách správný, tak by měly „rukojmí“ a „trapped“ 

být procentuálně vyrovnání, podobně jako „žoldáci“ a „accessible“. Avšak z výsledků je 

patrné, že tyto skupiny jsou vlastně promíchány. 

„Rukojmí“ je ve vzorku pouze 7 %, ve skupině „trapped“ je to 36 %. Naopak „žoldáků“ 

se dle metody Aisa našlo 30 %, kdežto „accessible“ necelá 2 %. 
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Tab. 3 : Znaménkové schéma pro porovnání metody Aisy a Millward Brown 

Aisa segmenty * MB -segmenty Crosstabulation  

Adjusted Residual 

 MB –segmenty 

Truly loyal accessible trapped high risk 

Aisa segmenty 

Apoštol +++ o --- --- 

Žoldák - o +++ o 

Terorista --- o o +++ 

Rukojmí o o o o 

 
Asymp.sig.je rovna nule. Tedy mezi proměnnými existuje závislost. Při pohledu 

na tabulku výše vidíme další porovnání uvedených metod. Skupiny „truly loyal“ a 

„apoštolové“ jsou skupiny s největší shodou, stejně jako „high-risk“ a „teroristé“.  

Podobně jsou si paradoxně podobny skupiny „žoldáci“ a „trapped“. Žoldáci by měli být 

skupina spokojených, avšak neloajálních, shoda se tak našla se skupinou, o které se 

tvrdí, že jde o osoby Coca-colu nakupující, avšak nikoli kvůli positivní zkušenosti. To 

ve své podstatě do určité míry odporuje tomu, že by tato skupina mohla být spokojená. 

Naopak negativní závislost byla indikována dle očekávání mezi „high-risk“ a 

„apoštoly“, stejně tak mezi „truly loyal“ a „teroristy“, což by měly být kategorie 

protikladné. Zajímavá je také silná negativní závislost mezi skupinou „trapped“ a 

„apoštoly“. 

NPS vs. Aisa 

V agentuře Aisa ze jmenovaných 4 otázek krom zmíněných možností výpočtu 

indexů je také z otázky na ochotu doporučení možno vypočítat Net promoter score, a to 

tak, že jako promoters jsou označeni osoby, jež odpověděli „ur čitě ano“, jako passive ti, 

jež odpověděli „spíše ano“ a zbylé odpovědi znamenají, že dotyčný je detractor (kritik). 

Z otázky Aisy takto vypočítaný NPS vyšel –22,6 %. Rozdíl oproti oficiálnímu NPS -

37,5 % tu je, avšak v základu oba NPS udávají loajalitu podprůměrnou. 

V porovnání NPS Aisy a dle Reichhelda jsou statistiky následující: 
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Tab. 4 : Crosstab pro porovnání zařazení ve výpočtu NPS v Aise a NPS dle Reichhelda 

Aisy NPS 3 * Reichheld NPS 3 Crosstabulation  

% of Total 

 Reichheld NPS 3 Total 

Promoter passive detractor 

Aisy NPS 3 

Promoter 12,5% 5,7% 2,0% 20,3% 

passive 4,7% 18,2% 13,9% 36,8% 

detractor 0,7% 2,7% 39,5% 42,9% 

Total 17,9% 26,7% 55,4% 100,0% 

 
Dle Pearsonova koeficientu vyšla hodnota testového kritéria vysoká (cca 185,3) 

a asymp.sig.je rovna nule. Proto zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

proměnných, tedy mezi proměnnými existuje závislost. Pokud se podíváme na 

znaménkové schéma, aktéři dle NPS, přepočítaní z pětibodové škály, téměř ukázkově 

odpovídá klasickému provedení aktérů NPS vypočítaní ze škály jedenáctibodové. 

