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Abstrakt 

 

Bakalářská práce „Aktuální trendy v řízení se zákazníky“ se zabývá, jak již samotný 

název napovídá, problematikou řízení vztahů se zákazníky (tj. CRM – customer 

relationship management), a to s důrazem na faktory, které v posledních letech  

formovaly její dnešní podobu.  

 

První část práce, část teoretická, se věnuje definici pojmu řízení vztahů se zákazníky a 

jeho teoretickému zasazení do moderní marketingové teorie, včetně stručného pohledu 

do historie. Vzhledem k příkladu rozebíranému v praktické části věnuji samostatnou 

sekci specifikům CRM v oblasti retailu. Po představení důležitosti dat a jejich analýzy 

pro CRM následuje nejdůležitější sekce teoretické části věnovaná aktuálním trendům – 

s důrazem na problematiku moderních věrnostních programů, omnichannel strategie a 

sociálního CRM.  

 

V druhé části reflektuji jednotlivé teoretické poznatky na praktickém příkladu, kterým je 

maloobchodní řetězec Tesco.  

 

Cílem této práce je odhalit nedostatky řízení vztahů se zákazníky u vybrané společnosti a 

návrh způsobů jejich odstranění vedoucí k implementaci efektivního řešení CRM. 

 

 

 

 



   

Abstract 

 

The bachelor thesis „Current trends in customer relationship management“ deals with – 

as its title suggests – the issue of CRM and selection of modern factors, which influence 

its current state. 

  

The theoretical part of the thesis presents the definition of customer relationship 

management and its position in the marketing theory, as well as a brief look into its 

history. It also contains a section about the specifics of CRM in retail sector, as it is further 

discussed in the practial part. The explanation of the importance of data and its analysis 

for CRM is followed by the most important section of the theoretical part about current 

trends in CRM – especially modern loyalty programs, omnichannel stratégy and social 

CRM. 

 

In the practical part of the thesis these findings are compared with the state of 

implementation of these trends in the retail chain Tesco.  

 

The aim of the thesis is to find the imperfections of the implementation of trends at Tesco 

and suggest ideas of improvement in order to enhance its customer relationship 

management.  
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Úvod 

 

Získání nového zákazníka může stát až pětkrát více než udržení toho stávajícího.1 Jak se 

s posledními desetiletími měnil trh, tak se měnily i základní podnikatelské koncepce, skrz 

které podnikatelé k trhu přistupovaly. S rostoucí globalizací se tak zákazník najednou 

ocitl v situaci, kdy již při výběru zboží či služeb není limitován trhem domácím, ale 

prostřednictvím internetu vstupuje z pohodlí svého domova na trhy cizí, potažmo 

celosvětové.  

 

Podnikatelé tak již mezi sebou nesoupeří pouze v rámci teritoria vytyčeného 

geografickými hranicemi, nýbrž celého světa – dochází k hyperkonkurenci, při které 

společnosti musí stále více a s větším úsilím soutěžit o zdroje zákazníků – nabídka totiž 

značně převyšuje poptávku. Z toho důvodu je pro ně žádoucí až nezbytné se na vztahy se 

zákazníky zaměřit a využít jejich potenciál pro potřeby společnosti.2 Jsme tak svědky 

globálního dlouhotrvajícího posunu od konceptu transakčního marketingu a s ním 

spojených 4P marketingového mixu k marketingu vztahovému.  

 

Snaha o prohloubení vztahů se zákazníkem tak vede podnikatele k vědomému, 

organizovanému procesu řízení vztahů se zákazníky a potažmo k implementaci tzv. CRM 

(customer relationship management) systémů. Ty přitom doznávají s rozvojem 

moderních technologií značných změn, které umožňují budovat a řídit čím dál hlouběji 

individualizovaný vztah se zákazníkem – přičemž jsou to právě vybrané aktuální trendy 

v řízení vztahů se zákazníky, které jsou předmětem zájmu této bakalářské práce.  

 

Ta je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první dvě tvoří část teoretickou, druhé dvě 

praktickou. V teoretické části práce nejprve krátce definuji dva pojmy, které bývají často 

mylně vnímány jako synonyma, tedy termíny „vztahový marketing” a „řízení vztahů se 

zákazníky.” Pro pevnější teoretické uchopení tématu rovněž představím stručnou historii 

CRM systémů a faktory, které za rozmachem popularity této koncepce stojí. Samostatná 

sekce je věnována důležitosti dat a nakládání s nimi, neboť právě data jsou esenciální 

součástí efektivního CRM. 

                                                 
1 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, 2013. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, s. 51 
2 LEHTINEN, Jarmo R., 2007. Aktivní CRM: Řízení vztahů se zákazníky. [1. vyd.].  Praha: Grada, s. 15 
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Následně obrátím svou pozornost ke konkrétní podnikatelské oblasti – oblasti retailu – a 

jejím specifikům při řízení vztahů se zákazníky. Dojde tak na reflexi vybraných 

aktuálních trendů v retailu – nových poznatků v rámci věrnostních programů, 

omnichannel přístupu (s důrazem na vybrané moderní kanály) a trendu v podobě 

sociálního CRM. U každého ze zmíněných trendů přitom reflektuji, co zjištěné 

skutečnosti znamenají pro řízení vztahů se zákazníky. Silným trendem je i snaha o 

personalizaci nabídky směrem k zákazníkovi – tomu se přitom práce rovněž věnuje, 

vzhledem k významové relevanci tohoto tématu ke všem ostatním mu však není věnována 

samostatná kapitola, nýbrž jsou poznatky k personalizaci prokládány průběžně. 

 

V navazující, praktické části zhodnotím způsob řízení vztahů se zákazníky a stav 

implementace moderních prvků průkopníkem v této oblasti na tuzemském trhu, 

společností Tesco. Cílem této práce je tedy shrnutí teoretických poznatků o aktuálních 

trendech v řízení vztahů se zákazníky a jejich následná deskripce na praktickém příkladu, 

společně s odhalením potenciálních nedostatků v této oblasti u zmíněné společnosti a 

navržení způsobů jejich odstranění vedoucí k implementaci efektivnějšího řešení CRM.  
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1. Řízení vztahů se zákazníky 

 

Pojem CRM (angl. Customer relationship management) v překladu znamená řízení 

vztahů se zákazníky. Historie tohoto pojmu se váže k roku 1997, kdy jej vůbec poprvé ve 

své knize použila dvojice finských autorů Storbacka a Lehtinen.3 

 

Oficiální, široce uznávaná definice CRM neexistuje, učebnicích jich přesto nabízí mnoho 

a jsou různorodého charakteru: „CRM je procesem pečlivého řízení detailních informací 

o jednotlivých zákaznících sbíraných ve všech styčných bodech vzájemného kontaktu, 

usilujícího o maximalizaci věrnosti.”4  

 

„CRM je interaktivní proces, jehož cílem je dosažení optimální rovnováhy mezi firemní 

investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum rovnováhy je determinováno 

maximálním ziskem obou stran.”5 

 

„CRM je chápán jako koncept nebo proces, který se zabývá tím, jak firmy mohou zvýšit 

míru setrvání zákazníků s největší mírou ziskovosti při současném snižování nákladů a 

zvyšování hodnoty, kterou přináší obchodní transakce, a tím i zvyšování zisku.“6  

 

Odlišnou, byznysově orientovanou definici nabízí Kumar s Reinartzem: „CRM je 

strategický proces výběru zákazníků, kteří jsou pro společnost nejvíce profitabilní a 

následného navazování interakcí mezi nimi a společností. Ultimátním cílem je v tomto 

případě optimalizace dnešní a budoucí hodnoty daných zákazníků pro společnost.”7 

 

Ačkoliv výše zmíněné definice obsahují zřetelné nuance, všechny se protínají ve 

společném bodě: tedy že středem zájmu CRM je individuální zákazník. Přitom hodnota, 

kterou zákazník vztahem s firmou získá, vede k jeho spokojenosti a následně k loajalitě, 

což snižuje náklady na udržení zákazníka a tím zvyšuje hodnotu, kterou zákazník pro 

                                                 
3 tamtéž, s. 18 
4 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, 2013. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, s. 172 
5 CHLEBOVSKÝ, Vít, 2005. CRM – Řízení vztahů se zákazníky. [1. vyd.].  Brno: Computer Press, s. 23 
6 WESSLING, Harry, 2003. Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM. Strategie, praktické příklady a scénáře. [1. 

vyd.]. Praha: Grada Publishing, s. 16 
7 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 5 
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firmu přináší. 89  

 

Pro zdůraznění skutečnosti, že CRM se svým zaměřením soustředí na individuálního 

zákazníka, zde nastíním zřetelný kontrast oproti tzv. „databázovému marketingu,” se 

kterým je CRM často zaměňováno a kvůli čemuž je CRM občas mylně chápáno jakožto 

nástroj zákaznické segmentace. Tu přitom umožňoval už předchůdce CRM, zmíněný 

databázový marketing. Přidanou hodnotu CRM představuje to, že přebírá principy 

databázového marketingu, avšak aplikuje je na úrovni individuálního zákazníka.10 Svým 

způsobem tak CRM databázový marketing pohlcuje a překonává. 

 

V praxi se pojem CRM rovněž často mylně využívá jakožto označení pro softwarový 

produkt spravující zákaznické databáze. Takový software je však ve své podstatě pouhým 

nástrojem CRM – jak bude z následujících kapitol patrné, CRM představuje daleko 

komplexnější proces. Studie navíc prokázaly, že samotný software má pro společnost 

zřídka mizivou hodnotu, pokud není kombinován s patřičnými firemními organizačními 

procesy.11 

1.1 Postavení CRM v marketingové teorii 

 

Britský Chartered Institute of Marketing označuje ve své aktualizované definici z roku 

2015 marketing za „manažerský proces zodpovědný za ziskové identifikování, předvídání 

a uspokojování požadavků zákazníka.” The American Marketing Association nabízí 

definici odlišnou: „Marketing je aktivita, soubor institucí a procesů pro vytváření, 

komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, 

partnery a celou společnost.“ 12 

 

                                                 
8 VEBER, Jaromír a kol., 2009. Management. Základy – moderní manažerské přístupy – výkonnost a prosperita. [2. 

vyd.]. Praha: Management Press, s. 490  
9 LOŠŤÁKOVÁ, Hana a kol., 2006. Strategie diferencovaného CRM podle hodnoty zákazníků pro podnik. [1. vyd.]. 

Pardubice: Tiskařské studio Univerzity Pardubice, s. 17  
10 tamtéž, s. 22 
11 TRAINOR, Kevin J., James ANDZULIS a Adam RAPP, 2014. Social media technology usage and customer 

relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM. Journal of Business 

Research [online]. 2014 (67), 1201–1208 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313001720 
12 BAINES, Paul, Chris FILL a Sara ROSENGREN, 2016. Marketing. [4. vyd.]. Oxford: OUP Oxford, s. 6 
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Z komparace definic marketingu a CRM je přitom patrné, že marketing je značně 

komplexnějším procesem. Kotler v nejnovějším českém vydání své učebnice Marketing 

Management z roku 2013 označuje marketingovou koncepci přístupu k trhu za 

překonanou a přichází s novou holistickou marketingovou koncepcí, v rámci které ji dále 

rozděluje na 4 komponenty, z nichž jednu označuje za vztahový marketing. „Stále 

častějším cílem moderního marketingu je snaha vytvoření hlubokých, trvalých vztahů 

s lidmi a organizacemi, které přímo nebo nepřímo ovlivňují úspěch marketingových 

aktivit společnosti. Vztahový marketing se proto snaží vytvořit vzájemně výhodná 

dlouhodobá partnerství s klíčovými protějšky s cílem získat a udržet si jejich zakázky.“13 

Mezi zmíněné „klíčové protějšky“ přitom nepatří pouze zákazníci, ale také zaměstnanci, 

marketingoví partneři či členové finanční komunity. Samotné řízení vztahů se zákazníky 

tak představuje pouze jeden z komponentů vztahového marketingu. 

 

1.2 Stručná historie CRM systémů 

 

CRM prodělalo za dobu své existence významový posun od taktického marketingového 

nástroje ke strategickému elementu, který je esenciální pro všechna marketingová 

rozhodnutí. Kumar s Reinartzem rozlišují následující 4 generace CRM: 14 

 

1.2.1 První generace 

 

Souhrn aktivit, který byl později označen akronymem CRM, se na počátku 90. let vyvinul 

ze dvou samostatných činností: sales force automation (zahrnující získávání dat o 

zákaznících, telemarketing, generování leadů a další) a zákaznického servisu a podpory 

(zahrnující po-prodejové aktivity jako call centrum).  Tyto činnosti, ač v malém měřítku, 

dokázaly zlepšit fungování servisu směrem k zákazníkům i efektivnost prodejních 

činností. 

 

                                                 
13 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, 2013. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, s. 50 
14 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 16 
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1.2.2 Druhá generace 

 

V této fázi, která nastala zhruba v polovině 90. let, existovala široká snaha sjednotit 

veškeré interakce se zákazníkem ve všech styčných bodech do jediného systému. Náklady 

však byly vysoké, investice se nevyplácela a o CRM se začíná mluvit v souvislosti 

s nafouknutou bublinou. 

 

1.2.3 Třetí generace 

 

Okolo roku 2002 se začínají objevovat první spokojené reakce spojené s implementací 

CRM, organizace se začínají poučovat ze svých zkušeností s těmito systémy a začínají 

jednak propojovat vlastní front-end s back-end systémy, jednak řeší napojení na systémy 

používané partnery a dodavateli. Rozmachu implementace CRM prospívá i narůstající 

dostupnost internetového připojení. Manažeři docházejí ke dvěma novým závěrům: že by 

jejich organizace mohla benefitovat ze strategického přístupu k CRM, nikoliv jen ze 

zavádění dalších technologií bez patřičné změny firemní kultury a dále k závěru, že cílem 

implementace CRM není pouhá kontrola nákladů, ale navrch i růst zisku. 

 

1.2.4 Čtvrtá generace 

 

Koncem prvního desetiletí 21. století již je strategické CRM chápáno jako nezbytný 

element marketingové strategie, a to nejen ve velkých korporacích, ale i v malých a 

středně velkých společnostech. Narůstající popularita sociálních sítí a posílení postavení 

zákazníka ve vztahu ke společnosti se stává tématem debat ohledně dalších potřebných 

změn v CRM systémech. Mezi manažery se stávají oblíbenými takové CRM systémy, 

které nejsou společnosti přístupny trvale, nýbrž dostupné „pay per use.“ 1516 

 

                                                 
15 tzn. platí se nárazově za použití systému 
16 viz 14, s. 18 
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1.3 Hybné faktory CRM 

 

Marketing se za poslední desetiletí posunul od transakčních konceptů jako „pricing, 

promotion and distribution“ k vztahovým konceptům, ve kterých je dbáno na 

zákaznickou důvěru, věrnost a zapojení samotných zákazníků do procesu spoluvytváření 

společnosti.17 A zatímco změnu paradigmatu směrem ke vztahovému konceptu můžeme 

považovat za nejzásadnější faktor ovlivňující rozmach CRM v posledních dvou 

desetiletích, existují i další, vedlejší důležité faktory: 

 

• Růst počtu důkazů o ziskovosti dobrých vztahů se zákazníky 

• Zvýšená efektivita marketingové komunikace 

• Technologický posun umožňující tvorbu komplexních CRM systémových řešení 

• Snižující se náklady na získávání a uchovávání dat o zákaznících 

• Objev způsobů efektivního měření hodnoty vztahu se zákazníkem 18 

 

K zdůraznění důležitost prvního ze zmíněných vedlejších faktorů připojím i skutečnost, 

že až 80 % zákazníků přiznalo, že na základě špatné zkušenosti se zákaznickým servisem 

úplně přerušily kontakt se společností.19 

 

1.4 Specifika CRM v oblasti retailu 

 

Retail, široce rozšířený pojem, který se v obchodní teorii i praxi běžně užívá i u nás, je 

anglickým výrazem pro maloobchodní podnikání. Základ úspěchu velkých retailových 

společností představuje kombinace unikátní strategie s excelentní výkonností. Hluboké 

důsledky pro retailery (maloobchodníky) má přitom exploze popularity informačních a 

komunikačních technologií a systémů posledních let, která přináší řádové posuny 

v produktivitě práce a efektivitě oběhových procesů, nabízí nové informace o chování 

zákazníka a jeho reakcích na nabídku. Mezi takové posuny přitom patří i implementace 

                                                 
17 BAINES, Paul, Chris FILL a Sara ROSENGREN, 2016. Marketing. [4. vyd.]. Oxford: OUP Oxford, s. 6 
18 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 19 
19 Bad Customer Experiences Are Worth Avoiding, 2016. eMarketer [online]. New York: eMarketer [cit. 2017-05-

08]. Dostupné z: https://www.emarketer.com/Article/Bad-Customer-Experiences-Worth-Avoiding/1014530 
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CRM systémů. 20 

 

Retail podléhá široké kategorizaci, pro mou práci je však stěžejní dělení na obchod se 

spotřebním zbožím a obchod se zbožím pro další podnikání, přičemž předmětem mého 

zájmu je první zmíněné. Obchody se spotřebním zbožím přitom mohou používat své 

CRM systémy i v rámci B2B21 vztahů, ty však nejsou předmětem této práce.  

