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Předslov
Knížka Miroslava Foreta Marketingový průzkum je stručným a srozumitelným seznámením 
s marketingovým výzkumem. Nevyžaduje žádné velké předchozí znalosti a krok za krokem, 
s použitím mnoha příkladů, oslovuje široký okruh zájemců o tuto problematiku. 
Hlavní proud výzkumu veřejného mínění a spotřebitelského chování se od třicátých let 20. 
století rozvíjel především v USA a do Evropy široce pronikal hned po II. světové válce. Čes-
koslovensko tento nástup včas zachytilo. Ústav pro výzkum veřejného mínění u nás vznikl 
v roce 1946 a patřili jsme mezi průkopníky tohoto oboru v Evropě. Únorový komunistic-
ký převrat však zkoumání názorů široké veřejnosti učinil ráznou přítrž: Cožpak bylo třeba 
zkoumat veřejné mínění po buržoazním způsobu, když komunistická strana jako předvoj 
dělnické třídy a její názory a stanoviska byly živým ztělesněním odvěkých přání a tužeb lidu? 
Zatímco na Západě se problematika veřejného mínění vyučovala na školách a  týmy od-
borníků získávaly praktické zkušenosti v terénu, u nás nebylo nic. Trochu jsme se nadechli 
v druhé polovině šedesátých let – výzkum veřejného mínění se tu a tam prosadil, ale byl opět 
udušen obdobím normalizace v sedmdesátých letech. A právě koncem let sedmdesátých se 
v rozvinutých západních zemích s velkou silou a svým způsobem převratně prosazují mar-
ketingové postupy. Svět se totiž stává propojenější, moderní technologie se uplatňují i tam, 
kde dosud neměly tradici. Prostě vzniká situace, kdy vyrobit umí leckdo leckde, ale z výrob-
ku udělat ceněné zboží umí jen málokdo. 
V posledních dvaceti letech u nás již velká část lidí ví, že vyrobit není tak velký problém 
jako prodat. Mimochodem, vzpomínáte na to, jak jsme byli hrdi na své „rodinné stříbro“, 
tradiční značky a produkty, o nichž jsme věřili, že dobrá kvalita se prodává sama? Křišťálové 
sklo, ušlechtilá ocel, tradiční porcelán, skvělé pivo? Prostě nám ujel vlak a teprve dodatečně 
doháníme to, co jsme v letech osmdesátých a devadesátých zanedbali. 
Budeme jistě dohánět dlouho, ale je třeba s tím začít. Knížka M. Foreta je k tomu užitečným 
krůčkem.

Jan Hartl
ředitel

STEM, s. r. o. – Středisko empirických výzkumů

www.stem.cz

1
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Úvod
Veškerý marketing neznamená vlastně nic jiného, než znát a dokázat uspokojovat potřeby 
a přání zákazníků lépe, než to dělá konkurence. V tom tkví podstata marketingu i určující 
význam a úloha zákazníků pro veškerý další chod podniku. Proto je pro podnikatele a ma-
nažery tak důležité sledovat situaci na trhu – tedy především své zákazníky a konkurenty. Na 
těchto znalostech závisí úspěch jejich další činnosti.
 K poznávání zákazníků jsou nejvhodnější metodologicky propracované nástroje a postupy 
marketingového výzkumu. Umožňují, jak si ukážeme v dalším výkladu, objektivnější a sys-
tematičtější poznání potřeb, přání, očekávání a spokojenosti našich zákazníků. Přitom není 
až tak podstatné, jestli s nimi komunikujeme osobně (přímo z očí do očí) nebo zprostřed-
kovaně přes nejrůznější vymoženosti současné komunikační a výpočetní techniky, jako jsou 
databáze, internet, telefon apod. Základní principy, tedy přínosy i omezení nástrojů a postu-
pů marketingového výzkumu při poznávání zákazníků zůstávají v zásadě stejné.
Předkládaná publikace je určena zejména těm zájemcům, kteří chtějí být poučenými za-
davateli marketingového výzkumu, případně dokonce realizátory vlastního jednoduchého 
průzkumu. Pro ně je v  textu zvýrazněno více než dvacet rad pro začátečníky. Snahou je 
poskytnout alespoň základní představu o metodologických nárocích empirického zkoumá-
ní zákazníků. Často se má mylně za to, že marketingový výzkum je pouhé vymýšlení otá-
zek a nahodilé rozdávání dotazníků. V následujícím textu jde naopak o to, aby byl čtenář 
schopen zasvěceně posoudit vhodnost praktického použití jednotlivých nástrojů (technik) 
a  postupů marketingového výzkumu, zejména s  ohledem na aplikaci získaných výsledků 
v konkrétní marketingové činnosti. Jedná se tedy o stručné uvedení do problematiky mar-
ketingového výzkumu. Pro větší názornost a inspiraci je v textu rovněž zvýrazněno více než 
dvacet příkladů konkrétních praktických problémů. Vycházejí zejména z výzkumů řešených 
v Mezinárodním institutu marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). K ověření toho, 
jak a nakolik byl výklad čtenáři správně pochopen, má zase posloužit více než osm desítek 
otázek k zamyšlení na konci jednotlivých kapitol. 
V každém případě by se čtenáři měli z následujícího textu poučit především o tom:

� jak získávat data o svých zákaznících (v kapitolách 3, 4 a 5),
� jak shromážděné údaje statisticky zpracovat a vyhodnotit (v kapitole 6),
� a hlavně, jak z těchto poznatků vytěžit nové konkrétní nápady a praktická doporučení 

pro manažerskou a marketingovou činnost (v kapitole 7).
Marketingový výzkum se využívá k poznávání názorů a přání zákazníků nejen v případě 
komerčních, podnikatelských subjektů, ale stále častěji také u institucí neziskového sektoru 
a veřejné správy. Proto v následujícím textu budou uváděny příklady z obou oblastí – tedy 
jak z  prostředí podnikatelského (Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, Veletrhy 
Brno, Vinařské a kulturní centrum Sádek a pivovar Starobrno), tak ze sféry veřejné správy 
(radnice v Brně, Dačicích a ve Znojmě).
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Nové vydání přináší oproti předchozímu jen drobná zpřesnění a aktualizace, například 
v podobě profi lu návštěvníků Znojma, zkoumání docházky, dojížďky zaměstnanců do práce 
nebo příkladu „haló efektu“.

Brno, červen 2012            M. F.

Úvod
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Poznávání zákazníků
Poznávání zákazníků má nepochybně velmi dlouhou historii. Pravděpodobně už od po-
čátků lidské společnosti si již první výrobci a obchodníci museli všímat svých zákazníků. 
Především pozorovali, jak reagují na předloženou nabídku, jak si vybírají nabízené zboží 
a současně také naslouchali a registrovali, co by chtěli a potřebovali. 

Příklad 1. 1 Poznávání trhu za polárním kruhem
Svůj přístup k zákazníkům za polárním kruhem na přelomu 19. a 20. století shrnul cestovatel, lovec a obchodník Jan 
Welzl (1868 – 1948) do následující věty: „Dívali jsme se, kde je málo potravin, kde je draho, kam se zase hrnou zlato-
kopové, a všelijaké takové věci, které nás, rozumí se, velice zajímaly, protože jsme si mohli prodejem úlovků přivydělat 
hned někde v opuštěných samotách.“ / Welzl, J.: Třicet let na zlatém severu. Praha: Mladá fronta 1965, s. 178./

Během minulého století se postupy poznávání zákazníků a  trhů staly propracovanějšími 
a rozšířenějšími. Dnes si již bez nich nedovedeme podnikatelské a obchodní aktivity prak-
ticky vůbec představit.
Poznávání zákazníků si můžeme obsahově, tematicky přiblížit následujícími šesti základní-
mi okruhy:
1. socioekonomický profi l zákazníků – kdo jsou nebo by mohli být naši zákazníci, jejich 

sociodemografi cké charakteristiky jako pohlaví, věk, dosažené školní vzdělání, rodinný 
stav, počet dětí, místo bydliště, ekonomická aktivita atd.,

2. životní podmínky zákazníků – životní úroveň vyplývající z výše příjmů a výdajů, z vyba-
venosti domácnosti, zejména předměty dlouhodobé spotřeby (domácí spotřebiče, elek-
trotechnika, automobily), z vlastnictví movitého i nemovitého majetku apod.,

3. životní styl zákazníků – vychází z jejich pracovních i mimopracovních, tedy volnočaso-
vých aktivit, jako jsou rekreace, sport, kultura, vzdělávání, cestování, péče o domácnost 
a rodinu atd.,

4. hodnotové orientace zákazníků – čemu věří a dávají přednost, jejich názory na život, 
životní postoje a orientace, politické preference apod.,

1Kapitola 1
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Marketingový průzkum

5. nákupní chování a rozhodování zákazníků – podle čeho se rozhodují v nejrůznějších ži-
votních situacích, zejména coby zákazníci a spotřebitelé při nákupu (o jaké zboží a služ-
by mají či naopak nemají zájem, nakolik jsou pro ně při nákupu důležité složky jako 
kvalita, cena, distribuce či propagace), ale také jako občané ve volbách,

6. vnímání a vliv marketingové komunikace – jaké sledují sdělovací prostředky, jak je ovliv-
ňuje marketingová a podniková komunikace.

Ve všech těchto oblastech by se navíc naše poznávání mělo soustředit především na odhalení 
nových problémů (potřeb, očekávání, přání, spokojenosti). I když někdy nejsou ani samotný-
mi zákazníky plně uvědomované, mohou se stát klíčovou výzvou, možností a směrem další 
podnikatelské orientace.
Jelikož je socioekonomický profi l zákazníků prvotním a základním tématem poznávání 
zákazníků, zkonkretizujeme si jej následujícím příkladem. Je v  něm patrné, že  výsledky 
se nemusí omezit na pouhou deskripci zjištěného stavu, jak ukazuje sedm bodů druhého 
odstavce, ale naopak se lze okamžitě posunout dál a formulovat návrhy zcela konkrétních 
praktických doporučení.

Příklad 1. 2 Profil návštěvníků Znojma
Cílem výzkumu návštěvníků města Znojma v létě 2009 bylo zjistit jejich socioekonomický profi l – tzn. odkud, 
jakým dopravním prostředkem a na jak dlouho přijeli, co bylo cílem jejich návštěvy a jak zde byli spokojeni. Z hle-
diska realizace vlastního terénního šetření stojí za pozornost jak dlouhodobost sběru dat (trval celou letní sezonu, 
tzn. čtyři měsíce: červen, červenec, srpen a září), tak i rozsah souboru (bylo osloveno 1 800 respondentů, s nimiž 
provedli studenti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo standardizovaný osobní rozhovor).

Podle výsledných zjištění vypadal typický návštěvník města Znojma v letní sezoně 2009 následovně:

1. je spíše mladší (81 % do 45 let),

2. vzdělanější (62 % s maturitou či vysokou školou),

3. žije hlavně v Jihomoravském kraji a spíše ve městě (72 %),

4. přijel speciálně do Znojma, které bylo cílem jeho cesty (69 %), nejčastěji osobním automobilem,

5. většinou (ve 2/3 případů) nepřijel sám, ale s rodinou či s přáteli,

6. do Znojma přijel hlavně za poznáním a za rekreací (48 %),

7. ve Znojmě se mu líbilo (76 %), nejvíce památky, příroda, ale také restaurace.

Návštěvníci přijíždějí do Znojma především z Jihomoravského kraje, popřípadě z krajů okolních (Vysočina, Zlínský 
kraj) a z hlavního města Prahy. Proto by se radnice města Znojma měla zaměřit na lepší propagaci v ostatních 
krajích, ze kterých do Znojma přijíždí méně turistů, případně v zahraničí, zejména v blízkém Rakousku. 

Za slabiny města Znojma lze z pohledu návštěvníků v letní sezoně 2009 označit orientační systém města, jeho 
infrastrukturu, zvláště obchody, ale rovněž autobusové a vlakové nádraží. Zejména autobusové nádraží by si za-
sloužilo větší pozornost, protože linkovými autobusy přijíždí do Znojma více návštěvníků než vlakem.
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Kapitola 1 – Poznávání zákazníků

Je zajímavé, že největší spokojenost je ve Znojmě s přírodou. Zřejmě je návštěvníky vnímána velmi silně. Na druhé 
straně by se dalo očekávat, že stejně tak vysoko bude hodnocen i Národní park Podyjí. Možná i jemu chybí větší 
propagace.

1. 1  Podstata a defi nice marketingového 
 výzkumu

Poznávání zákazníků by se v každém případě mělo opírat o objektivizované a systematické 
postupy, jak je přinesl a rozvinul současný marketingový výzkum. Proto se v této kapitole 
stručně seznámíme s tím, co to je marketingový výzkum. Pro přiblížení si uvedeme následu-
jící dvě defi nice:

� „Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající marketingovým 
manažerům rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby“. /Tull – 
Hawkins 1990, s. 5/

� „Marketingový výzkum zahrnuje plánování, sběr a analýzu dat, která jsou relevantní 
pro marketingové rozhodování a  komunikaci výsledků této analýzy řídícím 
pracovníkům.“ /McDaniel – Gates 2002, s. 6/

Marketingový výzkum poskytuje empirické informace o situaci na trhu, především o našich 
zákaznících. Tyto informace, jak už jsme si uvedli, jsou získány na základě objektivizovaných 
a systematických metodologických postupů, které respektují specifi ka složité sociálně-ekono-
mické reality. 

Rada pro začátečníky 1. 1
Sledujte a evidujte chování a názory svých zákazníků zcela nestranně. Jedině tak se přiblížíte požadované objekti-
vitě zjištěných poznatků. Všímejte si nejen kladných, pochvalných projevů, ale také (a zejména) těch negativních. 
Z nich lze vytěžit mnoho podnětů pro další zlepšení a pokrok v podnikatelské činnosti. 

Metodologická objektivita a systematičnost marketingového výzkumu se například promítá 
do jeho chápání jako procesu (viz následující 2. kapitola), do způsobů zjišťování (měření) 
sociálně-ekonomických jevů, odlišných od jevů přírodních, technických atd.

Příklad 1. 3 Zdání může klamat
Představte si, že žijete v Brně, jezdíte na kole, na každém rohu vidíte prodejny a opravny kol, na svých vyjížďkách 
potkáváte plno cyklistů, až se vám může zdát, že dnes už skoro každý má kolo a jezdí na něm téměř denně. Klamný 
subjektivní závěr lze v tomto případě naštěstí korigovat objektivními, systematicky získanými výsledky reprezen-
tativního výzkumu obyvatel Brna starších 18 let, z nichž mimo jiné plyne, že pravidelně jezdí na kole pouze 11 % 
a občas jezdí 44 % dotázaných. Na kole vůbec nejezdí 45 % dotazovaných obyvatel Brna. Častěji na kole nejezdí 
především ženy (49 %), lidé se základním vzděláním (52 %), lidé ve věku 60 a více let (78 %) a lidé dělnických 
profesí (53 %). / Foret, M. - Foretová, V.: Marketing místního rozvoje a cestovního ruchu. Znojmo: SVŠE 2008, 1. vy-

Rada pro začátečníky 1. 1
Sledujte a evidujte chování a názory svých zákazníků zcela nestranně. Jedině tak se přiblížíte požadované objekti-
vitě zjištěných poznatků. Všímejte si nejen kladných, pochvalných projevů, ale také (a zejména) těch negativních. 
Z nich lze vytěžit mnoho podnětů pro další zlepšení a pokrok v podnikatelské činnosti. 
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dání, s. 74. / Z těchto objektivních poznatků je tedy jasně patrné, že cyklistice se v Brně zdaleka nevěnuje každý, 
jak by se mohlo na první pohled zdát, ale zhruba každý druhý občan starší 18 let.

Rada pro začátečníky 1. 2
Neulpívejte na jednotlivých výskytech, ale sledujte a evidujte chování a názory svých zákazníků v širším záběru. 
Jeden či několik málo případů může být zajímavým upozorněním, ale ještě je třeba dalšího trpělivého zkoumání 
desítek případů, než nabudete přesvědčení, že by tomu mohlo být skutečně tak, jak se zdálo na první pohled.