 

Zab.5 : Znaménkové schéma pro porovnání výpočtu NPS v Aise a NPS dle Reichhelda 

Aisy NPS 3 * Reichheld NPS 3 Crosstabulation  

Adjusted Residual 

 Reichheld NPS 3 

Promoter passive detractor 

Aisy NPS 3 

Promoter +++ o --- 

passive O +++ --- 

detractor --- --- +++ 

 
 

Porovnání sebehodnocení respondentů ohledně loajality versus výsledky metod 

měření 

Pro toto porovnání byla použita otázka z metody Millward Brown v porovnání 

se segmenty z metody Aisa a NPS (metoda Millwardu vynechána, neboť je předpoklad 

zkreslení vzhledem k použití odpovědi na tuto otázku k výpočtu celkové loajality). 

Zajímalo mne, zda respondenti podle použitých metod jsou tolik loajální, nakolik se 

sami hodnotí. 
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Tab.6: Aisa versus sebehodnocení věrnosti samotnými respondenty 

MB_samov ěrnost * Aisa segmenty Crosstabulation  

 Aisa segmenty Total 

Apoštol Žoldák terorista rukojmí 

MB_samověrnost 

zcela souhlasím 
Count 22 5 0 0 27 

% of Total 7,4% 1,7% 0,0% 0,0% 9,1% 

spíše souhlasím 
Count 40 10 4 4 58 

% of Total 13,5% 3,4% 1,4% 1,4% 19,6% 

ani souhlasím ani 

nesouhlasím 

Count 20 22 12 5 59 

% of Total 6,8% 7,4% 4,1% 1,7% 19,9% 

spíše nesouhlasím 
Count 10 33 32 8 83 

% of Total 3,4% 11,1% 10,8% 2,7% 28,0% 

zcela nesouhlasím 
Count 6 12 47 4 69 

% of Total 2,0% 4,1% 15,9% 1,4% 23,3% 

Total 
Count 98 82 95 21 296 

% of Total 33,1% 27,7% 32,1% 7,1% 100,0% 

 
Tab. 7: Aisa versus sebehodnocení věrnosti samotnými respondenty ve znaménkovém 

schématu 

MB_samov ěrnost * Aisa segmenty Crosstabulation  

Adjusted Residual 

 Aisa segmenty 

Apoštol Žoldák terorista rukojmí 

MB_samověrnost 

zcela souhlasím +++ O --- o 

spíše souhlasím +++ - --- o 

ani souhlasím ani 

nesouhlasím 
o O - o 

spíše nesouhlasím --- ++ o o 

zcela nesouhlasím --- - +++ o 

 
 

Asymp.sig.je i zde rovno nule. Tedy mezi proměnnými existuje závislost. 

Z uvedených tabulek vyplývá, že osoby, jež se sami cítí věrní značce, podle metody 

Aisy takovými opravdu jsou, a naopak pokud se věrní být necítí, opravdu s větší 

pravděpodobností podle metody Aisa nejsou. Avšak, jak vyplývá z první tabulky, 

najdou se i výjimky. 
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Tab.8: NPS versus sebehodnocení věrnosti samotnými respondenty 

MB_samov ěrnost * Reichheld NPS 3 Crosstabulation  

 Reichheld NPS 3 Total 

Promoter passive detractor 

MB_samověrnost 

zcela souhlasím 
Count 21 4 2 27 

% of Total 7,1% 1,4% 0,7% 9,1% 

spíše souhlasím 
Count 19 24 15 58 

% of Total 6,4% 8,1% 5,1% 19,6% 

ani souhlasím ani 

nesouhlasím 

Count 7 20 32 59 

% of Total 2,4% 6,8% 10,8% 19,9% 

spíše nesouhlasím 
Count 5 23 55 83 

% of Total 1,7% 7,8% 18,6% 28,0% 

zcela nesouhlasím 
Count 1 8 60 69 

% of Total 0,3% 2,7% 20,3% 23,3% 

Total 
Count 53 79 164 296 

% of Total 17,9% 26,7% 55,4% 100,0% 

 
 
