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Anotace (abstrakt) 

Práce se zaměřuje na vývoj a customizaci online nakupování. V teoretické části 

představuje klíčové pojmy ze zkoumané oblasti, jako jsou internet a elektronické 

obchodování a trendy v online nakupování. Dále vysvětluje pojem služba, jeho 

charakteristické vlastnosti a způsob, jak lze službu klasifikovat a na základě jejího 

charakteru propagovat. V další části autorka objasňuje pojem customizace. Poslední část 

teoretického celku je věnována start-upům, tedy možným definicím a komunikaci těchto 

specifických businessů.  

V praktické části je nejprve popsána metoda práce, následuje případová studie, jejíž 

součástí je vyhodnocení kvantitativního průzkumu, které odpovídá na výzkumnou 

otázku. Závěr tvoří analýza získaných dat, na základě níž jsou vznesena doporučení pro 

firmu zkoumanou v případové studii, spolu s určením pravděpodobného dalšího 

směřování zkoumaného fenoménu. 

 

 

Abstract 

This work is focused on the evolution and customization of online shopping. The 

theoretical part presents some key terms from this area of study, like the internet and e-

commerce or trends in online shopping. Then it explains the term service, its 

characteristics and the manner of classifying and promoting a service, based on its 

characteristics. In the next part, the author elucidates the term customization. The last 



   

part of the theoretical unit is dedicated to start-ups, their possible deffinitions and the 

communication of these very special types of business.  

In the practical part, the method is described first, followed by the case study, which 

contains the evaluation of the quantitative research that answers the research question. 

The summary contains some analysis of the data gained, followed by some 

recommendations for the company described in the case study, which are coming from 

the analysis, together with a prognosis of the upcoming direction that is the most likely 

for the phenomenon examined.  
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Úvod 

S masovým rozmachem internetu se rapidně zvyšuje popularita nakupování 

online. E-shopy přinášejí zákazníkům nesporné výhody, jako je pohodlí, velký výběr či 

možnost porovnat před nákupem ceny zboží s konkurenční nabídkou. Mezi zboží 

nejčastěji nakupované online patří móda. Zákazníci mohou snadno objednat oblečení, 

obuv nebo doplňky, aniž by fyzicky navštívili kamennou prodejnu.  

Nastává však doba, kdy se mnoho zákazníků módních e-shopů nespokojí pouze s výše 

popsanými přínosy, poskytovanými každým internetovým obchodem. E-shopy, které 

chtějí v konkurenčním prostředí uspět, nabízejí svým zákazníkům ještě větší usnadnění 

nákupu, například ve formě filtrací zboží podle různých kritérií či možnosti seznámit se 

před nákupem se zkušenostmi dalších uživatelů. Čím dál více se objevují snahy o 

customizaci online nakupování, prostřednictvím níž lze mimo jiné také odstranit některé 

nevýhody, které online nakupování módy oproti návštěvě kamenného obchodu má.  

Právě z těchto důvodů se na trhu objevil start-up poskytující službu SizeID, která 

zákazníkům a e-shopům pomáhá vypořádat se s jedním z nejběžnějších a zároveň 

nejpalčivějších problémů – výběrem správné velikosti bez potřeby vyzkoušení 

produktu. 

 Teoretická část práce je věnována ukotvení pojmů, které jsou pak dále 

využívány. Jedná se o termíny online nakupování, služby, customizace a start-upy, spolu 

s pojmy jim podřazenými.  

Následuje kapitola věnovaná metodě práce, kde je popsán postup při 

zpracovávání praktické části, záměr práce a je položena výzkumná otázka. 

Praktickou částí je případová metoda SizeID, na které autorka demonstruje, jak 

konkrétní případ customizace v oblasti online nakupování vypadá a funguje. Data 

uváděná v případové studii jsou získána přímo z rozhovorů se zaměstnanci a zakladateli 

či analýzou materiálů poskytnutých firmou SizeID, v níž autorka také pracuje.  

I přes pracovní vztah k firmě se autorka snaží o zachování maximální objektivity. 

Případová studie zevrubně popisuje společnost SizeID, její fungování a její 

marketingovou komunikaci. Součástí studie je také dotazníkové šetření, v němž autorka 

ověřuje skutečnosti vyplývající ze zkoumání trendů v kapitole věnované customizaci v 

teoretické části práce. Analýza získaných dat má za cíl odpovědět na otázku, tedy jaký 

je vztah mezi mírou customizace a ochotou zákazníka poskytnout osobní údaje. 

Vzhledem k počtu respondentů a povaze dotazníku jsou však jeho výsledky a z nich 



   

 

3 

  

vyvozované závěry považovány pouze za dílčí součást praktické části, zobecnění 

výsledků a jejich aplikace v praxi by vyžadovala další výzkum. 

Práce přináší poznatky z oblasti vývoje customizace online nakupování, 

poskytuje vhled do vztahu českých zákazníků e-shopů ke customizaci a předpovídá 

budoucí možný směr popisovaného fenoménu. 

V úvodu autorka také považuje za nezbytné zmínit a odůvodnit odchylky oproti 

tezi. Podle teze se praktická část práce měla zabývat pouze SizeID. Dotazník měl 

zjišťovat zkušenosti se službou SizeID, v závěru pak měla být vznesena doporučení pro 

marketingovou komunikaci firmy. Tato data v textu nechybí, výsledek by ale nebyl 

dostatečně zajímavý pro marketingový výzkum. Po konzultaci s vedoucím práce bylo 

změněno zaměření dotazníku, který je nyní zajímavý pro marketingový výzkum, nikoli 

pouze pro konkrétní firmu. Z důvodu pozměnění cíle práce a obohacení teoretické části 

o kapitolu „online nakupování“ a „služby“ byla lehce zestručněna část věnující se 

komunikaci firmy. Autorka navíc při práci zjistila, že ve zkoumaném období firma 

využívala jen některé z komunikačních kanálů. Některé tituly uvedené v tezi nebyly pro 

práci využity, neboť se autorka během práce setkala s relevantnějšími texty, především 

ve formě odborných článků zahraničních autorů, dostupných na internetu. Články byly 

aktuálnějšího charakteru a hovořily o vybraném tématu konkrétněji a podrobněji, než 

knihy zařazené do seznamu literatury v tezi, proto se autorka domnívá, že je tato změna 

ku prospěchu práce. 

Výsledky této bakalářské práce mohou být přínosem pro samotnou firmu 

SizeID, neboť závěr nabízí konkrétní doporučení pro marketingovou komunikaci firmy. 

SizeID může rovněž využít dat získaných z dotazníkového šetření a zamyslet se nad 

vývojem dalších customizačních produktů pro e-shopy. 
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1. Online nakupování 

1.1 Internet a elektronické obchodování 

Díky internetu je nyní možné snadno dosáhnout toho, co bylo dříve velmi 

obtížné. Výrobky lze nabízet a prodávat nonstop prostřednictvím stránky na internetu. 

Zákazník ví, že nakupovat tímto způsobem je daleko efektivnější, protože má na výběr z 

většího množství dodavatelů. Pomocí extranetu lze urychlit systém objednávek. Intranet 

zase pomáhá zefektivnit komunikaci uvnitř podniku. Produkty nabízené prostřednictvím 

internetu jsou navíc inzerovány v rozsáhlejších geografických oblastech. Internet 

pomáhá se sběrem dat o zákaznících, trzích a konkurenci. Reklamní sdělení nebo 

vzorky můžeme zasílat cíleně jen zákazníkům, kteří o ně stojí. Nabídky a služby lze 

přizpůsobovat potřebám konkrétních zákazníků, neboli je customizovat. Internet 

pomáhá podnikům zlepšit logistiku a provoz. V době digitalizace je internet zásadní 

„platformou pro komunikaci, nákupy a prodej“ (Kotler, 2003). 

Podle Billa Gatese budou podniky v budoucnosti „fungovat na základě 

digitálního nervového systému.“ (Gates, 1999) 

Výhody využívání možnosti online prodeje jen potvrzují příklady, které Kotler 

uvádí: společnost Dell nabízí počítače přizpůsobené konkrétním zákazníkům a její 

provozní náklady jsou výrazně nižší, než u konkurence, která internetový prodej 

nevyužívá.  

Společnost General Electric díky využívání internetového obchodu ušetřila z 

rozpočtu stovky milionů amerických dolarů. 

Díky elektronickému obchodu se z internetu stal prodejní kanál. Prvními nabízenými 

produkty byly podle Kotlera knihy, hudebniny, hračky, elektronika, cenné papíry, 

pojištění a letenky, následoval nábytek, spotřebiče, domácí bankovnictví, donáška 

potravin do domu a služby v poradenství.  

Počátek elektronického obchodování vystrašil klasické obchodníky, kteří si 

nemohli být jisti budoucností obyčejného obchodu. Rozmach online nakupování ale až 

doposud konec klasických prodejen nezpůsobil. Mnozí maloobchodníci reagovali 

zajištěním možnosti nákupu online jakožto druhé možnosti vedle kamenné prodejny, 

což Kotler nazývá jako „strategie 'kámen a kliknutí'“.  

Boom e-shopů v devadesátých letech ale pro mnohé z nich skončil fiaskem, 

protože jim podle Kotlera chyběla strategie. Inovativní firmy včetně maloobchodníků 



   

 

5 

  

však internet využívají, pokud ne pro obchod jako takový, tak minimálně pro prezentaci 

svého podniku online. (Kotler, 2003) 

1.2 Trendy v online nakupování 

V posledních letech dramaticky roste role informačních technologií na trzích, a 

to jak v rámci tradičních, tak i elektronických.  

Současné technologie silně snižují náklady transakce a distribuce, všechny 

procesy se odehrávají online. Například zprostředkovatel nákupu automobilu umožňuje 

provést úplně všechny kroky na jednom místě, vyjma samotné projížďky v autě (Bakos, 

1998, s. 38). 

Každý trh má podle Yannise Bakose tři hlavní funkce (Bakos, 1998, s. 35):  

 

- propojit prodávající s kupujícími 

- zjednodušit výměnu informací, zboží, služeb a plateb 

- poskytnout institucionální infrastruktury (pravidla, právo) 

 

Zatímco první dvě funkce zajišťují zprostředkovatelé, třetí je obvykle 

v kompetenci vlády. 

Internetové trhy jsou efektivnější především díky nižším nákladům na transakce 

(Bakos, 1998, s. 35).  

Trhy poskytují prodejcům informace o poptávce. Ty jim umožňují efektivně 

využívat kapitál, technologie a práci jako prostředky k vyvinutí produktů s vlastnostmi, 

které odpovídají potřebám kupujících. Prodejci předpokládají nárůst profitů v závislosti 

na informacích o poptávce, nákladech na vstupy, dostupné technologii výroby a 

distribuce informací, zboží a služeb hrazenou kupujícími a ceně transakce 

(administrativa, distribuce atp.) (Bakos, 1998, s. 36). 

Vytvoření dialogu a pocitu komunity mezi zákazníky je způsobem, jak umožnit 

zákazníkům sdílet zkušenosti, problémy a řešení, ale také možností pro prodávající, jak 

sbírat důležité informace o jednotlivých zákaznících. (Bakos, 1998, s. 36). 

V oblasti nabídky produktů vidí Bakos dva hlavní trendy, které odlišují 

elektronické trhy od tradičních. Prvním je zvýšená personalizace a customizace 

produktové nabídky, druhým hromadění a členění produktových komponentů 

založených na informacích. Oba zmíněné trendy spolu úzce souvisí a umožňují podporu 

preferencí zákazníka a nových cenových strategií. (Bakos, 1998, s. 37). 
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Online řešení tedy zvyšuje ekonomickou efektivitu obchodu a umožňuje snazší  

vyhledávání i shromažďování informací pro obě strany. 