Na druhé straně si však musíme být vědomi toho, že i  těmito objektivizovanými a  syste-
matickými metodologickými postupy poznáváme složitou sociálně-ekonomickou realitu 
i tak pouze parciálně, částečně, zlomkovitě. Parciálnost poznatků marketingového výzkumu 
pochází především z  redukce komplexní sociálně-ekonomické reality, jak ji provádíme při 
vymezení předmětu (viz 3. kapitola) a jeho operacionalizaci. Ze složité sociálně-ekonomic-
ké reality si zde totiž vybíráme pouze některé, pro nás nejpodstatnější problémy (jevy). Na 
těchto komplexních jevech potom sledujeme jen určité aspekty (vlastnosti) a tyto vlastnosti 
zjišťujeme pouze jedním zvoleným nástrojem (konkrétní proměnnou, znakem).

Rada pro začátečníky 1. 3
Dobře si uvědomte a zaměřte svoji pozornost na to, co je pro vás v dané chvíli na zákaznících nejdůležitější. Může to 
být jejich počet (kolik jich je), ale také třeba počet, objem a frekvence jejich nákupů, nebo naopak poznání toho, co 
by od vás chtěli, s čím nejsou spokojeni a mnohé další skutečnosti. Nikdy nechtějte poznat všechno a hned. Obvykle 
nakonec dojdete k nepříjemnému závěru, že vše, co jste se takto dozvěděli, stejně neříká nic nového a přínosného 
o vašem problému. Snažte se mu přijít na kloub z různých hledisek a přístupů. 

Druhou metodologickou redukcí empirického marketingového výzkumu je vymezení jeho 
objektu. Opět musíme ze složitě provázané sociálně-ekonomické reality zvolit určitý výsek 
(viz 5. kapitola) a navíc jej rozložit na jednotky, které budeme nakonec zkoumat. Přitom nás 
zjištěné výsledky zajímají nikoli za jednotky, ale za celý objekt.

Rada pro začátečníky 1. 4
Poznatky získáváte samozřejmě od svých jednotlivých zákazníků, ale snažte se je shrnout do celku – například 
za celý segment, za všechny zákazníky prodejny, obyvatele daného místa. V tom mohou být velmi nápomocné 
postupy statistického zpracování, jak o nich bude pojednáno v šesté kapitole. Jsou dokonce dostupné v podobě 
speciálně připravených počítačových softwarů jako například SPSS (Statistical Package for Social Sciences), STA-
GRAPHICS, STATISTICA a mnoha dalších.

K parciálnosti poznatků marketingového výzkumu přispívá do třetice také samotný způsob 
měření (sběr informací v terénu), který se provádí v určitých časových, někde dokonce hod-
ně vzdálených okamžicích (například jedenkrát za deset let v případě censu – sčítání lidu, 

Rada pro začátečníky 1. 2
Neulpívejte na jednotlivých výskytech, ale sledujte a evidujte chování a názory svých zákazníků v širším záběru.
Jeden či několik málo případů může být zajímavým upozorněním, ale ještě je třeba dalšího trpělivého zkoumání 
desítek případů, než nabudete přesvědčení, že by tomu mohlo být skutečně tak, jak se zdálo na první pohled.

Rada pro začátečníky 1. 3
Dobře si uvědomte a zaměřte svoji pozornost na to, co je pro vás v dané chvíli na zákaznících nejdůležitější. Může to
být jejich počet (kolik jich je), ale také třeba počet, objem a frekvence jejich nákupů, nebo naopak poznání toho, co 
by od vás chtěli, s čím nejsou spokojeni a mnohé další skutečnosti. Nikdy nechtějte poznat všechno a hned. Obvykle
nakonec dojdete k nepříjemnému závěru, že vše, co jste se takto dozvěděli, stejně neříká nic nového a přínosného 
o vašem problému. Snažte se mu přijít na kloub z různých hledisek a přístupů. 

Rada pro začátečníky 1. 4
Poznatky získáváte samozřejmě od svých jednotlivých zákazníků, ale snažte se je shrnout do celku – například 
za celý segment, za všechny zákazníky prodejny, obyvatele daného místa. V tom mohou být velmi nápomocné 
postupy statistického zpracování, jak o nich bude pojednáno v šesté kapitole. Jsou dokonce dostupné v podobě 
speciálně připravených počítačových softwarů jako například SPSS (Statistical Package for Social Sciences), STA-
GRAPHICS, STATISTICA a mnoha dalších.
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domů a bytů). Takto získané výsledky mají charakter diskrétních (jednorázových) veličin, 
zatímco sociálně-ekonomické jevy se v realitě neustále, kontinuálně (spojitě) proměňují.

Rada pro začátečníky 1. 5
Chování a názory svých zákazníků sledujte a evidujte dlouhodobě a opakovaně. Postupujte trpělivě. Právě tímto 
způsobem můžete odhalit vývojové proměny či dokonce trendy.

1. 2  Historické kořeny marketingového
výzkumu

Historie marketingového výzkumu je poměrně bohatá, začíná již v 19. století. Přesněji rokem 
1824, kdy se v USA poprvé uskutečnil empirický výzkum chování a rozhodování voličů v pre-
zidentských volbách. O sto let později obohatila generace nastupujících výzkumníků v čele  
s G. Gallupem a E. Roperem tyto výzkumy především o statisticky propracované postupy 
výběru reprezentativního vzorku respondentů. /Foret 1992, s. 7 – 8/. Ve 40. letech minulého 
století publikovali P. F. Lazarsfeld a B. R. Berelson v momografi ích Voting a Th e People´s 
Choice první explanační modely chování. Jednalo se zejména o to, jak a nakolik dokáží ná-
zoroví vůdci ovlivnit rozhodování voličů. Záhy se tyto poznatky o vlečňákovém a bumeran-
govém chování a rozhodování voličů přenesly také do marketingu, především do modelů 
chování a rozhodování zákazníků. Proto jsou právem výzkumy chování a rozhodování vo-
ličů považovány za počátky marketingového výzkumu. /McDaniel – Gates 2002, s. 17 – 19/
Zároveň je z předchozí stručně naznačené historie zřejmé, že marketingový výzkum nava-
zuje na tradice sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění. Metodologická vý-
chodiska výzkumu sociálně-ekonomických jevů i používané statistické postupy zpracování 
zjištěných údajů jsou totiž ve všech třech uvedených případech empirických sociálně-ekono-
mických výzkumů shodné. Odlišnosti pramení především z jejich předmětu. Marketingový 
výzkum, jak již bylo uvedeno, se věnuje především poznávání trhu (zákazníků, dodavatelů, 
odběratelů), sociologický výzkum zase sociálním problémům (životní styl, nezaměstnanost, 
rodina) a konečně výzkum veřejného mínění zkoumá aktuální společenské, zejména poli-
tické otázky (volební preference).
Na rozdíl od průzkumu trhu, který chápeme především jako jednorázovou záležitost, zjiš-
ťující zvolenou výzkumnou technikou aktuální situaci na trhu a  poskytující zadavatelům 
především základní popis této situace, je marketingový výzkum dlouhodobější prací. Kom-
binuje hned několik výzkumných postupů, uplatňuje náročnější statistické zpracování, po-
rovnává a vyhodnocuje výsledky získané z různých zdrojů a dochází tím k hlubším poznat-
kům a souvislostem, jak je představují například výše zmíněné modely chování. Podobně 
jako v případě průzkumu trhu budeme také průzkum zákazníků chápat jako zjednodušenou 
variantu marketingového výzkumu – tedy jako to, co se anglicky nazývá „survey“. Jeho vý-
sledky spíše jen popisují jevy, se kterými se v dané oblasti setkáváme. Zachycuje problém, 
který je předmětem výzkumného zájmu, jak v  daném okamžiku vypadá, než aby hledal 
hlubší příčinné souvislosti a jejich vysvětlení nebo dokonce odhaloval vývojové trendy.

Rada pro začátečníky 1. 5
Chování a názory svých zákazníků sledujte a evidujte dlouhodobě a opakovaně. Postupujte trpělivě. Právě tímto 
způsobem můžete odhalit vývojové proměny či dokonce trendy.
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1. 3 Druhy marketingového výzkumu
Základní význam má rozlišení na primární a sekundární marketingový výzkum. Primární 
zahrnuje vlastní zjištění hodnot vlastností u samotných jednotek. Jedná se o  tzv. sběr in-
formací v terénu, ať už si jej realizátoři provádějí vlastními silami nebo si k tomu najmou 
spolupracující instituci - tazatele. Primární marketingový výzkum tedy zahrnuje celý proces, 
jak se mu budeme věnovat v následujících kapitolách.
Sekundární marketingový výzkum naproti tomu znamená zpravidla dodatečné, další využití 
dat (zejména v podobě jejich nového statistického zpracování a nové interpretace), která již 
dříve někdo shromáždil a zpracoval jako primární výzkum třeba pro jiné cíle a jiné zadava-
tele. U sekundárního výzkumu je ovšem podstatný rozdíl mezi tím, zda máme k dispozici 
data neagregovaná, tedy v původní podobě hodnot zjištěných za každou jednotku, oproti 
datům již agregovaným, kdy jsou hodnoty vlastností sumarizované za celý soubor, případně 
zpracované do podoby statistických hodnot (procenta, průměry, rozptyly, koefi cienty). Jak 
si dále ukážeme, s agregovanými daty můžeme sotva dělat víc, než je srovnávat ve stejném 
čase za různé objekty (viz příklad 1. 2), nebo naopak srovnávat u stejného objektu vývoj za 
různá časová období (viz příklad 1. 3), případně je kombinovat.  
Naproti tomu hlavní výhodou neagregovaných sekundárních dat je to, že se jedná o údaje 
přímo za jednotky (respondenty) objektu, takže si je můžeme znovu statisticky zpracovat 
zcela podle svých potřeb. Ovšem získat taková neagregovaná data je fi nančně i časově nároč-
nější (například v archivech sociálních výzkumů, odkoupením přímo od výzkumných insti-
tucí), než získat údaje agregované, které jsou například v publikacích Českého statistického 
úřadu, v závěrečných zprávách marketingových výzkumů, v odborných publikacích atd.

Příklad 1. 4 Co nabízí další zpracování dat 
V závěrečné zprávě z průzkumu obyvatel Znojma (viz 7. kapitola Praktická ukázka) byla uvedena následující tabul-
ka rozložení relativních četností odpovědí na otázku, zda je ve Znojmě dostatek dětských hřišť:

Varianty
Třídění prvního stupně

CelkemRozhodně 
ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Neví, 

nedokáže říct

Celkem 11 % 27 % 33 % 15 % 14 % 100 %

Tab. 1–1: Relativní četnosti třídění prvního stupně

Z tabulky je patrné, že dětská hřiště ve Znojmě spíše chybí, než že by jich byl dostatek. Sekundárním zpracováním 
takto agregovaných údajů lze získat jedině hrubší kategorizaci (viz odstavec 6. 1 Kategorizace, a zejména tabulka 
6–2). Z ní bychom se potom dověděli, že 38 % dotázaných se zdá, že dětských hřišť je ve Znojmě dostatek, 
zatímco 48 % to vidí opačně. Zbývající část nedokázala na tuto otázku odpovědět. Dále bychom mohli takto agre-
govaná data zpracovat do podoby různých (sloupcových či koláčových) grafů, ale tím by byly možnosti dalšího 
statistického zpracování vyčerpány.
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Pokud jsou však, jako v tomto případě, dostupná také data neagregovaná, můžeme je sekundárně zpracovávat 
podrobněji. Například provést třídění vyššího, druhého stupně. V něm se třeba zaměříme na to, zda v odpovědích 
na tuto otázku nejsou rozdíly podle pohlaví respondentů. Výsledná kontingenční tabulka vypadá následovně:

Pohlaví
Varianty odpovědí

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Neví, 

nedokáže říct

Ženy 13 % 23 % 35 % 16 % 13 % 100 %

Muži 10 % 32 % 31 % 14 % 13 % 100 %

Celkem 11 % 27 % 33 % 15 % 14 % 100 %

Tab. 1–2: Kontingenční tabulka relativních řádkových četností 

Z ní se dozvídáme, že opravdu ženy jako matky a babičky vidí situaci s dětskými hřišti kritičtěji (51 % považuje 
jejich počet za nedostatečný) než muži (za nedostatečný označilo jejich množství 45 %). O tom, že tento statis-
tický vztah je pouze slabý, nás přesvědčil následný výpočet Pearsonova koefi cientu kontingence, jehož hodnota 
dosáhla pouze 0,1. 

V každém případě i agregovaná data jsou v sekundárním marketingovém výzkumu potřeb-
ná a  užitečná. Například umožňují vzájemně srovnávat (porovnávat, komparovat) celky, 
jako jsou státy, regiony, města nebo podniky (organizace). 

Příklad 1. 5 Porovnání různých souborů 
Příkladem mezinárodního srovnání, komparace různých objektů (v našem případě měst z České republiky a ang-
lického města Ipswich) a zároveň sekundárního výzkumu z agregovaných dat je následující tabulka 1–3 z našeho 
mezinárodního projektu Komunikující město (viz www.komunikujici-mesto.cz):

Spokojenost s činností radnice Ipswich česká města

Spokojeno 68 % 40 %

Nespokojeno 4 % 34 %

Ani spokojeno, ani nespokojeno, případně neví 28 % 26 %

Celkem 100 % 100 %

Tab. 1–3: Srovnání spokojenosti s činností radnice

Z tabulky zřetelně vyplývá větší spokojenost obyvatel anglického města Ipswich s činností jejich radnice, než je 
tomu ve stejně velkých městech u nás, kde je naopak třetina obyvatel nespokojena. Právě toto mezinárodní srov-
nání ukazuje, že činnost radnic by se i u nás mohla a měla zlepšit.

V podobě časových řad zase mohou agregovaná data postihnout vývoj, dynamiku a trend 
sledovaných sociálních jevů.
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Příklad 1. 6 Porovnání vývoje 
Z každoročně opakovaných průzkumů návštěvníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jsme dostali 
následující tabulku:

Rok Brno Praha Čechy Morava Zahraničí

1991 26 % 10 % 23 % 23 % 18 %

1992 20 % 9 % 26 % 27 % 19 %

1993 23 % 9 % 26 % 30 % 12 %

1994 15 % 7 % 28 % 39 % 11 %

1995 28 % 9 % 21 % 31 % 11 %

1996 28 % 6 % 22 % 36 % 8 %

1997 21 % 9 % 32 % 31 % 7 %

1998 11 % 8 % 41 % 31 % 9 %

1999 34 % 8 % 16 % 36 % 6 %

Tab. 1–4: Odkud návštěvníci na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně přijeli

Vidíme, že v 90. letech ubývalo zejména návštěvníků ze zahraničí a naopak rostl podíl místních z Moravy a Brna. 
Příklad rovněž naznačuje potřebnost a přínosnost pravidelně opakovaných průzkumů pro zachycení vývojových 
změn. 

Význam sekundárních agregovaných dat pro poznávání zákazníků bychom mohli spatřovat 
především v následujících třech rovinách:
1. v případě statistických údajů mohou poskytnout již v přípravné fázi marketingového 

výzkumu vstupní informace o sledovaném problému,
2. následně se potom bez těchto dat neobejde výběr zkoumaného vzorku a jeho jednotek, 

zejména v případě kvótního výběru, včetně závěrečného vyhodnocení reprezentativity,
3. konečně v závěrečné fázi interpretace výsledků marketingového výzkumu lze zase s po-

mocí agregovaných statistických údajů například vypočítat (odhadnout, extrapolovat) 
hodnoty sledovaných problémů, zjištěných na výběrovém souboru, za celou populaci, 
celý soubor.