Tab.9: NPS versus sebehodnocení věrnosti samotnými respondenty ve znaménkovém 

schématu 

MB_samov ěrnost * Reichheld NPS 3 Crosstabulation  

Adjusted Residual 

 Reichheld NPS 3 

Promoter Passive detractor 

MB_samověrnost 

zcela souhlasím +++ O --- 

spíše souhlasím +++ ++ --- 

ani souhlasím ani 

nesouhlasím 
o O o 

spíše nesouhlasím --- O + 

zcela nesouhlasím --- -- +++ 

 
 

I v tomto případě asymp.sig vyšlo rovno nule, tedy existuje mezi proměnnými 

závislost. Z výsledků výše podobně vyplývá, že lidé, kteří se cítí být loajálními, 

takovými jsou i dle NPS a stejně tak u osob, jež se necítí být věrní, u nich je silná 

positivní závislost na skupině detractor, tedy kritiků značky. 
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Celkové srovnání 

Pokud jde o samotné výsledky srovnání těchto metod, vycházejících ze stejného 

vzorku respondentů, mohu interpretovat následující shrnutí: v případě NPS dle 

Reichhelda je „promoterů“ 17,9 % a výsledný skór -37,5 %, tedy loajalita je 

podprůměrná. V Případě metody Aisa jsou jako plně loajální označeni „apoštolové“ (33 

%) Je možno do této skupiny počítat i část „rukojmí“ (7 %) jež jsou dle Aisy též 

loajální, avšak nespokojení. Tedy celkem 40 % respondentů by se dle Aisy dalo zařadit 

do skupiny loajální, ať už jsou spokojeni nebo ne. Na základě Tri*m indexu se dá 

loajalita označit jako průměrná. V případě loajalitního modelu agentury Millward 

Brown se dá jako opravdu loajální označit především skupina „truly loyal“, která tvoří 

34 % dotazovaného vzorku. Samotnou úroveň loajality dle této metody není možné 

změřit.  

Vzhledem k získaným výsledkům vnímám metody Millward a Aisa pro měření 

loajality jako velmi podobné v měření zcela loajálních a neloajálních zákazníků, avšak 

částečně sporné v měření přechodových kategoriích, ležícími právě mezi zákazníky 

velmi loajálními a neloajálními, kdy dotyčný není natolik vyhraněný ve svém názoru na 

danou značku. NPS výsledky dosahují trochu odlišnějších hodnot – především výsledný 

skór je podprůměrný, proti průměrnému, jež naměřila Aisa. V případě indexu čisté 

loajality, který nabývá hodnot 2-10 je průměrná hodnota 7,1, tedy mírně nad 

aritmetickým průměrem. Avšak tento odhad je pouze odhadem, neboť pro interpretaci 

dílčích skórů nejsou žádné benchmarky či oficiální metody interpretace. 

Pokud uvažujeme promoters jako jediné loajální respondenty, jejich počet mezi 

respondenty se výrazně odlišuje cca 18 % ku Aisy 33 % a Millwardovým 34 %, což je 

téměř jednou takový počet. Shoda nastává u neloajálních zákazníků, kterých vidí 

metoda NPS přes polovinu. Ve své podstatě je to stejné procento jako u Aisy – pokud 

vezmeme neloajální zákazníky bez ohledu na spokojenost, vychází zde taktéž 60 %. A 

podobně pokud vezmeme Millward a všechny respondenty, jež nejsou označeni jako 

loajální, celkem se dostaneme k 66 %. Avšak to bychom nesměli uvažovat existenci 

jiných kategorií, než loajální a neloajální. 
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5. Diskuze 

5.1 Paralela s politickým výzkumem – loajalita ke s traně 

Vzhledem k tomu, že k výzkumu loajality zákazníka je většina dostupných 

metodik a teoretických konceptů především marketingového rázu, považuji za vhodné 

zobjektivnit toto téma více sociologickým nadhledem. Protože je koncept měření 

loajality zákazníka přizpůsoben tržnímu prostředí stejně jako současné metody měření, 

pokusíme se do něj tento nadhled vnést přes srovnání s některými aspekty měření 

loajality v jiné oblasti. A protože prvotní myšlenka na porovnání různých metod měření 

loajality vzešla právě ze studie porovnávající politické - předvolební výzkumy, zmíním 

zde loajalitu k politické straně. 