Trend nakupování online silně ovlivňuje naše nákupní chování. Internetově 

méně gramotní mají tendence utrácet online vyšší částky, což pravděpodobně souvisí s 

„odosobněním“ procesu (Manichander,  

 

2. Služby 

2.1 Pojem služba 

Abychom mohli rozebrat specifika, kterými se marketing služeb liší od marketingu 

jiných oblastí, je třeba pro začátek definovat pojem služba.  

Podle Americké marketingové asociace jsou služby „samostatně identifikovatelné, 

především nehmotné činnosti, které poskytují uspokojení potřeb a nemusí být nutně 

spojovány s prodejem výrobku nebo jiné služby. Produkce služeb může, ale nemusí 

vyžadovat užití hmotného zboží. Je-li však toto užití nutné, nedochází k transferu 

vlastnictví tohoto hmotného zboží.“ (Vaštíková, 2008) 

Kotler a Armstrong definují pojem slovy „jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou 

jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není 

vlastnictví. Produkce služby může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“ 

(Kotler, Armstrong, 2004) 

Vaštíková uvádí klasifikaci služeb podle ekonomů Foota a Hatta, kteří dělí služby 

na terciální, kvartérní a kvinterní. Do prvního odvětví řadí například restaurace, opravy 

přístrojů, kadeřnictví nebo čistírny, do posledního pak zdravotnictví, vzdělávání a 

rekreaci, tedy služby, které mají za úkol příjemce „zdokonalovat“. Mobilní aplikace, 

software a online služby tato kategorizace neuvádí, nejspíše bychom však službu SizeID 

zařadili do sektoru kvartérního, který charakterizuje snaha o usnadnění, rozdělení 

činnosti a větší efektivitu práce. Autoři sem řadí dopravu, obchod, komunikace, finance 

a správu. (Vaštíková, 2008) 
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2.2 Charakteristické vlastnosti služeb 

Charakteristickými vlastnostmi služeb jsou nehmotnost, neoddělitelnost, 

heterogenita, zničitelnost a vlastnictví. Z těchto vlastností vychází také specifický 

marketing služeb. 

2.2.1 Nehmotnost 

Nehmotnost je hlavní charakteristikou služeb a zároveň důvodem, proč se mnozí 

zákazníci cítí při výběru služby nejistě a zvažují rizika nákupu. Nemohou si ji předem 

prohlédnout jako hmotný produkt vlastnosti tak před nimi zůstávají skryty až do 

momentu, kdy se za službu rozhodnou zaplatit. Proto je v oblasti služeb potřeba budovat 

silnou značku a dobré jméno firmy, což vzbuzuje v zákazníkovi větší jistotu a důvěru. 

Zákazníci při nákupu služeb kladou silný důraz na osobní doporučení, velkým faktorem 

v rozhodování mezi konkurencí představuje také cena.  

Podle Vaštíkové je základem správné reakce managementu snaha o co 

nejjednodušší průběh poskytování služby, zdůraznění jejích hmotných prvků a využití 

osobního hodnocení od stávajících zákazníků. Dále zdůrazňuje nutnost dbání na 

skutečnou kvalitu služeb. (Vaštíková, 2008) 

2.2.2 Neoddělitelnost 

Pojem neoddělitelnost odkazuje ke vztahu producenta a služeb. Ten, kdo službu 

nabízí, se musí setkat se zákazníkem v pravý čas na pravém místě, aby využitím služby 

zákazník získal avizovanou výhodu. Marketing služeb přispívá k interakci zákazníka a 

producenta. Tato vlastnost služeb ovlivňuje využití marketingových nástrojů, které se 

liší od jejich využití u produktů. Běžné zboží je vyrobeno, prodáno a spotřebováno. Na 

rozdíl od hmotného zboží je služba někdy nejprve prodána, pak produkována a současně 

spotřebována. Jako příklady uvádí Vaštíková dopravu, kulturní zážitky či cestování. 

Management má podle Vaštíkové reagovat snahou o oddělení produkce a 

spotřeby služby. Řešení, jak oddělit producenta od služby, je například rezervační 

systém či prodejní automat. (Vaštíková, 2008) 
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2.2.3 Heterogenita 

Heterogenita, jinak řečeno variabilita, se váže ke kvalitě služby. Ta vždy závisí 

na chování osob, které jsou součástí procesu poskytování služby. Na rozdíl od zboží 

nelze před dodáním služby provést kontrolu kvality. Kvalita služby se tedy může lišit 

například v rámci jedné firmy, dokonce i jeden zaměstnanec může podávat pokaždé 

odlišnou úroveň služby, v závislosti na náladě apod. I proto je důležité odlišovat se od 

konkurence prostřednictvím budování značky. 

Vaštíková upozorňuje, že kvůli této vlastnosti služeb není snadné je patentovat, 

o to větší je potom konkurence, v rámci níž si zákazník musí vybírat. Má-li si vybrat 

právě naši firmu, je kromě budování dobrého jména značky potřeba také vyžadovat od 

zaměstnanců dodržování předem stanovených norem chování a motivovat je k 

udržování dobrých vztahů se zákazníkem. Pomocí těchto pravidel je zákazníkům 

zajištěn určitý standard, který mohou od firmy poskytující služby očekávat. (Vaštíková, 

2008) 

2.2.4 Zničitelnost 

Zničitelnost služby je vlastnost, která je dána nemožností neprodané služby 

skladovat a znovu nabízet, jako například neprodané zboží v obchodě. Služba nevyužitá 

v konkrétní čas, například místo v kině nebo v autobuse, je zničená.  

Je tedy třeba snažit se přizpůsobit nabídku poptávce, aby nedocházelo k ničení služby. S 

tím souvisí také úprava cen služby. Management musí znát poptávku a zajistit využití 

kapacity. 

Zničitelnost služby je také důvodem, proč je obtížné službu reklamovat. 

Zákazník nemůže poskytnutou službu vrátit a dostat jinou, jako je tomu u výrobků. Je 

třeba zavést pravidla pro vyřizování reklamací, která budou pro zákazníka přijatelná, 

jako například sleva při příštím využití služby a také odpovídající komunikace 

zaměstnanců. (Vaštíková, 2008) 

2.2.5 Nemožnost vlastnit službu 

Nemožnost vlastnit službu je vlastnost související s nehmotností a zničitelností 

služby. Tím, že zákazník za službu zaplatí peníze, se nestává jejím vlastníkem, jako je 

tomu u zboží. Výměnou za peníze získá například omezený čas daňového poradce, nebo 

právo sedět během určitého představení na sedadle v divadle.  
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Podle Vaštíkové je nejlepším řešením udělat z této vlastnosti, která na první 

pohled působí negativně, přednost. Management by měl zdůraznit výhodu možnosti 

jednoduchého využití služeb bez nutnosti jejich vlastnictví. Například díky existenci 

odvětví služeb můžeme cestovat, aniž bychom museli vlastnit letadlo či dům u moře. 

(Vaštíková, 2008) 

 

2.3 Marketing služeb 

Cílem organizací nabízejících služby je, stejně jako je tomu u jiných ziskových 

organizacích, „vytvořit, získávat a udržet si zákazníka.“ (Vaštíková, 2008) 

Základním předpokladem k dosažení tohoto cíle je „vyrobit, vytvořit a dodat zboží 

a služby, které lidé chtějí, oceňují, a to za podmínek atraktivních pro zákazníky. 

Zákazníků musí být takový počet, pro který bude výhodné dodávat.“ (Vaštíková, 2008) 

K plnění těchto předpokladů je základem mít příjem přesahující náklady, náskok v 

rámci konkurence a postupovat podle předem navržené strategie. Marketingové aktivity 

musí poznávat a následně uspokojovat potřeby zákazníků, a to tak, aby byly 

uspokojovány efektivně pro zákazníka i pro organizaci (Vaštíková, 2008, Mudie a 

Cottam, 2011). 

Z důvodu výše zmíněných specifických vlastností služeb je marketing služeb 

heterogenní skupina aktivit, které se liší v závislosti na charakteru služby a velikosti 

organizace, která ji nabízí. 

2.3.1 Marketingový mix 

Marketingový tým utváří vlastnosti služeb prostřednictvím souboru nástrojů, 

nazývaného jako marketingový mix. Aby byla zajištěna co největší spokojenost 

zákazníků a vygenerován co největší zisk, je třeba s nástroji odpovídajícím způsobem 

operovat, měnit jejich intenzitu apod. 

Pro účely marketingu v oblasti služeb klasická čtyři P nedostačují, a to z důvodu 

specifických vlastností služeb. Vaštíková tedy pro potřeby marketingu organizací 

nabízejících služby uvádí celkem sedm P. Kromě původních product (výrobek), price 

(cena), place (distribuce) a promotion (marketingová komunikace) je to ještě physical 

evidence (materiální prostředí), people (lidé) a processes (procesy) (Vaštíková, 2008). 
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Produkt 

Výrobek je to, co organizace nabízí k uspokojení zákazníka. V případě služeb se 

jedná o proces, který často nepřináší žádné hmotné výsledky. Službu tedy vlastně 

definuje její kvalita. (Vaštíková, 2008) 

 

 Cena 

Nehmotnost služby je také příčinou, proč je hlavním ukazatelem její kvality 

cena. Je to jedna z mála konkrétních informací, se kterou může zákazník před nákupem 

služby operovat. V případě veřejných služeb, za jejichž využití zákazník neplatí, se 

tento nástroj týká nabídkové strany stanovování ceny, tedy nákladů. (Vaštíková, 2008) 

 

 Distribuce 

Tento nástroj má úzkou souvislost s usnadněním přístupu zákazníka ke službě. V 

rámci distribuce se organizace rozhoduje o vhodném umístění nebo případném výběru 

zprostředkovatele. (Vaštíková, 2008) 

 

 Marketingová komunikace 

Jedná se o nejviditelnější součást marketingového mixu. Klíčovou roli hraje i 

v oblasti služeb. Vhodné komunikační nástroje jsou předpokladem pro rychlou, 

srozumitelnou a účelnou komunikaci s cílovou skupinou, čímž může být snáze dosaženo 

vytyčených cílů. Je třeba vhodně kombinovat komunikační nástroje podle charakteru 

služby, neexistuje plošné řešení, které by bylo možné úspěšně aplikovat. Vaštíková 

zdůrazňuje význam někdy podceňované ústní reklamy, podmíněné spokojeností 

zákazníka se službou (Vaštíková, 2008). 

 

 Lidé 

V sektoru služeb představuje kontakt zákazníků se zaměstnanci organizace 

významnou součást procesu, která má přímý vliv na vnímanou kvalitu služeb. Proto je 

vhodné do zaměstnanců investovat – nabízet jim školení, finanční motivaci či 

zaměstnanecké výhody a příjemné pracovní prostředí. Důležitou součásti procesu je 

však také chování zákazníků (Vaštíková, 2008). 
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 Materiální prostředí 

V případě tzv. materiálního prostředí je opět třeba brát v potaz nehmotnost 

služby. Zákazník obvykle nemá možnost hodnotit službu dříve, než ji spotřebuje. 

Materiální prostředí tak může zvyšovat důvěryhodnost služby před samotným nákupem 

a dokazovat její kvalitu. Může se jednat o kancelář, ale i informační brožuru vysvětlující 

výhody služby. (Vaštíková, 2008) 

 

 Procesy 

Interakce zákazníka a poskytovatele služby je důležitou součástí nákupu, která 

silně ovlivňuje vnímání kvality služby zákazníkem, proto je způsob poskytování služby 

velmi důležitý. Dlouhé čekání, nesrozumitelnost vyplňovaného formuláře, nepochopení 

výhod oproti konkurenci atd. - to vše jsou zkušenosti, po kterých zákazník odchází s 

jistou mírou nespokojenosti. Je proto v zájmu organizace procesy zjednodušovat ve 

prospěch zákazníků. (Vaštíková, 2008) 

 

 

2.3.2 Spirála potřeb 

Veškerá činnost související s marketingem je dle Vaštíkové realizována za 

účelem uspokojení potřeb zákazníků. Ekonomicky vyspělé společnosti jsou dnes 

obvykle schopny dobře uspokojit základní fyziologické potřeby lidí. Takoví lidé, kteří 

nemají obavy o dostatek jídla či o bydlení mají zájem uspokojovat vyšší potřeby, jako je 

potřeba sounáležitosti, sebeuspokojení a další. Zájem o uspokojení těchto potřeb 

zvyšuje produkci služeb, které se je snaží uspokojit.  