 

Klasické CRM řešení lze rozdělit do dvou částí: kontaktního centra (zajišťujícího přímý 

kontakt se zákazníkem) a aplikačního systému CRM (podporující všechny obchodní a 

servisní aktivity vůči zákazníkům). Obě tyto součásti celého řešení jsou úzce propojeny. 

Zatímco kontaktní centra mohou být pro všechny typy podniků stejná (kontaktní centrum 

v maloobchodním řetězci může fungovat podobně jako např. v bance), specifické 

odvětvové požadavky zdůrazňují CRM aplikace.22 

 

1.5 Data jako esenciální součást CRM 

 

Kotler v roce 2016 prorokuje, že pokud chce marketér v 21. století uspět, musí si osvojit 

novou sadu schopností a kompetencí, přičemž mezi ně řadí jak řízení vztahů se zákazníky, 

tak tzv. „data mining.” Nedá se přitom říct, že by jeden pojem byl nadřazen druhému, jde 

o pojmy komplementární.23 

 

Data představují nepostradatelnou složku CRM – vedle lidí, procesů a technologií jsou 

totiž jedním ze 4 základních prvků funkčního CRM.24 Následující sekce se tedy datům 

věnují pro lepší pochopení toho, jak CRM funguje – vzhledem k tomu, že nejde ani tak o 

trend, jakožto spíše o esenciální součást řízení vztahů se zákazníky, nebude mu 

v teoretické části věnována taková pozornost.  

 

                                                 
20 BÁRTA, Vladimír. PÁTÍK, Ladislav. POSTLER, Milan, 2009. Retail marketing. [4. vyd.] Praha: Management 

Press, s. 83-84 
21 business to business, tzn. mezi dvěma podnikateli 
22 tamtéž 
23 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER, 2016. Marketing management. [5. vyd.]. Essex: Pearson Education 

Limited Inc., s. 704 
24 CHLEBOVSKÝ, Vít, 2005. CRM – Řízení vztahů se zákazníky. [1. vyd.].  Brno: Computer Press, s. 24-25 
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Dle nedávného průzkumu iniciovaného konzultantskou společností 

McKinsey&Company bylo přitom zjištěno, že 83 % marketérů identifikuje rozhodnutí 

řízená na základě získaných dat jakožto jednu z aktuálně nejdůležitějších schopností 

společnosti. Zároveň však pouhých 10 % přiznalo, že bylo schopno efektivně zapracovat 

z dat získaná zjištění k lepšímu výkonu jejich společnosti.25 Dnes široce dostupná data 

představují nepřeberné příležitosti – avšak pouze malé procento marketérů jich dokáže 

opravdu využít. Jak vypadá moderní sběr, analýza a následné využití dat? 

 

1.5.1 Sběr dat 

 

„Využívání zákaznických dat je proces sbírání, analyzování a využívání dat za účelem 

zvýšení zapojení zákazníka a zlepšení marketingových výsledků. Využívá k tomu 

strukturovaná a nestrukturovaná data získaná z digitálních kanálů kombinovaná s 

firemními daty tak, aby je mohla celá organizace co nejlépe využít.”26 

 

Styčných bodů, v rámci nichž mohou retailové společnosti sbírat zákaznická data, je hned 

několik: pokud daná společnost disponuje věrnostním programem, zapojený zákazník 

představuje bohatý zdroj informací. V takovém případě totiž společnost nezíská pouze 

osobní údaje poskytnuté při přihlášení se do věrnostního programu, ale také o obsahu 

každého nákupu, který takový zákazník s věrnostní kartou uskuteční.27 

 

Dalším styčným bodem pro sběr dat může představovat libovolný prostředek komunikace 

se zákazníkem – ať už osobní (např. prostřednictvím zákaznických anket) nebo distanční 

(např. telefonní hovor, e-mailová komunikace či relativně nově komunikace na sociálních 

sítích).28 O rostoucím významu sociálních sítí při komunikaci se zákazníky a potažmo 

řízení vztahu s nimi se budu podrobněji věnovat v samostatné kapitole o sociálním CRM.  

 

                                                 
25 EDELMAN, David a Jason HELLER, 2015. The marketer strikes back. 

In: McKinsey&Company [online]. New York [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.mckinsey.com/business-

functions/marketing-and-sales/our-insights/the-marketer-strikes-back 
26 ARTHUR, Lisa. 2013. Big data marketing: engage your customers more effectively and drive value. Hoboken, NJ : 

John Wiley, s. 49 
27 POUCHA, T. DANIEL, D. Prvních devět měsíců Tesco Clubcard v Česku. iDIREKT [online]. 2011 [cit. 2017-05-

08]. Dostupný z: http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/prvnich-devet-mesicu-tesco- clubcard-v-cesku  
28 DOWLING, Grahame, 2002. Customer Relationship Management: In B2C markets, often less is more. California 

Management Review [online]. Berkeley: University of California, 2002 (44), 87-104 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2307/41166134?journalCode=cmra 
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Stále častěji se v našem prostředí setkáváme s případy, kdy původně online retailový 

podnik pronikne do „offline” prostředí – a naopak. Mezi příklady velkých společností, 

které tento krok v posledních letech uskutečnily, můžeme zařadit právě Tesco nebo KFC, 

tedy společnosti, které spustily vlastní rozvozové služby.29 30 Pohyb zákazníka v novém 

prostředí vytváří nové styčné body, v rámci nichž může společnost získávat data – a 

vytvářet nové marketingové příležitosti.  

 

Takovými daty mohou být cookies – „malé textové soubory vytvářené serverem, které 

jsou uloženy v počítači uživatele. Při návratu uživatele na webové stránky původce 

cookies je soubor s cookies nahrán na server, který si z nich zjistí informace o uživateli.” 

Díky cookies může společnost získat informace o tom, ze kterého kanálu zákazník na web 

přišel, jaké stránky a produkty na webu navštívil či jak často se na web vrací. Společnost 

je tak schopná zjistit, že se jistý zákazník pravidelně vrací k určitému produktu – a cílenou 

marketingovou akcí jej přivést k tomu, aby nakonec došlo k zamýšlenému cíli, tedy 

konverzi.31 

 

Podobným zdrojem informací mohou být i sociální sítě, zejména pak Facebook. E-shopy 

dnes běžně nabízí možnost registrace skrz uživatelský facebookový účet, který oplývá 

řadou pro marketéry atraktivních informací, které o sobě zákazník dobrovolně poskytuje.  

 

Data jsou následně uložena v tzv. datovém skladu, ze kterého jsou následně virtuálně 

„vytahována” k jejich dolování, kterému se věnuji v další kapitole. Potenciální nebezpečí 

přitom představují tzv. „data silos,” tedy jakási „datová sila,” která se mohou přirozeně 

vytvářet během každodenního chodu společnosti. Různá oddělení společnosti totiž 

získávájí různá data o zákazních – ať už se jedná o oddělení managementu, prodeje či 

zákaznické péče. Tato oddělení mohou mít v rámci interního boje mezi jednotlivými 

oddělení v honu za lepšími výsledky tendence získaná data nesdílet mezi sebou – což 

může možná vést ke krátkodobému úspěchu daného oddělení, nikoliv však k 

                                                 
29 POLESNÝ, David, 2010. Tesco spustí e-shop s potravinami a rozvozem po celé ČR. In: Živě.cz [online]. Praha: 

CN Invest [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://www.zive.cz/bleskovky/tesco-spusti-e-shop-s-potravinami-a-

rozvozem-po-cele-cr/sc-4-a-155075/ 
30 PLECHATOVÁ, Martina, 2015. KFC zavádí v Čechách dovážkový servis, jídlo doveze až domů. 

In: Marketing&Media [online]. Praha: Economia [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/marketing/c1-

65313130-kfc-zavadi-v-cechach-dovazkovy-servis-jidlo-doveze-az-domu 
31 SHERIDAN, Marcus. 4 Reasons Why internet Cookies Will Rock Your Business’ World. In: The sales lion. 

[online] [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: https://www.thesaleslion.com/4-reasons-why-internet-cookies-will-rock-your-

business-world/ 
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dlouhodobému prospěchu celé společnosti.32 Právě zmíněné skutečnosti dokazují, že 

CRM není pouhým softwarovým řešením, ale komplexní manažerskou výzvou, o jejímž 

cíli je třeba přesvědčit každou ze součástí dané společnosti – tedy „lidi” jakožto jeden z 

výše zmíněných základních prvků funkčního CRM.33 

 

1.5.2 Data mining a datová analýza 

 

Samotný sběr dat však pochopitelně nestačí – aby měla pro CRM nějakou hodnotu, je 

třeba s daty začít pracovat, analyzovat je a na základě zjištěných skutečností jich začít 

využívat a uzpůsobit následný rozhodovací proces. Potřeba je přitom oboustranná – 

zákaznická očekávání ohledně personalizace interakcí se společnostmi v posledních 

letech rostou, a tak je pro společnosti čím dál tím obtížnější je uspokojit. Přirozeně se 

přitom nabízí, že aby toho mohly společnosti dosáhnout, musí toho o zákaznících více 

vědět. Aby však mohly být podniky v dnešní době opravdu úspěšné, nemohou toho pouze 

„více vědět” – musí zákaznické potřeby i předem anticipovat.34 Takového výsledku lze 

přitom dosáhnout právě tím, že budou nashromážděná „syrová” data „dolovat.”  

 

Pro fázi práce s daty se dnes používá populární termín data mining, neboli dolování dat. 

Jde o „proces objevování významných korelací, vzorů a trendů pomocí prosévání velkého 

objemu dat uložených v úložištích. Data mining používá technologie pro rozpoznání 

vzorů, stejně tak jako statistické a matematické techniky.”35 Zjednodušeně se tak data 

mining dá označit za „získávání různých (relevantních) znalostí z velkého množství 

dat.”36 Praxe zná 5 základních kroků při data miningu: definování zkoumaného 

obchodního cíle, zajišťování dat, identifikace relevantních proměnných, zisk 

zákaznického porozumění (tzv. customer insight) a následnou akci.37  

 

                                                 
32 LAGER, Marshall, 2005. Breaking Down The Silos. CRM Magazine [online]. New York: CRM media, 2005 (6) 

[cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.destinationcrm.com/Articles/Editorial/Magazine-Features/Breaking-

Down-the-Silos-44836.aspx 
33 CHLEBOVSKÝ, Vít, 2005. CRM – Řízení vztahů se zákazníky. [1. vyd.].  Brno: Computer Press, s. 24-25 
34 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 143-144 
35 PRÁŠIL, Zdeněk, 2013. Využití data miningu v řízení podniku [online]. Praha [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://vskp.vse.cz/id/1131763. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 

Katedra informačních technologií. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Pour, CSc, s. 17  
36 tamtéž 
37 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 145 
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Rozlišujeme 3 základní kategorie datových analýz: preskriptivní, prediktivní a 

deskriptivní.38 

 

Preskriptivní analýza dat napomáhá zjistit, která akce či rozhodnutí nejspíše dosáhne 

nejefektivnějšího výsledku vzhledem k zamýšlenému cíli. 

Prediktivní analýza napomáhá pochopit, proč se něco stalo či co se stane v budoucnosti 

ze spektra pravděpodobných scénářů (tedy k pochopení nadcházejících trendů).  

 

Deskriptivní analýza pomáhá pochopit, reportovat a vizualizovat již uplynulé skutečnosti 

– ať už v minulých měsících, nebo „real-time.”3940 

 

Analýza dat umožňuje identifikovat inovativní příležitosti v klíčových procesech, 

funkcích a rolích. Představuje katalyzátor inovace a změny – narušením stávajícího status 

quo napomáhá vytvořit nové obchodní příležitosti jak pro společnosti, tak zákazníky. 

Pokročilý software pro analýzu dat (např. CRM) využívalo v roce 2015 pouze 17 % 

českých podniků, což bylo o 4 % méně než průměr EU. V oblasti maloobchodu u nás 

využívá podobný software pouze 15 % podniků.41  

 

Dostupnost dat tak zcela zásadně mění proces manažerského rozhodování – v roce 2014 

jsme během 10 minut byli schopní vygenerovat více dat, než lidstvo vyprodukovalo za 

celou dobu své existence až do roku 2003.42 Momentální odhad je přitom takový, že počet 

uskladněných dat se každých 20 měsíců zdvojnásobí.43 V rozhodovacím procesu tak 

ustupuje role intuice, kterou nahrazují informovaná rozhodnutí na základě z dat zjištěných 

skutečností.  

 

Je pochopitelně nemyslitelné, aby podobné masy dat analyzovali lidé – bylo by to z 

pohledu časových nákladů neuskutečnitelné a finančně náročné. Proto zde sehrávají 

důležitou roli technologie jakožto třetí ze čtyř již vícekrát zmíněných základních prvků 

                                                 
38 ERNST & YOUNG, Big data: Changing the way businesses compete and operate [online]. 2014. Duben. Dostupné 

z: https://go.ey.com/1paxBAG  
39 tamtéž 
40 tzn. v reálném čase, za běhu 
41 Česká internetová ekonomika: Studie 2016, 2016. Sdružení pro internetový rozvoj [online]. Praha: BDO Advisory 

[cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.studiespir.cz/ 
42  viz 37, s. 25 
43 WITTEN, Ian H. a Eibe FRANK, 2017. Data mining: Practical machine learning tools and techniques [online]. 4. 

San Francisco: Morgan Kaufmann [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://bit.ly/2qLsEu6, s. 5 

https://go.ey.com/1paxBAG
http://bit.ly/2qLsEu6
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funkčního CRM – počítače a s nimi moderní proces přezdívaný „machine learning.” 

Cílem tohoto procesu je navrhnout takové učící algoritmy, skrz které se bude počítač 

„učit” nadále sám bez další intervence ze strany člověka, aby nemusel být programován 

ke každému jednotlivému úkonu.44 Machine learning se přitom v některých odvětvích 

využívá již delší dobu: například k předpovědi počasí, filtrování spamových zpráv v e-

mailové schránce či rozpoznání obličejů na fotografiích. S technologickou modernizací 

má v retailu využití nikoliv jen v rámci zákaznické segmentace, ale i dalších oblastech, 

které jsou zmíněny napříč dalšími kapitolami této práce. 

 

1.5.3 Využití dat 

 

Ačkoliv existuje základní kategorizace využití analyzovaných dat, konečná volnost 

zacházení s daty je bezbřehá a nález neotřelých souvislostí v datech může představovat 

tu pravou konkurenční výhodu.  

 

Jedním ze základních druhů využití dat představuje segmentace. Takto můžeme 

zákazníky rozdělit do menších, homogennějších skupin, na které můžeme spolehlivěji 

cílit marketingová sdělení. Segmentace probíhá na základě vícero atributů, jako jsou věk, 

bydliště, vzdělání, počet nákupů, často nakupované položky a podobně. Vzhledem k 

tomu, že zákazníci zařazení do dané skupiny sdílejí podobné atributy, dá se předpokládat, 

že mohou podobně reagovat i na podobné kampaně. 45 Zde je však třeba opět 

připomenout, že taková skupinová segmentace není ani tak výsadou CRM, jako jeho 

předchůdce, databázového marketingu. CRM se spíše než na celý segment soustředí na 

konkrétního zákazníka, to však neznamená, že segmentování by v dnešní praxi nemělo 

své místo.  