V každém případě bychom si měli být ale náležitě vědomi podstatného rozdílu mezi pozná-
váním technických a přírodních jevů oproti situaci v oblasti jevů sociálně-ekonomických. 
Realita neživé přírody, stejně jako zvířat a rostlin se zkoumá podstatně snáz než svět člověka 
a sociálních útvarů (domácnost, organizace). Technické a přírodní jevy se měří mnohem 
přesněji, člověk je zkoumá po tisíciletí a  poznal zde neměnné zákonitosti jako například 
přesně formulované fyzikálně-matematické zákony nebeské mechaniky. S  jejich pomocí 
lze předpovědět pohyb nebeských těles na desítky let dopředu. V případě sociálně-ekono-
mických jevů je situace podstatně složitější. Zde budeme sotva kdy schopni poznat procesy 
nákupního rozhodování zákazníků natolik, abychom si mohli troufnout tvrdit, co si budou 
zítra kupovat. Navíc ještě za předpokladu, že nedojde k náhlé změně okolních podmínek na 
trhu, jako je třeba devalvace měny.
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Primární marketingový výzkum prováděný v terénu lze členit na kvantitativní a kvalita-
tivní. Právě kvantitativní výzkumy zkoumají rozsáhlejší soubory stovek i  tisíců respon-
dentů, chtějí postihnout dostatečně velký a reprezentativní vzorek. Snaží se zachytit ná-
zory (vědomí) i chování lidí co nejvíce standardizovaně. Získané poznatky zpracovávají 
pomocí statistických postupů a zobecňují (indukují) na celý základní soubor (populaci). 
Mezi techniky kvantitativního výzkumu patří osobní rozhovory, pozorování, experiment 
a písemné dotazování, ale také obsahová analýza textů a jiných symbolických vyjádření. 
Kvantitativní výzkumy jsou časově i fi nančně náročnější, přinášejí ale obvykle výsledky 
v přehlednější, číselné podobě za zkoumaný rozsáhlý vzorek, případně dokonce za celý 
základní soubor, populaci.
Naproti tomu kvalitativní výzkumy umožňují hlubší poznání motivů chování lidí, odhalují 
povahu a souvislosti jejich názorů, preferencí a postojů, případně se snaží najít jejich příčiny. 
Základními technikami kvalitativního výzkumu jsou:

� Individuální hloubkové rozhovory, které se pokoušejí postihnout hlubší příčiny 
určitých názorů i  určitého chování. Tazatel jasně formulovanými otázkami 
podněcuje dotazovaného (respondenta) k vlastním výpovědím, pozorně naslouchá 
a zaznamenává jeho volné vyprávění a poté celý rozhovor zpracovává, vyhodnocuje, 
sumarizuje. Při individuálních hloubkových rozhovorech se často používají tzv. 
projektivní techniky, které mají probudit asociace a  představivost respondenta. 
Do souboru projektivních technik patří testy slovní asociace, dokončování vět, 
interpretace obrázků a jiné.

� Ve skupinových rozhovorech (focus group) probíhá moderátorem řízená diskuse 
ve skupině 10 až 20 lidí, vybraných s  ohledem na cílovou populaci. Jde zejména 
o sledování procesu skupinového působení na formování a konfrontaci individuálních 
názorů.

Kvalitativní výzkum je oproti kvantitativnímu rychlejší, méně nákladný a hlavně méně ná-
ročný na realizaci. Má ale významná omezení, protože soubor respondentů je velmi malý 
a nereprezentativní. Jeho výsledky není možné zobecnit na celou populaci. Tento výzkum je 
velice vhodný pro první seznámení s problematikou, případně jako následné prohloubení 
poznatků kvantitativního výzkumu. 

Rada pro začátečníky 1. 6
Nejsme-li schopni sesbírat a zpracovat údaje za dostatečně rozsáhlý (minimálně 100 dotazovaných respondentů) 
a hlavně reprezentativní vzorek, je lepší provést jednodušší a rychlejší kvalitativní výzkum.   

Kvalitativní marketingový výzkum odkrývá jedinečnost, individualitu respondentů. V jeho 
výsledcích se tak více projevují odlišnosti mezi nimi. Naopak z kvantitativního vycházejí 
díky jeho větší standardizovanosti, unifi kovanosti spíše podobnosti mezi zákazníky.
Pokud uvažujeme o přednostech a nedostatcích obou způsobů marketingového výzkumu – 
tzn. o kvantitativním a kvalitativním, nebylo by správné jeden upřednostňovat před dru-
hým, neboť oba nabízejí různé pohledy na zkoumanou problematiku. V praxi se často kom-

Rada pro začátečníky 1. 6
Nejsme-li schopni sesbírat a zpracovat údaje za dostatečně rozsáhlý (minimálně 100 dotazovaných respondentů) 
a hlavně reprezentativní vzorek, je lepší provést jednodušší a rychlejší kvalitativní výzkum.   
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binují. Například nejprve se použijí kvalitativní přístupy, které pomohou upřesnit zadání či 
zlepšit formulaci otázek na malé skupině respondentů. V dalším kroku se potom přejde na 
postupy kvantitativní, od nichž se již dá očekávat reprezentativnost dosažených výsledků. 
Nebo naopak se začne kvantitativním šetřením, a poté se pomocí kvalitativního přístupu na 
menším souboru konkretizují a prohloubí výsledky rozsáhlého šetření.

Rada pro začátečníky 1. 7
Rozhodně se však nesnažme spojovat v jednom výzkumu oba přístupy – tzn. mít jako v tom kvalitativním malý, 
nereprezentativní soubor a zároveň využívat kvantitativní postupy v podobě standardizovaných znaků (uzavřených 
otázek) a počítání statistických charakteristik. Jasně se rozhodněme – buď výzkum kvalitativní, nebo kvantitativní. 
A podle toho dále postupujme.

Učebnice marketingového výzkumu včetně této se věnují hlavně jeho kvantitativní podo-
bě. Na následujícím příkladu si však ukážeme přednosti a přínosy realizace kvalitativního 
marketingového výzkumu. Je podstatně méně náročný zejména na sběr informací v terénu 
(stačí malý vzorek zákazníků), ale také na statistické zpracování a vyhodnocení (stačí pouhá 
sumarizace četností). Přesto dokáže poskytnou marketingově přínosné a podnětné závěry, 
jako tomu je v následujícím příkladu. 

Příklad 1. 7 Kvalitativní marketingový výzkum
Cílem uvedeného praktického využití kvalitativního marketingového výzkumu, přesněji techniky individuálních 
hloubkových rozhovorů, bylo detailnější poznání názorů běžných konzumentů na čtyři vzorky vína. Konkrétně se 
jednalo o Malverinu ze Sádku, Malverinu z Perné, Müller-Thurgau ze Sádku a Müller-Thurgau z Perné. Vybraní 
respondenti ochutnali zcela „naslepo“ (bez jakýchkoli informací) uvedené čtyři vzorky vína. Lahve neměly etikety, 
byly označeny pouze písmeny A, B, C a D. U každého vzorku respondenti hodnotili nejprve následující tři vlastnosti:

1. chuť vína, 

2. jeho barvu,

3. jeho vůni.

Následně provedli párové srovnání stejných druhů ze dvou různých oblastí (Perná, Sádek) a konečně do třetice na 
závěr porovnali a vyhodnotili nejlepší vzorek ze všech čtyř.

Celkem se hloubkových rozhovorů zúčastnilo 32 respondentů. Jejich složení bylo opravdu pestré: byli to lidé z Čech, 
Moravy i Slovenska, ve věku od 20 do téměř 70 let, s nejvyšším dokončeným školním vzděláním od základního 
s vyučením až po absolventy vysokých škol, a konečně mužů bylo 20 a žen 12. 

Zpracování a zobecnění získaných výpovědí respondentů probíhalo již výše naznačeným postupem: nejprve se 
u každého vzorku hodnotily chuť, barva a vůně, následně se srovnávaly stejné druhy z obou vinařských oblastí 
(Perná, Sádek) a konečně se určil nejlepší vzorek ze všech čtyř. Zcela konkrétní kroky a poznatky si uvedeme v ná-
sledujících odstavcích.

Rada pro začátečníky 1. 7
Rozhodně se však nesnažme spojovat v jednom výzkumu oba přístupy – tzn. mít jako v tom kvalitativním malý, 
nereprezentativní soubor a zároveň využívat kvantitativní postupy v podobě standardizovaných znaků (uzavřených 
otázek) a počítání statistických charakteristik. Jasně se rozhodněme – buď výzkum kvalitativní, nebo kvantitativní. 
A podle toho dále postupujme.
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Kapitola 1 – Poznávání zákazníků

1. Malverina ze Sádku
1. 1. Chuť Malveriny ze Sádku

Chuť Malveriny ze Sádku charakterizovali respondenti následujícími slovy:

Plná 3x Jemná Mírná kyselinka

Výrazná Nakyslá 6x Málo kyselin

Dlouhá Lehce trpká 2x Prázdnější

Osvěžující Přiměřeně sladká Zbytkový cukr

Lehká Ovocná Hezká

Střední až poněkud prázdnější  Velmi dobrá 4x Vyzrálá

Lehká kyselina Dobrá, ale konec je prázdnější Kyselinka

Příjemná 5x Sladší Podprůměrná

Sušší 3x Výborná Nevýrazná

Lahodná Svěží 2x Klasická

Nejčastěji byla chuť Malveriny ze Sádku hodnocena slovy: nakyslá (vyskytlo se 6krát), příjemná (uvedeno 5krát), 
velmi dobrá (4krát), plná (3krát), sušší (3krát), svěží (2krát) a lehce trpká (2krát). Ostatní výroky se objevily pouze 
jedenkrát.

1. 2. Barva Malveriny ze Sádku

Barvu Malveriny ze Sádku charakterizovali respondenti jako:

Má jiskru 4x Příjemná 2x Typická

Čistá, čirá 5x Nevýrazná Bledá

Světlejší 6x Žlutá 2x Krásná

Příjemně zlatavá Pěkná 6x Klasická

Slabší jiskra Jasná 2x Neutrální

Světle zlatá Standardní 2x

Průzračná Normální 2x

Nejčastěji byla barva Malveriny ze Sádku hodnocena slovy: pěkná (uvedeno 6krát), světlejší (opět 6krát), čistá, čirá 
(5krát), má jiskru (vyskytla se 4krát), příjemná (2krát), jasná (2krát), normální (2krát), žlutá (2krát) a standardní 
(2krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.
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1. 3. Vůně Malveriny ze Sádku

Vůni Malveriny ze Sádku charakterizovali respondenti následujícími slovy:

Střední Výrazná 4x Po kopřivách 2x

Čerstvá Plná Po čerstvé trávě

Svěží Není kořenitá Nevýrazná 5x

Jemně aromatická 4x Buket Přijatelná

Příjemná 4x Voňavá Nadprůměrná

Jasná Nenadchne Příjemná, ale ne

  příliš výrazná

Jemná 3x Pěkná 3x Neutrální

Ovocná 2x Hezká 2x

Nejčastěji byla vůně Malveriny ze Sádku hodnocena slovy: nevýrazná (uvedeno 5krát), jemně aromatická (vyskyt-
la se 4krát), výrazná (rovněž 4krát), příjemná (4krát), pěkná (3krát), ovocná (2krát), po kopřivách (2x) a hezká 
(2x). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.

2. Malverina z Perné
2. 1. Chuť Malveriny z Perné

Chuť Malveriny z Perné charakterizovali respondenti jako:

Kořenitá 3x Aromatická Nahořklá

Kratší Výrazná 4x Trochu nahořklý konec

Bez kyseliny 2x Trpká 2x Sladké s hořkým

  nádechem 3x

Lahodná, později nahořklá Nevýrazná 4x Kyselejší

Střední Lahodná Jemná

Méně výrazná 3x Plnější, zakulacená Dobrá 2x

Nasládlá 6x Málo kyselin, na konci hořčinka Mdlá

Nejčastěji byla chuť Malveriny z Perné hodnocena slovy: nasládlá (uvedeno 6krát), výrazná (vyskytla se 4krát), nevý-
razná (rovněž 4krát), sladká s hořkým nádechem (3x), méně výrazná (3krát), kořenitá (3krát), bez kyseliny (2krát), 
dobrá (2krát) a trpká (2krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.
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2. 2. Barva Malveriny z Perné

Barvu Malveriny z Perné charakterizovali respondenti následujícími slovy:

Má jiskru 3x Pěkně světlá 2x Zlatavá 3x

Méně výrazná Sytější 2x Klasická

Dobrá 5x Normální 2x Pěkná

Čirá 2x Žlutější 5x Neutrální

Příliš světlá 2x Bledá Slabá, vybledlá

Nejčastěji byla barva Malveriny z Perné hodnocena slovy: dobrá (5krát), žlutější (rovněž se vyskytlo 5x), zlatavá 
(uvedeno 3krát), má jiskru (vyskytla se rovněž 3krát), příliš světlá (2krát), sytější (2krát), normální (2krát) a čirá 
(2krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.

2. 3. Vůně Malveriny z Perné

Vůni Malveriny z Perné charakterizovali respondenti jako:

Kořenitá Méně výrazná 10x Horší

Velmi výrazná 4x Sladší Výrazná 2x

Plná Dobrá Slabá

Bohatá Silná Neutrální

Příjemná Agresivnější Aromatická

Jemná 5x Bez vůně 3x 

Nejčastěji byla vůně Malveriny z Perné hodnocena slovy: méně výrazná (vyskytla se 10krát), jemná (5krát), velmi 
výrazná (uvedeno 4krát), bez vůně (3krát) a výrazná (2x). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.

3. Srovnání Malveriny ze Sádku a Malveriny z Perné

Chuťově upřednostnilo Malverinu ze Sádku 24 respondentů a Malverinu z Perné 7. Jednomu připadala chuť obou 
vín stejná.

Barva Malveriny ze Sádku se více líbila 21 respondentům a Malveriny z Perné 8. Třem připadala barva obou 
vín stejná.

Vůně Malveriny ze Sádku se více líbila 22 respondentům a Malveriny z Perné 10.

Podle chuti, barvy i vůně upřednostňovali běžní konzumenti Malverinu ze Sádku před stejnou odrůdou z Perné.
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4. Müller-Th urgau ze Sádku
4. 1. Chuť Müller-Th urgau ze Sádku

Chuť Müller-Thurgau ze Sádku charakterizovali respondenti těmito slovy:

Zralejší Velmi jemná 3x Prázdná

Plná 2x Ovocná Nevýrazná 3x

Lahodná 3x Kyselá 4x Dobrá 2x

Bez kyseliny Lehce trpká Nevýrazná s dochutí na patře

Příjemná 2x  Jemně sladký ocásek 2x Mírná kyselinka

Mírná hořčinka Nezajímavá Nevýrazná, slabá kyselinka

Aromatická Mdlá Sladká

Sušší 2x Vodová 2x Mírně kyselá, na konci

  nahořklá

Zemitá Sudová 

Nepříliš výrazná 4x Výrazná 2x 

Nejčastěji byla chuť Müller-Thurgau ze Sádku hodnocena slovy: nepříliš výrazná (uvedeno 4krát), kyselá (vyskytla se také 
4krát), nevýrazná (3x), velmi jemná (rovněž 3krát), lahodná (3krát), jemný sladký ocásek (2krát), příjemná (2krát), sušší 
(2krát), dobrá (2krát), výrazná (2krát), plná (2krát) a vodová (2krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.

4. 2. Barva Müller-Th urgau ze Sádku

Barvu Müller-Thurgau ze Sádku charakterizovali respondenti jako:

Světlá 8x Nevýrazná Jasná

Čistá 5x Běžná Zlatavěžlutá

Má jiskru 4x Bledá 4x Jemně slámová

Příjemná Odpovídá Klasická

Dobrá 4x Hodně světlá Normální

Světle žlutá 2x Málo výrazná, nemá jiskru Svěží

Nejčastěji byla barva Müller-Thurgau ze Sádku hodnocena slovy: světlá (uvedeno 8krát), čistá (5krát), má jiskru 
(vyskytla se 4krát), dobrá (4krát), bledá (4krát) a světle žlutá (2krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.
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4. 3. Vůně Müller-Th urgau ze Sádku

Vůně Müller – Thurgau ze Sádku charakterizovali respondenti těmito slovy:

Silná Lehce ovocná 2x Jemný buket 3x

Kořenitá 2x Ne příliš aromatická Příjemná 4x

Nečitelná Voňavá Výrazná 2x

Nevýrazná 11x Po květinách Krásně plná

Zemitější  Nic necítím, trochu ovocná Aromatická

Dobrá, kopřivová Klasická 

Nejčastěji byla vůně Müller-Thurgau ze Sádku hodnocena slovy: nevýrazná (uvedeno 11krát), příjemná (4krát), 
jemný buket (vyskytla se 3krát), lehce ovocná (2krát), výrazná (2x) a kořenitá (2krát). Ostatní výroky se objevily 
pouze jedenkrát.

5. Müller-Th urgau z Perné
5. 1. Chuť Müller-Th urgau z Perné

Chuť Müller-Thurgau z Perné charakterizovali respondenti jako.