Větší efektivita práce zapříčinila zkrácení pracovní doby a tím se objevil prostor 

pro služby uspokojující zákazníka v jeho nově vzniklém volném čase. Ženy začaly 

chodit do práce a byla tak vyvolána potřeba služeb pro děti, jako jsou mateřské školy 

nebo odpolední zájmové kroužky.  Spirála služeb se v čase neustále rozvíjí, vznikají 

nové služby, jednou z přelomových služeb byl například dnes již nezbytný internet. V 

rámci tohoto fenoménu dochází často k míchání motivů, které nás vedou k zakoupení 

nějaké služby. Například do restaurace jdeme uspokojit své základní fyziologické 

potřeby, zároveň však i ty vyšší, sociální.  
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Naše potřeby a tím i poptávku po službách ovlivňuje kultura, v níž žijeme či 

podnikáme. Aby se z potřeby stala tzv. efektivní poptávka, musí být splněn předpoklad 

ochoty a schopnosti zaplatit za uspokojení této potřeby. (Vaštíková, 2008) 

2.3.3 Model šesti trhů 

Marketing vztahů je koncepce, která klade důraz na vztahy organizace se všemi 

šesti trhy, s nimiž přichází do styku. S touto koncepcí lze efektivně pracovat až v 

případě, kdy je organizace aktivně a úspěšně zapojena do vytváření, rozvoje a udržování 

závazných, interaktivních a rentabilních směn s vybranými partnery po delší časový 

úsek.  

Model šesti trhů podle Christophera, Payna a Ballantyna z roku 1991 zahrnuje 

trhy spotřebitelů, trhy dodavatelů, interní trhy, trhy potenciálních zákazníků, referenční 

trhy a ovlivňovací trhy (Christopher, Payne, a Ballantyne, 1991). 

 

Trhy spotřebitelů 

Vztahy se spotřebiteli představují proces zaujetí zákazníka a jeho následné 

udržování. Důležitost udržování dobrých vztahů se zákazníky umocňuje konkurence. V 

rámci vztahů s těmito trhy jsou vytvářeny různé balíčky produktů či vytvářeny různé 

strategie podle cílových skupin zákazníků. 

 

Trhy dodavatelů 

K realizaci služby je obvykle třeba množství určitých prvků, které na rozdíl od 

služby bývají hmotné. Ty organizace nakupuje od svých dodavatelů. Na trhu dodavatelů 

je obvykle silná konkurence a organizace má proto na výběr. Faktory, podle nichž se 

rozhoduje jsou obvykle cena, kvalita, spolehlivost a rychlost dodávky. Pro organizaci je 

výhodné mít stále dodavatele s víceméně neměnnou a spolehlivou nabídkou, což jsou 

předpoklady pro zachování konzistence nabízené služby. Se stálými dodavateli 

organizace udržuje dlouhodobé vztahy. 

 

Interní trhy 

Interními trhy rozumíme zaměstnance organizace. Produktem je v tomto případě 

pracovní místo. Snahou marketingu interních trhů je zaměstnat co nejkvalitnější 

pracovníky, udržet je a motivovat k co nejlepšímu výkonu. Podstatné je, aby se 

zaměstnanci ztotožňovali s nabízeným produktem. 
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Trhy potenciálních zaměstnanců 

Na trzích potenciálních zaměstnanců (trhy pracovních sil) firma vyhledává nové 

zaměstnance. Vztahy s těmito trhy jsou nezbytné, neboť složení týmu má významný 

vliv na kvalitu služeb. 

 

Referenční trhy 

V rámci referenčních trhů se pohybuje několik skupin, které mají vliv na dobré 

jméno organizace. Jsou to zákazníci a jejich rodina či známí, kteří si zpravidla předávají 

své zkušenosti s organizací. Dále jsou to zaměstnanci, kteří mohou šířit určité informace 

přímo z prostředí firmy, a reciproční referenti, tedy firmy, které vytváří pozitivní obraz 

o organizaci, obvykle v rámci placené spolupráce. 

 

Ovlivňovací trhy 

Tímto pojmem autoři označují finanční a investorské skupiny, akcionáři, odbory, 

asociace, média, uživatelské a hodnotící organizace, jako je spotřebitelské sdružení, 

inspekce, ale také vláda, parlament či místní správa. 

3 Fenomén customizace 

3.1 Historie customizace 

Customizaci můžeme chápat více způsoby, neboť se jedná o pojem bez 

jednoznačné definice. 

Autoři Kaplan a Haenlein ji vnímají v širším smyslu a její počátky tedy kladou 

doby první dělby práce. 

Již v počátcích distribuce práce ve společnosti, tedy v dobách, kdy už lidé 

nevyráběli jen pro vlastní spotřebu, ale zaměřovali se na práce, v nichž oproti ostatním 

vynikali a své produkty pak mohli nabízet ostatním, se stalo řemeslo hlavním pohonem 

ekonomie (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 168). Podle Kaplana a Haenleina jím 

setrvává i v moderní době.   

V historii umožnovali lidem krejčí, tesař nebo kovář získat a vlastnit zboží 

přizpůsobené přesně jejich potřebám, aniž by museli produkt umět sami vyrobit. Stačilo 

si jej zakoupit u specialisty. Vysoká úroveň manuální práce a customizace spojená 
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s touto prací s sebou nesla ceny, které byly pro mnoho potenciálních kupujících příliš 

vysoké (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 168). 

Kompromisem pro uspokojení obou tržních stran bylo snížení míry customizace za 

účelem snížení cen. Výsledkem těchto snah byla masová produkce, rozvinutá především 

za Průmyslové revoluce v devatenáctém století (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 

168). 

Ve dvacátém století měli tedy výrobci na výběr ze dvou možných strategií. První 

bylo nabízet masově vyráběný, cenově dostupný produkt s limitovanou variabilitou. 

Druhou možností bylo naopak vyrábět vysoce customizované zboží, které však bylo 

výsledkem řemeslného procesu cenově dostupné jen pro velmi omezené skupiny 

zákazníků (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 169). 

Až v padesátých letech dvacátého století se v lidech znovu objevila silnější touha 

po customizaci, což vedlo ke vzniku marketingové segmentace, tedy procesu rozdělení 

zákazníků do jednotlivých segmentů na základě podobných preferencí. Následně se 

zákazníkům dostalo customizovaného zboží, které nebylo přímo na míru každému 

zákazníkovi, ale odpovídalo průměrným preferencím zákazníků v daném segmentu 

(Smith, 1956). Vlivem rostoucí poptávky na mnoha trzích byly tyto segmenty mnohdy 

tak velké, že bylo možné takto customizovanými produkty oslovovat velké masy 

zákazníků bez nutnosti obětování výhody nízkých nákladů (M. Kaplan, M. Haenlein, 

2006, str. 168). 

Tento fenomén označil Davis roku 1987 za masovou customizaci. Ohledně její 

definice se však vedou dodnes diskuze (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 168).  

Podle Kaplana a Haenleina je masová customizace „strategie, která vytváří hodnotu 

určitou formou interakce firmy a zákazníka na úrovni výroby, a to za účelem dosažení 

customizovaného produktu cenově se blížícímu produktu masové výroby“ (M. Kaplan, 

M. Haenlein, 2006, str. 176-177). 

Castells vidí první širší identifikovaný trend přechodu od masové produkce 

k flexibilní produkci, jak customizaci nazývá, v přechodu od fordismu k postfordismu, 

tedy až ve dvacátém století. (Castells, 2010, str. 166). 

Model masové produkce byl založen na zvýšení produktivity, kterého se 

dosahovalo mechanizovaným procesem výroby standardizovaného produktu. Korporace 

počátku dvacátého století popisuje Castells jako giganty s vertikální strukturou, 

využívající sociální a technické dělení práce. Tyto principy byly zakotvené v metodách 
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známých jako „taylorismus“ a „vědecká organizace práce“, přebíraných právě Henrym 

Fordem či Leninem (Castells, 2010, str. 166). 

V momentě, kdy se poptávka stala nepředvídatelnou v otázce kvality i kvantity, 

vznikly celosvětové, obtížně kontrolovatelné trhy a zvýšilo se tempo technologických 

změn, stala se masová produkce pro novou ekonomiku příliš nákladnou a málo pružnou. 

Odpovědí na novou ekonomickou situaci byl nástup systému flexibilní produkce. 

(Castells, 2010, str. 166). 

Nové systémy a technologie umožnily transformaci montážních linek, typického 

rysu fordismu, na jednoduše programovatelná zařízení, která disponují větší citlivostí a 

pružností vůči trhu a ke změnám v technologiích (Castells, 2010, str. 167). 

Kotler a Armstrong kladou customizaci do druhé poloviny dvacátého století, i 

když tento termín přímo neužívají. V díle Marketing popisují základní podnikatelské 

koncepce – výrobní, výrobkovou, prodejní a marketingovou. Jimi popsaná výrobní 

koncepce odpovídá Castellsově charakteristice fordismu – byla založena na pásové 

výrobě a snažila se o levnost a dostupnost zboží. Ve dvacátých letech ji nahradila 

výrobková koncepce, dávající větší prostor inovacím a produkující kvalitnější a dražší 

výrobky. Prodejní koncepce ve čtyřicátých a padesátých letech intenzivně zapojovala 

reklamu ve snaze prodat to, co již bylo vyrobeno. Customizaci umožnila až 

marketingová podnikatelská koncepce, datovaná do období 1950 - 1970. Myšlenkou je 

nejprve zjistit potřeby, možnosti a přání zákazníka a následně mu vyhovět, a to lépe než 

konkurence. Cílů je možno dosáhnout pouze tehdy, jsou-li přání a potřeby zákazníka 

správně odhadnuty a uspokojeny (Kotler, Armstrong, 2004, s. 47-53 a Jakubíková, 

2003, s. 45).  

3.2 Elektronická masová customizace 

Teprve až nedávný pokrok ve výrobě a komunikačních technologiích, jakým je 

například internet a usnadnění jeho dostupnosti masám, učinil z masové customizace 

životaschopnou alternativu pro širokou škálu produktů (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006). 

Masově customizované zboží využívá personální data, jako jsou informace o 

preferencích a přáních zákazníka. To dělá tyto produkty informačně náročnými (Glazer 

1999). 

Internet je extrémně dobře využitelný pro podporu jejich produkce, protože 

usnadňuje sběr a zpracovávání informací. Ve světě dokonalých informací by každá 

společnost, následující strategii masové customizace, byla schopna zcela precizně 
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přizpůsobit svoji produktovou nabídku konkrétním potřebám každého zákazníka. A to 

již od první chvíle, kdy by se společnost a zákazník ocitli ve vzájemném kontaktu (M. 

Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 177). 

Ve skutečnosti však perfektní informace neexistují a vybudování dlouhodobého 

vztahu se zákazníkem tak závisí na schopnosti firmy zjistit nejprve ze všeho 

zákazníkovy potřeby, tedy na tom, jak kvalitně je firma schopna shromažďovat a 

zpracovávat informace o svých zákaznících (Glazer, 1999, str. 68). 

Firmy potřebují sbírat data neustále, nikoli jen při prvním kontaktu, aby docházelo 

k neustálé aktualizaci dat a rozšiřování množství dat o zákazníkovi (Pine, Peppers a 

Rogers, 1995). 

Internet svou možností interakce se zákazníkem na one-to-one bázi napomáhá toku 

znalostí, podporuje sběr dat a zpracovávání informací (Kannan, 2001, Zhuang a 

Lederer, 2003). 