 Loajalita ke straně nebo také stranická identifikace, je vlastně vyjádřením 

pozitivní vazby k volené straně. Ve výzkumu loajality ke straně je považována stranická 

identifikace za dlouhodobý vztah voliče ke straně. Chápe ji jako emocionální záležitost, 

psychologickou vazbu jedince na stranu (Vlachová 2000). Proto ji prý nelze měřit jinak 

než na základě toho, jak o sobě respondent uvažuje, ke které straně svou vazbu vytváří a 

za jak intenzivní ji označí.(Campbell et al. 1960). Vzhledem k tomu, že identifikace 

neznamená chování, je proto nevhodné používat způsoby měření, jež vycházejí 

z jednání. Ty měří totiž důsledky identifikace, ne koncept samotný – proto výzkumníci 

mají spoléhat na směr a míru stranické identifikace (Linek 2009). Důležitý je zde také 

poznatek, že člověk nemusí být loajální k žádné straně. 

Loajalita by měla představovat psychologickou vazbu ke straně, nikoli hlasování 

pro stranu. Avšak způsob operacionalizace u tohoto typu výzkumu často spočívá ve 

spojení loajality ke straně s volbou strany. 

Pokud tedy uvedené poznatky z měření loajality ke straně aplikujeme na měření 

loajality ke značce, dobereme se též zajímavých postřehů. Stejně jako loajalita ke straně 

je i loajalita ke značce vlastně vyjádřením vazby k určité značce, vztahu zákazníka k ní, 

emocionálního vztahu. Z toho vyplývá i existence stejného způsobu měření těchto 

loajalit – na základě toho, jak o tomto vztahu respondent uvažuje, k jaké značce má tuto 

vazbu vytvořenou. Stejně tak se v obou oblastech měřené loajality pokusili vydefinovat 

postojovou loajalitu (jak se lidi sami cítí) a behaviorální (jestli reálně stranu volí). 

Tyto teorie se však rozcházejí v náhledu na behaviorální přístup. Ve výzkumu 

loajality k politické straně tvrdí Linek, že loajalita neznamená chování, které je jen 
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případným důsledkem loajality a ne její samotné podstaty, a proto je nevhodné používat 

způsoby měření, jež vycházejí z jednání. Tedy správným postupem je měřit postoje. Ve 

výzkumu značky, jak bylo uvedeno v kapitole 3.4.3, je však platný a existující přístup 

jak postojové loajality, tak behaviorální, z jejichž kombinace vznikl přístup nejčastěji 

používaný – mix obou – komplexní loajalita. 

Avšak jak bylo dále poznamenáno, u výzkumu loajality k politické straně 

spočívá operacionalizace stále často ve spojení loajality a reálné volby – tedy stejně 

jako ve výzkumu značky ve spojení loajality ke značce a její reálné koupi. Přesto však 

stále v obou typech výzkumu můžeme pouze měřit postoje člověka a jeho odhad 

budoucího chování- zda hodlá koupit (nebo volit) určitou značku (politickou stranu), a 

ne zda reálně koupil (volil). 

Dle Linka by měla loajalita ke straně představovat psychologickou vazbu ke 

straně, nikoli jen hlasování pro ni. Tedy – budoucí chování, to koho budu volit, nemusí 

vypovídat o tom, zda jsem k volené straně loajální, mám k ní positivní vztah. Pokud 

bychom tento koncept aplikovali na loajalitu zákazníka ke značce, tak by neměla 

znamenat opakované nákupy značky, ale především psychologický vztah k nim. 

V přeneseném významu to znamená, že pokud si někdo výrobek určité značky 

opakovaně kupuje, ještě neznamená, že je ke značce loajální. Příkladem může být pan 

František z malé vesnice, kde v jediné dostupné samoobsluze mají pouze jediný 

výrobek určité značky, který pan František potřebuje, avšak se značkou jako takovou 

není spokojený, tedy si ho nekupuje na základě emočního vztahu, ale na základě 

nedostupnosti alternativy. Pak je sporné, zda se dá opravdu reálně mluvit o loajalitě ke 

značce. 