Kořenitá 4x Trpčí Moc dobrá

Jemná hořčinka 3x Výrazná 10x Nevýrazná s dochutí

  na patře 2x

Plná 2x Kyselá 2x Kratší, mírně nasládlá

Málo kyseliny Tvrdá Lahodně nahořklá

Dobrá 5x Sladší 2x Mírně kyselá, na konci

  nahořklá

Sušší 2x Příjemná Lahodná

Kyselina Velice příjemná Nevýrazná

Nejčastěji byla chuť Müller-Thurgau z Perné hodnocena slovy: výrazná (uvedeno 10krát), dobrá (5krát), kořenitá (vy-
skytla se 4krát), jemná hořčinka (3krát), plná (2krát), nevýrazná s dochutí na patře (2krát), sušší (2krát), sladší (2x) 
a kyselá (2krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.
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5. 2. Barva Müller-Th urgau z Perné

Barvu Müller-Thurgau z Perné charakterizovali respondenti následujícími slovy:

Světlá 3x Čirá Příjemná

Sluníčková Světle žlutá Dobrá, jak má být

Odpovídající Typická Čistá

Výrazná 2x Nevyniká Jemně okrová

Pěkná 4x Slabší Světle slámová

Jiskřivá 5x Bledá 3x Jasná

Hezká Normální Neutrální

Nadprůměrná Bílá

Nejčastěji byla barva Müller-Thurgau z Perné hodnocena slovy: jiskřivá (vyskytla se 5krát), pěkná (uvedeno 3krát), 
světlá (3krát), výrazná (2krát) a bledá (4krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.

5. 3. Vůně Müller-Th urgau z Perné

Vůni Müller-Thurgau z Perné charakterizovali respondenti jako:

Plná Silná Hezká

Výrazná 7x Po kopřivách 2x Ovocná, květinová

Kořenitá 3x Nelíbivá Průměrná

Méně příjemná 2x Zatuchlina Aromatičtější, výraznější

Příjemná 6x Cítit sud Jako černý bez

Nakyslá 2x Sympatická Slabá

Nevýrazná 6x Živočišná 

Nejčastěji byla vůně Müller-Thurgau z Perné hodnocena slovy: výrazná (vyskytlo se 7krát), příjemná (uvedeno 
6krát), nevýrazná (rovněž 6krát), kořenitá (vyskytla se 3krát), po kopřivách (2krát), ovocná, květinová (2krát), 
nakyslá (2x) a méně příjemná (2krát). Ostatní výroky se objevily pouze jedenkrát.

6. Srovnání Müller-Th urgau ze Sádku a Müller-Th urgau z Perné

Müller-Thurgau ze Sádku více chutnal 14 respondentům a Müller-Thurgau z Perné 16. Dvěma respondentům připa-
dala obě vína chuťově stejná.

Barvě Müller-Thurgau ze Sádku dalo přednost 8 respondentů a Müller-Thurgau z Perné 21. Třem respondentům při-
padala barva obou vín stejná.
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Podle vůně upřednostnilo Müller-Thurgau ze Sádku 12 respondentů a Müller-Thurgau z Perné 18 respondentů. 
Dvěma respondentům připadala vůně obou vín stejná.

V případě odrůdy Müller-Thurgau dali běžní konzumenti podle chuti, barvy i vůně přednost vínu z Perné.

7. Celkové srovnání všech čtyř vzorků

Malverina ze Sádku chutnala nejvíce 19 respondentům, Müller-Thurgau ze Sádku 5, Müller-Thurgau z Perné 4 
a konečně Malverina z Perné 3. Jednomu respondentovi připadala chuť všech čtyř vín stejná.

Barvou se nejvíce líbila opět Malverina ze Sádku, jak uvedlo 17 respondentů. Barva Malveriny z Perné se líbila 7, 
Müller-Thurgau z Perné 6 a Müller-Thurgau ze Sádku 1. Opět jednomu respondentovi připadala barva všech čtyř 
vín stejná.

Vůní opět nejvíce (18 respondentů) zaujala Malverina ze Sádku, Müller-Thurgau z Perné zaujal 8, Malverina z Per-
né 3 a Müller-Thurgau ze Sádku 2. Jednomu respondentovi připadala vůně všech čtyř vín stejná.

Při celkovém srovnání všech čtyř vzorků běžní konzumenti podle chuti, barvy i vůně jasně upřednostnili Malverinu před Müller-Thur-
gau, a zejména Malverinu ze Sádku.

Zadavatelům (Vinařskému a kulturnímu centru Sádek) uvedené výsledky přinesly marketingově cenné empirické 
podklady o tom, jak vlastně zákazníci vnímají a hodnotí víno. Určitě v mnoha ohledech jinak, než sami producenti 
(vinaři) nebo odborníci na vinařských soutěžích. Ale právě znalost těchto skutečností a zejména odlišností může 
producenty následně přivést k tomu, aby se lépe přizpůsobili přáním a nárokům zákazníků, případně, aby je s po-
mocí nástrojů marketingové komunikace informovali o zákazníky zatím nedoceňovaných přednostech nabízených 
produktů.

Otázky k zamyšlení:
1. V čem tkví metodologická podstata marketingového výzkumu?
2. Jaké jsou hlavní obsahové (tematické) okruhy poznávání zákazníků?
3. Z čeho pramení parciálnost poznatků marketingového výzkumu?
4. Kdy se datují počátky marketingového výzkumu a jaké měly tehdy obsahové zaměření?
5. Co má marketingový výzkum společného s výzkumem veřejného mínění a sociologic-

kým výzkumem? V čem bychom mohli vidět rozdíly mezi nimi?
6. V čem jsou výhody a nevýhody primárního výzkumu pro výzkumníky a pro zadavatele?
7. V čem jsou výhody a nevýhody sekundárního výzkumu pro výzkumníky a pro zadavatele?
8. V čem jsou výhody a nevýhody kvantitativního výzkumu?
9. V čem jsou výhody a nevýhody kvalitativního výzkumu?
10. V čem bychom mohli vidět rozdíl mezi marketingovým výzkumem a průzkumem trhu?

KE0708_sazba.indd   21KE0708_sazba.indd   21 17.7.2012   11:07:4417.7.2012   11:07:44



KE0708_sazba.indd   22KE0708_sazba.indd   22 17.7.2012   11:07:4417.7.2012   11:07:44



23

Jak postupovat
Každý konkrétní marketingový výzkum se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které vyplývají 
z jedinečné povahy řešených problémů. Obecně si jej můžeme přiblížit jako proces sestáva-
jící z následujících pěti kroků:
1.  defi nování marketingového problému a cílů výzkumu,
2.  sestavení plánu výzkumu,
3.  shromáždění informací,
4.  jejich statistické zpracování a analýza,
5. prezentace výsledků, včetně praktických doporučení.
V samotném průběhu výzkumu lze rozlišit dvě hlavní fáze, a to fázi přípravy a následně po-
tom fázi realizace včetně zpracování a analýzy zjištěných údajů. V rámci těchto fází se usku-
tečňuje několik po sobě následujících kroků, které spolu navzájem souvisejí a doplňují se. 
Z toho tedy plyne, že případné nedostatky, které se projeví v počátečních krocích výzkumu, 
mohou mít za následek vážné oslabení či dokonce znehodnocení získaných výsledků. Fáze 
přípravy výzkumu v  sobě zahrnuje kroky vedoucí k  vytvoření předpokladů pro zahájení  
realizace a v mnohém rozhoduje o celkové metodologické kvalitě vynaložené práce.

2. 1  Marketingový problém a cíle 
marketingového výzkumu

Formulace marketingového problému je jednou z nejdůležitějších částí výzkumu. Tematicky, 
obsahově vymezuje oblast, na kterou se zaměří další kroky výzkumu. Pokud není problém 
přesně defi nován, může se stát, že náklady výzkumu přesáhnou hodnotu jeho přínosu. Hro-
zí totiž vážné nebezpečí, že výsledky budou o něčem jiném, než zadavatel potřebuje, a tudíž 
se celý projekt stává pro praktické řízení bezcenným. Proto je nutné zpracovat alespoň struč-
ně teoretické vymezení problému – tzn. jak je chápán odborníky, jak se o něm píše v odbor-
né literatuře atd. Nezbytnou součástí tohoto kroku bude také obsahové vymezení hlavních 
souvisejících pojmů.

2Kapitola 2
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Marketingový průzkum

Potřeba zkoumat určitý problém může vzniknout z  prvotních, často neurčitých signálů 
(například ve sdělovacích prostředcích, v písemných stížnostech občanů, v reklamacích zá-
kazníků, v chování zaměstnanců apod.) nebo na základě analýzy situace, pokud se projeví 
podněty zřetelnějšího charakteru. Je nutné vyvarovat se příliš úzké nebo naopak příliš široké 
defi nice marketingového problému. Přesná formulace problému umožní výzkumníkům sta-
novit další postup, jenž povede k získání potřebných informací.
Na základě vymezeného problému jsou následně stanoveny cíl, nebo dokonce cíle výzkumu. 
Měly by precizně vyjadřovat, co má výzkum zjistit.

Příklad 2. 1 Vymezení marketingového problému a cíle výzkumu
Problémem krajského úřadu je rozhodnout, jak zlepšit integrovaný dopravní systém (IDS) tak, aby lépe odpovídal 
potřebám obyvatel aglomerace krajského města. Cílem výzkumu potom bude zjistit u těchto obyvatel empirické 
údaje o tom, jak tento IDS využívají (ve kterých dnech, ve kterou denní dobu), jak jsou s ním spokojeni, v čem 
spatřují jeho nedostatky atd. 

Dále je nutné odhadnout hodnotu informací získaných výzkumem. Výsledkem by mělo být 
přesvědčení, že novým výzkumem získáme objektivnější a přínosnější informace než dosud 
máme, a že jejich hodnota převáží náklady na toto šetření.

2. 2 Orientační analýza situace
Co by však při přípravě marketingového výzkumu rozhodně nemělo chybět, je úvodní orien-
tační analýza situace. V ní se výzkumný pracovník blíže seznamuje s prostředím a podstatou 
problému, zabývá se studiem již existujících informací, konzultuje s odborníky a hledá data, 
která by přispěla k pochopení problému a případně k jeho možným řešením. Velmi často se 
zde využívá postupů sekundární analýzy, sekundárního výzkumu, eventuálně kvalitativního 
výzkumu.

2. 3 Druhy marketingových informací
Informace shromažďované a zkoumané v procesu marketingového výzkumu lze třídit podle 
nejrůznějších kritérií. Nejobvyklejší jsou tato členění:

� primární a  sekundární informace, tedy pocházející z  primárního či sekundárního 
výzkumu, jak se o nich psalo již v předchozí kapitole,

� kvantitativní (v číselné podobě vyjádřené, „změřené“) a kvalitativní (slovní, popisné) 
informace. Jak si probereme v  6. kapitole, za kvantitativní považujeme informace 
zjištěné pomocí kardinálních a  ordinálních znaků, zatímco kvalitativní informace 
poskytují znaky nominální,

� harddata (zachycují výsledky činnosti, jedná se o výskyt objektivních jevů, jako je 
počet zaměstnanců, jejich věk apod.) a soft data (vycházejí z vědomí, jsou to subjektivní 
výpovědi, jako třeba spokojenost zaměstnanců s  pracovním prostředím). Rozdíl 
mezi harddaty a soft daty není dán jen naznačenou podstatou sledovaného jevu – tzn. 
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odlišností fyzického (fyzikálního) oproti psychickému (psychologickému), nýbrž 
rovněž způsobem jeho měření. Například teplotu v místnosti lze zjišťovat dotazem 
přítomných, zda je jim teplo, a výsledkem budou soft data, nebo se prostě použije 
teploměr a rovnou se změří, kolik je zde stupňů, což jsou nepochybně harddata.

Od informací, které jsou v procesu marketingového výzkumu získávány, se obecně vyžaduje, 
aby byly z metodologického hlediska:

� relevantní (podstatné) pro řešení daného marketingového problému,
� validní (platné) obsahově vyjadřují a  měří to, co vyjadřovat a  měřit mají, co nás 

zajímá, co potřebujeme zjistit,
� reliabilní (spolehlivé), zda a  nakolik jsou nástroje spolehlivé, jestli opakováním 

stejných postupů získáme rovněž stejné výsledky,
� efektivní, tedy budou získány dostatečně rychle a s přijatelnými náklady.

Promyšlení těchto metodologických otázek nesporně zpětně přispěje k dalšímu zpřesnění 
marketingového problému a cíle zamýšleného výzkumu. 
Zkusme si uvedené čtyři charakteristiky informací z marketingového výzkumu konkretizo-
vat na problému docházky zaměstnanců do práce. Relevantní údaj je například počet přítom-
ných zaměstnanců, zatímco irelevantní, nesouvisející s problémem, je počet zaměstnanců, 
kteří přijeli vlastním dopravním prostředkem. Za validní lze v této souvislosti považovat po-
čet přítomných zaměstnanců na jednotlivých pracovištích, ale nevalidní by bylo brát tento 
údaj za počet spokojených. Z toho, že přišli nebo nepřišli do práce, bychom neměli usuzovat 
na to, zda jsou zde spokojeni nebo nespokojeni. Na to je třeba se jich nejprve zeptat, což by 
bylo validní zjištění jejich pocitů. Reliabilní, spolehlivý, je údaj tehdy, jestliže opakovaným 
počítáním či jinou evidencí zaměstnanců na pracovištích dojdu ke stejnému číslu. V opač-
ném případě by byl tento údaj nereliabilní. Konečně za efektivní se považuje informace teh-
dy, jestliže její zjištění je rychlé, přesné a laciné, například díky snímači magnetických karet, 
jimiž si zaměstnanci otevírají vstupní dveře do budovy. Možná ale v konkrétních podmín-
kách může být efektivnější obejít všechna pracoviště a rovnou si přepočítat přítomné.

Příklad 2. 2 Zpřesnění marketingového problému a cíle výzkumu
Například nás zajímá, jak se zaměstnanci dostávají do práce. Měli bychom mít jasno v takových otázkách validity, jako jsou:

� Jde nám o délku cesty do práce, o čas strávený cestováním nebo o způsob dopravy?

� Jde nám o detailní popis (snímek) celé cesty a všech způsobů pohybu včetně chůze nebo pouze (hlavně) 
o ten nejtypičtější, hlavní (například zabere největší část doby cestování, nejdelší úsek)?

� Chceme vědět, jak cestovali právě dnes nebo jak to vypadá celkově v průběhu roku, v zimě, v létě atd.? 

� Byla dnešní cesta typická nebo naopak výjimečná (třeba právě dnes ještě někam rovnou z práce jedou – za 
nákupem, na návštěvu atd.)?

Podobně v případě reliability se může ukázat, že v dotazování nám respondent uvedl, že jezdí do práce na kole, ale 
přitom ho vidíme odjíždět autem. Spletl se, lhal, nebo nejčastěji opravdu jezdí na kole, ale zítra jede na služební 
cestu, tak má vypůjčený podnikový automobil?

Kapitola 2 – Jak postupovat
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Marketingový průzkum

V případě efektivity musíme vědět, k jakému účelu má toto zjištění sloužit. Budou se realizovat nějaká praktická 
opatření, nebo se jedná o pouhou zvědavost vedení organizace? Má se zlepšit cestování zaměstnanců do práce 
například formou zajištění vlastní podnikové dopravy, nebo se chce vybudovat nové parkoviště pro osobní auto-
mobily či se uvažuje o vyplácení příspěvku na hromadnou dopravu atd.?

Mimochodem ve Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se uvedenému problému věnovaly závěrečné tři otázky o dojížďce 
nebo docházce do zaměstnání či do školy. Nejprve jsme si měli vybrat z nabízených variant odpovědí dopravní 
prostředek: autobus (kromě MHD), městskou hromadnou dopravu, automobil – řidič, automobil – spolucestující, 
vlak, kolo, motocykl, jiný a žádný (pouze pěšky). Následně se zjišťovala doba trvání: do 14 minut, 15–29 minut, 
30–44 minut, 45–59 minut, 60–89 minut a 90 a více minut. Konečně třetí otázka se týkala frekvence dojížďky: 
denně, týdně, 1–2× měsíčně a jinak.

Výběr způsobu sběru informací, které by byly použitelné v jednotlivých konkrétních přípa-
dech, je ovlivněn především následujícími dvěma skutečnostmi:

� účelem a cíli výzkumu, od kterých se odvíjí kvantita i kvalita požadovaných informací, 
stupeň přesnosti zkoumání, požadovaná zobecnitelnost závěrů apod.,

� charakterem zkoumaných skutečností (problémů), na nichž v  mnohém závisí 
dostupnost těchto informací.

Na základě náležitých praktických zkušeností je nutné v každém jednotlivém konkrétním 
případu hledat co nejrozumnější, často kompromisní řešení.

2. 4 Plán marketingového výzkumu 
Je dalším krokem, který následuje po defi nování problému a cílů výzkumu. Přesněji specifi -
kuje potřebné informace, postup jejich získání a navazující kroky jejich zpracování, vyhod-
nocení a interpretace. Umožňuje kontrolovat průběh výzkumu.
Plán výzkumu by měl obsahovat:

� Formulaci zkoumaného problému (předmětu), jeho teoretické uchopení (teoretická 
východiska), případně základní hypotézy řešení a  určení výzkumných cílů a  jejich 
zdůvodnění.