Mezi dva nejběžnější příklady, jak dochází ke sběru informací prostřednictvím 

internetu, jsou online registrace uživatelů a cookies. Tyto nástroje mohou v kombinaci 

s technikami, jako je filtrování a sběr dat, výrazně usnadnit souvislý vztah firmy a 

zákazníka, což je klíčový předpoklad pro dlouhodobý obchodní úspěch (Pine, Peppers a 

Rogers, 1995).  

Další výhody může přinést kombinace masové customizace a e-commerce (M. 

Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 177). 

Urbaczewski, Jessup a Wheeler (2002) definují e-commerce jako „použití 

počítačové sítě k vedení businessu, tedy nákupu a prodeji zboží, služeb a informací, 

elektronicky s dodavateli, zákazníky a konkurencí.“ 

Lee, Barua a Whinstone (2000) analyzovali komplementaritu masové customizace 

a e-commerce za použití pěti kritérií. Jsou jimi kvalita, cena, customizace, čas a profit. 

Podle těchto autorů může být masová customizace velmi nákladná a nevýnosná 

strategie, není-li realizována v kombinaci s e-commerce. Firmy přijímající oba koncepty 

jsou pak výjimečnější než ty, které se zaměřují jen na jeden z nich (Lee, Barua a 

Whinstone, 2000, in M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 177). 

Choi, Stahl a Whinstone (1997) porovnávají masovou customizaci a elektronickou 

masovou customizaci za pomoci tří tržních komponentů – hráčů, produktů a procesů. 

Tržními hráči jsou prodávající, kupující, zprostředkovatelé a další třetí strany (např. 

vláda či spotřebitelské skupiny). Produkty jsou komodity (výrobky či služby), které jsou 

předmětem tržní výměny. Procesy pak chápeme jako interakce mezi tržními hráči, 
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zahrnující výběr produktu, objednávku, customizaci, výrobu, platbu, doručení a 

spotřebu. Každá z těchto vyjmenovaných aktivit může být buď fyzická (offline), nebo 

digitální (online). Podle autorů jsou v případě tradiční commerce všechny tři dimenze 

fyzické, zatímco v e-commerce jsou digitální. Pokud jsou fyzické a digitální dimenze 

smíšené, jedná se o určitou formu e-commerce, ne však o čistou e-commerce 

(Whinstone, str.17). 

Kaplan a Haenlein definují elektronickou masovou customizaci jako „strategii 

vytvářející hodnotu určitou formou interakce firmy a zákazníka ve stádiu výroby, za 

účelem vytvoření customizovaného produktu s náklady a cenou srovnatelnými s masově 

vyráběnými produkty, přičemž je alespoň jedna dimenze trhu (hráč, produkt či proces) 

digitální.“ (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 178). 

Masová customizace je v současnosti velmi zajímavou oblastí, mimo jiné i proto, 

že může některé úkony přenést na zákazníka (vylepšení produktu, technologická 

inovace produktu) (Calantone, Vickery a Droege, 1995).  

Přesto je nutno mít na paměti, že masová customizace není vhodnou strategií pro 

kterýkoli produkt (Fogliatto, da Silveira a Royer, 2003).  

Masová customizace může být vnímána jako kombinace výhod řemeslnictví (např. 

produkt přesně odpovídající preferencím) a masové produkce (např. krátká čekací doba 

pro zákazníka) (M. Kaplan, M. Haenlein, 2006, str. 179). 

Elektronické trhy podporují personalizaci a customizaci dvěma způsoby. Za prvé je 

zde technologie sledování zákazníka, která dovoluje identifikovat jednotlivé zákazníky 

a získávat o nich informace jako relevantní demografické údaje. K odhalení či 

odhadnutí osobních preferencí lze využít zákaznické profily či porovnání se známými 

preferencemi podobných zákazníků. V druhé řadě je tu cenově efektivní customizace, 

umožněná informačně bohatými produkty (např. doručování elektronických novin, 

sestavených na míru každému zákazníkovi, nemusí být dražší, než doručování té samé 

tištěné kopie všem odběratelům) (Bakos, 1998, s. 37). 

3.3 Trendy v customizaci 

V posledních letech se marketingové strategii customizace přikládá velký význam. 

Poptávka zákazníků po customizovaných produktech roste a jejich požadavky jsou stále 

více heterogenní. Tlak na ni ale vyvíjí jak strana poptávky, tak i strana nabídky. Rychlý 

vývoj technologií customizaci usnadňuje, náklady na individuální nabídku klesají. Díky 
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internetu se také snížily náklady na komunikaci se zákazníkem (Nikolaus Franke a kol., 

2009, str. 103). 

Základní techniky personalizace a customizace na přelomu tisíciletí byly dvě. 

Firmy využívaly buď systém pravidla čerpaného ze sad expertů, jako Broadvision, nebo 

systém kolaborativního filtrování, který používá zkušenosti a zpětnou vazbu zákazníků 

s profilem, kde jsou informace o jejich preferencích podobajících se kupujícímu, na 

něhož prodávající cílí. Tuto techniku využívá například Firefly Network. Tyto cesty 

usilovaly o dosažení one-to-one marketingu, založeného na porozumění jednotlivým 

zákazníkům (Bakos, 1998, s. 37). Obě tyto techniky se nadále využívají, existuje ale 

bezpočet jiných. 

Od customizace se do budoucna hodně očekává. Například Simonson předpokládá, 

že zastaralou segmentaci a následný targeting zcela nahradí individuální marketing 

(Simonson, 2005, str. 42).  

Kritici ale namítají, že customizace vyžaduje velkou zákaznickou participaci. 

Podle některých hypotéz zákazníci mnohdy oceňují spíše defaultní konfigurace 

nabízené výrobcem (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 103). 

Prodávající chtějí poskytovat customizované služby odpovídající individuálním 

preferencím, ať už vyjádřeným či odvozeným. Zvyšující se prodejní efektivita je 

způsobena právě schopností navrhnout vhodné produkty, které korespondují 

s potřebami jednotlivých zákazníků a se schopností identifikovat moment, kdy je 

zákazníkovo nákupní rozhodnutí nejpravděpodobnější, čímž se prodávající dostává o 

krok napřed vůči konkurenci (Bakos, 1998, s.37). 

Prerekvizitou dlouhodobého úspěchu customizační strategie je doručení kladných 

hodnot zákazníkovi. Snaha o customizaci produktů a popularita tohoto fenoménu 

vychází z předpokladu, že customizované produkty přináší zákazníkům více užitku, 

protože svými vlastnostmi více odpovídají jejich osobním preferencím. K naplnění 

tohoto efektu je třeba získat přesné informace o tom, jaké vlastně jsou zákazníkovy 

požadavky. Otázkou však zůstává, zda a do jaké míry jsou zákazníci schopni své 

preference dostatečně přesně specifikovat. Existuje tak mnoho protiargumentů, které 

význam a přínos customizace znevažují. (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 103) 

Z výzkumů Frankeho, Pillera a Schreiera (Franke a Piller 2004, Schreier 2006, 

Franke a Schreier 2008, 2009) prováděných na vzorcích studentů vyplývá, že zákazníci 

oceňují přidanou hodnotu customizovaných produktů, ale nechtějí za ně připlatit, i když 

se v případě těchto výzkumů jednalo o levné zboží, jako například noviny.  
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Bardakci a Whitelock (Bardakci a Whitelock, 2004) prováděli výzkum ohledně 

přístupu zákazníků ke customizovaným automobilům. Jejich výsledky potvrzují zjištění 

výzkumu popsaného výše – přestože měli zákazníci o auta na míru svých požadavků 

zájem, jen 58 % by si bylo ochotno za produkt byť jen lehce připlatit.  

Kritici však shledávají obě studie zavádějícími, neboť se v obou případech jednalo 

pouze o „abstraktní customizaci“ a zákazníci neměli možnost si upravené produkty 

skutečně vyzkoušet (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 104). 

Franke a kolektiv ve svém článku Testing the Value of Customization: When Do 

Customers Really Prefer Products Tailored to Their Preferences? představují výsledky 

dvou studií, které na toto téma provedli.  

První studie byla prováděna na vzorku 1589 osob, kterým byly nasimulovány tři 

strategie – customizace, segmentace a masový marketing. Následně bylo změřeno 

subjektivní vnímání těchto strategií zákazníkem. Opět byly zvoleny customizované 

noviny, v této době velmi aktuální a diskutovaný předmět výzkumu. Individualizované 

noviny přinášely vysoké WTP, záměr nákupu a přístup k produktu. Dále bylo zjištěno, 

že vnímané benefity se zvyšují spolu se schopností zákazníka vyjádřit vlastní 

preference. První studie potvrzuje hypotézu, že produkty customizované dle preferencí 

zákazníka přináší zákazníkovi vyšší benefity, než segmentované či masově promované 

produkty (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 104-112). 

Druhá studie provedená stejným kolektivem zkoumala validitu a zobecnitelnost 

první studie. Pro účely studie byl vybrán vzorek 1039 osob, na nichž byl prováděn 

průzkum. Pro zjištění míry zobecnitelnosti výsledků první studie byla tentokrát použita 

širší škála produktů – pera, kuchyně, lyže a cereálie. I ze druhé studie vyplynulo, že 

míra vnímaných benefitů je závislá na schopnosti zákazníka vyjádřit své vlastní 

preference a že customizace vede k vyšší spokojenosti zákazníků. Rovněž v případě 

výše zmíněných produktů jsou výhody přinesené customizací ovlivněné mírou product 

involvementu. Čím vyšší je product involvement, tím je těžší preference zákazníka 

uspokojit, dobrá customizace je ale tím více oceněna. Druhá studie potvrzuje hypotézu, 

že čím bližší je spojení mezi změřenými preferencemi a vlastnostmi produktu, tím vyšší 

je přínos pro zákazníka (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 104, 113-118). 

Z výsledků vyplývá, že u produktů customizovaných na základě vyjádřených 

preferencí je oproti standardním produktům zřejmé zvýšení pravděpodobnosti 

uskutečnění nákupu a ochoty zaplatit (WTP) a zintenzivnění přístupu k produktu. 
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Množství benefitů, které zákazník z customizovaného produktu čerpá se zvyšuje, má-li 

zákazník dobrý přehled o svých vlastních preferencích, lepší schopnost své preference 

vyjádřit a je ohledně produktu více angažovaný (product involvement).  

Užitek pro zákazníka se zvyšuje tím, čím vyšší je souhra vyjádřených preferencí a 

výsledných vlastností produktu (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 116-118). 

Autoři zdůrazňují větší validitu dvou popsaných studií faktem, že nepoužili 

vzorek studentů jako Franke a Schreier, ale skutečně reprezentativní vzorek, z čehož 

usuzují, že fenomén velkého užitku způsobeného customizací není výsadou pouze jedné 

skupiny (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 118).  

U osob, které se studie zúčastnily, hrály při rozhodování velkou roli peníze, 

proto mají podle autorů snahy o snížení ceny customizace smysl. Výzkumný kolektiv 

obecně usuzuje, že individuální marketing má větší smysl a budoucnost než tradiční 

segmentace a masový marketing (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 118). 

V praxi se strana nabídky nejčastěji potýká právě s problémem, kdy se skutečné 

požadavky liší od těch vyjadřovaných. Zjistit skutečné preference a uzpůsobit jim 

nabídku může být velmi obtížné a výsledky obsahují chyby na tolik často, že 

v některých případech poskytuje větší přínos precizně provedená segmentace a následný 

targeting (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 105). 

Podle experimentu „The Wisdom of  Crowds“ (Surowiecki, 2004) mají lidé 

v některých případech sklon dávat přednost davově zvolenému produktu před takovým, 

který je přesně uzpůsoben jejich potřebám.  

Zákazník, který neumí správně definovat své potřeby také hůře rozezná, zda mu 

vlastně bylo vyhověno (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 104). 

Další překážkou v dokonalé customizaci je to, že „víme více, než chceme říci,“ 

(Polanyiho, 1983, str. 136) tedy že i v případě, že zákazník své preference zná, nemusí 

je nutně chtít odhalit nabízejícímu.  