Tento aspekt zákaznického chování zahrnuli do svého měření loajality jak 

agentura Millward Brown (a jejich koncept „uvězněného zákazníka“ – více viz kapitola 

3.6.2), tak i agentura Aisa (a jejich koncept „rukojmí“ viz kapitola 3.6.1). Avšak 

v agentuře Aisa stále takové zákazníky nazývají „loajální, avšak nespokojení“ – dá se 

takovému zákazníkovi opravdu říkat loajální? 

5.2 Diskuze metod m ěření loajality 

Při hlubším zkoumání různých metod měření loajality jsem došla k závěru, že 

v tématu měření loajality jde o složitější kombinaci různých faktorů, než se na první 

pohled zdálo, když každý metoda má jiný základ. Loajalitu můžeme měřit buď jako 

postojovou, behaviorální či jako kombinaci obou těchto metod, tedy jako loajalitu 
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komplexní. Možností je také vycházet při měření loajality i z aspektu spokojenosti 

zákazníka jako prediktoru následné plné loajality. Pod jednotlivými typy loajality se 

navíc skrývá mnoho možných kombinací faktorů a variant otázek, jak loajalitu změřit. 

Podle těchto použitých metod a kombinací otázek jsou výsledkem různé výstupy. 

V případě metody Aisa jsou základem 4 otázky, jejichž výstupem jsou 4 segmenty pro 

každou z kombinací stavu respondenta - spokojený, nespokojený, loajální, neloajální. 

Metoda Trim tak měří loajalitu pouze se spokojeností jako neodmyslitelnou součástí 

výstupu.  

Je mnoho teorií, které tvrdí, že loajalita je často mylně zaměňována za pojem 

spokojenost (viz kapitola 3.4.4). Metoda Trim tento problém vyřešila tak, že 

spokojenost a loajalitu přímo nezaměnila, avšak spojila. Stále však vidím jako trochu 

sporný bod tvrzení, že zákazník může být nespokojený a loajální. V definicích loajality 

najdeme totiž jak tvrzení, že loajalita je positivním vztahem ke značce, tak i tvrzení, že 

jde o oddanost značce. V případě vycházení z první definice by se o nespokojeném 

zákazníkovi zřejmě nedalo říci, že je i loajálním, neboť pokud není spokojený, nebude 

mít vztah ke značce tolik positivní. V případě druhé interpretace by však vyjádření, že 

zákazník je loajální odpovídalo – může být oddaný značce i přes částečnou 

nespokojenost. 

Druhá moje připomínka spočívá v otázce č. 4. Její znění je následující: 

„Vezměte prosím v úvahu vše, co víte o tomto výrobku a ostatních podobných 

výrobcích, a posuďte, zda by Vám používání tohoto výrobku dávalo něco víc a jeho 

nakupování by bylo výhodnější i v případě stejné ceny. Myslíte si, že nakupování tohoto 

výrobku by bylo oproti ostatním podobným výrobkům …“ Tato verze mi přijde 

zbytečně komplikovaná, její vyplnění zabralo všem respondentům nejvíce času ze všech 

použitých otázek, a také jsem na tuto otázku dostala několik zpětných vazeb, kde si 

respondenti stěžovali na složitost pochopení této otázky. 

Při zachování základní myšlenky, tedy aby zákazník porovnal uvedený výrobek 

s ostatními ve stejné kategorii (v tomto případě Coca-colu s dalšími kolovými nápoji), 

pomyslné srovnání cen všech podobných výrobků (aby respondent neuvažoval při svých 

preferencích cenu) a následně posouzení výhodnosti oproti ostatním a vyšší přidané 

hodnoty. Tato otázka by mohla být podána následovně: „Vezměte prosím v úvahu vše, 

co víte o ostatních kolových nápojích, a představte si, že všechny kolové nápoje by byly 

za stejnou cenu. Posuďte, zda by vám pití Coca-coly dávalo něco více, bylo výhodnější. 