 

Opačným principem se řídí další druh využití dat – klasifikace. Na základě předem 

daného rysu, kterým může být např. nákup specifického produktu, hledáme zákazníky, 

kteří tento produkt nakupují. Segmentace se narozdíl od klasifikace soustředí na vícero 

                                                 
44 SCHAPIRE, Rob, 2008. Theoretical Machine Learning. In: Princeton University [online]. New Jersey [cit. 2017-

05-09]. Dostupné z: http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr08/cos511/scribe_notes/0204.pdf 
45 BÍNOVÁ, D., KRKOŠKOVÁ, Š., 2010. Jak připravit datové prostředí pro segmentaci. systemonline.cz. [online] 

Praha. [cit. 2017-05-09]. Dostupný z: http://www.systemonline.cz/business-intelligence/jak- pripravit-datove-

prostredi-pro-segmentaci-1.htm 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atributů. Společnost však může klasifikovat zákazníky třeba i na základě zisku, který 

společnosti přináší – takto vznikají nejrůznější prémiové programy, skrz které může 

společnost přiléhavě upravit komunikaci pro danou zvláštní sortu prémiových 

zákazníků.46 Dolování dat nám umožňuje identifikovat konkrétní zákazníky pro 

zamýšlenou cílovou marketingovou akci, nebo identifikovat doposud nám neznámé (resp. 

„neodhalené”) zákazníky s podobným chováním a potřebami. Takoví zákazníci spíše na 

cílenou nabídku zareagují, a společnost tak zvýší ziskovost, kterou jim tito zákazníci 

přináší. Přesné zacílení rovněž snižuje vynaložené marketingové náklady.  

 

Na základě predikcí však lze dojít i k prevenci jiného fenoménu: odchodu zákazníků, pro 

který se v angličtině uchytil jednoduchý výraz „churn.” Takto dokážeme identifikovat 

zákazníka, který se přibližuje rizikovému stádiu ve vztahu se společností a – pokud to 

může být pro společnost atraktivní – se pokusit získat jeho věrnost zpět.47 

 

Další druh využití představuje tzv. cross-selling a up-selling. S využitím těchto metod se 

setkáváme v rámci retailu zejména ve fast foodech. Cílem je nabídnout zákazníkovi více 

než původně chtěl, a to s co možná nejnižším rizikem odmítnutí.48 

 

V rámci cross-selingu se snaží společnost prodat zákazníkovi produkt podobný či 

komplementární k tomu, který si zakoupil. V e-shopech se to promítá do známých 

nabídek typu „mohlo by se Vám líbít” či „zákazníci, kteří nakoupili X, dále nakoupili Y.” 

Své využití to však má i v offline prostředí. Pokud na základě zkoumaných dat zjistíme, 

že zákazníci často kupují určitou kombinaci produktů, můžeme tomu uzpůsobit jejich 

umístění v regálech. Pokud například zjistíme, že zákazníci v letních měsících často 

nakupují kombinaci piva a chipsů, umístíme tyto produkty blízko sebe. Tyto produkty už 

tak nebudou v prodejně umístěny v rámci produktové kategorie, nýbrž na základě 

aktivity, pro kterou je jejich využití zamýšleno.49  

 

                                                 
46 PRÁŠIL, Zdeněk, 2013. Využití data miningu v řízení podniku [online]. Praha [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://vskp.vse.cz/id/1131763. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 

Katedra informačních technologií. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Pour, CSc, s. 36 
47 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 144 
48 PRÁŠIL, Zdeněk, 2013. Využití data miningu v řízení podniku [online]. Praha [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://vskp.vse.cz/id/1131763. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, 

Katedra informačních technologií. Vedoucí práce doc. Ing. Jan Pour, CSc, s. 37 
49 tamtéž 
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V rámci up-sellingu se společnost snaží prodat zákazníkovi produkt vyšší. Na základě 

zjištěných dat zjistíme, že určitý zákazník si často kupuje jistou značku vína. Pomocí 

určité marketingové akce, např. časově omezené slevy, jej můžeme motivovat k nákupu 

dražší značky, na které má společnost vyšší marži – a poskytnout mu tak možnost 

zakoupit značku, kterou by si běžně nekoupil. V úspěšném případě daná značka 

zákazníkovi zachutná a bude si ji kupovat i nadále.  

 

Objevují se však i názory, že daty orientované rozhodování může společnosti i škodit – 

manažeři se pak údajně nesoustředí na to, co zákazník doopravdy chce, nýbrž na to, co 

by pouze chtít mohl.50 

 

Zcela zásadním může být v retailu využití dat k podpoře retence zákazníka a personalizaci 

nabídky. V tomto případě jsou velice nápomocným nástrojem věrnostní programy.  

 

2. Aktuální trendy v CRM 

2.1 Moderní věrnostní programy 

 

Věrnost je v marketingové oblasti definována jako „mentální pozitivní vztah nebo jako 

vztah mezi zákazníkem a značkou.”51 Věrnostní programy jako celek pak představují 

„komplex různých aktivit zaměřených na velkoobchodníky a maloobchodníky, s nimiž 

daná obchodní společnost spolupracuje a obchoduje. Cílem těchto programů je zvýšit 

prestiž, a zejména zvýšit akceptaci značky či výrobku ze strany velkoobchodníků i 

maloobchodníků.”52 Věrnostní programy však pochopitelně nemají význam pouze pro 

zákazníky, nýbrž i pro společnost. Esenciálním cílem podnikání, jak jej definuje 

mimojiné i český občanský zákoník, je totiž zisk53 – a tudíž není cílem společnosti 

vytvořit takový věrnostní program plný slev a výhod, ze kterého by těžil pouze zákazník, 

zatímco společnosti by klesaly výnosy, který daný zákazník doposud generoval. 

                                                 
50 DOWLING, Grahame, 2002. Customer Relationship Management: In B2C markets, often less is more. California 

Management Review [online]. Berkeley: University of California, 2002 (44), 87-104 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2307/41166134?journalCode=cmra 
51 PELSMACKER, De Patrick. GUENES, Maggie. BERGH, Joeri Van den. Marketingová komunikace. Praha: Grada 

Publishing, 2003, s. 163 
52 BÁRTA, Vladimír. PÁTÍK, Ladislav. POSTLER, Milan, 2009. Retail marketing, Praha: Management Press, s. 207 
53 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákoník, § 420 

 



   

 

17 

  

Výměnou za ušetřené peníze z nákupů zlevněných produktů dává zákazník společnosti 

cenná data o svých nákupech,54 kterým jsem se již věnoval v předchozí kapitole. To 

rovněž není žádnou novinkou – tu však představují moderní způsoby, jak s daty 

získanými prostřednictvím věrnostního programu lze dále naložit. Díky těmto datům totiž 

mohou společnosti svým věrným zákazníkům do značné míry personalizovat – praktická 

část obsahuje zřetelné příklady, jak k tomuto v praxi dochází.  

 

Samotná existence věrnostních programů zcela jistě nepředstavuje v rámci řízení vztahů 

se zákazníky trend – jakožto první příklad moderního věrnostního programu je obecně 

uváděn program Frequent Flier od aerolinky American Airlines, která jej spustila již v 

roce 1981.55 

 

O 40 let později jsou však věrnostní programy v oblasti retailu nadále stěžejní součástí 

vztahového řídícího procesu. O jejich smysluplnosti v určitých oblastech podnikání však 

někteří akademici vedou spory – totiž předkládají důkazy o tom, že spousta zákazníků 

jednoduše nechce navazovat vztah s většinou značek produktů a služeb, které nakupují – 

neboť na to nemají čas, zájem a ani potřebnou energii.56 Vztah se značkou je totiž plný 

paradoxů – značka se snaží se zákazníkem navázat pozitivní vztah, zároveň však z jeho 

peněženky vytáhnout co možná nejvíce peněz. Studie naznačují, že zákazníci jsou si 

tohoto paradoxu často vědomi a nepropadávají pocitu jakési falešné intimity vztahu se 

značkou.57 

 

O to složitější je navazování vztahů v oblasti retailu a FMCG. Ze studií vyšlo najevo, že 

při nákupu potravin je pro zákazníka důležitější rozhodnutí, zdali si vůbec zakoupit 

produkt z dané produktové kategorie než to, kterou ze značek případně zakoupí.58 Studie 

tak naznačuje, že pro některé druhy podnikání může mít smysl přistoupit ke zvláštnímu 

druhu řízení vztahů se zákazníky – tedy nevytvářet vztah žádný – a namísto toho zaměřit 

                                                 
54 MEYER-WAARDEN, Lars a Christophe BENAVENT, 2009. Grocery retail loyalty program effects: self-selection 

or purchase behavior change? Journal of the Academy of Marketing Scienc [online]. Springer Science & Business 

Media B.V., 37(3), 345-358 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-008-

0123-z 
55 SVOBODOVÁ, Veronika. Programy loajality: případová studie Tesco. Praha, 2014. 45 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové 

komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Nora Dolanská, MBA., s.11 
56 DOWLING, Grahame, 2002. Customer Relationship Management: In B2C markets, often less is more. California 

Management Review [online]. Berkeley: University of California, 2002 (44), 87-104 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2307/41166134?journalCode=cmra 
57 tamtéž 
58 tamtéž 
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svou pozornost na dobré produkty či služby za konkurenceschopné ceny.59 Spousta 

zákazníků pak reaguje tím nejvěrnějším možným způsobem – tedy opakovaným 

nákupem, potažmo pozitivním WOM60_vůči svému okolí.  

 

Tento názor je však v ostrém kontrastu s novějšími poznatky. Mezi ně patří jednak v 

samotném úvodu zmíněná skutečnost, že získání nového zákazníka může stát až pětkrát 

tolik co udržení toho stávajícího. Některé zdroje přitom mluví až o šesti či 

sedminásobku.61 

 

Z jiné studie pak vyplývá, že v oblasti retailu jakožto podnikatelském odvětví mají 

zákazníci tendence vůbec k největší věrnosti – až 80 % zákazníků se staví zdráhavě k 

myšlence změny oblíbeného obchodu. Věrnost v této oblasti je tak o takřka 20 % vyšší 

než u aerolinek, které jsou obecně považovány za jedny z průkopníků v oblasti 

věrnostních programů a o smysluplnosti těchto programů se široce nepochybuje.62 Pokud 

by však už zákazník měl měnit, je v oblasti potravinářského retailu celosvětově 

nejzásadnějším hybným faktorem cena (68 %) následovaná kvalitou (55 %). V Evropě je 

přitom rozdíl mezi těmito faktory ještě širší – cenu za hlavní faktor motivující ke změně 

obchodu považuje až 70 % respondentů, kvalita následuje s 49 % jako druhý faktor. Pro 

Evropany je rovněž oproti zbytku světu velice důležitá i šíře nabízeného sortimentu (43 

%).63 Mezi další důležité faktory považují Evropané přítomnost speciálních nabídek (40 

%), pohodlí (ve smyslu dostupnosti obchodu – 39 %), čistota obchodu (35 %). Pouze pro 

29 % evropských respondentů může hrát roli při uvažování o změně obchodu přítomný 

personál. Tento faktor je přitom v některých částech daleko důležitější – v latinské 

Americe na personál hledí až 44 % respondentů.64 

 

Uvědomělý marketér tak musí při řízení vztahů se zákazníky brát tyto skutečnosti v potaz 

                                                 
59 tamtéž 
60 Word of mouth, tedy „šíření ústním podáním,“ je v obecné rovině považováno za výrazně účinnější než strategická 

marketingová komunikace. (Karlíček a Král, 2011, s. 41) 
61 MCCUE, TJ, 2013. Warning: Is Your New Customer Coming Back? 4 Steps You Should Take Now. 

In: Forbes [online]. New Jersey: Forbes Media [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/sites/tjmccue/2013/02/04/warning-is-your-new-customer-coming-back-4-steps-you-should-

take-now/#5804a7b07feb 
62 KORKKI, Phyllis, 2009. A Look at Those Who’d Rather Stay Than Switch. In: The New York Times [online]. 

New York: The New York Times Company [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2009/05/31/business/31count.html 
63 NIELSEN, The Future of Grocery: E-Commerce, digital technology and changing shopping preferences around the 

world, 2015. The Nielsen Company, 35 s. Dostupné také z: http://bit.ly/2q0oufe 
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a nespoléhat se na pouhou existenci věrnostního programu – pokud bude mít konkurent 

výhodnější ceny, šance, že zákazník přejde ke konkurenci, není zdaleka zanedbatelná. 

Investice do věrnosti se však nadále vyplácí – společnosti, které v posledních 3 letech 

investovaly do posilování zákaznické věrnosti, měli v posledním roce až o 200 % vyšší 

šanci na zvýšení jejich tržního podílu v porovnání s těmi, které se zaměřili na akvizici 

nových zákazníků. 65  

 

V souvislosti s věrnostními programy se často říká, že „jsou tvořeny s dobrým úmyslem, 

ale nejasným cílem.”66 V takovém případě je užitečné podívat se na věrnostní programy 

z pohledu zákazníka a důvodů, proč do nich vstupuje: pro 45 % je motivujícím faktorem 

přístup ke speciálním nabídkám, 31 % do programu vstoupí jednoduše proto, že je snadné 

se přihlásit. 17 % považuje za nejvlivnější faktor pozitivní vztah k produktům značky, 

pro pouhých 5 % pak hraje roli ztotožnění se s hodnotami dané společnosti. 67 

 

Jednoduchost vstupu do věrnostního programu však ještě nemusí vést ke kýženému cíli: 

ve Spojených státech je v průměru 42 % všech zákazníků určité společnosti členy 

věrnostního programu, přesto je 58 % z nich zcela neaktivní. 33 % těchto členů dále 

přiznalo, že nakupuje u konkurence; drtivých 71 % pak dodává, že členství ve věrnostním 

programu nutně nevyvolává loajalitu.68  

 

V rámci snahy o dlouhotrvající zákaznickou loajalitu je tak pro marketéry stěžejní, aby 

nadále reagovali na měnící se potřeby zákazníků. Z rozsáhlé studie o nákupních trendech 

v potravinářském sektoru z roku 2016 vyplývají dva hlavní závěry: jednak sílí trend, kdy 

zásobování domácnosti již není úkolem jediného člena rodiny, nýbrž členové rodiny tuto 

roli stále častěji mezi sebou sdílejí; jednak zákazníci využívají k nákupu potravin čím dál 

tím více kanálů.69 Toto zjištění je v souladu s rostoucím trendem, který se i přes svou 

obšírnost těší jednoslovnému názvu: omnichannel. 