Proces customizace s sebou nese zmíněné překážky, autoři studií se však 

domnívají, že právě setkáváním se s customizací se zákazníci mohou více zamýšlet nad 

vlastními preferencemi a metodou pokusu a omylu se tak sami dozví, jaké produkty 

skutečně chtějí (Nikolaus Franke a kol., 2009, str. 118). 

Na základě těchto zjištěných skutečností autoři vyvozují, že customizace má 

potenciál být silnou marketingovou strategií za předpokladu splnění těchto kritérií 

(přehled o preferencích, schopnost je vyjádřit, angažovanost ohledně produktu). 

V opačném případě navrhují, aby firmy usilující o vyhovění heterogenním potřebám 
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zákazníků upravily svůj customizační systém, aby výslovně promlouval k neschopnosti 

zákazníků poskytnout platné informace o vlastních preferencích (Nikolaus Franke a 

kol., 2009, str. 103). 

4 Start-upy 

4.1 Pojem start-up 

Pohledů na to, co je to start-up, je mnoho.  

Paul Graham především zdůrazňuje, že to, že byla nějaká společnost založena před 

nedávnem neznamená, že se jedná o start-up. Start-up je společnost navržená tak, aby 

rychle rostla.  

Graham uvádí, že v Spojených státech je každoročně zakládáno množství podniků 

v oblasti služeb, jako jsou holičství nebo restauranty, tyto typy podniků však až na 

výjimky mezi start-upy nepatří. Graham dále vysvětluje, jaký je rozdíl mezi 

podnikáním, jehož cílem je od počátku rychlý růst, a podnikáním, které bylo zkrátka jen 

úspěšné. Start-upy vidí jako typy businessu se speciální DNA.  

Jako příklad uvádí společnost Google. Google se nepodobá holičství, jehož 

zakladatelé uspěli díky kombinaci štěstí a dobré strategie, jedná se od počátku o něco 

nového a odlišného. Aby měl business potenciál rychlého růstu, je třeba vytvářet něco, 

co lze prodávat na velký trh. To znamená něco, o co má zájem velké množství lidí. 

Zároveň je třeba dokázat všem těmto lidem posloužit.  

Zakladatel nikdy neví dopředu, zda se tyto dva hlavní předpoklady skutečně 

naplní, proto pokud na počátku podnikání označí svůj business jako start-up, je to 

vlastně prohlášení, příslib (Graham, 2012). 

 Eric Ries vidí start-up jako lidskou instituci navrženou tak, aby vytvářela nové 

produkty a služby v podmínkách extrémní nejistoty. s.37 (Ries, 2011) 

 Steve Blank definuje start-up pomocí jeho účelu: „start-up je organizace 

formovaná za účelem hledání opakovatelného a škálovatelného business modelu“. 

Základem jeho teorie je tedy business model, který „popisuje, jak firma vytváří, 

doručuje a získává hodnoty.“ Úkolem podnikatele je pak zjistit, zda jím navržený 

business model funguje (Blank, 2010). 
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4.2 Úspěch start-upů 

Eric Ries zdůrazňuje, že většina start-upů neuspěje. Mnoho podnikatelů totiž podle 

něj věří poučce, že když se ocitnou ve správný čas na správném místě a budou tvrdě 

pracovat, výsledek se dostaví.  

Podle Riese jsou klíčové ty věci, které se jeví jako nudné a bezvýznamné. 

Především je třeba, aby byl podnikatel také dobrým manažerem. Na Riesovu definici 

start-upu navazuje jeho pohled na způsob, jakým by měl být řízen. Protože se nejedná 

pouze o produkt, nýbrž o instituci, je zapotřebí zcela odlišného typu managementu, 

speciálně vybaveného na kontext extrémní nejistoty.  Jako klíčové vidí zaměření se 

na měření pokroku, určování milníků a priorit při práci. Odrazuje od častého postupu, 

jímž je plánování vhodné strategie na základě průzkumů trhu. Tento model nelze na 

start-up aplikovat, protože se nejedná o podniky s dlouhou, stabilní historií a ve 

statickém prostředí. Start-up ve své nejistotě zpočátku neví, co přesně a pro koho by měl 

nabízet. Ries však zdůrazňuje, že nemožnost použití tradičního postupu není důvodem 

pro chaos. Podnikatelé často vidí management jako nudný, zatímco start-upy jsou 

dynamické a vzrušující. Ries však poznamenává, že ještě více vzrušující je vidět start-

up uspět a měnit svět (Ries, 2011). 

Graham rozděluje růst start-upu do tří fází:  

 

I. počáteční pomalá fáze, kdy se start-up snaží zjistit, co a pro koho vlastně dělá a 

jak na to 

II. fáze rychlého růstu, kdy start-up přišel na to, jak vytvářet něco, o co má zájem 

velké množství lidí a také jak se k nim dostat 

III.  nárůst se opět zpomalil, ze start-upu se stala velká firma, která naráží jak na 

vlastní limity, tak na limity trhů, na nichž působí 

 

 Tyto tři fáze tvoří na grafu křivku ve tvaru S. Rozhodující se právě druhá fáze, 

jejíž délka a spád na grafu určují, jak velká společnost ze start-upu vznikne (Graham, 

2012). 
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5 Metoda 

Metodou práce je případová studie.  

Gerring ji popisuje jako intenzivní, detailní studii jednoho konkrétního případu, 

za účelem aplikace poznatků k porozumění podobným případům (Gerring, s. 1138, 

2011). 

Stejný autor dále uvádí, že případová studie může zkoumat více než jeden 

případ, ale již ne tak intenzivně a takový typ případové studie označuje jako „cross-case 

study“ (Gerring, 2011).  

Případová studie patří mezi metody kvalitativního výzkumu, tedy takového 

výzkumu, jehož výsledky nelze vyjádřit čísly. Používá se zejména v případech, kdy 

výzkumná otázka žádá odpověď na „jak“, „proč“ a podobně a je-li předmětem 

zkoumání současný fenomén v kontextu skutečného života (Yin, 1994). 

I přes svůj kvalitativní charakter může případová studie pro sběr a zpracování dat 

využívat jak kvalitativních, tak i kvantitativních technik. Z toho důvodu patří mezi 

nejflexibilnější metody (Yin, 2013). 

Autorka zvolila jako svou metodu případovou studii právě proto, že mezi cíle 

této prací patří popsat konkrétní případ customizace online nakupování, společnost 

SizeID a její produkty.  

Následující případová studie tedy představuje zmíněnou společnost, popisuje její 

fungování a marketingovou komunikaci v relevantním období, kterou dále analyzuje. 

Kvantitativní výzkum na rozdíl od kvalitativního popisuje zkoumaný fenomén 

za použití proměnných, které je možné čísly vyjádřit (Yin, 2013). Pro účely případové 

studie je tedy kromě analýzy dat společnosti využit také dotazník. 

Z teoretické části vyplývá, že customizované produkty obecně přinášejí 

zákazníkům vyšší užitek, než masové zboží. Customizace ale může fungovat jedině za 

předpokladu, že má zákazník přehled o vlastních preferencích, umí je vyjádřit a je 

ohledně produktu angažovaný. Angažovanost zvyšuje zájem o customizovaný produkt, 

zároveň však znesnadňuje uspokojení takového zákazníka. Úspěšnou customizaci však 

angažovaný zákazník ocení více, než neangažovaný. Strana nabídky se kromě 

neznalosti preferencí či neschopnosti je vyjádřit setkává také s neochotou sdílení těchto 

osobních dat. 

Teoretická část také popsala neochotu připlatit za customizovaný produkt, byť i 

jen malou částku.  
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Navzdory většímu užitku z customizovaných produktů dávají někdy zákazníci 

přednost masovým produktům. Důvodem může být právě neochota připlatit, neznalost 

vlastních preferencí či neochota sdílet osobní data.  Uvědomování si vlastních 

preferencí, což je jeden z hlavních předpokladů úspěšné customizace, přímo souvisí 

s ochotou údaje poskytovat.  

Výzkumná otázka práce tedy zní: "Jaký je vztah mezi mírou customizace a 

ochotou zákazníka poskytnout osobní údaje?" 

K zodpovězení této otázky je v práci využito provedené dotazníkové šetření.  

To nepřímo pracuje s modelem SizeID, služby, která je schopna doporučit zákazníkovi 

padnoucí oblečení za předpokladu, že si změří a uloží své tělesné míry. Otázky, které 

SizeID určitým způsobem popisují či zmiňují, neuvádí název společnosti, aby byly 

výsledky šetření více zobecnitelné a skutečně odpovídaly na výzkumnou otázku. 

Neochota připlatit se SizeID netýká, protože služba je pro zákazníky zdarma. 

Neznalost preferencí, v tomto případě velikostí oblečení či vlastních měr, řeší SizeID, 

protože míry ukládá a zákazník si je nemusí pamatovat. Může se ale stát, že je nezadá 

správně a doporučení velikosti pak nebude fungovat. Neochota poskytnout osobní data 

se naopak SizeID přímo týká, protože pracuje s tělesnými mírami, což může být pro 

některé potenciální uživtele příliš osobní údaj. 

Cíle případové studie jsou popsání konkrétního případu customizace, 

zodpovězení výzkumné otázky a vznesení doporučení pro firmu a předpokladu dalšího 

vývoje zkoumaného sektoru. 

6 Případová studie 

 (následující data pocházejí z webové prezentace SizeID, z interních údajů o 

společnosti, z rozhovorů se zakladateli, Adama Bičiště a Jakubem Šindelářem, z 

coworkingových programů a z analýzy samotných kanálů) 

 

6.1 Představení SizeID 

SizeID je česká společnost start-upového charakteru. Jedná se o službu, která 

dokáže na základě standardizovaných tabulek doporučit uživateli správnou velikost 

oblečení. Tuto službu může využívat každý uživatel internetu, který si změří a uloží své 

tělesné míry. Následně si může nechat doporučit správnou velikost na webové stránce 

SizeID, která má v databázi přes 350 značek oblečení. Služba je dostupná také v podobě 
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mobilní aplikace. Třetím místem, kde mohou uživatelé SizeID používat, jsou e-shopy. 

Módní e-shopy službu implementují přímo do svého obchodu a zákazník si může ověřit 

správnou velikost dříve, než si produkt objedná. 

 

Historie 

Společnost Wavevision, která je nad nynější SizeID, se koncem roku 2012 začala 

zabývat novým projektem. Mělo se jednat o virtuální zkušební kabinky. Tento nápad 

byl prvním krokem k SizeID. Postupným pozorováním vývoje trhu zakladatelé Adam 

Bičiště a Jakub Šindelář postupně došli k jakési první verzi služby SizeID. Ta byla 

připravena na konci dalšího roku. V té době také začala komunikace s e-shopy a byla 

zahájena uživatelská testování. Díky tomu bylo možné ověřit funkčnost služby. Zpětná 

vazba od prvních uživatelů byla zdrojem motivace k přepracování business modelu. 

Společnost SizeID byla oficiálně založena 30.9.2013, teprve rok 2014 ale 

znamenal sestavení speciálního týmu pro SizeID a skutečný „rozjezd“ služby.  

 

Funkce 

Velikostní profil 

Téměř každý výrobce oblečení či obuvi používá svůj vlastní systém určování 

velikosti. Hlavním posláním SizeID je právě sjednocení těchto způsobů a zavedení 

vlastního popisu velikosti postavy. Sjednocením velikostních tabulek fungujících 

značek SizeID buduje vlastní rozsáhlou databázi standardizovaných velikostních 

specifikací. V současnosti databáze SizeID čítá více než 400 značek oblečení. 

 

Doporučení velikosti 

Speciální algoritmus doporučí uživateli tu nejvhodnější velikost. Bere přitom 

v potaz typ oblečení (uživatel si zvolí, zda se jedná například o tričko či svetr) a 

zohledňuje způsob nošení tohoto kousku. Následně je uživateli zobrazen výsledek, který 

uvádí detaily vhodnosti několika velikostí pro uživatele. Ten má možnost sám zvolit 

velikost podle vlastních preferencí v nošení.  