Myslíte si, že nakupování výrobku Coca-cola by bylo oproti ostatním…“ 
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V případě Millward Brown jsou základem měření 3 otázky, výstupem jsou 

taktéž 4 segmenty, kde jsou respondenti roztříděni dle vztahu zákazníka ke značce 

v porovnání se setrváním u značky. Zde pokládám za vhodné, vzhledem k jedné nastalé 

situaci, diskutovat používané otázky a jejich možnou interpretaci významu. 

K uvedenému mne navedlo jedno z vyjádření respondenta k otázce „Byla by to pro mne 

velká změna, pokud by Coca-cola přestala existovat a já bych musel/a kupovat pouze 

jiné značky nápojů“. Odpověď byla označena „určitě ano“ a této otázce byl připsán 

komentář „Ano, velká změna by to byla, konečně by mi tu kyselinu všude v restauraci 

stále nenutili a třeba by konečně všude měli Kofolu“. U otázky „Jak je pravděpodobné, 

že budete konzumovat Coca-colu i během příštího roku?“ zněla odpověď také „určitě 

ano“ a bylo připsání „co mi taky jiného zbývá, když v hospodě jinou kolu nemají“. Na 

otázku posouzení své věrnosti k nápoji označil možnost „ani ano ani ne“. Tento 

zákazník byl v loajalitní matici zařazen do kategorie „truly loyal“, tedy kategorie silně 

loajálních zákazníků, kteří mají rádi dotazovanou značku. V případě tohoto respondenta 

je zřejmě jeho zařazení ne zcela přesné. 

Vzhledem k této situaci bych pokládala za vhodnější otázku „Byla by to pro mě 

velká změna, pokud by Coca-cola přestala existovat…“ např. mírně přeformulovat na 

„Byla by to pro mne velká negativní změna, pokud by Coca-cola přestala existovat a já 

bych musel/a kupovat pouze jiné značky nápojů“. Tím by se, předpokládám, zamezilo 

desinterpretacím některých zákazníků jako v uvedeném případě – odpověď na takto 

nově formulovanou otázku by se pravděpodobně nacházela mezi negativními 

možnostmi odpovědí (jak zákazník sám uvedl, kdyby Cola přestala existovat, změna by 

to pro něj byla, ale nikoli negativní). 

Další otázka – „S jakou pravděpodobností budete konzumovat Coca-colu i 

během příštího roku?“, kde respondent odpověděl „určitě ano“, ale vlastně jen díky pro 

něj absenci alternativních možností, je správně. Jde o část měření behaviorální loajality, 

kde jak bylo uvedeno i v teoretické části, reálné nákupy značky ještě nemusí vypovídat 

o stavu loajality zákazníka k uvedené značce, ale jako součást měření celkové loajality 

fungují jako část predikce. 

Net promoter score se zaměřil čistě na postojovou loajalitu, kde doporučení 

značky dalším lidem vnímá jako základní a jediný důležitý aspekt odhadu loajality 

zákazníka. Zde mám, vzhledem k jednoduchosti této metody, asi jedinou připomínku, a 

tou je právě zmíněná jednoduchost a díky ní problém s následnou interpretací. 

Z výsledné hodnoty zjistíme sice číslo NPS, ale „co s ním?“. Je obtížné zjistit bez 
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doplňujících otázek jak s ním dále zacházet a nakolik vlastně vypovídá o stavu loajality, 

pokud nemáme srovnání s měřením v jiném časovém období. 