� Předběžné představy o tom, co lze od výzkumu očekávat na rozdíl od dosavadních znalostí.
� Stanovení informačních potřeb, jejich struktury a  jejich zdrojů, zejména pro vstupní 

sekundární analýzu.
� Vymezení základního souboru (objektu) a navržení zkoumaného (výběrového) souboru 

(vzorku), zdůvodnění jeho velikosti a složení, navržení místa a času realizace výzkumu.
� Stanovení techniky výzkumu a nástrojů vhodných pro výzkum, zjišťování. Operacionalizace 

předmětu výzkumu do konečné podoby měřících nástrojů.
� Určení způsobu kontaktování respondentů (sběr v terénu).
� Předvýzkum – zpřesňuje předcházející body na základě praktického ověření postupu 

sběru informací v terénu na malém souboru (zpravidla zahrnuje nanejvýš několik desítek 
jednotek – 20 až 40).
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� Vlastní výzkum – sběr v terénu.
� Statistické zpracování zjištěných informací.
� Prezentace a interpretace získaných výsledků včetně praktických doporučení.
� Časový rozvrh jednotlivých etap s uvedením odpovědného pracovníka.
� Rozpočet nákladů výzkumu.

Na začátku je tedy třeba zajistit a shromáždit co nejvíce základních a obecných informací 
o podstatě marketingového problému. Zde můžeme čerpat ze závěrečných zpráv dřívějších 
výzkumů, z odborných publikací, z rozhovorů s experty, ze sdělovacích prostředků, ze stíž-
ností zákazníků, ze statistických údajů apod. 

Rada pro začátečníky 2. 1
Nikdy si nezapomeňte takový plán sepsat i pro sebemenší průzkum zákazníků. Přinutí vás to zamyslet se nad 
svými časovými i fi nančními možnostmi, ale hlavně se výsledný napsaný plán stane opěrným nástrojem realizace 
a zejména kontroly postupu práce.

Pokud je již postup sběru informací v terénu vypracován včetně měřícího nástroje (dotaz-
níku, záznamového archu), je nutné si jej nejprve prakticky ověřit na malém souboru sledo-
vaných jednotek. Tato etapa se nazývá předběžný výzkum, zkráceně předvýzkum (pretest). 
Většinou prověřuje srozumitelnost a jednoznačnost otázek, úplnost nabízených variant od-
povědí, manipulaci s dotazníkem (distribuci a sběr), reakci osob (respondentů) při oslovení 
(požádání o rozhovor) i při vlastním rozhovoru, dílčí hypotézy, technickou stránku zpraco-
vatelnosti atd.

Rada pro začátečníky 2. 2
Ani v sebevětší časové tísni předvýzkum nevynechávejte. Pomůže odhalit drobná opomenutí a chyby, které by při 
vlastním rozsáhlém sběru v terénu mohly vážně znehodnotit nebo přinejmenším zkomplikovat získávání informa-
cí. Díky výsledkům předvýzkumu je lze ještě na poslední chvíli napravit a předejít tak zbytečným problémům.

Předvýzkum se, jak již víme, nejčastěji provádí na malém vzorku (20 až 40) respondentů 
a  zaměřuje se na praktické ověření celkové koncepce sběru informací v  terénu – tzn. od 
výběru a oslovení respondentů, přes otestování měřícího nástroje (dotazníku) – zda je při-
jímán se zájmem či unavuje, zda respondenti rozumějí všem otázkám, zda jim vyhovují 
nabízené varianty odpovědí – až po úplnost získaných údajů a úspěšné ukončení akce. 

Rada pro začátečníky 2. 3
I když předvýzkum žádné nedostatky neodhalí, není zbytečně vynaloženou prací. Naopak. Získané informace (do-
tazníky nebo záznamové archy) lze díky jejich bezchybnosti zařadit k následně shromážděným – tzn. přidat je do 
celkového souboru statisticky zpracovávaných dokumentů (dotazníků nebo záznamových archů).

Rada pro začátečníky 2. 1
Nikdy si nezapomeňte takový plán sepsat i pro sebemenší průzkum zákazníků. Přinutí vás to zamyslet se nad 
svými časovými i fi nančními možnostmi, ale hlavně se výsledný napsaný plán stane opěrným nástrojem realizace 
a zejména kontroly postupu práce.

Rada pro začátečníky 2. 2
Ani v sebevětší časové tísni předvýzkum nevynechávejte. Pomůže odhalit drobná opomenutí a chyby, které by při 
vlastním rozsáhlém sběru v terénu mohly vážně znehodnotit nebo přinejmenším zkomplikovat získávání informa-
cí. Díky výsledkům předvýzkumu je lze ještě na poslední chvíli napravit a předejít tak zbytečným problémům.

Rada pro začátečníky 2. 3
I když předvýzkum žádné nedostatky neodhalí, není zbytečně vynaloženou prací. Naopak. Získané informace (do-
tazníky nebo záznamové archy) lze díky jejich bezchybnosti zařadit k následně shromážděným – tzn. přidat je do 
celkového souboru statisticky zpracovávaných dokumentů (dotazníků nebo záznamových archů).

Kapitola 2 – Jak postupovat
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2. 5 Projekt marketingového výzkumu 
Jestliže detailněji rozepíšeme jednotlivé body výše uvedeného plánu marketingového vý-
zkumu, dostaneme jeho projekt. Rozsah se může pohybovat okolo 20 stran textu a nedílnou 
součástí je také návrh dotazníku, resp. záznamového archu.
Náležitě zpracovaný projekt marketingového výzkumu slouží jako hlavní podkladový ma-
teriál pro jednání se zadavatelem výzkumu, při výběrových řízeních apod. Jeho defi nitivní 
vzájemné odsouhlasení, zejména stane-li se také přílohou společně podepsané obchodní 
smlouvy o dílo, by mělo předejít tomu, aby zadavatel až při závěrečné prezentaci výsledků 
či dokonce po odevzdání napsané závěrečné zprávy s výsledky výzkumu celou vynaloženou 
práci zpochybnil výrokem, že uvedená zjištění neodpovídají jeho problému (viz 2. 1 Defi no-
vání problému a výzkumného cíle), že čekal či potřeboval od výzkumu něco jiného atd.

Rada pro začátečníky 2. 4
Jestliže máte realizovat marketingový průzkum pro jiný právnický subjekt (pro zadavatele), podobně jako v pří-
padě Rady pro začátečníky 2. 1 rozhodně nezapomeňte vypracovat jeho náležitý projekt. V žádném případě ne-
začínejte se sběrem informací v terénu dřív, než bude druhou stranou odsouhlasen a podepsán. Snížíte tím riziko 
zbytečně vynaložené námahy a nákladů.

Otázky k zamyšlení:
1. Z kolika a jakých fází sestává proces marketingového výzkumu?
2. Co to jsou primární a sekundární data?
3. Co to jsou harddata a soft data? 
4. Co to jsou kvantitativní a kvalitativní data?
5. Co to znamená relevantnost, validita, reliabilita a efektivita marketingových informací?
6. K čemu slouží a jak vypadá plán marketingového výzkumu?
7. Co to je a k čemu slouží předvýzkum?
8. Co to je, k čemu slouží a proč je tak důležitý projekt marketingového výzkumu?
9. Mezi vystavovateli 41. mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) jsme zjistili, že 

ještě v době jeho konání se 87 % vystavujících fi rem hodlá zúčastnit příštího ročníku. 
Dalších 9 % ještě nevědělo, nedokázalo odpovědět. Jak byste si ověřili reliabilitu (spo-
lehlivost) odpovědí na otázku, zda se fi rma hodlá zúčastnit příštího ročníku MSV?

10. Jestliže vezmeme v  textu kapitoly zmiňované „pracovní prostředí“, o čem by v  tomto 
případě vypovídala a jak by vypadala harddata a soft data? 

Rada pro začátečníky 2. 4
Jestliže máte realizovat marketingový průzkum pro jiný právnický subjekt (pro zadavatele), podobně jako v pří-
padě Rady pro začátečníky 2. 1 rozhodně nezapomeňte vypracovat jeho náležitý projekt. V žádném případě ne-
začínejte se sběrem informací v terénu dřív, než bude druhou stranou odsouhlasen a podepsán. Snížíte tím riziko 
zbytečně vynaložené námahy a nákladů.
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Co poznáváme
Již víme, že předmětem marketingového výzkumu, tedy tím, co poznáváme, je určitý marke-
tingový problém. Jeho výchozí formulace může vypadat například takto: Spokojenost našich 
zákazníků. Na první pohled je zřejmé, že pro empirické zjišťování je zadání úkolu příliš 
široké a obecné. Proto je nutné jej dále zkonkretizovat. Především si alespoň pracovně vy-
jasnit (defi novat) takové pojmy, jako jsou „zákazníci“ a hlavně „jejich spokojenost“. V rovině 
samotného předmětu marketingového výzkumu k tomu slouží vymezení a následná opera-
cionalizace používaných pojmů. Jedná se o tak zásadní metodologickou problematiku, že ji  
bude věnována sice krátká, ale mimořádně důležitá kapitola.
Operacionalizace představuje postupnou strukturalizaci, dekompozici, dezagregaci pro-
blému (předmětu marketingového výzkumu) s ohledem na cíle a praktickou využitelnost 
zjištěných výsledků. Zkoumaný problém potřebujeme postupně rozkládat na jeho jednot-
livé stále konkrétnější stránky, jež jsou pro jeho praktické řešení podstatné. Měli bychom 
nakonec dospět až k empiricky zjistitelným (změřitelným) hodnotám (stavům) vlastností 
jednotek objektu. Hodnoty (stavy) vlastností zjistíme (změříme) v  terénu pomocí znaků 
(proměnných). Cílem operacionalizace je tedy konstrukce znaků (proměnných), postihujících 
(měřících) hodnoty (stavy) vlastností, které nás na zkoumaných jednotkách souboru zajímají. 
Proces operacionalizace si naznačíme následujícím jednoduchým příkladem.

Příklad 3. 1 Operacionalizace spokojenosti zákazníků
Pokud je předmětem našeho výzkumu „spokojenost našich zákazníků“, můžeme ji v rámci operacionalizace struk-
turovat například na takové složky, jako jsou spokojenost s nabídkou, s prodejní dobou, s přístupem prodavačů, 
s čistotou a úklidem v prodejně atd. Avšak pokud to vyžaduje cíl našeho výzkumu, můžeme každou z těchto složek 
dále strukturovat. Obvykle se nabízí více možností a jde o to, vybrat právě s ohledem na cíle výzkumu tu nejvhod-
nější. Například uvedenou spokojenost s nabídkou můžeme chápat jako podíl nakupujících z celkového počtu 
zájemců, kteří navštíví naši prodejnu, nebo zjistit přímo dotazem typu: „Jak jste spokojeni s naší nabídkou?“. Pro 
postižení úrovně spokojenosti s nabídkou v celkové spokojenosti zákazníků by nám taková informace mohla doce-
la postačovat. Ovšem pokud bychom naopak chtěli poznat spokojenost zákazníků s naší nabídkou detailněji (třeba 

3Kapitola 3
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proto, že ji hodláme zlepšit), potřebovali bychom naše poznání prohloubit. Tzn. museli bychom dále pokračovat 
v operacionalizaci tohoto problému. Dospěli bychom k takovým stránkám naší nabídky jako kvalita nabízených 
produktů, jejich design, cena, platební a záruční podmínky atd. Zřejmě ani tento krok by nebyl poslední, neboť 
uvedené aspekty jsou pořád ještě značně široké. Například „kvalita“ může znamenat kvalitu materiálu, kvalitu 
zpracování, trvanlivost, náročnost na údržbu, výkon, bezpečnost, ekologičnost a mnohé další aspekty.

Také detailnost nebo naopak hrubost operacionalizace zkoumaného problému by se měla 
odvíjet především od cílů výzkumu, od jeho praktické využitelnosti. Pokud nemáme v úmy-
slu využít zjištěných výsledků k praktickým opatřením, ke zlepšení nabídky, plně postačí 
hrubá operacionalizace do jediné otázky – „Jak jste spokojeni s naší prodejnou?“. Výsledné 
rozložení četností odpovědí nás potom potěší nebo zarmoutí, ale v žádném případě se nedo-
zvíme, co bychom měli zlepšit. Chceme-li se však dovědět, zda máme změnit provozní dobu, 
přístup prodavačů k zákazníkům, interiér prodejny či něco jiného, museli bychom nejprve 
celý problém operacionalizovat tímto směrem detailněji. 

Rada pro začátečníky 3.1
Čím konkrétněji se budete zabývat jednotlivými stránkami předmětu (problému) výzkumu, čím detailněji 
bude operacionalizován, tím konkrétnější náměty pro praktická marketingová opatření potom získané vý-
sledky přinesou. 

Obdobná situace nastává také při vymezení objektu našeho výzkumu. V uvedeném příkladu 
to vypadá na první pohled jasně, ale když se důkladněji zamyslíme, uvědomíme si, že musí-
me jasně určit (defi novat), koho míníme „naším zákazníkem“: Všechny, kteří projeví zájem 
(například navštíví naši prodejnu), nebo pouze ty, kteří si něco koupí atd.?
Navíc vymezení objektu ovlivňuje také dodatečné zpřesnění a konkretizaci předmětu mar-
ketingového výzkumu, jak si uvedeme v následujícím příkladu.

Příklad 3. 2 Vymezení zákazníků a jejich spokojenosti
Pro organizátory mezinárodních veletrhů představují nejdůležitější skupiny zákazníků návštěvníci a vystavo-
vatelé. Za návštěvníky jsme v našich výzkumech považovali ty, kteří si přišli prohlédnout expozice vystavujících 
fi rem, a to bez ohledu na to, zda si zakoupili vstupenku či nikoli. Tzn. že v tomto případě počet prodaných, resp. 
vydaných vstupenek nebyl brán jako celkový počet návštěvníků. Naopak za vystavovatele jsme považovali 
pouze ty fi rmy, které byly uvedeny v katalogu vystavujících fi rem, i když pochopitelně ve skutečnosti se stávalo, 
že se v expozicích představovali a byli umístěni i další vystavovatelé. Když však nebyli (z nejrůznějších důvodů) 
uvedeni v katalogu, nebyli pro nás součástí základního souboru a jeho celkové velikosti (počtu jednotek).

Následně potom jsme také odlišně vymezili spokojenost obou skupin zákazníků. U odcházejících návštěvníků jsme 
ji sledovali ve čtyřech rovinách:

1. spokojenost s vystavenými produkty,

2. spokojenost se získanými informacemi a poznatky,

Rada pro začátečníky 3.1
Čím konkrétněji se budete zabývat jednotlivými stránkami předmětu (problému) výzkumu, čím detailněji 
bude operacionalizován, tím konkrétnější náměty pro praktická marketingová opatření potom získané vý-
sledky přinesou. 
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3. spokojenost s navázanými (či upevněnými) obchodními kontakty,

4. spokojenost s odbornou úrovní veletrhu.

U vystavovatelů dokonce jen ve třech:

1. spokojenost s obchodními jednáními,

2. spokojenost se zájmem o vlastní vystavované produkty,

3. spokojenost s odbornou úrovní veletrhu.

Vidíme, že pouze poslední rovina spokojenosti (s odbornou úrovní veletrhu) byla společná pro obě skupiny zá-
kazníků. Převedení do konkrétní podoby znaků (baterie otázek), včetně případných variant odpovědí (v našem 
případě se jedná vždy o stejné varianty pětistupňové škály „velmi spokojen“, „spíše spokojen“, „spíše nespokojen“, 
„velmi nespokojen“ a „neví, netýká se“) si vysvětlíme v následující kapitole.

Příklad 3.3 Od operacionalizace předmětu výzkumu až do konečné
podoby dotazníku
Na následujícím příkladu bude konkrétně předveden postupný proces operacionalizace předmětu výzkumu až do 
konečné podoby výsledného dotazníku.

Předmětem výzkumu byl Image Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo. Při jeho operacionalizaci jsme vyšli 
z poslání školy, které bylo formulováno při jejím založení v roce 2005 následovně: Soukromá vysoká škola eko-
nomická (dále SVŠE) Znojmo chce být školou kvalitní a studijně náročnou. Výuka probíhá v příjemném prostředí 
a v atmosféře vstřícnosti.