 

Doporučení velikosti pro druhé 

Kromě možnosti nechat si doporučit velikost pro sebe nabízí SizeID také 

doporučení velikosti pro druhé, tedy rodinu či přátele, kteří s uživatelem své SizeID 

nasdílí. Je důležité zdůraznit, že nasdílením se uživateli pouze otevře možnost nechat si 
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doporučit velikost pro jiného uživatele, avšak nemůže zobrazit přímo údaje o tělesných 

mírách. Ty jsou jako citlivý údaj zcela v bezpečí. Díky této funkci odpadá zklamání 

z nepadnoucího dárku. 

 

SizeID for Business 

SizeID for Business je řešení pro e-shopy vzniklé nad platformou SizeID. Jedná se o 

soubor nástrojů pro zvýšení konverzí, snížení vratkovosti a pro lepší zážitek z nákupu. 

Provozovatel e-shopu si na webové stránce SizeID může vytvořit obchodní účet. 

Mezi přínosy produktu pro e-shopy patří více objednávek, méně vráceného zboží, 

přístup k API, maximální přizpůsobení a mnoho dalších. V základním tarifu je SizeID 

for Business navíc zdarma. Tarify se poté vybírají podle objemu, který e-shop vyčerpá, 

tedy podle počtu aktivních velikostních tabulek, počtu doporučení velikosti a počtu 

požadavků na SizeID for Business API.  

 

Poslání a vize 

Poslání 

Jako své poslání neboli misi SizeID vidí co nejlépe vnímat rychlý vývoj e-

commerce, změny nákupních návyků a chování zákazníků. Zájem o nákupy přes 

internet se stále zvyšuje, integrace moderních technologií do tohoto procesu je však 

ještě stále problematická. Společnost se zde zaměřuje na odvětví oblečení, kde je pro 

zákazníka velkým problémem právě výběr vhodné velikosti. SizeID nechce usnadnit 

nákup oblečení pouze na internetu, ale také v kamenných prodejnách. Nechce 

zjednodušit jen nákup pro samotného zákazníka, ale i pro jeho blízké. 

 

Vize 

Společnost chce na jednoduchém principu propojovat uživatele s existujícími 

velikostními tabulkami oblečení. Jen málo zákazníků využívá tabulky uvedené přímo na 

e-shopech, protože jsou nesrozumitelné a nejednotné. Zákazníci takovým tabulkám 

obvykle nerozumí a objednávají „naslepo“. Vizí SizeID je stát se globálním leaderem 

v oblasti velikostních standardů oblečení. Svým uživatelům si přeje nabídnout snadnou 

službu, která jim doporučí vhodnou velikost oděvů kdykoli a kdekoli. SizeID si klade za 

cíl stát se běžnou součástí nákupu oblečení. 
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6.2 Marketingový mix 

Produkt 

Produkty SizeID jsou celkem tři. Jedná se o webovou stránku s doporučením 

velikosti pro uživatele, mobilní aplikaci pro uživatele a SizeID for Business, tedy službu 

přímo na e-shopu. 

Cena 

Zatímco první dva zmíněné produkty jsou zdarma, třetí je zpoplatňován podle 

platného tarifu. Při deseti aktivních tabulkách, stu doporučení velikosti a tisíci 

požadavcích na API je tarif zdarma, tedy Free, cena stoupá přes Basic, Standard a Profi 

až k Ultimate, nejdražšímu tarifu s třemi sty aktivních tabulek, deseti tisíci 

doporučeními a sto tisíci požadavky na API. Měsíční paušál za tarif Ultimate činí 2490 

Kč. 

Distribuce 

Vzhledem k tomu, že je služba dostupná na internetu, přístup zákazníka k produktu 

je velmi snadný. Produkt může využívat každý uživatel internetu, jak z počítače, tak i z 

mobilního telefonu.  

Lidé 

V tomto ohledu je SizeID jako služba specifické, protože se uživatelé běžně do 

osobního kontaktu s týmem SizeID nedostávají. Ten nastává téměř výhradně v 

momentě, kdy má provozovatel e-shopu zájem o implementaci SizeID, ani v takovém 

případě se však nesetkává se zaměstnaneckým  týmem, ale pouze se zakladateli SizeID, 

Adamem Bičiště a Jakubem Šindelářem. Lidský faktor tedy nehraje klíčovou roli. 

 

Materiální prostředí 

Materiální prostředí představuje pro klienty z řad provozovatelů e-shopů kancelář 

SizeID.  V případě uživatelů je materiálním prostředím rozhraní webu či aplikace, na 

které si nechávají velikost doporučovat. 

 

Procesy 

Procesy představují v případě business klientů především porozumění službě, která 

je poměrně intuitivní. Pro uživatele, který si chce nechat doporučit velikost je to 

například registrace, která však není povinná. Nejtěžším procesem, který uživatele 

odrazuje, se ukázalo být samotné naměření základních tělesných měr. SizeID se tento 
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proces snaží zjednodušit tím, že na svém webu pomocí obrázků s popisky přesně 

vysvětluje, jak správně miry naměřit. 

 

Marketingová komunikace 

SizeID pro svou komunikaci využívá kanály, které je třeba jednotlivě rozebrat, aby 

bylo možné doporučit změny. Jednotlivé kanály se mohou částečně prolínat, výčet proto 

zahrnuje také PR aktivity. 

 

Online 

Sociální sítě 

Sociální sítě jsou pro SizeID místem časté komunikace. Setkává se zde jak s 

odborníky se zájmem o e-commerce, tak s veřejností. Jakožto malá firma s omezeným 

rozpočtem vnímá SizeID především výhodu sebeprezentace zcela zdarma, nebo za 

nízký poplatek v případě placených reklam na Facebooku.  

SizeID má kromě rozebíraného Facebooku a Twitteru založen take účet na Instagramu, 

ale ve zkoumaném období jej nevyužívala a proto se mu práce nevěnuje. 

Facebook 

Facebook je pro SizeID klíčovým kanálem mezi sociálními sítěmi a je proto v této 

práci rozebrán vice do podrobna. 

Cílů komunikace na Facebooku si SizeID vymezila šest: 

1. Informovat 

2. Inspirovat 

3. Bavit 

4. Komunikovat 

5. Propojit všechna užívaná sociální média 

6. Propagovat 

Jako cílovou skupinu na Facebooku SizeID vidí mladé muže a ženy, přibližně ve 

věku 17 – 35 let. SizeID při komunikaci užívá tykání, vyjadřuje se poloformálně a na 

přátelské bázi. Chce se tak fanouškům přiblížit a hovořit jejich jazykem. Podstatné je, 

aby nemuseli sdělení rozklíčovávat. SizeID se snaží dodržovat šest principů nakažlivého 

obsahu: korektnost, jednoduchost, překvapivost, emotivnost, věrohodnost, příběhovost. 

Hlavními typy příspěvků jsou milníkové a reklamní či engagement příspěvky. Pak se 

mohou objevit různé další, například videa či sdílený obsah. Příspěvek SizeID obvykle 
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doprovází obrázkem. V příspěvcích užívá také emotikony a tagy, tedy označení míst, 

firem, partnerů, e-shopů apod. 

Ve sledovaném období jsou zřejmé určité změny v komunikaci na Facebooku. 

Zatímco v roce 2013 přidala společnost jediný příspěvek, ohlašující její založení 

(Příloha 1), v následujícím roce se už příspěvky objevují pravidelně. Je zde zřetelná 

snaha prezentovat SizeID jako něco nového a revolučního, tým okolo služby se pak 

prezentuje jako silně angažovaný a nadšený. Příspěvky silně ovlivňuje fakt, že se jedná 

o novinku, kterou velká část čtenářů příspěvků ještě nezná. Text je proto obvykle spíše 

informační či připomínkový, vysvětlující principy SizeID, z hlediska milníků ještě není 

mnoho co sdělit. Z toho důvodu je zde například spojení SizeID s aktuální oslavou 

sedmnáctého listopadu (Příloha 2). Ani rok 2015 neznamenal pro SizeID příliš mnoho 

novinek, Facebooková stránka se ale jeví jako poměrně aktivní. Příspěvky jsou 

obsahově především připomínkové, časté jsou také vtipy s módní tématikou a opět se 

objevuje propojování SizeID s aktualitou, tentokrát s Mezinárodním dnem žen (Příloha 

3). Nově se objevují také soutěže, jejichž cílem je získat nové registrace na SizeID, na 

Facebooku pak získat větší engagement u příspěvku a větší počet fanoušků, dále také 

šířit povědomí o SizeID. Výhry představují dárkové poukazy na nákup oblečení, u 

kterého již SizeID dokáže doporučit velikost, takže si výherci mohou funkci rovnou 

vyzkoušet a předat svou zkušenost dál ústní formou. Teprve v roce 2016 zaznamenalo 

SizeID  výraznější úspěch ohledně uvádění novinek, příspěvky na Facebooku jsou tak 

mnohem častěji milníkové a mají vyšší informační hodnotu. Tyto příspěvky se ukázaly 

jako úspěšnější, než různé příspěvky o módě, které na fanoušky mohly dělat dojem, že 

SizeID nemá co sdělit. Výraznou podporu fanoušků zaznamenaly příspěvky týkající se 

kampaně na investičním portálu Fundlift, kde se SizeID na konci roku 2016 podařilo 

získat čtyři miliony korun (Příloha 4). 

Co se týče frekvence, zejména v roce 2015 se společnost snažila přispívat 

jedenkrát týdně, avšak příspěvky tvořené „násilně“ postrádaly informační hodnotu a ne 

vždy zaznamenaly úspěch. Rok 2016 tedy přinesl změnu v komunikaci a společnost 

momentálně komunikuje téměř výhradně tehdy, kdy je co sdělit, neboť ze zkušenosti 

z předchozích let tým usuzuje, že fanoušci SizeID oceňují kvalitu více než kvantitu. 

Placenou propagaci nastavuje společnost pouze u příspěvků, které jsou 

smysluplné i při vytržení z kontextu facebookové stránky SizeID. Musí přinášet 

uživatelům relevantní informace či jiný obsah spojený se službou. Cílení propagace je 

nastavováno vždy dle povahy příspěvku, obvykle buď fanouškům stránky, jedná-li se o 
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post spíše připomínkového charakteru, nebo naopak uživatelům, kteří SizeID neznají, 

je-li cílem oslovit prostřednictvím postu nové fanoušky. Ve druhém případě se cílení 

upřesňuje také pomocí zájmů uživatelů, pohlaví, věku apod. Propagovaný příspěvek je 

obvykle spouštěn ve špičce, to znamená v pátek brzy odpoledne, nastavován je pak od 

pátku do neděle (Příloha 5). 

Twitter 

Na Twitteru se objevují některé příspěvky, které SizeID sdílí na Facebooku, 

často ale ve zkrácené verzi, a to z důvodu omezeného počtu znaků. Odezva je zde 

výrazně menší než na Facebooku, což lze přičíst obecně větší oblibě Facebooku v 

Česku. 

SizeID je na Twitteru více v kontaktu s potenciálními business klienty, než s 

koncovými uživateli. Jako svou cílovou skupinu zde vidí muže a ženy ve věku přibližně 

17-40 let, aktivní online a technicky zdatné, především potenciální partnery a investory. 

Snaží se budovat si image mladé a svěží společnosti, která se zajímá o svět módy, do 

něhož se řadí pro své působení na fashion e-shopech. Proto často retweetuje příspěvky 

módních účtů. Snaží se svou komunikací vyvolávat reakce, příspěvky mají call-to-

action charakter.  