 

5.3 Co je tedy loajalita? 

Analýzou literatury a metod měření jsem dospěla k závěru, že loajalita je pojem 

dosud jasně neucelený. Pojem spokojenost je běžně používán, jde vlastně o subjektivní 

pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání. Loajalita má několik různých definic, dle 

kterých se její význam částečně liší. Dle různých autorů může znamenat buď „positivní 

vztah“ (Pelsmacker), „kladný postoj“ (Kim), nebo také „preference značky“ (Reichheld) 

či „oddanost společnosti“ (Jones a Sasser). To nám však vytváří ve vztahu ke 

spokojenosti 2 různé linie.  

V prvním případě je podmínkou loajality positivní postoj či kladný vztah. Lze 

však tuto podmínku splnit v případě nespokojeného zákazníka? Může nespokojený 

zákazník mít kladný postoj ke značce? V tomto případě autoři zřejmě provázali pojem 

loajalita právě s pojmem spokojenost jako podmínky loajality. V druhém případě jde při 

loajalitě jen o vztah k cílovému subjektu, bez podmínky positivity tohoto vztahu. Tedy 

spokojenost nemusí být podmínkou loajality, můžeme být loajální k produktu, se 

kterým spokojeni nejsme. Nakolik jde však o reálnou věrnost? Nejsou pak její 

podmínkou pouze okolní vlivy, např. není jiný substituční produkt, který by nahradil 

ten, ke kterému jsem „loajální“? Nebo je loajalita v tomto podání vlastně jen leností 

člověka najít vyhovující substituční produkt? Dá se pak takovému stavu říkat věrnost, 

nebo jen absence alternativních příležitostí? V případě obou definic vyvstává několik 

otázek, které je mohou narušit v jejich základu. 

Vzhledem k výsledkům výzkumu a spornosti výsledků v kategoriích spojující 

nespokojené a loajální zákazníky si dovolím souhlasit s některými autory, kteří tvrdí, že 

spokojenost je podmínkou loajality, avšak nikoli její zárukou. Z výsledků výzkumu 

vyplývá, že spokojenost a loajalita zákazníka v případě značky Coca-cola je u většiny 

zákazníků na podobné úrovni – z otázek Aisy se tvoří výstupy na aspekt spokojenosti i 

loajality (z toho se následně počítá Trim), hodnoty nabývají čísel 1-10.  Většina 

zákazníků má koeficient loajality stejný či blízký koeficientu spokojenosti. 
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6. Závěr 

Loajalita zákazníka je velmi významnou částí měření značky a její hodnoty. 

Přesto však částí mnohdy opomínanou a velmi málo metodologicky propracovanou, 

v české literatuře je dokonce silná absence odborné literatury o metodách měření 

loajality zákazníka. Pokud už na toto téma narazíme, většinou jde o marketingový 

rozbor konceptu, což je sice přínosné, ale v oblasti měření ne až tak praktické. Narazíme 

na množství literatury, kde je rozebírána důležitost vnímání rozdílu mezi spokojeností a 

loajalitou zákazníka, avšak jakmile se dostaneme ke kapitole „metody měření“, téma 

loajalita je často opět spojena a následně ztotožněna s pojmem spokojenost.  

Jsou různé způsoby, jak měřit loajalitu. Dají se rozdělit do dvou základních 

skupin – metody ekonomické (pomocí různých ukazatelů) a sociologické (pomocí 

výzkumu mezi respondenty). Pro potřeby sociologického výzkumu se průběžně 

definovala loajalita postojová, behaviorální a nakonec komplexní, spojující obě oblasti. 

Jako postojová loajalita jsou různými způsoby měřeny postoje člověka k dané značce, 

jeho dojmy, v rámci behaviorální loajality se měří předpokládané nákupní chování 

člověka. 

Vzhledem k tomu, kolik firmy ročně utratí za výzkumy značky, jsem shledala 

jako vhodné podívat se na téma měření loajality právě ze sociologického pohledu nebo 

lépe řečeno nadhledu. Vybrala jsem často používané metody měření loajality – agentury 

Aisa, agentury Millward Brown a metodu Net promoter score. Ač jde stále o jeden a ten 

samý pojem loajalita, různé metody ji měří různým způsobem a s jinými výsledky, 

v závislosti na teoretické definici konceptu, použitých metodách a způsobech 

interpretace. Zjištěním mé práce však je ne že by se lišila mezi zkoumanými metodami 

viditelně úroveň loajality samotné, ale rozdílně zvolenými metodami měření dochází i k 

různým způsobům interpretace těchto výsledků. Tedy nejde o jedno číslo, které by se 

dalo univerzálně porovnat a zhodnotit jeho shodnost napříč metodami. Přesto se dají 

najít některé společné znaky, na základě kterých jsem metody porovnala. 