V prvním kroku jsme si image SVŠE strukturovali do čtyř rovin, vyplývajících z uvedeného vymezení jejího poslání:

1. kvalita školy, 
2. náročnost studia,
3. příjemné prostředí,
4. atmosféra vstřícnosti.

V navazujícím druhém kroku jsme k jednotlivým rovinám formulovali následující nejvhodnější otázky:

KVALITA:
1.  Jak jste spokojeni s odbornou úrovní vyučujících? 
2.  Jak jste spokojeni s kvalitou výuky na SVŠE?
3.  Jak jste spokojeni s přístupem vyučujících?
4.  Zdá se Vám obsah studijních materiálů nabízených SVŠE dostatečný?

NÁROČNOST:
1.  Jak hodnotíte úroveň obtížnosti studia na SVŠE?
2.  Jak hodnotíte časovou náročnost studia?
3.  Zdají se Vám požadavky u zkoušek vysoké? 
4.  Jste spokojeni s fi nančními nároky SVŠE?

Kapitola 3 – Co poznáváme
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PROSTŘEDÍ:

1.  Vyhovuje Vám dostupnost budovy SVŠE?
2.  Jak se orientujete ve školní budově?
3.  Působí na Vás učebny příjemně?
4.  Jste spokojeni s technickým vybavením SVŠE?
5.  Vyhovuje Vám nabídka školního bufetu?
6.  Využíváte automaty na nápoje?
7.  Navštěvujete školní klub Harvart? 

ATMOSFÉRA VSTŘÍCNOSTI:

1.  Jak jste spokojeni s přístupem pracovnic studijního oddělení?
2.  Jak jste spokojeni s úředními hodinami na studijním oddělení?
3.  Působí na Vás atmosféra školy příjemně?

Ve třetím kroku jsme z těchto otázek zkonstruovali následujících osmnáct defi nitivních znaků (proměnných) – tzn. 
přidávali jsme k nim vhodné varianty odpovědí. Pokud není uvedeno jinak, byla použita stupnice 1 = velmi spo-
kojen, 2 = spíše spokojen, 3 = spíše nespokojen, 4 = velmi nespokojen a 5 = nevím. Tím jsme dostali následující 
soupis znaků, jejichž prostřednictvím jsme chtěli měřit image SVŠE:

1.  Jak jste spokojeni s odbornou úrovní vyučujících? 
  1 2 3 4 5
2.  Jak jste spokojeni s kvalitou výuky na SVŠE?
  1 2 3 4 5
3.  Jak jste spokojeni s přístupem vyučujících?
  1 2 3 4 5
4.  Zdá se Vám obsah studijních materiálů, nabízených SVŠE dostatečný?
  1 2 3 4 5
5.  Jak hodnotíte úroveň obtížnosti studia na SVŠE?
(1-velmi náročné, 2-spíše náročné, 3-spíše nenáročné, 4-nenáročné, 5-nevím)
  1 2 3 4 5
6.  Jak hodnotíte časovou náročnost studia?
 (1-velmi náročné, 2-spíše náročné, 3-spíše nenáročné, 4-nenáročné, 5-nevím)
  1 2 3 4 5
7.  Zdají se Vám požadavky u zkoušek vysoké? 
 (1-velmi, 2-spíše ano, 3-spíše ne, 4-nenáročné, 5-nevím)
  1 2 3 4 5
8.  Jste spokojeni s fi nančními nároky SVŠE?
  1 2 3 4 5
9.  Vyhovuje Vám dostupnost budovy SVŠE?
  1 2 3 4 5
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10.  Jak se orientujete ve školní budově? 
 (1-velmi dobře, 2-celkem dobře, 3-spíše ne, 4-vůbec ne, 5-nevím)
  1 2 3 4 5
11.  Působí na Vás učebny příjemně?
  1 2 3 4 5
12.  Jste spokojeni s technickým vybavením SVŠE?
   1 2 3 4 5
13.  Vyhovuje Vám nabídka školního bufetu?
  1 2 3 4 5
14.  Využíváte automaty na nápoje? 
 (1-často, 2-občas ano, 3-spíše ne, 4-vůbec ne, 5-nevím)
  1 2 3 4 5
15.  Navštěvujete školní klub Harvart?  
 (1-často, 2-občas ano, 3-spíše ne, 4-vůbec ne, 5-nevím)
  1 2 3 4 5
16.  Jak jste spokojeni s přístupem pracovnic studijního oddělení?
  1 2 3 4 5
17.  Jak jste spokojeni s úředními hodinami na studijním oddělení?
  1 2 3 4 5
18.  Působí na Vás atmosféra školy příjemně?
  1 2 3 4 5

Ve čtvrtém kroku jsme vytvořili následující čtyři identifi kační znaky (proměnné) respondentů, které se budou hodit 
zejména jako nezávisle proměnné při statistickém zpracování a počítání koefi cientů závislostí:

1.  Pohlaví:
 muž 1 žena 2
2.  Forma studia:
 prezenční 1 kombinovaná      2
3.  Ročník studia:
 první ročník 1 druhý ročník      2 třetí ročník 3
4.  Studijní obor:
 marketing a management    1
 účetnictví a fi nanční řízení podniku   2
 mzdové účetnictví, daně a personalistika   3
 ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  4

Konečně v pátém kroku jsme spojením obou skupin znaků (sledovaných a identifi kačních) a sepsáním pokynů pro 
respondenty (zejména v úvodu) vytvořili defi nitivní elektronickou podobu dotazníku, jak vidíme na následujícím 
obr. 3–1. Dotazník byl totiž distribuován a sbírán prostřednictvím e-mailu.

Kapitola 3 – Co poznáváme
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DOTAZNÍK

„IMAGE SVŠE ZNOJMO“

Vážení spolužáci,

v rámci studijního úkolu se na vás obracíme s prosbou o vyplnění předloženého dotazníku. 

Pro vedení školy je velmi důležité znát váš názor. Budeme rádi, pokud si najdete čas a vyplníte 
tento krátký dotazník. Získané údaje budou sloužit pouze pro interní potřebu, měly by přispět 
ke zlepšení fungování školy a ke zvýšení vaší spokojenosti. 

Označte na uvedené škále vaše hodnocení jednotlivých otázek a vyplněný dotazník zašlete 
zpět do 7. března 2008.

Pokud není uvedeno jinak, odpovídejte dle následující stupnice: 

(1-velmi spokojen, 2-spíše spokojen, 3-spíše nespokojen, 4-velmi nespokojen, 5-nevím)

Vámi vybranou variantu odpovědi označte červenou barvou.

Předem děkujeme za ochotu a spolupráci,

    Studenti 1. ročníku oboru Marketing - management

KVALITA:

1.  Jak jste spokojeni s odbornou úrovní vyučujících?

  1 2 3 4 5

2.  Jak jste spokojeni s kvalitou výuky na SVŠE?

  1 2 3 4 5

3.  Jak jste spokojeni s přístupem vyučujících?

  1 2 3 4 5

4. Zdá se Vám obsah studijních materiálů nabízených SVŠE dostatečný?

  1 2 3 4 5

NÁROČNOST:

1. Jak hodnotíte úroveň obtížnosti studia na SVŠE? 

 (1-velmi náročné, 2-spíše náročné, 3-spíše nenáročné, 4-nenáročné, 5-nevím)

  1 2 3 4 5
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2.  Jak hodnotíte časovou náročnost studia?

 (1-velmi náročné, 2-spíše náročné, 3-spíše nenáročné, 4-nenáročné, 5-nevím)

  1 2 3 4 5

3. Zdají se vám požadavky u zkoušek vysoké? 

 (1-velmi, 2-spíše ano, 3-spíše ne, 4-nenáročné, 5-nevím)

  1 2 3 4 5

4.  Jste spokojeni s fi nančními nároky SVŠE?

  1 2 3 4 5

PROSTŘEDÍ:

1.  Vyhovuje vám dostupnost budovy SVŠE?

  1 2 3 4 5

2.  Jak se orientujete ve školní budově?

 (1-velmi dobře, 2-celkem dobře, 3-spíše ne, 4-vůbec ne, 5-nevím)

  1 2 3 4 5

3.  Působí na vás učebny příjemně?

  1 2 3 4 5

4.  Jste spokojeni s technickým vybavením SVŠE?

  1 2 3 4 5

5.  Vyhovuje vám nabídka školního bufetu?

  1 2 3 4 5

6.  Využíváte automaty na nápoje? 

 (1-často, 2-občas ano, 3-spíše ne, 4-vůbec ne, 5-nevím)

  1 2 3 4 5

7.  Navštěvujete školní klub Harvart? 

 (1-často, 2-občas ano, 3-spíše ne, 4-vůbec ne, 5-nevím)

  1 2 3 4 5

ATMOSFÉRA VSTŘÍCNOSTI:

1.  Jak jste spokojeni s přístupem pracovnic studijního oddělení?

  1 2 3 4 5

Kapitola 3 – Co poznáváme
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2.  Jak jste spokojeni s úředními hodinami na studijním oddělení?

  1 2 3 4 5

3.  Působí na vás atmosféra školy příjemně?

  1 2 3 4 5

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1.  Pohlaví:

 muž 1 žena 2

2.  Forma studia:

 prezenční 1 kombinovaná 2

3.  Ročník studia:

 první ročník 1 druhý ročník 2 třetí ročník 3

4.  Studijní obor:

 marketing a management    1

 účetnictví a fi nanční řízení podniku   2

 mzdové účetnictví, daně a personalistika   3

 ekonomika veřejné správy a sociálních služeb  4

Ještě jednou děkujeme za vyplnění, studenti 1. ročníku oboru Marketing – management

Obr. 3–1: Výsledný dotazník 

Celý proces operacionalizace si můžeme pro názornost zobrazit následujícím schématem na obr. 3–2.
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Obr. 3–2: Proces operacionalizace

V každém případě by proces operacionalizace měl končit vypracováním zkoumaných znaků 
(proměnných, otázek) a návrhem výsledného výzkumného nástroje (dotazníku, záznamo-
vého archu), jak o tom pojednává následující kapitola. Jak vyplývá z předchozího textu této 
kapitoly, souhrn sledovaných znaků v dotazníku / záznamovém archu by rozhodně neměl 
být výsledkem nahodilých, byť třeba na první zdání jiskřivých nápadů, na co všechno je 
možné či dokonce zajímavé se respondentů ptát, případně u nich zjišťovat, nýbrž právě na-
opak systematickým procesem strukturalizace sledovaného problému zacíleným v prvé řadě na 
jeho úspěšné praktické vyřešení.

Otázky k zamyšlení:
1. Jak byste konkrétně zaměřili předmět výzkumu Spokojenost zákazníků s našimi produkty?
2. K čemu byste využili jeho výsledky?
3. Koho byste zkoumali, kdo by byl objektem a co by byly jednotky?
4. Jak byste tento problém operacionalizovali až do úrovně konkrétních vlastností a jim od-

povídajících sledovaných položek?
5. Jaké byste zde mohli sekundárně využít statistické údaje (harddata)? 
6. Jak a kde byste je získali? 
7. V čem by byly jejich výhody a nevýhody?

Kapitola 3 – Co poznáváme
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Jak poznáváme
K objektivnímu a systematickému poznávání okolního světa, tedy včetně našich zákazníků, 
používáme techniky empirického výzkumu. Na rozdíl od mnohých domácích ale zejména 
zahraničních učebnic marketingového výzkumu rozlišujme přesněji mezi pojmy „metoda“ 
a „technika“. Metody představují celkový obecnější přístup ke zkoumanému sociálně-eko-
nomickému problému či objektu. V  podstatě každé vědecké poznání pracuje s  takovými 
postupy, jako jsou například historická metoda (sleduje proměny a vývoj problému v čase), 
komparativní metoda (sleduje proměny problému na různých objektech), typologická (sle-
duje výjimečnost problému na specifi ckém objektu) a další.
Naproti tomu v případě technik marketingového výzkumu se jedná o velice konkrétní způsob 
sběru primárních dat, umožňující evidovat výskyt jevů i chování lidí, ale také zjistit jejich 
názory, postoje a motivy. Základní tři techniky marketingového výzkumu představují dota-
zování, pozorování a experiment. V dalším textu si je postupně přiblížíme.

4. 1 Dotazování
Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Dokonce mnozí 
trpí mylnou představou, že marketingový výzkum je pouhé jednoduché dotazování zákaz-
níků, při němž nejde o nic víc než o rozdávání a vyplňování dotazníků. Je to podobný omyl 
jako v případě zjednodušeného chápání marketingu coby pouhé reklamy.
Dotazování se uskutečňuje pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvo-
lené komunikace výzkumníka s nositelem informací – dotazovaným (respondentem). Tento 
kontakt může být přímý, bezprostřední, jako je tomu v případě písemného zodpovídání otá-
zek na následujícím obrázku 4–1. 

4Kapitola 4
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Obr. 4-1: Přímé dotazování

Zcela jinou situaci zachycuje obr. 4–2. V tomto případě je dotazování zprostředkováno po-
mocí tazatele, vstupujícího mezi výzkumníka a dotazovaného (respondenta). Proto se ozna-
čuje za osobní dotazování, rozhovor. 

Obr. 4–2: Zprostředkované dotazování

Srovnání obou obrázků 4–1 a 4–2 ukazuje podstatné rozdíly mezi písemným a osobním do-
tazováním. V prvním případě chybí zprostředkující osoba – tazatel, kterou by se měl dotaz-
ník maximálně snažit nahradit. Jeho obsah musí respondentovi vysvětlit a sdělit vše pod-
statné – viz v následujícím textu odstavec 4. 2. 1 Dotazník, a zejména část o úvodním textu 
dotazníku.
Naopak v případě osobního dotazování vstupuje mezi výzkumníka a dotazovaného vy-
školený a instruovaný tazatel, který již nemusí mít hojně informující dotazník, ale pod-
statně stručnější záznamový arch. Stačí si srovnat příklady 4–1 (dotazník) a 4–7 (zázna-
mový arch). 

Rada pro začátečníky 4. 1 
Právě proto, že je mezi písemným a osobním dotazováním takový viditelný rozdíl, měli bychom náležitě rozli-
šovat mezi pojmy „dotazník“ a „záznamový arch“. Liší se na první pohled. Například vysvětlujícím úvodem na 
první stránce. 

Rada pro začátečníky 4. 1
Právě proto, že je mezi písemným a osobním dotazováním takový viditelný rozdíl, měli bychom náležitě rozli-
šovat mezi pojmy „dotazník“ a „záznamový arch“. Liší se na první pohled. Například vysvětlujícím úvodem na 
první stránce.
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4. 2 Písemné dotazování 
Písemná komunikace je zprostředkována pomocí dotazníků nebo ankety. Zkusme si je po-
stupně probrat a hlavně ukázat, jaké jsou mezi nimi rozdíly. 

4. 2. 1 Dotazník
Při tvorbě dotazníku je třeba si dávat pozor na jeho správné sestavení. Špatný dotazník může 
negativně ovlivnit získané informace a výsledky nemusí potom odpovídat potřebám a cílům 
výzkumu. 
Dobrý dotazník by měl vyhovovat třem hlavním požadavkům:
1. účelově technickým, otázky by měly být formulovány a sestaveny do takového celku, aby 

dotazovaný co nejpřesněji odpovídal na to, co nás zajímá,
2. psychologickým, vytvořit takové podmínky, aby se mu tento úkol zdál snadný, příjemný, 

žádoucí, chtěný. Jde o to, aby respondent odpovídal stručně a pravdivě,
3. srozumitelnosti, aby respondent všemu rozuměl, aby mu bylo jasné, co se po něm chce, 

jak má postupovat (zejména u fi ltračních otázek) a vyplňovat. Dotazník musí být scho-
pen „mluvit“ a respondentovi vše vysvětlit, jako by to dělal tazatel.

K naplnění těchto požadavků přispívají zejména následující čtyři aspekty dotazníku:
a) jeho celkový dojem,
b) formulace jednotlivých otázek,
c) typ otázek,
d) manipulace s dotazníkem.
K těmto jednotlivým stránkám si v následujících odstavcích uvedeme něco víc.