Cíle komunikace Twitteru má SizeID shrnuty v následujících bodech: 

1) Informovat o službě SizeID (jak funguje, co všechno umí, jak ji používat) 

2) Informace ze zákulisí SizeID (co a jak děláme, plánujeme) 

3) Informovat o zajímavostech z oboru módy, nakupování, velikostí 

4) Komunikace s cílovou skupinou 

5) Prostředek zpětné vazby 

6) B2B 

Většina příspěvků SizeID na Twitteru využívá možnosti označovat další 

profily, jako jsou partneři či spolupracující projekty (Příloha 6). 

 

Webová stránka 

Webová stránka SizeID je hlavním místem, kde se sdružují veškeré hlavní 

informace. Jsou zde odkazy na všechny sociální sítě, na kterých lze SizeID nalézt. V 

roce 2016 se zde nově objevil také odkaz na SizeID Knowledge Base, malou módní 

encyklopedii sdružující informace z oblasti módy. Smyslem je vytvořit komunitu lidí se 

zájmem o módu kolem služby SizeID, kteří budou na webovou stránku chodit také za 

účelem přečtení článků, ne jen kvůli doporučení velikosti. Čtení krátkých článků na 
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stránce je zcela zdarma. Čtenář zde může nalézt informace o značkách z databáze 

SizeID, výčet módních stylů nebo praktické návody, například jak uvázat kravatu 

(Příloha 7). 

 

Blog 

V rámci vytváření komunity kolem SizeID má společnost také vlastní blog, kam 

přispívá spíše nepravidelně, v případě významných událostí a novinek. 

I zde používá poloformální jazyk, články jsou psané subjektivně. Funkce blogu je 

informační, edukační, zábavná a inspirační (Příloha 8). 

 

Newslettery 

Direct maily a newslettery používalo SizeID ve sledovaném období jen velmi 

okrajově.  

Poslední hromadná korespondence za toto období byla vedena v souvislosti se 

vstupem SizeID na investiční portál Fundlift (Příloha 9). Obecně se společnost spíše 

drží filozofie své uživatele příliš nezatěžovat obchodními či reklamními sděleními. 

 

Spolupráce s Youtubery  

SizeID se během let 2014 a 2015 podařilo navázat komunikaci s některými 

českými Youtubery, kteří službu následně zmínili ve svém videu.  

První video pochází z produkce TVTwixx. Bylo zveřejněno 22.12.2014 a během 

sledovaného období získalo přibližně 200 000 zhlédnutí. Youtubeři ve videu zdůrazňují 

závažnost výběru správné velikosti prostřednictvím scénky, v níž se aktér neustále 

špatně obléká. SizeID je v podstatě věnován celý obsah videa a v popisu mohou 

sledující najít také odkaz na web SizeID. 

Druhé video natočila Youtuberka vystupující pod jménem Petralovelyhair, která 

vzala na nákupy výherkyni jedné ze zmíněných soutěží, které SizeID uváděla na svém 

facebookovém profilu. Video bylo zveřejněno 8.2.2015 a během sledovaného období 

získalo téměř 50 000 zhlédnutí. Petra na začátku videa zmiňuje službu SizeID a v 

rychlosti vysvětluje, v čem spočívá. Název služby je během videa zmíněn ještě dvakrát. 

Bohužel během nákupů aktérky nevyužívají SizeID mobilní aplikaci, ale oblečení si 

zkouší obvyklým způsobem v kabinkách. V popisu videa je nicméně odkaz na web 

SizeID.  



   

 

32 

  

Podle zakladatelů SizeID byla videa velkým přínosem a bezprostředně po jejich 

zveřejnění zaznamenal web SizeID tisíce registrací. 

6.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník (Příloha 9) týkající se vztahu respondentů ke customizaci online 

nakupování a zveřejňování osobních dat byl vyvěšen na internetu po dobu tří týdnů. 

Vzorek 350 respondentů se skládal z 250 žen, 98 mužů a 2 respondentů řadících se 

k jinému pohlaví. Dosažené vzdělání většiny respondentů bylo buď středoškolské 

s maturitou (57,4 %), nebo vysokoškolské (32,6 %). Věk respondentů ve většině 

případů spadal do kategorie 21-28 let (63 %), nebo 15-20 let (20,3 %). Vzorek považuji 

pro účely této práce za dostatečně reprezentativní, neboť daná věková skupina je obecně 

na internetu velmi aktivní a otázky týkající se online nakupování jsou pro ni tedy 

relevantní. Navíc se jedná o skupinu se zájmem o módu. Dotazník vyplnilo více žen než 

mužů, ani to ale nepovažuji za fakt znehodnocující výsledky dotazníku, protože údaje o 

uživatelích SizeID potvrzují, že se nejčastěji jedná právě o ženy (9133 registrovaných 

uživatelek oproti 3420 mužům, 1476 pohlaví neuvádí) jejichž věk se nejčastěji pohybuje 

v rámci těchto dvou věkových skupin.  

Většina respondentů pocházela z velkého (43 %), či malého města (38,4 %), 

menšina pak z vesnice (18,1 %). Zájem o módu či oblékání označila většina 

respondentů na stupnici od 1 (žádný) po 5 (velký) číslicí 4 (34,3 %) nebo 3 (29,1 %). 

Z dat vyplývá, že nákupy módy online oproti kamenným prodejnám zatím nevítězí. 30 

% respondentů nakupuje stejně často v kamenném obchodě a na e-shopu, 45 % uvádí 

jako častější volbu kamenný obchod. Pouze online nakupuje oblečení pouhé 1 % 

dotázaných, alespoň někdy 85 %.  

Jedním z důvodů obliby fyzického nákupu je pravděpodobně problém s výběrem 

správné velikosti, který od nákupu online zcela odrazuje 17 % respondentů. Celých 91 

% uvedlo, že se s tímto problémem alespoň někdy setkává. Vracení zboží objednaného 

přes internet, jehož důvodem může být například nevhodně zvolená velikost, od tohoto 

způsobu nákupu zcela odrazuje 15,5 %. 78 % respondentů se s tímto problémem 

setkává.  

Odpovědi na tyto otázky lze porovnat s výzkumem, který tým SizeID provedl před 

spuštěním služby. V roce 2012 nakupovalo na internetu jen 57 % respondentů. 88 % 

uvádělo jako důvod obavy z online nakupování právě nesnáze při výběru vhodné 
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velikosti, 80 % se s tímto problémem setkávalo (SizeID Blog, 2015). 

Od výzkumu prováděného společností SizeID před pěti lety silně vzrostla popularita 

online nakupování – z téměř poloviny nikdy nenakupujících online zbylo pouhých 14,5 

%. Procento respondentů setkávajících se s obtížemi výběru správné velikosti je 

v současném průzkumu lehce vyšší, to může být ale způsobeno také faktem, že více 

dotázaných nakupuje online.  

Celkem pět otázek v dotazníku se zabývalo vztahem respondentů k dalším 

nabídkám ze strany e-shopu. Situaci, kdy e-shop před uskutečněním objednávky nabízí 

další produkty, například označené jako hodící se k již vybranému zboží, považuje 32 % 

za do určité míry obtěžující. 47 % se k nabídkám staví neutrálně, do nějaké míry je 

oceňuje 20 %. Pouhá 2 % uvádí, že si na základě těchto doporučení často zakoupí další 

produkt. Pokud by však e-shop umožňoval vyplnění dalších preferencí, jako je 

například značka oblečení, barva apod., na základě kterých by zákazníkovi doporučoval 

další oblečení, ocenilo by to do nějaké míry 69 % dotázaných, 25 % by nabídky 

dokonce vnímalo velmi pozitivně. 15 % by funkci naopak považovalo za do určité míry 

obtěžující. 25 % se k možné inovaci staví neutrálně.  

Pokud by e-shop nabízel po přihlášení rovnou produkty ve velikosti vhodné pro 

zákazníka, 66 % dotázaných by to do nějaké míry ocenilo. Obtěžováno by se funkcí 

cítilo jen 12 %. Výrazně kladný ohlas měla v dotazníku otázka týkající se slevových 

akcí na e-shopu, které by zákazníkovi automaticky zobrazovaly pouze zboží ve správné 

velikosti. 81 % by funkci ocenilo, 56 % možnost označilo za velmi užitečnou a 

usnadňující nákup.  

Data získaná z odpovědí na tyto čtyři otázky ukazují velký potenciál pro 

budoucnost SizeID na e-shopech. Je zde dokonce prostor pro zavedení dalších doplňků, 

které by zákazníkům zjednodušovaly nákup.  

Newslettery zasílané zákazníkům e-shopy, na nichž v minulosti nakupovali, do nějaké 

míry obtěžují 60 % respondentů, jen 14 % je nějakým způsobem oceňuje. V případě, že 

by však byly více customizované, například by nabízely zboží z nové kolekce 

v odpovídající velikosti, nějakým způsobem by je ocenilo 45 %. 35 % by však stále do 

nějaké míry obtěžovaly. 30 % by se k nim stavělo neutrálně.  

I z těchto odpovědí je znatelný kladný přístup ke customizaci, je však patrné, že 

newslettery nejsou obecně oblíbenou formou kontaktu a i přes jejich zjevnou užitečnost 

by se jimi stále velká část zákazníků cítila obtěžována.  
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Z dat zřetelně vyplývá, že zákazníci oceňují snahy o větší customizaci a jsou si 

vědomi benefitů, které jim customizované nabídky oproti masovým poskytují.  

Pouze 24,7 % respondentů označilo využívání Zásilkovny, strategického partnera 

SizeID, na stupnici číslicí 4 nebo 5, tedy ji alespoň někdy využívají. Celých 32,5 % 

uvedlo, že Zásilkovnu nevyužívá vůbec, dalších 19,4 % odpovědělo číslicí 2, tedy skoro 

vůbec. 

Další otázky byly věnovány ochotě uvádět potřebná data a schopnosti zaznamenat 

pravdivé preference, což jsou základní předpoklady úspěšné customizace.  

68,5 % uvedení svých tělesných měr pro potřeby funkce doporučení velikosti (bez 

zveřejnění údaje pro třetí strany) absolutně nepovažuje za příliš osobní, celkem se 

k otázce staví pozitivně 88 %. Co se týče úmyslné úpravy dat o tělesných mírách, aby 

působily lépe, 90,5 % by je spíše nebo zcela jistě neupravilo. Výsledky práce SizeID by 

tedy neměly být příliš ovlivněny neochotou uvést pravdivé informace ze strany 

zákazníků. 

Uvádění údajů o svých nákupních preferencí vnímá 37 % neutrálně, 43 % do určité 

míry pozitivně a jako možnost přístupu k benefitům, 19 % do nějaké míry negativně. 

Možnost zneužití osobních údajů uváděných na internetu obecně vidí jako určitou 

hrozbu 43 %, 25 % se možného nebezpečí spíše nebo vůbec neobává. 

I tato data hovoří pro službu SizeID pozitivně. Data, která její správné fungování 

vyžaduje, nemají respondenti obavu vyplnit a uvedli by je správně. Obecně se 

respondenti stavěli pozitivně i k uvádění údajů o nákupních preferencích, čehož by 

mohla společnost využít a získávat od svých zákazníků více dat. Všeobecná otázka na 

obavy z uvádění osobních údajů přinesla méně vstřícné odpovědi, dá se ale 

předpokládat, že v případě důvěry v SizeID zákazníci údaje bez obav vyplní.  

7 Závěrečná analýza a komunikační doporučení 

 

V průběhu sledovaného období je z komunikace SizeID zřetelný vývoj. Zatímco 

v roce 2013 společnost jen ohlásila své založení na sociální síti Facebook, během let 

2014 a 2015 se stala aktivní kromě Facebooku také na Twitteru a podařilo se jí 

vybudovat fanouškovskou základnu. V tomto období se společnost soustředila 

především na B2C sektor, proto se na Facebooku objevovaly vysvětlující a informační 

příspěvky, nebo soutěže vybízející k registraci na SizeID. Zakladatelé také neváhali 
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investovat do propagace SizeID ve videích na Youtube, která byla podle jejich slov 

nejnákladnějšími prvky z celé dosavadní komunikace, ale také nejúspěšnějšími. 