 

                                                 
65 SAILTHRU, Retentionomics: The Path to Profitable Growth, 2016. Forbes Insights. Dostupné také z: 

http://sthru.co/2q06Mue 
66 Loyalty Programs, CRM Trends [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.crmtrends.com/loyalty.html 
67 MARITZ MOTIVATION, Maritz LoyaltyNext® Customer Study, 2016. Dostupné také z: 

http://www.maritzmotivation.com/Resource-Collection/Press-Releases/2016/MMS-The-Maritz-LoyaltyNext-

Customer-Study 
68 ACCENTURE, Accenture 2016 Customer Loyalty and Rewards Survey: Retail Trends, Challenges, Benchmarks, 

2016. Dostupné také z: http://bit.ly/2qWcxGr 

 
69 FMI, U.S. Grocery Shopping Trends, 2016. The Hartman Group. Dostupné také z: http://bit.ly/2h9Q4Sl 
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2.2 Omnichannel 

 

„Omnichannel je holistický přístup, kdy výrobci a prodejci oslovují a prodávají 

zboží a služby spotřebiteli tak, že vytvoří tzv. „seamless experience” – personalizovanou 

konzistentní skutečnost. Tato „zkušenost” je kombinací marketingu a prodeje všude tam, 

kde se spotřebitel nachází (doma, v práci, na cestách), a to v jakékoliv formě, která nejlépe 

vyhovuje situaci (digitálně přes počítač či s pomocí chytrého telefonu, klasicky v 

kamenných obchodech, pomocí televize, tištěných médií).”70 

 

Výraz omnichannel vznikl spojením dvou slov – omnipresent (všudypřítomný) a channel 

(kanál, ale také cesta či postup). Samotný název tak již napovídá, co v sobě omnichannel 

skýtá: strategii, v rámci níž se společnost snaží využívat co možná nejvíce kanálů (cest) 

ke styku se zákazníkem a potažmo řízení vztahu s ním.71 

 

Esenciální je však nepřistupovat k těmto kanálům jednotlivě, nýbrž komplexně. Mluvit o 

nárustu omnichannel trendu ve spojitosti s CRM je přitom zásadní, neboť omnichannel 

představuje pro CRM velkou výzvu: aby bylo CRM relevantní, je třeba do něj integrovat 

každý styk v rámci kteréhokoliv z kanálů, aby společnost disponovala opravdu 

holistickým vhledem do situace zákazníka – některé zdroje pro tuto skutečnost používají 

výraz „360 stupňové CRM.”72 CRM tak představuje jakýsi středobod, do kterého směřují 

veškeré společností využívané kanály. Jen tak je společnost schopná vytvořit výše 

zmíněnou „personalizovanou konzistentní zkušenost” a opravdu konzistentně 

komunikovat se zákazníkem napříč kanály. Teorie (která je však v souladu s praxí) 

rozlišuje 2 základní druhy kanálů: distribuční a kontaktní.73 Distribuční kanály zajišťují 

proud výrobků a služeb od společnosti až ke koncovému zákazníkovi (jde tedy o 

problematiku logistickou), zatímco kanály kontaktní zajišťují mezi těmito subjekty proud 

informací (a tedy jde o problematiku komunikační).  

 

                                                 
70 BENA, Petr, Moje značky, můj obchod(ník). Mediář. News Media, 2016 (3), 108-109. 
71 KRAMER, Shelly, 2016. Multichannel vs. Omnichannel And The Role A CRM Plays in Business Success. 

In: SAP Digital [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: https://digital.sap.com/sales/multichannel-vs-omnichannel-

role-crm-plays-business-success/ 
72 Omnichannel CRM, CCV informační systémy: Slovníček pojmů [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.ccv.cz/tiskove-centrum/slovnicek-pojmu/omnichannel-crm/ 

 
73 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 144 
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Teorie dále rozlišuje kanály přímé (direct) a nepřímé (indirect), které se dále větví na 

online a offline. Pro retail přitom nepřímé kanály nejsou relevantní, neboť maloobchod 

vstupuje do styku se zákazníkem vždy napřímo, nikoliv prostřednictvím třetího 

subjektu.74 

 

Přímé offline kanály představují pro maloobchod jeho pobočky. Různé obchodní formáty 

(hypermarket, supermarket a další) přitom mohou být vnímány jako samostatné druhy 

takových kanálů. Vzhledem k vysokým nákladům na údržbu dobrého fungování těchto 

kanálů (pravidelné cvičení personálu) se stále více společností obrací k technickým 

řešením – v rámci retailu v podobě samoobslužných pokladen. 75 

 

Přímých online kanálů je více a aktuální trend posledních let je takový, že s postupnou 

technologickou inovací přibývají další. Mezi starší příklady takových kanálů řadíme 

webové stránky – přičemž je potvrzeno, že samotná skutečnost, že se zákazník na stránce 

zorientuje a dokáže na ní nalézt hledané informace, již může pozitivně ovlivnit jeho 

spokojenost a potažmo vztah ke společnosti. Jakmile si ovládání stránek osvojí, snižuje 

to pravděpodobnost, že odejde ke konkurenci – zvyšovalo by to jeho tzv. „switching 

costs.“76 Mezi online kanály dnes dále patří e-mail, sociální média, aplikace pro chytré 

telefony (komunikační) či možnost online nákupu potravin (distribuční).7778  

 

Umně zorganizovaná omnichannel strategie se přitom přinejmenším v oblasti retailu 

vyplácí. Harvard Business Review podnikl čtrnáctiměsíční studii, v rámci níž vyzpovídal 

46 tisíc návštěvníků nespecifikovaného velkého amerického retailového řetězce. Z jejich 

výpovědí vyšlo najevo, že pouhých 20 % přicházelo do kontaktu se společností pouze v 

rámci návštěvy obchodu, 7 % pak nakupovalo výhradně online. Zbývajících 73 % využilo 

přinejmenším dvou kanálů, než došlo k nákupu.79 

 

                                                 
74 tamtéž 
75 tamtéž 
76 náklady (nejen finanční) vynaložené zákazníkem na přechod k jiné společnosti 
77 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 144 
78 NIELSEN, The Future of Grocery: E-Commerce, digital technology and changing shopping preferences around the 

world, 2015. The Nielsen Company, 35 s. Dostupné také z: http://bit.ly/2q0oufe 

 
79 SOPADJIEVA, Emma, Utpal M. DHOLAKIA a Beth BENJAMIN, 2017. A Study of 46,000 Shoppers Shows That 

Omnichannel Retailing Works. Harvard Business Review [online]. Harvard Business Publishing, (1) [cit. 2017-05-

09]. Dostupné z: https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works 
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Omnichannel se tedy tváří nikoliv jako prchlivý trend, nýbrž realita, které se budou muset 

úspěšní podnikatelé přizpůsobit. Investice do omnichannel řešení se navíc vyplácí – 

studie od Deloitte hovoří o tom, že spotřebitelé takto u společnosti utratí až dvakrát více. 

Některé subjekty zmiňují zisky vyšší – americký řetězec Target mluví o trojnásobku, 

průkopník v oblasti omnichannelu, britský Macy’s, pak až o osminásobku.80  

 

Zájem o omnichannel však nepřevládá pouze na straně prodávajícího – 53 % spotřebitelů 

považuje za důležité, že je retailer schopen je individuálně rozpoznat v rámci kteréhokoliv 

z kanálů (což už není výzvou pro samotný omnichannel, ale právě CRM), až 78 % pak 

přiznává, že je ochotno poskytnout společnostem informace z jejich in-store nákupů k 

tomu, aby jim byla poskytnut personalizovanější zážitek.81 

 

Kanálů (ať už distribučních, či komunikačních), v rámci kterých mohou být společnosti 

aktivní, je celá řada. Cílem této práce přitom není obsáhnout všechny, nýbrž jen ty, které 

v této oblasti můžeme považovat za moderní, trendové.  

 

Ty se objevily s nástupem internetu a nadále vznikají nové. Trendový distribuční kanál 

představuje možnost nákupu potravin online. Mezi moderní komunikační kanály řadíme 

sociální média (které daly vzniknout samostatnému teoretickému odvětví, tzv. 

„sociálnímu CRM,“ kterému je věnována samostatná kapitola), dále pak chytré telefony 

v rukou zákazníků.82 83 

 

2.2.1 Omnichannel online 

  

Skutečnost, že kamenné řetězce stále častěji pronikají do online prostředí (a naopak) 

představuje z hlediska CRM pro tyto společnosti obrovský potenciál – zvyšuje se totiž 

tak šance, že z jejich zákazníků se stanou „omnichannel zákazníci,“ kteří společnosti 

                                                 
80 BENA, Petr, Moje značky, můj obchod(ník). Mediář. News Media, 2016 (3), 108-109. 
81 SALESFORCE RESEARCH, Connected Shoppers Report: Insights into the Expectations of Today’s Empowered 

Shoppers, 2016. Dostupné také z: http://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-shoppers-report-

2016.pdf 
82 NIELSEN, The Future of Grocery: E-Commerce, digital technology and changing shopping preferences around the 

world, 2015. The Nielsen Company, 35 s. Dostupné také z: http://bit.ly/2q0oufe 
83 SALESFORCE RESEARCH, Connected Shoppers Report: Insights into the Expectations of Today’s Empowered 

Shoppers, 2016. Dostupné také z: http://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-shoppers-report-

2016.pdf 
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nepřinášejí pouze vyšší zisky, ale i nová z data o jejich chování v prostředí, kterými 

společnost doposud nedisponovala. O konkrétní realizaci využití těchto dat budu 

konkrétněji pojednávat na příkladech ze společnosti Tesco. O potenciálu, který tato oblast 

skýtá, referuji v následujících odstavcích.  

 

V tuto chvíli alespoň občas objednává potraviny online s dovážkou domů až 13 % 

Evropanů, přičemž tuto možnost do budoucna zvažuje každý druhý respondent. 5 % 

Evropanů přitom již takto v rámci online nákupů využívá periodických automatických 

objednávek, kdy je zákazníkovi v pravidelném časovém úseku dovezena objednávka 

sestávající ze stejných artiklů. 42 % respondentů pak o této možnosti uvažuje do 

budoucna.84 

 

Online nákup potravin skýtá obrovský potenciál – jde o celosvětový fenomén, kterého 

globálně již alespoň občas využívá čtvrtina všech respodentů, přičemž jeho budoucí 

využítí zvažuje 55 % respondentů.85 Tato čísla se přitom pravděpodobně budou nadále 

zvyšovat – inklinace k této formě nákupu potravin se projevuje zejména u nejmladších 

generací, tzv. „digital natives,” tedy generace mileniálů a generace Z. V rámci obou 

věkových skupin již nyní alespoň příležitostně nakupuje potraviny online více než 

čtvrtina respondentů, přičemž v obou případech sahá tržní potenciál až k 60 %.86  

 

2.2.2 Chytré telefony 

 

Ve spojitosti s nárustem dostupnosti internetu se marketérům otevřel nový kanál, který 

svým způsobem představuje kanálů hned několik – tedy zákazníkův chytrý telefon. Jejich 

používání značně posílilo postavení spotřebitele v rámci vztahu mezi ním a společností, 

a to jak v rovině informační, tak komunikační.  

 

Studie uvádí, že až 90 % zákazníků používá své telefony během návštěvy kamenné 

prodejny. 54 % z nich je dále používá k porovnání cen na internetu, 48 % k vyhledávání 

                                                 
84 NIELSEN, The Future of Grocery: E-Commerce, digital technology and changing shopping preferences around the 

world, 2015. The Nielsen Company, 35 s. Dostupné také z: http://bit.ly/2q0oufe 
85 tamtéž 
86 tamtéž 
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dodatečných informací o nabízených produktech, 42 % si prohlíží online recenze.87 

 

Zákazníci rovněž čím dál více preferují v případě otázek pomoc z internetu než v 

kamenném obchodě. 73 % preferuje kontrolu stavu zásob v dané pobočce online, 65 % 

upřednostňuje hledání odpovědí k případným otázkám na internetu. Polovina zákazníků 

v případě, že jimi poptávaný produkt není dostupný na prodejně, ve které se nachází, 

vyhledá jeho dostupnost v jiných prodejnách raději online než u obsluhy.88  

 

Chytré telefony hrají zásadní roli i mimo kamenné pobočky. V roce 2016 jich bylo ve 

Spojeném Království použito k 49 % nákupů po internetu (27 % přímý nákup přes telefon, 

v 22 % případů bylo telefonu použito k vyhledávání informací o produktu). Predikce 

reflektující stávající trendy přitom říká, že v roce 2020 by mohly být telefony zapojeny 

až do 82 % všech internetových nákupů.89 Ze studie, která se v říjnu 2015 zaměřila na 

online nákupy na americkém trhu, vyšlo najevo, že hned 37 % potravin zakoupených 

online bylo provedeno přes mobilní zařízení (mezi které se v tomto případě řadí krom 

telefonů i tablety), což bylo vůbec nejvíc ze všech zkoumaných retailových oblastí.90 

 

Neustálá přítomnost chytrých telefonů v kapsách spotřebitelů otevírá marketérům spoustu 

vícekanálových řešení, které mohou podpořit prodej – ze studie Harvard Business Review 

vyplývá, že s počtem kanálů, se kterými přijde spotřebitel do kontaktu, exponenciálně 

roste i jeho útrata v daném obchodě.91 Pro potravinářský retailový subjekt tak je 

smysluplný vývoj vlastní aplikace, skrz které si může zákazník vytváří vlastní digitální 

nákupní lístky – ať už na základě jim označených produktů za oblíbené, nákupní historie 

či inspirace od „podobných spotřebitelů” na základě vytěžených dat.92 Stejně tak se může 

společnost díky mobilní aplikaci dostat k zákazníkově geolokační poloze. Na prodejně je 

                                                 
87 STERLING, Greg, 2015. Survey: 90 Percent Of Retail Shoppers Use Smartphones In Stores. In: Marketing 

Land [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://marketingland.com/survey-90-percent-of-retail-shoppers-use-

smartphones-in-stores-135759 
88 tamtéž 
89 Smartphones are increasingly dominating the retail customer journey, 2017. In: Consultancy.uk [online]. [cit. 2017-

05-09]. Dostupné z: http://bit.ly/2h9Q4Sl 

 
90 SMITH, Dave, 2015. More people use mobile devices to buy groceries than any other retail category. In: Business 

Insider [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/the-most-popular-retail-purchase-on-

mobile-phones-is-groceries-2015-2 
91 SOPADJIEVA, Emma, Utpal M. DHOLAKIA a Beth BENJAMIN, 2017. A Study of 46,000 Shoppers Shows That 

Omnichannel Retailing Works. Harvard Business Review [online]. Harvard Business Publishing, (1) [cit. 2017-05-

09]. Dostupné z: https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works 
92 NIELSEN, The Future of Grocery: E-Commerce, digital technology and changing shopping preferences around the 

world, 2015. The Nielsen Company, 35 s. Dostupné také z: http://bit.ly/2q0oufe 
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pak k jednotlivým artiklům navigován skrz telefon skrz technologii iBeacons. Ta 

znamená v překladu „bóji” či „maják,” a to díky své schopnosti vysílat informace a 

navádět zákazníky po prodejně. Tento maják následně komunikuje s telefonem zákazníka 

prostřednictvím technologie Bluetooth v rámci kooperace s nainstalovanou aplikací. 

Zákazníka tak lze například pozdravit při příchodu do prodejny, stejně tak mu lze zasílat 

další push notifikace např. s časově limitovanou slevou na jeho oblíbený produkt.93 

Majáky mohou být rozmístěny i blízkém okolí prodejny a lákat návštěvníky k návštěvě, 

přičemž lze následně jednoduše změřit, kolik zákazníků opravdu na reklamu reagovalo a 

do pobočky vstoupilo.94 Zasílání personalizovaných nabídek skrz push notifikace je 

dobrým příkladem využití machine learningu v retailové in-store praxi – tyto nabídky 

jsou pochopitelně vygenerovány počítačem na základě znalosti zákaznických dat, nikoliv 

na řízený pokyn člověkem.  

  

Studie navíc potvrzují, že zákazníkům tyto výpady do dalších oblastí jejich života nevadí, 

často je naopak i vítají. Z průzkumu společnosti Accenture z roku 2016 vyplývá, že 45 % 

dotázaných by ocenilo instantní nabídky popisované v předchozím odstavci, pouze 11 % 

světových maloobchodních řetězců však zatím disponuje potřebnou technologií k jejich 

implementaci. 34 % by uvítalo možnost sestavování vlastních digitálních nákupních 

lístků, 32 % by ocenilo možnost ihned objednat přes telefon chybějící zboží, které v danou 

chvíli není v prodejně dostupné. Mimo to by 46 % respondentů ocenilo, kdyby byli 

formou notifikace upozorněni, že potraviny či produkty, které často konzumují, resp. 

užívají, pravděpodobně v jejich domácnosti dochází. Okolo 30 % by uvítalo produktová 

doporučení na základě jejich aktivit na sociálních sítích.95 

 

2.3 Sociální CRM 

 

Sociální média představují „kolektivní pojem pro nejrůznější sociální sítě a komunitní 

                                                 
93 BOYER, MICHAEL. 2014. IBeacons: How They Work and How They Can Increase Leads for Franchise Brands. 

Franchising World [online]. 46 (11): 42-43 [cit. 2015-05-08]. ISSN 10417311. Dostupné také z: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&an=99981472&scope=site  
94 ALTALOVÁ, Kristina. Užití nových technologií na poli in-store marketingové komunikace v České republice a 

zahraničí. Praha, 2015. 42 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce 

Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA, str. 22 
95 ACCENTURE, 2016 Global Research: Customers are shouting, are grocery stores listening?, 2016. Dostupné také 

z: https://www.accenture.com/t20160318T014531__w__/us-en/_acnmedia/PDF-11/Accenture-Retail-Grocery-

2016.pdf 
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stránky včetně blogů, podcastů, recenzí a uživatelských encyklopedií.”96 Volnější definice 

uvádí, že jde o „jakékoliv online prostředí, v rámci nějž mohou uživatelé přidávat vlastní 

obsah, avšak nemají nad stránkou takovou kontrolu jako v případě, že by šlo o stránku 

vlastní.”97 Z definic tak vyplývá, že sociální sítě jako Facebook, Instagram či Twitter 

představují teoretickou subkategorii pojmu sociální média. 