Celkový dojem dotazníku
Dotazník musí na první pohled upoutat svojí grafi ckou úpravou, což významně ovlivní to, jak 
bude na respondenta působit. Jde o celkový vjem, jako je formát dotazníku, úprava první strán-
ky, barva a kvalita papíru. Vše musí doslova lákat respondenta k tomu, aby se dal do vyplňování, 
věnoval nám svůj čas, námahu a měl chuť se zabývat našimi dotazy.
Příliš velký formát vzbuzuje pocit obtížného zacházení (manipulace) a představu velkého 
množství požadovaných informací. Naopak malý formát zase nutí k velkému soustředění 
při čtení i vyplňování. Nejvhodnější velikostí je zřejmě tradiční rozměr papíru A4.
Velmi důležitá je první stránka, a to jak její grafi cká úprava, tak především obsah úvodního 
textu. Úvodní text by měl zejména:
1. vzbudit zájem respondenta, vysvětlit mu cíl výzkumu a význam jeho odpovědí pro řešení 

praktického problému, případně následný osobní prospěch z jeho vyřešení (jaké zlepše-
ní mu to může přinést),

2. apelovat na spolupráci dotazovaného, zdůraznit smysl jím poskytnutých informací, přesvědčit 
ho o významu vyplnění celého dotazníku a zodpovězení pokud možno všech otázek,

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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3. určit způsob vyplnění dotazníku – zda kroužkovat čísla kódů, křížkovat prázdné čtvereč-
ky nebo podtrhávat, 

4. určit termín a způsob odevzdání (vrácení) vyplněného dotazníku, 
5. ujistit respondenty o zachování anonymity – například tím, že zadavatel výzkumu nedostane 

jednotlivé vyplněné dotazníky, ale pouze sumarizované výsledky statistického zpracování.  

Úvodní text, případně další pokyny pro respondenty by mohly chybět ve zvláštních pří-
padech, kdy je dotazník rozdáván a po vyplnění třeba i sbírán (například ve školní třídě) 
samotným výzkumníkem, který by rovněž vše sám osobně sdělil a vysvětlil. 
Dobře působí, jestliže je výzkum odborně zaštítěn uznávanou vědeckou či jinak všeobecně 
váženou institucí (univerzitou, Akademií věd), případně alespoň třetí, v daném problému 
nezávislou, nezúčastněnou stranou (agenturou marketingového výzkumu), která je na konci 
úvodního textu uvedena, podepsána.

Příklad 4. 1 Konkrétní příklad dotazníku
Konkrétní příklad dotazníku je na následujícím obr. 4–3. 

Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání     

Příkop 4, 602 00 Brno, tel./fax: 54517 6578

e-mail: info@iimce.cz http://www.iimce.cz

Vážení občané Dačic, studenti Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo provádějí jako svoji seminární práci marketingový 
výzkum vašeho města. Potřebovali by vědět, jak se na město díváte, jak ho vnímáte a hodnotíte právě vy, kteří zde žijete. Prosíme 
vás proto, abyste věnovali pár minut svého času zodpovězení následujících 24 otázek. Zpracované výsledky budou poskytnuty 
představitelům města, kteří se na jejich základě pokusí řešit zjištěné problémy a dále zlepšovat vaše životní podmínky.

Dotazník je zcela anonymní. Budeme rádi, když vaše odpovědi budou maximálně otevřené. Městský úřad obdrží pouze závěreč-
nou zprávu ze souhrnného statistického zpracování všech dotazníků. 

Vyplňování je velmi jednoduché a rychlé. Většinou stačí pouze vybrat a zakroužkovat z nabízených variant odpovědí číselný 
kód té, která nejlépe odpovídá vašemu názoru či situaci. U otevřených otázek (tj. bez předepsaných variant odpovědí), prosím, 
stručně vypište na prázdný řádek své stanovisko.

Vyplněný dotazník si studenti po domluvě s vámi přijdou osobně vyzvednout.

Předem děkujeme za spolupráci a přejme si společně co nejrychlejší nápravu zjištěných nedostatků vašeho města.

Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání
Brno
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1. Jak vnímáte atraktivitu Dačic z hlediska:

přírodních krás 1 2 3 4 5 6

historických a kulturních památek 1 2 3 4 5 6

perspektiv hospodářského rozvoje 1 2 3 4 5 6

pohostinnosti vůči turistům 1 2 3 4 5 6

nabídky pracovních příležitostí 1 2 3 4 5 6

podnikatelských aktivit 1 2 3 4 5 6

úrovně silniční sítě a dopravy 1 2 3 4 5 6

podmínek pro spokojený život obyv. 1 2 3 4 5 6

nabídky služeb a obchodů 1 2 3 4 5 6

nabídky kulturních pořadů 1 2 3 4 5 6

2.  Zamyslete se, prosím, nad tím, čemu by mělo Zastupitelstvo města Dačic věnovat největší 
pozornost: (zakroužkujte prosím pouze tři nejdůležitější oblasti)

možnostem sportovního vyžití 1

možnostem kulturního vyžití 2

péči o majetek města 3

problematice zdravotnictví 4

problematice sociální péče 5

životnímu prostředí 6

problematice školství 7

možnostem bydlení 8

čistotě a vzhledu města 9

bezpečnosti občanů 10

možnostem podnikání 11

přístupu pracovníků úřadu k řešení problémů občanů 12

vy
so
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rů
m

ěrn
á
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ům
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dp
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3.  Zastupitelé města Dačice zpracovávají plány a záměry na další rozvoj města v oblastech uvede-
ných v předchozí otázce č. 2. Máte zájem:

seznámit se s těmito plány 1

spolupracovat při přípravě těchto plánů 2

vyjádřit se k těmto plánům 3

nevím, nemám zájem 4

4.  Souhlasíte s rozhodnutím městského zastupitelstva o setrvání Dačic v Jihočeském kraji?

ano                     1 nevím 2 ne 3

5.  Jaké prodejny v Dačicích postrádáte?

.............................................................................................................................

6. Jaké služby v Dačicích postrádáte?

.............................................................................................................................

7.  Co jiného v Dačicích postrádáte?

.............................................................................................................................

8.  Je v Dačicích dostatečná nabídka možností pro trávení volného času dětí a mládeže?

ano, je 1 nevím, nemohu posoudit              2 není 3

9.  Pokud není, co podle Vás konkrétně v této oblasti chybí?

.............................................................................................................................

10. Je v Dačicích zajímavé místo, které by si zasloužilo větší pozornost?

.............................................................................................................................

11. V čem vidíte hlavní přednosti města Dačice?

.............................................................................................................................

12.  V čem vidíte hlavní nedostatky města Dačice?

.............................................................................................................................

13. Jmenujte tři nejvýznamnější hospodářské podniky v Dačicích:

.............................................................................................................................
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14. Domníváte se, že máte dostatek informací o:

 ano ne

práci městského úřadu 1 2

zákonech a vyhláškách, které se Vás týkají 1 2

rozhodování zastupitelstva 1 2

plánech rozvoje města 1 2

hospodaření radnice 1 2

15.  Informace o dění ve městě a regionu získáváte:

 ano ne

přímo na městském úřadě 1 2

při jednání zastupitelstva 1 2

od zastupitelů osobně 1 2

z vývěsek a obecních desek 1 2

z městského zpravodaje – bulletinu 1 2

z městského rozhlasu 1 2

z rozhlasových stanic 1 2

z internetu 1 2

od přátel a známých 1 2

jinde, kde?

.............................................................................................................................

16.  Uveďte prosím, které zdroje informací bychom měli použít, abychom Vás mohli lépe informo-
vat o práci Městského úřadu a dění ve městě. Možnosti uvedené v otázce č. 15 můžete ještě 
doplnit.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

17.  Které noviny a časopisy čtete pravidelně?

.............................................................................................................................

18.  Jak dlouho v Dačicích žijete?

 méně než 5 let 1

 5 až 10 let 2

 více než 10 let 3

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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19.  Uvažoval/a jste někdy o tom, že byste se z Dačic odstěhoval/a?

rozhodně ano 1 spíše ne 3

spíše ano 2 rozhodně ne 4

20.  Pokud ano, z jakých důvodů?

.............................................................................................................................

21. Pohlaví:

muž 1

žena 2

22.  Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

základní, vyučen(a) 1

středoškolské 2

vysokoškolské 3

23.  Věk

do 24 let  1

25 až 44 let 2

45 až 64 let 3

65 a více let 4

24. Vaše současná ekon. aktivita

zaměstnanecká profese 1 student 5

dělnická profese 2 důchodce 6

soukromý podnikatel 3 ostatní ek. neaktivní 7

ostatní ekon. aktivita 4

Ještě jednou děkujeme za vyplnění. 

Obr. 4–3: Ukázka dotazníku

Optimální délku dotazníku představuje 40 až 50 otázek a dobu pro jeho vyplnění 20 minut. 
Měly by v něm být jen otázky opravdu nutné. Příliš rozsáhlý dotazník respondenty na prv-
ní pohled odrazuje. Je nepochybně rozdíl, má-li respondent zodpovědět jenom 15 otázek 
nebo 150 či dokonce více než tisíc, jak tomu bývá v některých detailních výzkumech třeba 
životního stylu. Čím více má dotazník položek (otázek), tím více působí dojmem, že jeho 
vyplňování zabere hodně času. 
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Důležitou věcí je také sled (pořadí) otázek v dotazníku. Na začátku by měly být zařazeny 
otázky zajímavé, uprostřed meritorní otázky, bezprostředně související s problémem výzku-
mu, na jejichž vyplnění mimořádně záleží, které vyžadují soustředění, a  nakonec otázky 
méně závažné. Nejvhodnějším způsobem vyplňování dotazníku je kroužkování nebo kříž-
kování zvolených odpovídajících variant odpovědí, případně jejich jiné označení, zejména 
v případě elektronické podoby například na internetu, kde číselné kódy odpovědí již mohou 
přímo vstupovat do následného počítačového zpracování.
Výše uvedená obecná doporučení pro sestavování dotazníku lze na závěr shrnout do násle-
dujících čtyř zásad:
1. úspornost dotazníku, 
2. snadnost orientace a vyplnění,
3. celková promyšlenost jeho koncepce,
4. na první pohled patrná zajímavost a přitažlivost.

Je nepochybné, že vymýšlení jednotlivých otázek může mít ještě hodně daleko k vytvoření 
kvalitního celku – sestavenému dotazníku. Navíc i zde se náležitě zúročují roky praktických 
zkušeností.  

Formulace otázek
Hlavním požadavkem je jednoznačnost a srozumitelnost otázky. Je vhodné používat jen vel-
mi vzácně formulace, které dotazovaného nutí, aby dlouze vzpomínal, přesně spočítal či 
jen složitě odhadoval. Například se jedná o otázky typu: „Kdy naposledy…“, „Kolik prů-
měrně…“, „Jak často…“, „Kolikrát jste v poslední době…“ atd. Zároveň je ale jasné, že čím 
konkrétněji se ptáme, tím konkrétnější a jasnější dostaneme odpověď. 
Snahou je formulovat dotazy tak, aby byly co nejvíce validní, abychom se skutečně ptali na 
to, co chceme a potřebujeme zjistit. Validita otázky se může změnit například jinými časo-
vými, sociálními, kulturními podmínkami výzkumu. Dejme tomu, že před třiceti roky jsme 
při výzkumu sledovanosti televize zjišťovali také to, jak často se respondenti dívají na fi lmy. 
Bylo jasné, že se má jednat o fi lmy zařazené do programu televizního vysílání. Dnes by bylo 
nutné eliminovat přehrávání videa či pouštění DVD.
S tím úzce souvisí také problém reliability (spolehlivosti). Má vyjádřit míru stálosti, přesnosti 
opakovaně zjišťovaných výsledků. Konkrétně jde o to, zda každé položení otázky vede ke 
stejnému výsledku jako je tomu například v případě vážení, kdy kolikrát za sebou položíme 
stejný předmět na váhu, tolikrát se objeví jeho stále shodná hmotnost.
Za problematické se považují rovněž otázky typu „proč“. Dotazovaný nám pravděpodobně 
sotva poskytne celkové vysvětlení problému, nemůže ve své odpovědi postihnout všech-
ny momenty, které nás zajímají, není schopen objektivní analýzy a mnohdy si motivy své 
činnosti nebo příčiny některých jevů vůbec neuvědomuje. Pokud nás ale zajímá schopnost 
zkoumané osoby analyzovat události, potom otázky typu „proč“ klademe raději v kvalitativ-
ním výzkumu.

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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Především je vhodné vyvarovat se všeho, co působí záporně na dotazovaného člověka (délka 
dotazníku, dlouhá a složitá formulace otázek atd.). Doporučuje se užívat eufemismů, tj. ta-
kových opisných vyjádření, která zeslabují negativní hodnocení spojená s některými projevy 
chování jako například „Dnešní hektická doba je psychicky velice náročná. Člověk se cítí 
zejména po těžkém pracovním dnu naprosto vyčerpán a potřebuje se napít něčeho povzbu-
zujícího. Jaké alkoholické nápoje pijete?“
Nevhodné je také používání sugestivních otázek, tj. takových, které již tím, jak jsou položeny, 
formulovány, předem napovídají očekávanou, vhodnou odpověď. Příkladem může být lehce 
modifi kovaná otázka z předchozího odstavce: „Určitě také pijete alkohol. Jak často?“
Vedle sugestivnosti formulace existuje rovněž sugestivní pořadí otázek, kterému se říká 
„haló efekt“. Vzniká tehdy, je-li kladena řada příbuzných otázek za sebou a první z nich jsou 
spojeny s negativními (nebo naopak pozitivními) odpověďmi. Tento postoj se automaticky 
přenáší na další otázky příbuzného tématu, čímž dostáváme samé negativní (nebo naopak 
pozitivní) názory. Lze tomu předejít tím, že se mezi takové dotazy vkládají otázky neutrální, 
nebo s obráceným pořadím nabízených variant, tzn. pozitivní místo původně negativních 
(nebo naopak negativní místo původně pozitivních) odpovědí, případně se odbočí na otáz-
ky vztahující se k úplně jinému tématu.

Příklad 4.2 Praktický přínos „haló efektu“
Významný tvůrce kreativní americké reklamy druhé poloviny minulého století George Lois vypráví ve své knize 
Damn Good Advice mimo jiné zkušenost se svým klientem, výrobcem lívanců v prášku Aunt Jemina. Doporučoval 
jim, aby začali nabízet také vlastní sirup. Ale jeho dobře míněnou radu představitelé fi rmy všemožně odmítali. Pro-
to v připravovaném marketingovém výzkumu na oblibu, spotřebu a přípravu jejich lívanců zařadil G. Lois na závěr 
dotazníku uzavřenou otázku na značku sirupu, který k lívancům nejraději kupují. Poslední variantou odpovědí byl 
dosud neexistující sirup Aunt Jemina. Když právě tuto variantu zakroužkovalo okolo 90 % respondentů, vedení 
fi rmy konečně pochopilo a dalo se do výroby mimořádně úspěšného vlastního sirupu. 

V  dotazníku lze použít i  tzv. projektivní otázky, tj. takové, které jsou založeny na před-
pokladu, že dotazovaný netuší, o  co nám jde. Otázka bývá položena tak, že se zdá, 
že nás nezajímá jeho osobní postoj či názor, ale pouze jeho posouzení něčeho či někoho 
jiného. Avšak ve skutečnosti očekáváme, že se dotazovaný s touto osobou nebo situací pod-
vědomě ztotožní. Tyto otázky jsou vhodné především v případech, kdy se obáváme, že by 
respondent na přímo položenou otázku podal vyhýbavou či nepravdivou odpověď. Napří-
klad „Pokud někdo v nájemním domě nedodržuje noční klid, mají sousedé právo na něj 
zazvonit a vynadat mu?“
Podobnou formou projektivních otázek jsou i tzv. bublinové testy. Podobně jako v komik-
sech jsou zde nakreslené postavičky osob v různých situacích, které mají u úst prázdnou 
bublinu a úkolem dotazovaného je doplnit do ní text podle toho, co by která osoba v dané 
situaci řekla. Ve výše naznačeném příkladu by to byla postava postiženého rušením nočního 
klidu, zvonící a nadávající u dveří rušitele.
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Druhy otázek
Z formálního hlediska stojí především za pozornost rozlišení otázek na následující tři zá-
kladní typy:
1. otevřené (volné, nestandardizované),
2. uzavřené (standardizované, řízené), 
3. jejich kombinace v podobě kompromisních otázek polootevřených (polouzavřených).
V dalších odstavcích si je postupně probereme a hlavně si předvedeme konkrétní příklady 
jejich použití, včetně následného statistického zpracování. Na závěr si ještě vysvětlíme, čemu 
a proč se říká fi ltrační otázky.