Vzhledem k těmto rozdílným použitým metodám, kdy NPS měří loajalitu pouze 

postojovou, Millward Brown postojovou spolu s behaviorální a Aisa postojovou, 

behaviorální a navíc se spokojeností, výsledky vycházejí podobné, avšak ne stejné. Jako 

důvod vidím interpretační rozdílnost a z části také odlišný způsob měření. Totiž 

naměřené velikosti skupin respondentů dle úrovně loajality v použitých metodách se 
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mohou mezi sebou více či méně lišit či shodovat dle jejich interpretace, která není zcela 

jednoznačná, a to především u skupin neokrajových. 

V práci je také poukázáno na několik možných problémů, které by mohli být 

napraveny pro přesnější měření. Jsou jimi především některá znění otázek, které by 

mohly být vylepšeny pro lepší pochopení respondentem, a to jak v metodě Aisa tak 

v metodě Millward Brown. Dalším bodem práce také bylo poukázat na problematiku 

rozdílných definic loajality, které pak otevírá různé možnosti interpretace tohoto pojmu. 

Rozdílnost spočívá ve vztahu k cílovému subjektu – buď je vnímán jako vztah positivní, 

či je definován pouze jako vztah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

   

Summary  

Customer loyalty is very important part of measurement of brand and it´s  value.  

In spite of that fact it is often neglected and not deeply methodologically grasped. In 

Czech, there is strong absence of literature dealing with methodology of measurement 

of loyalty. If any, often it is only marketing analysis of concept. It is interesting, but not 

practical for measurement analysis. It is possible to find literature, that analyzes 

importance of  difference between satisfaction and customer loyalty, but when dealing 

with measurement methods, there is no explanation of difference between loyalty and 

satisfaction. 

There are several possibilities how to measure loyalty. It can be divided into 2 

parts. Economical method and sociological method. For sociological research there was 

defined attitudinal loyalty, than behavioral and at last complex loyalty that unifies both 

above mentioned attitudes. In attitudinal loyalty there is measured by various ways 

attitudes of respondents to given brand. In behavioral loyalty there is measured expected 

buying behavior given respondent. 

Given the fact how much money companies spent for brand research, I found 

important to focus on aspect of loyalty measurement from the sociological point of 

view. I have chosen often used methods of loyalty measurement – Aisa agency, 

Millward Brown agency and Net Promoter Score. It is still the same loyalty, but various 

methods measures it by different ways and with different results. It is derived by 

concept definition, used methods and way of  interpretation. As a result, there is no big 

difference between loyalty as is, but because of differently chosen methods there is 

consequently difference between final interpretation of results. It means there is no one 

final number that could be compared whether it is same or not. In spite of that fact there 

based on common characteristics there is possibility to compare those methods. 

Because of different methods used (NPS measures behavioral loyalty, Millward 

Brown attitude and behavioral loyalty and Aisa attitude, behavioral loyalty mixed with 

satisfaction) results are similar, but not the same. As a reason I see the difference 

between interpretation and also different ways of measurement. Number of respondents 

in given loyalty groups can be different or same due to interpretation of those groups. 

The interpretation of those group is not clear, mainly in boundary groups. 

There is also pointed at  various problems, that should be fixed in order to 

precise the measurement. Mainly wording of questions, that can be better in order to 
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better understand the meaning by respondent. Other think is to point at different loyalty 

definitions that causes different interpretations of loyalty. The difference stems in 

relationship to the target subject – it is perceived as positive relationship or only as 

relationship. 
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