 

Jsou to právě sociální sítě, které v posledních letech představují pro podnikatele zcela 

zásadní kanál (resp. kanály) pro prezentaci své činnosti a styk se zákazníky. Důvody, proč 

by společnosti měli investovat čas a peníze do sociálních sítích, jsou prosté: jak naznačují 

výše zmíněné studie, omnichannel strategie se vyplácí. Zároveň jsou sociální sítě místem, 

kde se zákazníci opravdu pohybují – v tuto chvíli čítají 2,34 miliardy uživatelů po celém 

světě, predikce je přitom taková, že do roku 2020 by toto číslo mohlo vystoupat až ke 3 

miliardám.98 Situace je v tomto ohledu příznivá i v České republice: z oficiálních údajů 

poskytnutých v dubnu 2016 společností Facebook, nejpopulárnější sociální sítí ve světě i 

u nás, vyplývá, že se k síti každý měsíc připojí více než 4,5 milionu Čechů, z toho 3,4 

uživatelů tuto aktivitu provozují denně. Počet celkových uživatelů tak činí 56 % ze všech 

českých uživatelů internetu. 78 % přístupů je přitom skrz mobilní telefony. 99 

 

Nárůst popularity sociálních médií (potažmo sítí) představuje svěží vítr pro samotný 

koncept CRM. Přesouvá totiž do značné míry těžiště vztahu mezi společností a 

zákazníkem na stranu zákazníka – povaha sociálních sítí totiž narušuje jeho pasivitu. 

Existence sociálních sítí tak představuje pomyslné kladivo na – v jedné z předchozích 

kapitol popisovaný – paradox tohoto vztahu. V souvislosti s tím se v teorii objevuje nový 

pojem – sociální CRM. To je definováno jako „integrace pro-zákaznicky-orientovaných 

aktivit včetně procesů, systémů a technologií s na síle získávajícími aplikacemi sociálních 

médií s cílem zapojení zákazníků do aktivních oboustranných konverzací a obohacení 

vztahů s nimi.”100 Laicky řečeno, sociální CRM humanizuje řízení vztahů se zákazníky101 

                                                 
96 CHARLESWORTH, Alan, 2014. An Introduction to Social Media Marketing. New York: Routledge, s. 1-2 
97 tamtéž 
98 Statistics and facts about social media usage, 2016. Statista [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ 
99 HUŠKOVÁ, Lucie, 2016. Jak se daří Facebooku v ČR? In: Newsfeed [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

http://newsfeed.cz/jak-se-dari-facebooku-v-cr/ 
100 TRAINOR, Kevin J., James ANDZULIS a Adam RAPP, 2014. Social media technology usage and customer 

relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM. Journal of Business 

Research [online]. 2014(67), 1201–1208 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313001720 
101 VŠETIČKA, Martin, 2011. Sociální CRM. In: CRM Portál [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 
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– zatímco v minulosti musely společnosti zjišťovat názory zákazníků „nuceně” 

prostřednictvím dotazníků či telemarketingu, dnes často sdílejí své pocity o značkách 

zákazníci na sociálních sítí dobrovolně a jejich výpovědi mají hlubší hodnotu, než při 

zodpovídání předpřipravených otázek. 

 

Sociální sítě tak přináší pro CRM výzvu v podobě otázky integrace zjištěných skutečností 

do softwarového CRM řešení. Ty mohou být pro společnost v rámci jejich následné 

analýzy různé hodnoty. Z nedávné studie, ve které bylo zkoumáno, na jaké úrovni se 

nachází aktuální softwarová řešení pro analytiku dat ze sociálních sítí s ohledem na 

tradiční analytické metody (viz výše – deskriptivní, prediktivní, preskriptivní), vyšlo 

najevo, že zatímco v rámci deskriptivní metody mohou být data získaná ze sociálních sítí 

vysoké hodnoty, pro preskriptivní metodu je jejich hodnota spíše nízká.102 V praxi to 

znamená, že na základě zjištěných skutečností (recenze, diskuze mezi uživateli apod.) 

mohou společnosti věrně popsat, jaká témata – ať už pozitivní, či negativní – mezi 

uživateli převládají a následně tomu uzpůsobit vlastní komunikaci. Už hůře však lze na 

základě zjištěných informací vytvářet predikce, natož vytvořit nástroj, který by např. sám 

zodpovídal stížnosti zákazníků.103 Tento výstup je však v přímém rozporu s nejnovějším 

trendem, kdy společnosti vytvářejí automatizované boty pro konverzace se zákazníky v 

rámci sociální sítě Facebook.104  

 

Tímto narážím na další aspekt sociálních sítí – umožňují přímou konverzaci mezi 

společností a zákazníkem. Správci těchto sítí tak do jisté míry přebírají agendu oddělení 

péče o zákazníky, resp. se stávají jeho součástí. Třetina uživatelů přiznává, že se pro 

zákaznickou podporu raději na společnost obrátí prostřednictvím sociálních sítí než 

telefonátu na zákaznickou linku.105 Jeden ze dvou zákazníků přitom očekává, že se mu 

dostane odpovědi do hodiny, každý pátý očekává takřka instantní reakci.106 81 % 

uživatelů přitom očekává, že zaměstnanec na druhé straně bude znát historii jejich 

                                                 
 
102 WITTWER, Mathias, Olaf REINHOLD a Rainer ALT, 2016. Social Media Analytics in Social CRM: Towards a 

Research Agenda. BLED 2016 Proceedings [online]. 224-241 [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 
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103 tamtéž 
104 LANDAU, Smadar, 2017. The Rise of Chat Bots and Their Implications for Social Media. In: Adweek [online]. 
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http://www.altitude.com/resources/omnichannel-evolution-of-customer-experience 



   

 

28 

  

konverzace.107 V případě nespokojenosti 36 % dotázaných přiznalo, že by neváhali se 

negativně o značce vyjádřit v rámci vlastního profilu.108 To může pro společnost 

znamenat velký problém – veřejný charakter sociálních sítí tyto stížnosti ještě umocňuje, 

neboť na ně mohou reagovat ostatní fanoušci, a příspěvek se tak může stát tzv. virální. I 

v rámci tuzemského trhu tak existuje celá řada komunikačních krizí109 na sociálních sítí, 

které poškodily obraz značek – veřejně známé jsou kauzy spojené se společnostmi T-

Mobile,110 Lidl111 či KFC112. Když vezmeme v potaz skutečnost, že průměrná doba 

odpovědi společnosti na sociálních sítích činí 10 hodin (v retailovém sektoru dokonce 

10,7 hodin) a fakt, že 1 ze 3 zákazníků bude zvažovat odchod ke konkurenci, pokud bude 

ignorován,113 dojdeme ke zřetelnému závěru, že právě zmíněné závěry mohou v případě 

podcenění znamenat pro společnosti aktivní na sociálních sítích ve vztahu k zákazníkovi 

velké riziko.  

 

Zákazníci navíc dbají na to, jak si dává značka záležet na komunikaci na sociálních sítích 

– 38 % uživatelů pokládá za otravné, pokud značka používá slangové výrazy či žargon. 

34 % dále vadí, pokud značka na svých účtech „nemá žádnou osobnost.” Necelé třetina 

rovněž nemá ráda, pokud se značka snaží být v komunikaci za každou cenu vtipná. Celých 

71 % je pak schopno značku na sociální síti přestat sledovat proto, že se cítí její 

komunikací ztrapnění.114  

 

Na základě těchto údajů by marketéři ve společnostech mohli dojít k závěru, že prezentace 

společnosti na sociálních sítích je příliš riskantní. Ta se však přesto může vyplácet: 75 % 

dotázaných přiznalo, že sociální sítě ovlivňují jejich nákupní rozhodování.115 Zároveň 
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celých 57,5 % přiznalo, že si při výběru produktu či služby spíše vyberou značku, jejíž 

profil na sociálních sítích aktivně sledují. Tyto skutečnosti jsou přitom příznivé zejména 

pro značky z retailového sektoru – ty jsou totiž na sociálních sítích mezi fanoušky vůbec 

nejoblíbenější. Na opačné straně spektra se nachází bankovní a vládní profily.116 
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3. Představení společnosti Tesco 

3.1 O společnosti 

 

Tesco je původem britský maloobchodní řetězec, který vstoupil na český trh v roce 1996 

a dnes patří mezi subjekty s největším tržním podílem v retailovém sektoru. Ve svém 

portfoliu skýtá jak potravinové, tak nepotravinové produkty, v posledních letech do 

nabídky zařazuje i nadále se rozšiřující paletu doplňkových služeb.  

 

3.2 Historie společnosti 

 

Za zrodem retailového gigantu stál tehdy jednadvacetiletý Brit Jack Cohen, potomek 

židovských imigrantů z Polska, který po návratu z 1. světové války, v roce 1919, zahájil 

stánkový prodej přebytečných vojenských zásob. Toto podnikání se Cohenovi rychle 

rozrostlo a o několik let později, v roce 1924, se značka „TESCO” objevila vůbec poprvé 

poté, co Cohen odkoupil první zásilku čaje od jistého T. E. Stockwela. Název značky tak 

vznikl kombinací iniciál dodavatele s prvními dvěma písmeny Cohenova příjmení. 

S postupem let se společnost transformovala ve velký maloobchodní řetězec čítající 

stovky poboček.117  

 

Pro tuto práci – a pochopitelně i pro společnost Tesco – představují však zásadní milník 

90. léta 20. století. Vedle expanze za hranice Velké Británie (v roce 1996 vstupuje Tesco 

mimo jiné do České republiky) spouští roku 1995 věrnostní program, který funguje 

dodnes – Tesco Clubcard.118 Ten byl součástí tehdejšího velkého – a pro Tesco nakonec 

úspěšného – marketingového klání, jehož cílem bylo získání vedoucí pozice na britském 

maloobchodním trhu. V roce 2005 společnost překonává 30% hranici tržního podílu, 

nejbližší konkurent má přitom o polovinu méně.119 Globální ekonomická krize však 

dopadá i na Tesco – společnost se posléze stahuje z čínského i amerického trhu a poprvé 

                                                 
117 SPECTOR, Dina a Mike BIRD, 2015. The incredible rise and fall of Tesco. In: Business Insider UK [online]. 

Business Insider [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://uk.businessinsider.com/timeline-the-rise-and-fall-of-tesco-

2015-4# 
118 Tesco PLC: History. [online] [cit. 2017-05-09] Dostupné z: http://www.tescoplc.com/index.asp?pageid=11  

 
119 SPECTOR, Dina a Mike BIRD, 2015. The incredible rise and fall of Tesco. In: Business Insider UK [online]. 

Business Insider [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://uk.businessinsider.com/timeline-the-rise-and-fall-of-tesco-

2015-4# 
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po 20 letech vykazuje ztrátu. Dochází k personálním změnám v nejvyšším vedení, po 

dvou desetiletích dokonce k výměně na pozici výkonného ředitele. Společnost značně 

ztrácí na hodnotě, propad je navíc ještě umocněn závažným účetním skandálem. Situaci 

jí komplikují i vstupy diskontních řetězců Lidl a Aldi na tamější trh.120 Začínají se 

objevovat expertní názory, zdali nenastal čas opustit doposud úspěšný koncept 

Clubcard.121122 

 

V roce 2016 se však karta obrací a společnost opět začíná vykazovat zisk. Pokles cen 

potravin – v roce 2016 klesly ceny klasického spotřebitelského koše v Tesco o 6 % oproti 

roku 2014123 – přivádí ztracené zákazníky zpět do prodejen. Společnost se tak cenově 

přibližuje novým, výše zmíněným konkurentům, kteří přesto nadále získávají na tržním 

podílu. Pokles cen jde v ruku v ruce se zákaznickou loajalitou – zatímco v roce 2014 bylo 

se společností spokojeno pouhých 51 % zákazníků, o 2 roky později už to bylo 78 %124. 

V Tesco v roce 2016 nakupovalo o 200 000 zákazníků více než před rokem.125 Společnost 

přisuzuje úspěch jednak zmíněnému poklesu cen potravin (v jehož pozadí stojí větší 

pozornost řízení vztahů s dodavateli, kterým jsou nabízeny dlouhodobější kontrakty), 

jednak opuštění strategie důrazu na nabízení multipack produktových balení. Dle 

výkonného ředitele Davida Lewise společnost v posledních měsících investovala i do 

personalizovanější komunikace na sociálních sítích.126  
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3.3 Tesco v České republice 

 

Jak již bylo dříve zmíněno, společnost Česko vstupuje na tuzemský trh v roce 1996. První 

hypermarket otevírá o dva roky později na pražském Zličíně, v roce následujícím pak 

otevírá další v rámci Obchodního centra Letňany. S rokem 2002 zahajuje expanzi do 

menších měst, zároveň představuje první produkty pod vlastní privátní značkou. V roce 

2010 z Velké Británie přebírá a implementuje oblíbený věrnostní program Clubcard.  O 

dva roky později pak jako první z velkých subjektů na trhu spouští on-line rozvoz 

potravin.127 V roce 2011 začíná být aktivní na Facebooku, v roce 2014 pak spouští vlastní 

instagramový profil zvaný „Tesco recepty.” 

 

3.4 Postavení společnosti na maloobchodním trhu 

 

Dle posledních dostupných oficiálních čísel z roku 2015 nakupuje 97 % českých 

domácností v jednom z první desítky nejpopulárnějších maloobchodních řetězců, přičemž 

hned 77 % (nárůst o 6 % od roku 2014) z nich pak nakupuje v jednom z pěti největších 

řetězců, mezi které se počítá i společnost Tesco. To se s 16 % preferencí řadí na druhé 

místo v otázce, kde dotázaní utratí nejvíce ze svých výdajů za potraviny a zboží 

každodenní potřeby. Od předešlého roku přitom zaznamenalo tříprocentní nárůst v 

preferencích. Vůbec největším preferencím se přitom těší společnost Kaufland. Z pohledu 

tržeb je Tesco čtvrtým největším subjektem právě po Kauflandu, Aholdu a Lidlu.128 

 

4. Aktuální trendy v řízení vztahů se zákazníky v Tesco 

4.1 Moderní věrnostní programy 

 

Věrnostní program, který není jednorozměrný129, stojí na myšlence jakéhosi „návratu ke 

                                                 
127 SVOBODOVÁ, Veronika. Programy loajality: případová studie Tesco. Praha, 2014. 45 s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové 

komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Nora Dolanská, MBA., s.20 
128 PŘIBÍK, Oldřich, 2016. Tuzemský maloobchodní trh se dále koncentruje. In: Zemědělec [online]. [cit. 2017-05-

09]. Dostupné z: http://zemedelec.cz/tuzemsky-maloobchodni-trh-se-dale-koncentruje/ 
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kořenům,” kdy v kamenné pobočce obchodník za pultem perfektně znal nákupní návyky 

svých zákazníků, kteří do jeho obchodu pravidelně chodili, se kterými navázal vztah a 

pravidelně komunikoval. To pochopitelně není ve velkém maloobchodním řetězci ve 

stejné formě proveditelné – program Tesco Clubcard se tomu však přinejmenším na 

tuzemském trhu vůbec nejvíce přiblížil.  