Prostřednictvím videí zveřejněných populárními Youtubery se podařilo proniknout 

k mladému publiku.  

V roce 2016 nabrala komunikace spíše B2B směr. SizeID mělo v té době přibližně 

13 000 registrovaných uživatelů, proto se tým poměrně logicky rozhodl neinvestovat do 

získávání dalších uživatelů, ale věnovat se spíše komunikaci s platícími e-shopy. Na 

facebookovém profilu za rok 2016 tedy nenajdeme žádnou soutěž pro uživatele, ale 

spíše milníkové příspěvky, mezi jejichž cíle patřila prezentace SizeID jako 

progresivního start-upu, s nímž se vyplatí spolupracovat. Budování image SizeID 

vyvrcholilo úspěšným zafinancováním částky čtyř milionů korun na investičním portálu 

Fundlift. Prostředky získané investicemi mají být využity částečně právě na rozšíření 

marketingových aktivit. 

Co se týče sociálních sítí, B2B oblast by bylo vhodné více podpořit aktivitou na 

Twitteru, který v současnosti působí jen jako doplňkový kanál SizeID, sloužící téměř 

výhradně pro repostování obsahu z Facebooku ve zkrácené verzi.  

Na Facebook bych doporučila částečně vrátit i soutěžní příspěvky, zaměřené na 

uživatele SizeID. Kromě primárního cíle – získat další registrované uživatele – 

zaznamenaly tyto příspěvky ve všech případech poměrně výrazný engagement.  

SizeID by mělo v současnosti využít získaný kapitál a rozšířit své aktivity i mimo 

sociální sítě, které byly za uplynulý rok téměř výhradním místem komunikace. Velmi 

kladně hodnotím proběhlou spolupráci s Youtubery. Zmínění soutěže na Facebooku a 

následný nákup v obchodu se značkou podporovanou SizeID Advisorem bylo dobrým 

pokusem o propojení více kanálů, vidím zde ale větší potenciál, který nebyl zcela 

využit. Používání SizeID Advisoru přímo ve videu by bylo pro SizeID přínosnější. 

Navrhuji navázat opět spolupráci s Youtubery, a to z módního sektoru, kde se nejvíce 

prolínají sledující s cílovou skupinou SizeID.  

Pro SizeID je charakteristická velká anonymita, absentuje zde osobní kontakt. 

Doporučila bych organizaci eventu, kde by se uživatelé setkali přímo s týmem, hlavní 

náplní akce by pak mohlo být naměření tělesných měr a založení profilů zájemcům, 

čímž by mohla být překonána největší bariéra, tedy neochota si vlastnoručně míry 

změřit. Event jakéhokoli charakteru by přispěl také k ústnímu šíření zkušeností se 

SizeID. 
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Zásilkovna, kterou SizeID považuje za svého nevlivnějšího partnera, vyšla 

z dotazníku jako velmi málo využívaná. Z hlediska zaměření se ale jedná o velmi 

výhodnou alianci, obě společnosti by proto měly zvážit silnější komunikaci této 

spolupráce. 

Vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření bych doporučila zvážit spolupráci 

s partnerskými e-shopy v podobě customizovaných newsletterů. SizeID by mohlo část 

kapitálu využít také na vývoj dalších customizačních prvků pro e-shopy, neboť 

výsledky průzkumu zde ukazují na nevyužitý potenciál. Nový produkt SizeID by mohl 

zaznamenat další zákazníkovy preference, newslettery z e-shopů by pak zákazníkovi 

nabízely nejen zboží ve správné velikosti, ale například i z oblíbené kolekce či 

v oblíbené barvě, na které právě probíhá nějaká akce. 

Závěr 

Cílem práce bylo odpovědět na výzkumnou otázku "Jaký je vztah mezi mírou 

customizace a ochotou zákazníka poskytnout osobní údaje?", analyzovat komunikaci 

společnosti SizeID, navrhnout změny a určit pravděpodobný další směr customizace 

online nakupování.  

Z provedeného dotazníkového šetření vyplývá pozitivnější vztah zákazníků 

k uvádění osobních údajů, než jsem po zpracování teoretické části, vycházející také 

z některých studií zkoumajících podobné jevy, předpokládala. Zdá se, že zákazníci mají 

schopnost odlišit „spam“ od customizovaného sdělení, jsou si vědomi benefitu, které 

jim customizace může přinášet a jsou ochotni výměnou sdílet svá osobní data. 

Případová studie popisuje konkrétní případ customizace, kdy má zákazník 

možnost výsledky poskytnutí svých dat vidět okamžitě, není proto možné závěry z této 

studie aplikovat na všechny případy customizace.  

Přístup respondentů ke customizaci také dává vzniknout nápadu, zda by SizeID, 

služba doporučující online správnou velikost oblečení a bot, neměla jít ve vývoji ještě 

dál a nabídnout zákazníkům vyšší míru customizace.  

Společnost ve zkoumaném období komunikovala výhradně online, tedy 

především na sociálních sítích, v malé míře prostřednictvím newsletterů a ve dvou 

případech navázala spolupráci také s Youtubery. Vzhledem k proběhlé úspěšné 

investiční kampani jsem navrhla další komunikační doporučení, v nichž jsem zohlednila 

také výsledky průzkumu. 
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Porovnání průzkumu zveřejněného na blogu SizeID, provedeného v roce 2015 a 

dotazníku zveřejněného pro účely této práce je vidět určitý nárůst popularity 

nakupování online, přestože se jedná o rozdíl pouhých několika let. Do budoucna lze 

předpokládat pomalý odklon od kamenných prodejen, které jsou ještě stále hojně 

navštěvované, směrem k internetu, jehož výhody si zákazníci čím dál více uvědomují a 

umí z nich benefitovat. K tomu přispívá i neustálý pokrok informačních technologií a 

ustavičná snaha o usnadňování tohoto procesu zákazníkům. Výsledky této práce 

nastiňují, že e-commerce je velmi rychle se rozvíjející oblast a můžeme očekávat další 

proměny online nakupování a stále větší množství úspěšné a zákazníky oceňované 

customizace. 

 

Summary 

The aim of this work was to answer the research question „What is the 

relationship between the extent of customization and the customer’s willingness to 

provide personal data?“, to analyse the communication of SizeID company, to design 

some improvements and to prognose the most likely upcoming direction of 

customization of online shopping. 

The research done through a questionnaire suggests a more positive relationship 

of customers towards  providing their personal data, then I had expected after 

processing the theoretical part. It seems that customers are able to distinguish spam 

from a customized message, they are aware of the benefit offered by customization and 

they are willing to share their personal data in exchange. 

The case study describes a particular customization case, where the customer is 

able too see the results of data providing immediately, therefore i tis not possible to 

apply results of this study upon any customization case. 

The respondents‘ approach towards customization initiates ideas for SizeID to 

go further in development a offer its customers a higher customization rate, other then 

advising the right size of apparel and shoes. 

In the studied era, the company communicated exclusively online, mostly via 

social networks, a little through newsletters and in two cases cooperated with 

Youtubers. I suggested some more improvements in the area of communication, given 

the past successful investment campaign, considering the research results as well. 

Comparing a research posted on SizeID blog in 2015 and the research done for the 
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purpose of this work, we can see a certain increase in online shopping popularity, 

eventhough i tis just a few years difference. In the future, a slow decrease of the still 

very popular classical stores can be assumed, followed by an increase of internet 

popularity, while customers are becoming more and more aware of its advantages and 

know how to benefit from them. The constant development of informational 

technologies and a continual effort to make this proces easier for the customers are both 

adding up to it. The results of this work show customization as a rather quickly 

developping area, outlining further changes of online shopping and a growing amount 

of a successful customization appreciated by customers. 
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Příloha č. 9: Otázky položené respondentům v dotazníku (seznam) 

 

Demografické údaje 

 

1. Pohlaví 

Muž /žena / jiné 

2. Věk 

15-20 /21-28 /29-39 /40-54 /55 a více 

3. Vzdělání 

ZŠ /SŠ bez maturity /SŠ s maturitou /VŠ 

4. Vesnice /malé město (cca do 100 000 obyvatel) /velké město (cca nad 

100 000 obyvatel) 

5. Kam byste na stupnici od 1 do 5 umístili váš zájem o módu/oblékání? 

1 = žádný  5 = velký 

6. Jak často nakupujete oblečení online v porovnání s nákupem v kamenném 

obchodě? 

1 = pouze v kamenném obchodě 5 = pouze online 

7. Problém s výběrem velikosti 

1 = nikdy nemám  5 = mne zcela odrazuje od nakupování online 
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8. Na kolik vás obtěžuje vracení zboží objednaného online (např. z důvodu 

špatné velikosti)? 

1 = s tímto problémem se nesetkávám 5 = tento problém často 

řeším a od nákupů online mě odrazuje 

9. Jak často využíváte pro vyzvednutí zboží Zásilkovnu? 

1 = nikdy   5 = využívám výhradně Zásilkovnu 

10. Určitá služba na internetu řeší problém výběru velikosti, je však potřeba 

uvést své tělesné míry. Do jaké míry považujete tento údaj za příliš osobní 

(údaj není nikde zveřejněn pro třetí strany)? 

1 = nepovažuji to za příliš osobní  5 = službu bych kvůli tomu nevyužil 

11. Služba poskytuje návod, jak si míry správně změřit. Nakolik je možné, že 

byste úmyslně své míry upravili, aby působily lépe? 

1 = v žádném případě  5 = míry bych určitě upravil 

12. Jak vnímáte, pokud vám e-shop před uskutečněním objednávky sám nabízí 

další produkty (např. jako hodící se k produktu, který objednáváte, nebo 

objednané zákazníky, kteří si také koupili váš produkt)? 

1 = velmi mě to obtěžuje 5 = někdy si na základě doporučení koupím 

další produkt 

13. Zmíněná služba doporučení velikosti funguje také přímo na některých e-

shopech. Jak byste vnímali, kdyby vám e-shop po přihlášení rovnou nabízel 

produkty ve vaší velikosti? 

1 = velmi negativně   5 = takovou funkci bych ocenil 

14. V případě, že by e-shop po přihlášení umožňoval vyplnění dalších preferencí 

ohledně zboží (např. barva, značka, oblíbená kolekce, materiál, …) a na 

základě těchto údajů vám rovnou nabízel doporučené produkty pro vás, 

považovali byste to za: 

1 = velmi obtěžující, další údaje bych nevyplnil 5 = skvělou funkci, 

která by mi usnadnila nákup 

15. V případě slevových akcí nabídka obvykle neobsahuje všechny velikosti. To 

často zjistíte až po rozkliknutí produktu. Pokud by se vám v sekci slev 

rovnou nabídly jen produkty, které vám budou sedět, považovali byste to za: 

1 = obtěžující, narušující soukromí   5 = skvělou funkci, která by 

mi usnadnila nákup 
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16. Jak vnímáte e-maily s nabídkami e-shopů, na nichž jste v minulosti 

nakupovali (newslettery, slevové akce apod.)? 

1 = obtěžující, tyto e-maily neotevírám 5 = ocením, jsem-li takto 

kontaktován a často nabídku rozkliknu nebo i využiji 

17. Jak byste tyto e-maily vnímali, pokud by byly více customizované (např. 

rovnou nabídka vaší velikosti z nové kolekce)? 

1 = obtěžující a narušující soukromí  5 = ocenil bych to a nabídku využil 

18. Jaký je váš celkový vztah k poskytování údajů o vašich nákupních 

preferencích? 

1 = jakékoli poskytování údajů považuji za narušení soukromí 

5 = nemám problém poskytnout data a využívám benefitů, které mi to 

přináší 

19. Obáváte se obecně možnosti zneužití osobních údajů, které poskytujete na 

internetu? 

1 = ano, snažím se vůbec žádné údaje neposkytovat 5 = ne, této hrozby se 

neobávám 

 

 

 

 

 

 