 

Věrnostní program a analýza dat jsou ve společnosti Tesco úzce propojeny již od 

samotného počátku fungování Tesco Clubcard. Nebo ještě přesněji – bez datové analýzy 

by program neexistoval, neboť je jeho esenciálním prvkem.130 Cíl, se kterým Tesco 

věrnostní program tvořilo, byl zřetelný – nezískávat loajalitu zákazníků nových, nýbrž ji 

podporovat u těch stávajících.131 Tato myšlenka byla na svou dobu velice pokroková – v 

praktické části totiž cituji jednu z aktuálních studií, ze které vyplývá, že strategie zaměření 

se na zákaznickou retenci, nikoliv akvizici, spíše povede k uzmutí většího procenta 

tržního podílu. I přes velice slibné začátky během testování programu nebylo vedení 

společnosti přesvědčeno, že by celý projekt mohl být dlouhodobě profitabilní. Proto byla 

ke konzultaci přizvána tehdy malá společnost s názvem dunnhumby132, která dokázala 

data získaná během testovací analyzovat, uskutečnit zákaznickou segmentaci a 

identifikovat nejziskovější zákazníky.133 To, že konzultace byla úspěšná, dokazují slova 

tehdejšího předsedy společnosti Lorda Maclaurina, který na adresu dunnhumby pronesl 

následující: „Pokud mě něco děsí, tak je to skutečnost, že po třech měsících toho víte o 

mých zákaznících více než já za 30 let.”134 Tesco postupně skoupilo veškeré podíly v 

dunnhumby, a to se tak stalo její dceřinou společností, která ji dodnes poskytuje služby 

datové analýzy, vyhodnocování poznatků a předpověď nákupních trendů.135 Tato 

společnost se dnes profiluje jakožto zákaznicko-centrická, přičemž se o důležitosti 

zákaznické loajality a vůbec strategického řízení vztahů s nimi snaží přesvědčit své 

                                                 
130 MEYER-WAARDEN, Lars a Christophe BENAVENT, 2009. Grocery retail loyalty program effects: self-
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008-0123-z 
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Loyalty (2. vyd.). London: Kogan Page Ltd. 
132 Dunnhumby, 2017. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation 

[cit. 2017-05-10]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Dunnhumby 
133 HUMBY, Clive. HUNT, Terry. PHILLIPS, Tim. 2008. Scoring Points: How Tesco Continues to Win Customer 

Loyalty (2. vyd.). London: Kogan Page Ltd. 
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Telegraph [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 
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klienty po celém světě.136  

 

Česká republika byla po Velké Británii a Slovensku třetí zemi, kde byl věrnostní program 

Tesco Clubcard implementován. Tomu předcházel dlouhodobý proces: „V Tesco mi 

trvalo čtyři roky, než se mi podařilo vysvětlit, že Clubcard je třeba zavést ne hned, ale ve 

správném postupu, že je ji nutné udělat s cílem dělat to lépe než ostatní. Jde o získávání 

interních a transakčních dat, jejich kombinaci s finančními daty a kombinaci s běžným 

výzkumem,”137 vzpomíná na průběh implementace bývalý marketingový ředitel Tesco 

Michal Štádler, který dále dodává: „Věrnostní systém je až na konci tohoto řetězce, není 

samospasitelným řešením, ale spíše něčím jako třešinkou na dortu s tím, že dokáže udělat 

to, co transakční data neumí. Transakční data umožňují vyřešit asi 80 % věcí, o kterých 

si běžně lidé myslí, že je vyřeší jen věrnostní program.”138 

 

Při úvodní komunikaci spuštění programu bylo dbáno zejména na in-store prezentaci 

prostřednictvím propagačních materiálů v místě prodeje a přítomnost hostesek, které 

poskytovali bližší informace o fungování a výhodách programu. Mimo prodejny byl 

využit standardní mediální mix (reklama v televizi, rádiovém vysílání, v tisku či 

outdoorových formátech). Výsledky se brzy dostavily: během prvního měsíce se 

zaregistrovalo 600 000 zákazníků, do půl roku se pak počet více než zdvojnásobil.139 Dnes 

Tesco Clubcard na českém trhu v počtu uživatelů oproti všem ostatním věrnostním 

programům dominuje, za úspěšné jsou rovněž považovány věrnostní programy 

drogistických řetězců Teta či dm drogerie markt, nebo lékáren Dr. Max. Český zákazník 

má přitom v průměru 10 věrnostních karet, aktivně jich využívá osm.140  

 

Princip fungování programu je jednoduchý. Proces registrace je přitom prostý: stačí 

vyplnit jednoduchý formulář vyžadující zákazníkovo jméno a příjmení, určení pohlaví, 

datum narození a adresu. Peter Szabo, který v době implementace programu pracoval v 

Tesco na pozici manažera zákaznické loajality, přitom uvedl, že osobní údaje nejsou pro 
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společnost klíčové, prakticky jsou třeba pouze k doručování vyúčtování a odměn.141 

Registraci lze přitom provést a dokončit v obchodě, nebo si pouze kartu fyzicky 

vyzvednout a následně registraci dokončit po internetu. Třetí možností je primární 

registrace po internetu s vytisknutím dočasné karty, která je posléze zákazníkovi poštou 

nahrazena za originální.142 V každém případě zákazník dostává jednu věrnostní kartu 

standardní velikosti a k ní dva mini duplikáty, které si zákazníci často připínají ke klíčům 

či přilepují na telefon. Společnost přitom již nijak dále nezkoumá, zdali kartu využívá 

přímo konkrétní zaregistrovaný zákazník – v rodinách je tak jednoduché duplikáty rozdat 

mezi její členy, přičemž domácnost je následně vedena jako jedna položka.143 Jakmile je 

registrace dokončena, zákazník může začít program okamžitě využívat. V praktické části 

práce byla přitom zmíněna studie, ze které vyplývalo, že až 31 % zákazníků je schopno 

vstoupit do programu jen proto, že je jednoduché stát se členem. Tuto podmínku přitom 

Tesco Clubcard bezesporu splňuje.  

 

Jakmile zákazník začne při placení věrnostní kartu používat, získává body, a to v kurzu 1 

bodu za každých utracených 10 korun. Pokud zákazník (potažmo celá domácnost) 

nakumuluje alespoň 300 bodů, bude mu zasíláno pravidelné čtvrtletní vyúčtování, ke 

kterému obdrží poukázky a slevové kupony. Zákazník si přitom může vybrat, zdali mu 

bude zasíláno poštou, nebo elektronicky. V rámci poskytnutých poukázek společnost 

prakticky „vrací zákazníkovi peníze” – jejich hodnota se odvíjí od počtu nakumulovaných 

bodů. Částky nejsou nikterak vysoké – za utracených 3000 Kč dostane zákazník 

prostřednictvím poukázky 30 Kč, v případě 5000 Kč půjde o 50 Kč. Body přitom lze 

získat i jinak než za nákupy na pobočkách – díky smluvnímu partnerství je lze získat např. 

při placení záloh u dodavatele plynu a elektřiny E.ON. Tesco navíc v rámci svých 

finančních služeb provozuje tzv. „Clubcard kreditní kartu Premium,” přičemž jejím 

využitím při platbě v prodejně získává zákazník dvojnásobek bodů.144 

 

Zajímavé jsou však i slevové kupony – ty neposkytují slevu na ledajaké produkty, nýbrž 
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2017-05-10]. Dostupné z: http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/prvnich-devet-mesicu-tesco-clubcard-v-cesku 
142 Registrace, Tesco Clubcard [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.clubcard.cz/registrace.html 
143 KEMÉNYOVÁ, Zuzana, 2014. Tesco Clubcard cílí na zákazníka. Dává mu zpět peníze a slevy na zboží, které 

často kupuje. In: Hospodářské noviny [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-61882610-

tesco-clubcard-cili-na-zakaznika-dava-mu-zpet-penize-a-slevy-na-zbozi-ktere-casto-kupuje 

 

 
144 Clubcard výhody, Tesco Clubcard [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.clubcard.cz/clubcard-

vyhody.html 
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ty, které zákazník pravidelně nakupuje – které společnost na základě účasti zákazníka ve 

věrnostním programu zná. Tento personalizovaný aspekt věrnostního programu tak 

představuje výše zmíněný „návrat ke kořenům.” Dle nedávného průzkumu společnosti 

Salesforce zajišťující CRM řešení přitom až 79 % nakupujících uvítá, pokud promoční 

nabídky reflektují jejich nákupní historii a jsou jim tím pádem „šité na míru.“145  

 

Datovou analýzu provádí pro společnost interní analytický tým,146 zároveň však 

společnost k predikci trendů využívá českou pobočku dunnhumby, která na místní trh 

vstoupila s implementací programu u nás.147 Zároveň je tento aspekt personalizace na 

českém trhu mezi velkými retailovými subjekty ojedinělý – ostatní řetězce často spoléhají 

na primitivní věrnostní programy, v rámci nichž dostávají nakupující po překročení určité 

finanční částky body, které lze následně směnit za určité předměty (jako např. nádobí, 

jiné domácí potřeby či třeba hračky pro děti) se slevou. Tyto programy jsou u nás velice 

populární, často jsou však také příčinou komunikačních krizí, které mohou vést ke ztrátě 

loajality.148 Dle studie společnosti Accenture však soustředění se na personalizaci nabídek 

pro zákazníky skrz věrnostní programy představuje jednu z nejziskovějších činností, na 

které se retailová společnost může momentálně zaměřit.149 Vzhledem k tomu, že poptávka 

po personalizovaných je silnější u mladších generací (mileniálové, generace Z) než u 

jejich rodičů (baby boomers),150 dá se usuzovat, že orientace na personalizované nabídky 

bude nadále sílícím trendem. Dá se tak dovodit, že v době spuštění programu ve Velké 

Británii byla celá myšlenka velmi nadčasová, což je nadále platné i dnes v rámci českého 

trhu.  

 

                                                 
145 SALESFORCE RESEARCH, Connected Shoppers Report: Insights into the Expectations of Today’s Empowered 

Shoppers, 2016. Dostupné také z: http://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-shoppers-report-

2016.pdf 
146 Kariéra – oddělení, Tesco Kariéra [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://tesco-stores.jobs.cz/ 
147 PATOČKOVÁ, Martina, 2008. Tesco se chystá na Velkého bratra v Česku. In: IDnes.cz [online]. [cit. 2017-05-

10]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/tesco-se-chysta-na-velkeho-bratra-v-cesku-ffu-

/test.aspx?c=A080429_210205_spotrebitel_zra 

 

 
148 SŮRA, Jan, 2015. Zákazníci vyhrožují Lidlu žalobami. Kvůli slibovaným nožům, které došly. 

In: IDNES.cz [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/zakaznici-chteji-zalovat-lidl-kvuli-

nozum-fjf-/test.aspx?c=A151217_104644_test_suj 
149 tamtéž 
150 SALESFORCE RESEARCH, Connected Shoppers Report: Insights into the Expectations of Today’s Empowered 

Shoppers, 2016. Dostupné také z: http://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-shoppers-report-

2016.pdf 

http://ekonomika.idnes.cz/zakaznici-chteji-zalovat-lidl-kvuli-nozum-fjf-/test.aspx?c=A151217_104644_test_suj
http://ekonomika.idnes.cz/zakaznici-chteji-zalovat-lidl-kvuli-nozum-fjf-/test.aspx?c=A151217_104644_test_suj
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4.2 Omnichannel 

 

Jak už jsem podrobněji rozebíral v teoretické části – omnichannel je, zjednodušeně 

řečeno, přístup, v rámci kterého se společnost snaží být všude tam, kde je zákazník. Tím 

pádem se nemusí zákazník přizpůsobovat společnosti, ale přicházet s ní do kontaktu 

prostřednictvím kanálu, který si v danou chvíli sám zvolí. Pro společnost je z hlediska 

CRM výzvou daného zákazníka identifikovat a zajistit mu tak konzistentní, 

personalizovaný zážitek, ať už si k nákupu zvolí jakoukoliv trasu – tak, aby měl pocit, že 

je celou dobu v kontaktu s tím stejným subjektem.151  

 

V rámci teoretické části jsem představil dělení kanálů na distribuční a komunikační. Co 

se distribučních kanálů týče, využívá Tesco následujících: 

 

• vlastní obchodní dům My Národní v Praze 

• 
hypermarkety (samoobslužné prodejny s prodejní plochou 5 – 10 tis. m

2
)
 

• supermarkety (samoobslužné prodejny s prodejní plochou 400 – 2500 m
2
) 

• prodejny „Express” (malé prodejny se základními potravinami v blízkosti 

obydlených městských částí)152 

• čerpací stanice  

• online nákup a rozvoz potravin 

 

Tesco využívá těchto komunikačních kanálů:  

 

• papírové letákové nabídky 

• e-letákové nabídky  

• kontaktní centra v místě prodeje 

• webové stránky 

• e-mail  

• telefonní infolinka 

                                                 
151 BENA, Petr, Moje značky, můj obchod(ník). Mediář. News Media, 2016 (3), 108-109. 
152 ŠOLCOVÁ, Tereza. In-store marketingová komunikace prodejny Tesco Letňany. Praha, 2016. 83 s. Bakalářská 

práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA., s. 24 
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• sociální média 

• mobilní aplikace153 

 

Tolik k výčtu využívaných kanálů. Nyní v souladu s teoretickou částí přenesu svou 

pozornost k inovativním trendům v řízení vztahů se zákazníky v rámci vybraných kanálů. 

 

4.2.1 Omnichannel na prodejně 

 

Prodejny představují v případě společnosti Tesco přímý distribuční offline kanál. Jakožto 

trend v řízení vztahů se zákazníky v rámci tohoto kanálu pro retailery uvádí Kumar s 

Reinartzem posun od lidských zdrojů k techničtějším, samoobslužným řešením, které v 

dlouhodobém měřítku představují pro společnost ušetřené náklady ve vztahu se 

zákazníkem.154 Jde o reakci na trend jiný, kdy mladší generace začínají upřednostňovat 

způsoby nákupu a placení, které byly ještě nedávno fikcí a dnes jsou nadále považovány 

za alternativní – tedy samoobslužné pokladny či elektronické cenovky, které si zákazník 

při cestě obchodem sám skenuje.155 Zatímco 82 % generace „baby boomers” (věk 55 +) 

nadále preferuje možnost nechat si zboží standardně odbavit u pásu obsluhou, u mileniálů 

(věk 18-34) tuto možnost nepreferuje ani polovina (49 %). Naopak samoobslužnou 

pokladnu jakožto prostředek ukončení nákupu preferuje 31 %, popisovaný skenovací 

systém pak 10 %.156  

Tesco přitom oběma zmíněnými technologiemi ve vybraných prodejnách již disponuje. 

Systém „Scan & Shop” byl spuštěn až koncem roku 2016 na pobočkách Praha Letňany, 

Brno Královo Pole a Plzeň Rokycanská, zákazník přitom může ke skenování EAN kódů 

použít buď předpřipravený skener, který lze jednoduše uchytit v nákupním košíku, nebo 

vlastní chytrý telefon – k tomu je však třeba stáhnout potřebnou mobilní aplikaci.157 

Samoobslužné pokladny jsou k dispozici již několik let. Jako hlavní výhoda těchto 

systémů je vnímána možnost rychlejšího odbavení a méně času stráveného postáváním v 

                                                 
153 Tesco Česká republika, Tesco – Radost z dobrých věcí [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://itesco.cz/ 
154 KUMAR, V. a Werner REINARTZ, 2012. Customer relationship management: concept, strategy, and tools. [2. 

vyd.]. Heidelberg: Springer, s. 144 
155 SALESFORCE RESEARCH, Connected Shoppers Report: Insights into the Expectations of Today’s Empowered 

Shoppers, 2016. Dostupné také z: http://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-shoppers-report-

2016.pdf 
156 tamtéž 
157 Jak funguje služba Scan & Shop Mobile? In: Tesco – Radost z dobrých věcí [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné 

z: http://itesco.cz/scan-and-shop/ 
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dlouhých řadách.158 Oba systémy jsou přitom kompatibilní s Tesco Clubcard, a tak se i 

takto provedené nákupy promítnou do CRM. Americký maloobchodní řetězec Giant 

Eagle přitom hlásí, že dle jejich záznamů jsou zákazníci spíše ochotní používat věrnostní 

karty u samoobslužných pokladen než u těch standardních, neboť se k tomu necítí 

nuceni.159 Tím, že Tesco umožňuje svým zákazníkům vybrat si vlastní nákupní styl, 

zvyšuje šanci, že se zákazník do prodejny vrátí, a tím pádem posílit jeho zákaznickou 

loajalitu; zároveň tak může přitáhnout zákazníky nové, kteří spíše takový způsob 

dokončení nákupu ocení.  

 

4.2.2 Omnichannel online 

 

„Masový retail již pochopil, že je spíš třeba si udělat z internetového obchodu kamaráda, 

což je ta správná cesta – propojit své kamenné prodejny se svým online obchodem. 

Představuje to pro kamenné prodejny obrovský potenciál, neboť jde konečně o zdroj 

personifikovaných dat, který se dá dále prolínat od kamenného obchodu zpět k e-shopu, 

a představuje tak přímý pohled zákazníkovi do očí.”160  

 

Tesco bylo vůbec první společností, která v České republice spustila možnost online 

nákupu potravin s jejich následným dovozem až k zákazníkovým dveřím. Služba funguje 

již od ledna roku 2012,161 od té doby jí přibyla konkurence v podobě společností Rohlík, 

Košík a Koloniál.162 Mezi tradičními maloobchodními řetězci tak Tesco nadále disponuje 

touto službou jako jediné, expanzi do tohoto odvětví však již plánuje Kaufland i Lidl.163 

Důvod je zřejmý: podíl on-line nakupování na celkových maloobchodních tržbách 

                                                 
158 HORÁČEK, Filip, 2008. Nové pokladny v Tesku obsluhují sami zákazníci. In: IDNES.cz [online]. MAFRA [cit. 

2017-05-10]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/reportaz-nove-pokladny-v-tesku-obsluhuji-sami-zakaznici-pe4-

/ekoakcie.aspx?c=A080804_160835_ekoakcie_fih 
159 LINDEMAN, Teresa F., 2013. Giant Eagle fine-tunes its self-checkout procedures. In: Pittsburgh Post-

Gazette [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.post-gazette.com/businessnews/2013/04/03/Giant-Eagle-

fine-tunes-its-self-checkout-procedures/stories/201304030141 

 
160 MAGAZIN RETAIL INFO, 2015. Daniel Jesenský pro Retail Info Plus. In: YouTube [online]. [cit. 2017-05-10]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2qXbYMA 
161 POLESNÝ, David, 2010. Tesco spustí e-shop s potravinami a rozvozem po celé ČR. In: Živě.cz [online]. Praha: 

CN Invest [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://www.zive.cz/bleskovky/tesco-spusti-e-shop-s-potravinami-a-

rozvozem-po-cele-cr/sc-4-a-155075/ 
162 KRUPKA, Jaroslav, 2015. Tesco, Rohlík, Košík, Koloniál. V Praze se utkají čtyři online prodejci potravin. 

In: Mediář [online]. News Media [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/tesco-rohlik-kolonial-kosik-v-

praze-se-utkaji-ctyri-online-prodejci-potravin/ 
163 JANÍKOVÁ, Simona a Milan MIKULKA, 2017. Lidl a spol. míří na internet. Velké řetězce chtějí využít boomu 

on-line prodeje potravin. In: Hospodářské noviny [online]. Economia [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://archiv.ihned.cz/c1-65605610-lidl-a-spol-miri-na-internet 
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dlouhodobě roste (v roce 2016 to bylo na tuzemském trhu 8,5 %), zároveň už několik let 

v pořadí rostou meziroční maloobchodní tržby, a tak mají subjekty více prostředků na 

investice.164 

 

Skutečnost, že řetězec kamenných prodejen Tesco disponuje i online alternativou, 

představuje pro společnost spoustu výhod jak ve vztahu k potenciálním, tak stávajícím 

zákazníkům. Nejde totiž pouze o možnost si potraviny nakoupit, ale vůbec si sortiment 

prohlédnout a udělat si představu o cenách jednotlivých produktů či potenciálně celého 

nákupu. Tato skutečnost reflektuje trend zejména mezi mladšími generacemi, které mají 

tendence dělat před i během nákupu rešerše o pořizovaných výrobcích.165 Daniel Jesenský 

se přesto domnívá, že to neznamená, že by snad mladší generace kamenné prodejny 

opustily úplně – ty jim totiž nadále dokáží poskytnout nákupní zážitek, který online 

obchod nezprostředkuje.166  

 

Přední funkcí online obchodu Tesco však je, že si zde zákazník může výrobky opravdu 

nakoupit. Pro CRM to představuje velký krok kupředu: jednak je omnichannel shopper, 

jak už jsem naskrz prací několikrát zmiňoval, potenciálně ziskovější. Jednak tak 

společnost získává informace o zákazníkově chování v úplně jiném prostředí, tedy mimo 

kamennou prodejnu. Zásadní je, že online obchod je kompatibilní s Tesco Clubcard, a tak 

zákazníkovi systém sugestivně nabízí dříve zakoupené produkty nikoliv jen 

prostřednictvím e-shopu, nýbrž v rámci kteréhokoliv z kanálů.167 Dalším silným 

automatizovaným CRM prvkem spojeným s e-shopem jsou přednastavené reakce, které 

se sami iniciují na základě několika předpokládaných situací, jak se zákazník po registraci 

na e-shopu zachová (např. zdali nakoupí prakticky ihned, nebo se pouze zaregistruje a 

několik dalších dní je neaktivní). Takto je zákazníkovi následně automaticky zaslán 

personalizovaný e-mail, který je reakcí na jeho předchozí chování.168 

 

                                                 
164 tamtéž 
165 SALESFORCE RESEARCH, Connected Shoppers Report: Insights into the Expectations of Today’s Empowered 

Shoppers, 2016. Dostupné také z: http://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-shoppers-report-

2016.pdf 
166 MAGAZIN RETAIL INFO, 2015. Daniel Jesenský pro Retail Info Plus. In: YouTube [online]. [cit. 2017-05-10]. 

Dostupné z: http://bit.ly/2qXbYMA 
167 zjištěno na základě vlastního otestování 
168 CHAFFEY, Dave a Fiona ELLIS-CHADWICK, 2016. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 

6.vyd., Harlow: Pearson Education Limited., 240-241 
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4.3 Sociální CRM 

 

Jak již bylo zdůrazněno v teoretické části, rozmach popularity sociálních médií do značné 

míry přenesl těžiště na miskách pomyslných vah vztahu mezi společností a zákazníkem 

na stranu zákazníka. Základním předpokladem pro sociální CRM v této oblasti 

představuje to, že si společnost v rámci těchto kanálů vybuduje tzv. „presence” 

(přítomnost).169  

 

Tuto přítomnost se společnosti Tesco vybudovat podařilo – je aktivní v rámci více druhů 

sociálních médií, konkrétně sociálních sítí (Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest) a 

blogu. 

 

4.3.1 Facebook 

 

Účet společnosti Tesco CZ v tuto chvíli čítá necelých 320 000 fanoušků170, což znamená, 

že v některých případech má více než dvojnásobek počtu fanoušků konkurečních 

maloobchodních řetězců (Penny 263 000, Kaufland 173 000, Billa 169 000, Albert 119 

000). Z velkých retailerů tak v tomto ohledu Tesco poráží pouze Lidl, který se těší 

podpoře 565 000 fanoušků.171  

 

Facebookové účty jsou dnes nejen pro retailery součástí zákaznické podpory, a tím pádem 

potažmo řízení vztahů s nimi. Správu facebookových stránek, stejně tak zmíněný 

zákaznický servis, zajišťuje pro Tesco externě pražská digitální agentura Brandz 

Friendz.172 Na zákaznickou podporu jsou zde vyčleněni 2 zaměstnanci, kteří se v aktivitě 

střídají vždy po týdnu. Přesná pracovní doba stanovena není, zaměstnanci by však měli 

být k dispozici po 12 hodin v případě dnů pracovních, 10 hodin v případě víkendů a 

svátků. Obvykle tak jsou zaměstnanci připraveni zodpovídat dotazy a komentáře 

zákazníků od 09:00 do 21:00. Průměrný čas odpovědí (tzv. „response time”) činí dle 

                                                 
169 DELOITTE, The Omnichannel Opportunity: Unlocking the power of the connected customer, 2014. Dostupné 

také z: http://bit.ly/2pttMht 
170 Tesco CZ, Facebook [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: www.facebook.com/tescocz 

 

 
171 zjištěno na základě vlastního porovnání 
172 informace zjištěny na základě rozhovoru se zaměstnankyní na dané pozici 
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agentury 10 minut, což je „o více jak hodinu méně než u konkurence.”173 Tuto informaci 

v tuto chvíli přitom ověřit nelze – v minulosti byla tato informace u každé facebookové 

stránky veřejná, nedávno však Facebook umožnil ji skrýt.174 Proklamovaný response time 

však v porovnání se studií z teoretické části splňuje předpoklady zákazníků ohledně 

rychlosti odbavení jejich dotazů na sociálních sítích.175  

 

V rozporu s teoretickými poznatky je však atmosféra příspěvků ze strany zákazníků. Na 

základě vlastního pozorování během vypracovávání této práce jsem zjistil, že většina 

příspěvků zveřejněných na zdi společnosti je negativního charakteru. Situace přitom není 

jiná ani ve zprávách.176 Tesco však právě u stížností pečlivě dbá na to, aby byly 

zodpovídány přednostně a řešeny ideálně do 5 minut. Zaměstnanec následně přebírá 

veškeré informace a zasílá je e-mailem vedoucímu prodejny či daného úseku, kde 

problém původně vznikl. Tím však práce správce sociální sítě končí – k dalšímu řešení 

přebírá situaci zaměstnanec na prodejně, přičemž pokud jde o problém s výrobkem, 

kompenzace často probíhá výměnou vadného výrobku za nový.  

 

Co se týče softwarového řešení CRM, správci facebookové stránky Tesco nemají přístup 

k žádné centrální aplikaci shromažďující informace o zákaznících, zároveň ani sami 

nikam takové informace nezanáší. Stížnosti jsou sice shromažďovány v tabulce, ta však 

slouží pouze pro jejich potřeby. Správci tak mimo vlastní kanál neznají historii vztahu s 

daným zákazníkem, natož zdali v řešené věci již kontaktoval společnost prostřednictvím 

jiného kanálu či zdali je členem věrnostního programu Clubcard. Vzhledem k tomu 

nemůže docházet ani k žádné personalizaci komunikace. 

4.3.2 Instagram, YouTube, Pinterest 

 

Ačkoliv se i ostatní účty na sociálních sítích společnosti těší velkému obecnému zájmu, 

jejich vliv na organizované řízení vztahu se zákazníkem je takřka nulový. instagramový 

účet s názvem Tesco Recepty funguje jakožto rozšíření blogu, který je popsán níže, s 15 

500 fanoušky177 je nejpopulárnějším účtem mezi tuzemskými retailovými řetězci na této 

                                                 
173 Brandz Friendz [online], [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: http://www.brandzfriendz.cz/ 
174 osobní poznatek autora na základě vlastních zkušeností 
175 THE Q2 2016 SPROUT SOCIAL INDEX, 2016. In: Social Sprout [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: 

http://sproutsocial.com/insights/data/q2-2016 
176 informace zjištěny na základě rozhovoru se zaměstnankyní na dané pozici 
177 Tesco Recepty, Instagram [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: https://www.instagram.com/tesco.cz/ 



   

 

43 

  

síti.178 Přestože se u příspěvků objevují komentáře fanoušků, společnost na ně nijak 

nereaguje. Na YouTube, jehož prostřednictvím společnost komunikuje zejména položky 

nacházející se v aktuálních letácích či informace o probíhajících CSR akcích, jsou 

dokonce komentáře potlačeny úplně.179 Sociální síť Pinterest pak funguje jako nástěnka 

s recepty, k žádné dvousměrnému kontaktu se zákazníky zde nedochází.180 

 

4.3.3 Blog Tesco Recepty 

 

Webové stránky www.tescorecepty.cz, které se profilují jako blog, jsou důvodem, proč 

v rámci Tesco a sociálního CRM nemluvíme pouze o sociálních sítích, nýbrž sociálních 

médiích – blog je totiž druhem sociálního média na úrovni sociálních sítí. Na těchto 

stránkách jsou atraktivní formou shromažďovány recepty ze surovin, které jsou dostupné 

v rámci prodejen Tesco, zároveň zde však mohou přidávat recepty i fanoušci, kteří si 

mohou zakládat uživatelské účty, vzájemně na sebe reagovat a vytvářet pocit komunity. 

Z hlediska CRM disponují stránky novinkou v tom smyslu, že si uživatel nemusí zakládat 

účet nový, neboť se vůbec poprvé v rámci Tesco aplikací může přihlásit pomocí vlastního 

facebookového účtu, a tak společnost vůbec poprvé získává přístup k těmto velice 

cenným zákaznickým datům. Zároveň to však znamená, že se zákazník nemůže přihlásit 

dle účtu přiřazenému ke Clubcard – tato skutečnost je podrobně rozebírána v rámci 

finálního zhodnocení implementace moderních CRM prvků společností Tesco v sekci 

níže.  

4.3.4 Mobilní aplikace 

 

Společnost připravila pro své zákazníky hned dvě aplikace pro chytré telefony, které 

podporují oba nejrozšířenější operační systémy – tedy Android a iOS.  

 

První z nich je aplikace „Tesco Clubcard,” která uživateli umožňuje kompletní správu 

účasti ve věrnostním programu – jednak se tak o alternativu k webové stránce přímo v 

zákazníkově telefonu. Uživatel tak může po přihlášení se pomocí jednotných 

                                                 
178 zjištěno na základě vlastního porovnání 
179 Tesco CZ, YouTube [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/user/TescoCZ 
180 Tesco Recepty, Pinterest [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: https://cz.pinterest.com/tescorecepty/ 
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přihlašovacích údajů zobrazit svůj profil, spravovat osobní informace a zobrazit aktuální 

stav svého konta nasbíraných bodů a jejich přepočet dle vzorce, který jsem podrobněji 

vysvětloval v sekci o věrnostním programu. Zároveň si může do telefonu stáhnout slevové 

kupon. Aplikace rovněž umožňuje zobrazit digitální podobu věrnostní karty, která je 

kompatibilní se skenovacím zařízením na pokladnách – zákazník tak v případě zájmu 

nemusí u sebe nosit kartu fyzickou. 181 

 

Nejzajímavějším aspektem této aplikace z hlediska CRM je však skutečnost, že pomocí 

ní společnost vůbec poprvé získává informace o zákazníkově poloze, což má pro 

zákazníka tu výhodu, že mu aplikace na základě toho zobrazí na mapě nejbližší prodejnu 

Tesco a informace o aktuálních slevách. Pro společnost je však tato funkce značně 

atraktivnější, neboť mu takto v blízkosti prodejny dokáže zaslat do telefonu push 

notifikaci s personalizovanou promoční nabídkou na základě jeho předchozích nákupů, 

což nepochybně představuje silný impulzní signál.182  

 

Druhá aplikace nese jednoduchý název „Tesco” a přináší do zákazníkova telefonu online 

obchod společnosti. To s sebou přináší celou řadu výhod, které již byly zmíněny u 

samotných online nákupů, přidanou hodnotu v tomto ohledu představuje skutečnost, že 

všechny tyto funkce jsou najednou dostupné přímo v zákazníkově kapse. Mladší generace 

přitom často používají telefon k prohlížení produktů i ve chvíli, kdy jsou v kamenné 

prodejně.183 Z hlediska CRM je přitom pro společnost tato aplikace atraktivní hned z 

několika důvodů –stejně jako aplikace „Tesco Clubcard” disponuje lokalizačními 

službami, tentokrát však tato funkce není podmíněna členstvím ve věrnostním programu, 

a tak tato data získává společnost od všech, kteří – nehledě na členství – aplikaci 

používají. Aplikace zároveň umožňuje zákazníkovi na prodejně naskenovat čárový kód 

produktu a získat tak o něm vyčerpávající seznam nových informací, které se z malého 

štítku na regálu či popisu na obalu nedozví. Takový produkt může následně zákazník v 

aplikaci rovnou vložit do virtuálního nákupního košíku, nebo alespoň do tzv. „wishlistu” 

(nákupního lístku). Společnost tak nezískává informace pouze o tom, které produkty 

zákazník opravdu nakoupil, ale rovněž o těch, o které se zajímal.  

                                                 
181 zjištěno na základě vlastního otestování 
182 Případová studie aplikace Tesco Clubcard, ADASTRA.ON [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné z: 

http://www.adastra.one/case-studies/tesco/ 
183 SALESFORCE RESEARCH, Connected Shoppers Report: Insights into the Expectations of Today’s Empowered 

Shoppers, 2016. Dostupné také z: http://www.salesforce.com/assets/pdf/industries/connected-shoppers-report-

2016.pdf 
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Zmíněný digitální nákupní lístek skýtá velký potenciál, neboť jej zákazník může 

jednoduše přenášet mezi jednotlivými zařízeními – například předpřipravit doma, udělat 

si představu o konečné ceně nákupu a následně se dle něj orientovat při nakupování v 

kamenné prodejně. Zákazník si takto dokonce může předpřipravit hned několik 

nákupních lístků. Podobný potenciál v sobě nese i virtuální košík. Jeho výhodou je přitom 

to, že do něj přidané položky nemizí při ukončení sezení, a tak se zákazník může k 

připravovanému nákupu libovolně vracet i z vícero zařízení. Společnost tak opět může 

získat nová data o zákazníkově chování, který si například předpřipravuje věci v košíku 

jen proto, aby je následně zakoupil až v prodejně. Může to fungovat i naopak – zákazník 

si během velkého nákupu uvědomí, že by jej mohlo být složité přepravit, proto pouze 

naskenuje čárové kódy produktů, vloží je do virtuálního košíku a následně dokončí nákup 

doma. Pro potřeby CRM je podmínkou, že je zákazník členem věrnostního programu a je 

přihlášen ke svému účtu v aplikaci – jen pak je schopna společnost všechna nová data 

spojit s konkrétním zákazníkem a upravovat tomu budoucí komunikaci a personalizované 

nabídky.184  

 

Společnost přitom zákazníky vyzývá ještě k využívání aplikace třetí, tentokrát externí, 

která slouží ke ryze skenování potravin v rámci možnosti nákupu „Scan & Shop” pomocí 

jejich chytrého telefonu.185 

 

4.4 Zhodnocení implementace moderních prvků do CRM v Tesco 

 

Jak je z praktické části patrné, společnost Tesco se na tuzemském trhu opravdu aktivně 

angažuje v implementaci prvků do jejich řízení vztahů se zákazníky, které jsou 

považovány za moderní a inovativní nejen v rámci českého trhu, nýbrž celosvětově. 

Tuzemské Tesco přitom disponuje výhodou, že má před sebou nadále vzor své britské 

centrály, která je vždy o krok napřed a nese tak značnou část nákladů spojenou s vývojem 

a následným testováním prvků. Bývalý marketingový ředitel společnosti Tesco Česká 

republika Michal Štádler se přitom domnívá, že si je britský a český trh přinejmenším v 

                                                 
184 zjištěno na základě vlastního otestování 
185 Jak funguje služba Scan & Shop Mobile? In: Tesco – Radost z dobrých věcí [online]. [cit. 2017-05-10]. Dostupné 

z: http://itesco.cz/scan-and-shop/ 
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retailovém odvětví více podobný, než se obecně věří, a tak lze jednotlivé prvky adaptovat 

bez zásadních lokalizačních úprav.186  

 

Pomyslný středobod řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Tesco představuje jeho 

věrnostní program Tesco Clubcard. O jeho popularitě svědčí skutečnost, která již byla v 

práci zmíněna, tedy že jde o věrnostní program s největším počtem členů v České 

republice. S členy pochopitelně přicházejí cenná data, což pro společnost představuje 

obrovskou konkurenční výhodu. Přestože byl tento program v České republice 

implementován v roce 2011, tedy před 6 lety, můžeme jej nadále považovat za nadčasový 

– konkurence se v tomto ohledu na českém trhu ani zdaleka nepřiblížila, nadále totiž 

nabízí vesměs jednorozměrné věrnostní programy, přičemž odhad je takový, že budou 

spíše ztrácet na popularitě. Mezi mladšími generacemi totiž sílí požadavek po 

personalizaci, který je hlavní doménou věrnostního programu společnosti Tesco.  

 

Podařenému vstupu se společnost těšila i v rámci vstupu do světa nových kanálů, zejména 

sociálních médií, kde si dokázala vybudovat opravdu solidní zmiňovanou „presence.” 

Společnost se tak přibližuje kýženému „konzistentnímu zákaznickému zážitku,” který je 

pomyslnou cílovou stanicí omnichannel strategie. Řada kanálů však stále skýtá velký 

prostor pro zlepšení, a to zejména právě v jejich integraci s celkovým CRM. Zákaznický 

servis na sociálních médiích je do značné míry odříznut od zbytku společnosti, správci 

sociálních sítí jsou dennodenně v kontaktu se zákazníky, přičemž o nich nedisponují 

žádnými dodatečnými informacemi než těmi, které jim poskytne zákazník v rámci daného 

kanálu. Pokud by měli správci přístup do jednotného softwarového řešení, kde by byly 

centralizovány zákaznické profily členů Tesco Clubcard, mohly by se zákazníkem znaje 

jeho nákupní historii a návyky komunikovat se značně důmyslnější personalizací. 

Jediným prvkem personalizace je v tomto ohledu v tuto chvíli pouze skutečnost, že 

správci občas při řešení zákaznických dotazů oslovují daného zákazníka jeho jménem – 

což je však vzhledem k popisovanému potenciálu z hlediska personalizace zanedbatelné. 

Komunikace ze strany zákaznické podpory na tomto kanále rovněž působí unylým 

dojmem – v teoretické části je citována studie, která obsahuje výčet důvodů, proč 

přestávají zákazníci sledovat značky na sociálních sítích, přičemž třetina respondentů 

                                                 
186 Michal Štádler (Tesco Stores ČR) pro Retail Info Plus 2012, 2012. In: YouTube [online]. [cit. 2017-05-10]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JSGUOAAgE7g 
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považovala za otravné, pokud značka neměla v rámci komunikace „osobnost.“ Obávám 

se, že to je do jisté míry i případ facebookového účtu Tesco – alespoň občasná dávka 

kreativity v souladu s celkovým vyzněním komunikace značky by rozhodně neuškodila.  

 

Nevyužitý CRM potenciál v sobě skýtá blog Tesco Recepty, nelze mu však upřít první 

přísliby. U některých receptů se totiž již nabízí možnost přenést se pomocí jediného 

kliknutí do e-shopu, kde již na zákazníka čeká výčet jednotlivých produktů potřebných 

ke zkompletování receptu a možnost jejich objednání. E-shop přitom sugestivně nabízí 

výrobky privátních značek společnosti, ze kterých má větší marže. Z hlediska CRM však 

představuje velkou překážku skutečnost, že uživatelský účet, který má zákazník v rámci 

Tesco Receptů, není kompatibilní s účtem, který zákazník používá pro online nákupy. 

Zákazník se tak musí po přesunutí na web znovu přihlašovat do jiného uživatelského účtu, 

což představuje zbytečný krok navíc. Společnost se tak nedozvídá informace o receptech, 

které si zákazník v rámci v rámci Tesco Receptů „pouze” prohlížel, přičemž jí tak uniká 

možnost nejrůznějších cross-sell a up-sell aktivit. Zároveň zde chybí možnost si jedním 

kliknutím vytvořit jednoduchý nákupní lístek všech potravin potřebných ke kompletaci 

daného receptu, který by se po přihlášení zákazníkovi zobrazil na kterémkoliv zařízení – 

společnost v tuto chvíli nabízí pouze jeho tisk či stažení ve formátu PDF, což ovšem není 

jakkoliv interaktivní s ostatními aplikacemi společnosti.  

 

Nejednotnost přitom vykazují i mobilní aplikace, kterých společnost nabízí hned několik. 

Z hlediska CRM však tohle problém nepředstavuje, neboť ani po integraci funkcí těchto 

tří aplikací do jedné by společnost nezískala poznatky, které by jinak neměla. Tuto změnu 

tak navrhuji pouze s ohledem na zákazníkovo uživatelské pohodlí. 

 

V závěru zhodnocení si dovolím upozornit na skutečnost, že možnost personalizace 

komunikace se zákazníkem v rámci kamenných prodejen dnes skýtají samoobslužné 

pokladny – ve Spojených státech amerických jsou již známé případy, kdy se zákazníkovi 

po načtení věrnostní karty zobrazí jednoduché uživatelské prostředí, které si může 

kustomizovat k libosti – například si tak může nastavit vlastní pozdrav nebo upravit do 

vlastních barev. Jedná se o jednoduchý způsob, jak podnítit zákazníka k návratu do 

prodejny, a tak ovlivnit jeho loajalitu ke značce.  
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Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo, v souladu s její tezí, shrnout dosavadní teoretické 

poznatky k tématu řízení vztahů se zákazníky a následně je reflektovat na příkladu 

z praxe, pro který jsem si vybral jeden z největších tuzemských maloobchodních řetězců, 

společnost Tesco.  

 

Neustálý významový střet teoretických poznatků s tím, co CRM představuje pro oblast 

praxe, mne provázel po celý čas vypracovávání této práce. V teorii se totiž pojem řízení 

vztahů se zákazníky těší značné obšírnosti, zatímco v podnikatelské sféře je jeho chápání 

často zúženo do pouhé softwarové aplikace, která může být pro společnost často 

nepochybně přínosná, bez adekvátních úprav vnitropodnikového fungování se však může 

brzy projevit jako bezcenná.  

 

Nejprve jsem se proto před dalším postupem pokusil CRM pevně uchopit, přičemž jsem 

i mezi teoretiky vnímal boj o to, kolik významové důležitosti bude tomuto pojmu 

přiznáno – zatímco někteří jej přirovnávali takřka až k nové podnikatelské koncepci, jiní 

se naopak přibližovali techničtějším definicím, které známe z praxe. V rámci práce jsem 

nakonec tuto disputaci zestručnil do podoby, ve které je CRM chápáno jakožto nástroj 

vztahového marketingu, který je důležitou součástí holistického pojetí marketingu 

jakožto nové podnikatelské koncepce.  

 

K určení toho, co je považováno v rámci CRM za aktuální trendy, jsem použil kombinaci 

zjištění z nejnovějších učebnic z posledních dvou let a nových studií, které si nechávají 

vypracovat globální konzultantské společnosti – tedy ty, které často obor posouvají 

kupředu. Na jejich základě jsem se zaměřil zejména na moderní prvky ve věrnostních 

programech, problematiku omnichannel strategie a pojem sociálního CRM, přičemž 

všechna tato témata protíná jim společná myšlenka personalizace veškerého snažení.  

 

Porovnáním s aktivitami Tesco na českém trhu jsem dospěl k názoru, že se společnost 

v těchto oblastech angažuje velice aktivně a dospívá tak pověsti své britské mateřské 

společnosti jakožto lídra v oblasti inovace. Největší konkurenční výhodu nadále 

představuje věrnostní program Tesco Clubcard, který, ačkoliv takřka nezměněn od svého 
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počátku před více než 20 lety, představuje nadále mezi českou konkurencí 

v maloobchodním prostředí nadále největší inovaci. Společnosti se rovněž podařil vstup 

do prostředí nových kanálů, což dokazuje skutečnost, že se oproti konkurenci těší 

velkému počtu fanoušků v rámci uživatelsky nejoblíbenějších sociálních sítí. Zde však 

pravděpodobně leží největší prostor v CRM do budoucna a bude zajímavé sledovat, jak 

se společnostem povede inkorporovat zákaznická data ze sociálních sítí do celkového 

CRM. Konkurenční výhodu představuje i skutečnost, že společnost již několik let sbírá 

zkušenosti v rámci online e-shopu s potravinami jakožto moderním distribučním kanálu, 

zatímco retailová konkurence se na tento krok teprve chystá. Tesco má tak perfektní 

výchozí pozici být i nadále lídrem inovace v oblasti CRM na maloobchodním trhu 

v České republice. 
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Summary 

 

The goal of this bachelor thesis was to describe current trends in customer relationship 

management and subsequently reflect the state of their implementation in the Tesco retail 

chain, coming up with the ideas of improvement in order to manage the relationships 

more properly.  

 

During the research I did for the theoretical part, I became an observer of the neverending 

collisions between what is understood as CRM in theory and what in praxis. In theory, it 

happens to be much broader semantic concept than in the business praxis, where it is often 

perceived simply as a software application. Yet the theory comes up with many proofs 

that despite the fact that these software applications can surely be useful, there have to be 

proper changes in the company management in order to get the best out of them.  

 

Therefore I started off with a focus on what exactly is CRM in theory – and what is its 

relationship with the concept of loyalty marketing, since these terms are often confused. 

Then I went on to figure out what are the actual current trends in CRM. To find out, I 

went through many business research studies from last 2-3 years. I eventually chose 

loyalty programs, omnichannel strategy and social CRM for further description.  

 

During the comparison with the activities done by Tesco I came to conclusion that the 

company is doing their best in order to maintain their status as a leader of innovation. 

Despite the fact that their loyalty program – Tesco Clubcard – was launched more than 

20 years ago in the United Kingdom, it is still the most up-to-date loyalty program among 

retail chains in the Czech Republic. The company also did well with their entrance into 

the world of omichannel, building a great presence at the newest channels – social media. 

The fact that they are still the only retail chain with the online grocery delivery service 

only enhances their market position. The status of the implementation of current trends 

in CRM is therefore on a very good level and Tesco is in a great position to maintain their 

status of a leader of innovation 
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VŠETIČKA, Martin. Sociální CRM. In: CRM Portál [online]. 2011 [cit. 2017-05-09]. 

Dostupné z: http://www.crmportal.cz/redakcni/socialni-crm 

 

WITTWER, Mathias, Olaf REINHOLD a Rainer ALT.. Social Media Analytics in Social 

CRM: Towards a Research Agenda. BLED 2016 Proceedings [online]. s. 224-241, 2016 

[cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://aisel.aisnet.org/bled2016/32 

 

Zákazníci se posmívají KFC kvůli nezvládnutému startu rozvozů „zdarma“, 2016. 

In: IDNES.cz [online]. [cit. 2017-05-09]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/kfc-ma-

problem-kvuli-rozvozu-zdarma-db4-

/ekonomika.aspx?c=A160606_081812_ekonomika_nio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313001720
http://sproutsocial.com/insights/data/q2-2016/
http://sproutsocial.com/insights/data/q3-2016/
http://www.crmportal.cz/redakcni/socialni-crm
http://ekonomika.idnes.cz/kfc-ma-problem-kvuli-rozvozu-zdarma-db4-/ekonomika.aspx?c=A160606_081812_ekonomika_nio
http://ekonomika.idnes.cz/kfc-ma-problem-kvuli-rozvozu-zdarma-db4-/ekonomika.aspx?c=A160606_081812_ekonomika_nio
http://ekonomika.idnes.cz/kfc-ma-problem-kvuli-rozvozu-zdarma-db4-/ekonomika.aspx?c=A160606_081812_ekonomika_nio


   

 

62 

  

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Karta Clubcard (obrázek) 

Příloha č. 2: Tesco Clubcard osobní vyúčtování (obrázek) 

Příloha č. 3: Podoba mobilní aplikace Tesco Clubcard (obrázek) 

Příloha č. 4: Podoba mobilní aplikace Tesco (obrázek) 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Karta Clubcard (obrázek) 

 

 

 

Zdroj: http://images.moneysavingexpert.com/images/Tesco_Clubcard_New.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.moneysavingexpert.com/images/Tesco_Clubcard_New.jpg


   

 

63 

  

Příloha č. 2: Tesco Clubcard osobní vyúčtování (obrázek) 

 
zdroj: SVOBODOVÁ, Veronika. Programy loajality: případová studie Tesco. Praha, 

2014. 

 

 

 



   

 

64 

  

Příloha č. 3: Podoba mobilní aplikace Tesco Clubcard (obrázek) 

 

 

zdroj: archiv autora 

 



   

 

65 

  

Příloha č. 4: Podoba mobilní aplikace Tesco (obrázek) 

 

zdroj: archiv autora 