Otevřené otázky
V otevřené otázce nepředkládáme respondentovi žádné varianty odpovědí. Může se tedy 
vyjádřit zcela svobodně, podle svého, svými slovy. Patří sem takové typy otázek s otevřeným 
koncem jako:

� volné – respondentovi je ponechána při formulaci názoru absolutní volnost,
� asociační – respondent má uvést slovo, které si uvědomí jako první reakci na pojem 

uvedený v dotazníku,
� volné dokončení věty – dotazovaná osoba má podle svého úsudku dokončit 

předloženou větu,
� dokončení povídky – je předložena nedokončená povídka a úkolem respondenta je 

ji dokončit,
� dokončení obrázku – je předložen obrázek dvou postav, jedna něco říká a respondent 

má doplnit reakci druhé osoby,
� dokončení tematického námětu – je předložen obrázek a  respondent má za úkol 

vymyslet příběh o tom, co se na obrázku stalo nebo se může stát.
Poslední dvě podoby představují vlastně případy, které byly na konci předchozího odstavce 
označeny za projektivní otázky a za bublinové testy. Používají se spíše v psychologicky poja-
tém výzkumu. V každém případě přispívají k oživení a zpestření dotazníku.
Mezi výhody otevřených otázek patří to, že mohou být pro dotazovaného podnětem k zamy-
šlení, k tomu, že si vybaví, co jej nejvíce zaujalo a co považuje za nejvýznamnější. Velkou vý-
hodou je také to, že je mu ponechána volnost v odpovědi, není omezen žádnými mantinely 
(variantami), má volnost se široce zamyslet. Může tedy sdělit něco, co nás zatím doposud ani 
nenapadlo, co nevíme. Zpravidla je jeho odpověď také závažnější, neboť jemu samotnému se 
to vybavilo v jeho paměti. Hlavní nevýhodou je ale právě ona „volnost“, která způsobuje po-
tíže při následném zpracovávání. Odpovědi z otevřených otázek totiž musíme nejprve projít, 
vypracovat systém jejich kategorizace, zařadit je (jak se říká „okódovat“ – viz Kódování v 6. 
kapitole Statistické zpracování primárních dat) a teprve potom editovat do počítače.
Právě otevřené otázky jsou typické pro kvalitativní výzkum – viz 1. 4 Příklad kvalitativního 
marketingového výzkumu.

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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Příklad 4. 3 Otevřená otázka a její vyhodnocení
Ve výzkumu odcházejících návštěvníků 41. mezinárodního strojírenského veletrhu byla mimo jiné položena 
také následující otázka:

Které další tuzemské či zahraniční veletrhy daného oboru navštěvujete?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Do závěrečné zprávy potom byla zpracována do následné podoby:

Přibližně pětina (19 %) návštěvníků odpověděla na zcela otevřenou otázku, které další tuzemské či zahraniční 
veletrhy daného oboru navštěvuje. Nejčastěji uváděli:

� Invex Brno – 66x,
� Salima Brno – 28x,
� Autotec Brno – 27x,
� Amper Praha – 17x,
� EMO Hannover – 11x,
� MSV Nitra – 11x,
� IBF Brno – 7x,
� Aquatherm Praha – 6x,
� Chemtec Praha – 5x,
� Techagro Brno – 5x,
� Pragotherm Praha – 4x,
� Idet Brno – 4x,
� Mnichov – 3x,

� Vídeň – 3x,
� EmbaxPrint Brno – 3x,
� Budapešť – 3x,
� Intrama – Brno – 2x,
� Woodtec Brno – 2x,
� Nářadí – Praha – 1x,
� EnviBrno – 1x,
� Düsseldorf – 1x,
� Frankfurt – 1x,
� Teplo – Ostrava – 1x,
� Stuttgart – 1x,
� Liberec – 1x,
� Litoměřice – 1x.

Jak je vidět, bez nápovědy, bez uvedených variant odpovědí respondenti někdy neznají přesné názvy akcí. Místo 
toho uvádějí pouze místo (město) konání veletrhu.

Uzavřené otázky
Uzavřené otázky jsou takové, které předem uvádějí (nabízejí) několik možných variant od-
povědí, ze kterých je dotazovaný nucen si jednu nebo několik vybrat. Výhodou je zejména 
rychlé a snadné vyplnění otázky a také nasměrování respondenta na to, co nás zajímá. Ne-
výhodou je nutnost vyjadřovat se v daných variantách, které respondent nemusí považovat 
za náležitě vhodné, přesné a výstižné. 
Předkládané varianty dále mohou působit sugestivně a mohou vést ke konformním odpo-
vědím. Umožňují respondentovi nahodilé vyplnění, zastírající jeho neznalost nebo nezájem 
o danou problematiku. Proto se také odpovědi na uzavřené otázky někdy považují ve srov-
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nání s odpověďmi na otevřené otázky za méně silné, závazné. V angličtině se odpovědi na ně 
označují za pouhé „rozpoznání“ (recognition), zatímco otevřené za „vybavení“ ve vědomí, 
v mysli (recall).
Právě uzavřené otázky jsou typické pro kvantitativní výzkum.
Uzavřené otázky je možné dělit na:
a)  dichotomické (binární, alternativní, dvojné), které připouštějí pouze dvě možnosti 

(ano – ne, muž – žena). Výhodou je snadná zpracovatelnost. Často však respondenty 
nutí vyjádřit krajní stanovisko,

b)  výběrové (polytomické, s možností výběru jen jedné varianty). Tyto otázky jsou výhodné 
pro zpracovávání. Hlavním problémem je, že vylučují možnost volby více variant,

c)  výčtové (polytomické, s možností výběru několika variant). Umožňují volnější výběr, 
což více odpovídá skutečnosti. Hlavní nevýhodou jsou obtíže při statistickém zpracová-
ní. Obvykle se díváme na tuto otázku jako na baterii a jednotlivé varianty bereme jako 
dichotomický znak (proměnnou), který se vyskytl nebo nevyskytl,

d)  polytomické, s uvedením pořadí variant. Působí příznivě na dotazovaného, neboť mu 
umožňují diferencovat mezi variantami, určovat jejich pořadí. Pro zpracování jsou ještě 
náročnější než v předchozím případě.

Pro měření názorů a zejména postojů je vhodným nástrojem škálování. Nezjišťujeme pouze, 
zda jev nastal či ne (jak je tomu v případě dichotomické otázky s variantami „ano – ne“), 
ale i  stupeň hodnocení respondentova vnímání tohoto jevu. U  takovéto hodnotící škály, 
která má podobu uzavřené otázky, se po respondentovi žádá, aby vyjádřil svůj názor ke 
zkoumanému jevu (vlastnosti objektu) zaznamenáním určité pozice na stupnici. Názory vý-
zkumníků se ovšem liší na počet kategorií, které se respondentovi nabízejí. Sudý počet nutí 
respondenta zaujmout nějaký postoj, lichý počet umožňuje respondentovi být i indiferent-
ní – odpovědět „nevím“, „nedokáži říct“. 
Také konkrétní forma kategorií může mít nejrůznější podobu. Předně zaleží na detailnosti 
stupnice. V praxi je zřejmě nejběžnější pětistupňová, jak uvidíme i v následujícím odstavci. 
Nic však nebrání tomu mít i detailnější, jako jsou dejme tomu desetistupňová či dokonce 
stostupňová.
Druhým problémem je potom podoba stupnice. Jedná se především o způsob kódování jed-
notlivých variant odpovědí (stupňů) – viz odstavec Kódování v 6. kapitole Statistické zpra-
cování primárních dat. Jak ukazuje následující tabulka, nabízejí se tři odlišné přístupy.

Silně nespokojen Mírně nespokojen Nevím Mírně spokojen Silně spokojen

-2 -1 0 +1 +2

1 2 3 4 5

1 2 5 3 4

Tab. 4–1: Podoby stupnice

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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Na prvním řádku máme podobu, která je z metodologického hlediska nejčistší – varianta 
„nevím“ představuje přirozený střed, od něhož zrcadlově nalevo i napravo rostou jednotlivé 
stupně a podle polohy od středové nuly jsou kódovány buď zápornými nebo kladnými čís-
licemi. Druhý řádek řadí kódy vzestupně od nejzápornější hodnoty k nejkladnější, přičemž 
varianta „nevím“ zůstává uprostřed. Konečně třetí podoba je obdobou druhé, pouze varian-
tu „nevím“ ponechává až nakonec. Právě tato podoba je v praxi nejpoužívanější. Umožňuje 
při statistickém zpracování snadnější překategorizaci – viz opět odstavec Kategorizace v 6. 
kapitole Statistické zpracování primárních dat.
V závěru předchozí třetí kapitoly byla uvedena problematika operacionalizace složitějšího 
pojmu „spokojenost“ návštěvníků a vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně. Nakonec jsme dospěli ke dvěma jednoduchým, ale jak už jsme si uvedli odlišným 
bateriím otázek. Obě baterie zjišťují stejný jev (spokojenost), ovšem každá z jiného pohledu, 
tedy v jiném obsahovém zaměření. Výhodou baterií otázek je předně jednodušší, úspornější 
formulace (neopakuje se úvodní „Jak jste spokojen…“), nýbrž se rovnou tážeme na vlast-
nost, která nás zajímá („s vystavenými, nabízenými produkty“). Navíc při jejich statistickém 
zpracování lze u většího počtu (40 až 50) položek (řádků) výhodně využít postupy víceroz-
měrné analýzy, zejména faktorovou analýzu.
V obou následujících bateriích byly shodně použity pětistupňové škály. U návštěvníků byla 
položena v následující podobě:

Jak jste byl spokojen
velmi spíše spíše velmi neví

spokojen nespokojen netýká se
s vystavenými, nabízenými produkty 1 2 3 4 5
se získanými informacemi a poznatky 1 2 3 4 5
s navázanými či upevněnými 
obchodními kontakty

1 2 3 4 5

s odbornou úrovní veletrhu 1 2 3 4 5

U vystavovatelů potom byla ještě jednodušší:
Jak je fi rma na veletrhu spokojena?

velmi spíše spíše velmi
spokojena nespokojena neví

s obchodními jednáními 1 2 3 4 5
se zájmem o své produkty 1 2 3 4 5
s odbornou úrovní veletrhu 1 2 3 4 5
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Rada pro začátečníky 4. 2 
Baterie otázek může snadno způsobit nedorozumění v komunikaci mezi zadavatelem a realizátorem marketingo-
vého průzkumu, neboť pro zadavatele se jedná o jedinou otázku, zatímco výzkumník v ní vidí jednotlivé položky 
(řádky). Proto dobře rozlišujte mezi počtem otázek a počtem položek, které se budou v 6. kapitole pro potřeby 
statistického zpracování označovat jako znaky (proměnné). Je nesporně zásadní rozdíl mezi tím, když mátě zjišťo-
vat 10 otázek, kdy co otázka, to skutečně jeden znak, oproti 10 otázkám, kde se v polovině případů jedná vlastně 
o baterie otázek po 20 položkách. Pro nezasvěceného zadavatele je to „pouhých“ 10 otázek, ale pro výzkumníka 
ve skutečnosti 105 znaků.

Příklad 4. 4 Uzavřená otázka a její vyhodnocení
Ve výzkumu odcházejících návštěvníků 41. mezinárodního strojírenského veletrhu byla mimo jiné položena 
také následující otázka:

Při jednáních o dalších investicích ve Vaší organizaci máte hlas:

rozhodující 1 těchto jednání se neúčastním 4

spolurozhodující 2 nepracuji 5

poradní 3

Výsledné rozložení relativních četností odpovědí, tedy třídění prvního stupně, jak si uvedeme v 6. kapitole, 
bylo potom v závěrečné zprávě prezentováno a interpretováno do následné podoby:

Při jednáních o dalších investicích ve své organizaci má hlas:

rozhodující 16 %,

spolurozhodující 18 %,

poradní 30 %.

Vidíme, že souhrnně téměř dvě třetiny (přesněji 64 %) návštěvníků se zúčastňují jednání o dalších investicích. 
Zbývající část návštěvníků se těchto jednání neúčastní (18 %) nebo nepracuje (18 %). 

Názornější představu rozložení relativních četností z třídění prvního stupně této otázky potom podává násle-
dující graf 4–1.

Rada pro začátečníky 4. 2
Baterie otázek může snadno způsobit nedorozumění v komunikaci mezi zadavatelem a realizátorem marketingo-
vého průzkumu, neboť pro zadavatele se jedná o jedinou otázku, zatímco výzkumník v ní vidí jednotlivé položky 
(řádky). Proto dobře rozlišujte mezi počtem otázek a počtem položek, které se budou v 6. kapitole pro potřeby 
statistického zpracování označovat jako znaky (proměnné). Je nesporně zásadní rozdíl mezi tím, když mátě zjišťo-
vat 10 otázek, kdy co otázka, to skutečně jeden znak, oproti 10 otázkám, kde se v polovině případů jedná vlastně 
o baterie otázek po 20 položkách. Pro nezasvěceného zadavatele je to „pouhých“ 10 otázek, ale pro výzkumníka 
ve skutečnosti 105 znaků.

Kapitola 4 – Jak poznáváme

KE0708_sazba.indd   53KE0708_sazba.indd   53 17.7.2012   11:07:4717.7.2012   11:07:47



54

Marketingový průzkum

Graf 4–1: Kompetentnost návštěvníků v otázkách dalších investic podniku

Aby se předešlo výše uvedeným nevýhodám uzavřených otázek, uvádí se zpravidla na konec 
nabízených odpovědí ještě varianta „jiné“, která je vlastně volnou výpovědí jako v přípa-
dě otevřené otázky. Umožňuje respondentovi uvést odpověď, kterou mu žádná z  variant 
nenabídla. Tím dostáváme otázku polootevřenou (polouzavřenou), která spojuje přednosti 
uzavřené otázky (napovídá varianty odpovědí) s výhodami otevřené otázky (volnost pro re-
spondenta). Podobně je vhodné umožnit dotazovanému projevit neznalost či nerozhodnost 
uvedením indiferentní varianty „nevím“, „nemohu říct“, „nejsem si jist“, „ani tak, ani tak“.

Příklad 4. 5 Polootevřená otázka

Jaká je Vaše nejoblíbenější značka osobního automobilu?

Škoda  1

VW 2

Ford 3

BMW 4

Mazda 5

Honda 6

Jiná (uveďte) …………

Otevřenou variantu odpovědi „jiné“ je potom nutné zpracovat obdobným způsobem jako otevřenou otázku – viz 
výše Příklad 4. 2.

Filtrační otázka
Filtrační otázka rozděluje dotazované na odlišné skupiny (podsoubory), které směruje na 
následující odlišné otázky podle toho, jaká je jejich konkrétní situace, podle toho, jak od-
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pověděli právě na fi ltrační otázku. V dotazníku je nutné respondentům jasně určit (nejlépe 
ještě grafi cky zvýraznit), kde se nacházejí otázky, na něž mají v  závislosti na tom, jakou 
variantou odpověděli na fi ltrační otázku, dále odpovídat, resp. které mají naopak vynechat 
(přeskočit).  

Příklad 4. 6 Filtrační otázka
V marketingovém výzkumu o automobilismu by mohlo být fi ltrační otázkou, zda respondent vlastní osobní 
automobil. Pokud ano, budou mu následně položeny jiné otázky (jaké má auto, jak dlouho ho má, kolik ujede 
km za rok, jak často a k čemu ho používá atd.) než tomu, kdo odpoví záporně. Toho se budeme ptát na něco 
jiného, například z jakých důvodů nemá auto, zda by chtěl auto, zda někdy měl auto apod. 

Tak jako majitelé automobilu přeskočí otázky pro neautomobilisty, stejně ti, kteří auto nemají, vynechají dotazy 
pro automobilisty. Po této fi ltrační otázce (stejně jako před ní) jsou nepochybně dotazy pro všechny respondenty 
společné (například jak a kde tráví dovolenou, jak tam cestují, zda o dovolené sportují atp.).

Manipulace s dotazníkem
Tato část se týká hlavně distribuce (rozdávání) a  návratu (sběru) dotazníků. Nejběžnější 
způsob rozdání dotazníku je rozeslání poštou, včetně té elektronické (e-mail, internet), nebo 
osobní předání. Distribuce poštou, zejména elektronickou, je lacinější a  rychlejší, osobní 
kontakt však může podtrhnout naléhavost výzkumu. Nevýhodou elektronického rozesílání 
dotazníku je skutečnost, že nemusí k adresátovi vůbec dorazit, zejména je-li soft warovým 
fi ltrem považován za spam. 
Vyplněné dotazníky mohou být opět zpětně zasílány poštou (včetně elektronické), vhazo-
vány do speciálně k  tomu určených a  umístěných schránek (uren) nebo sbírány osobně. 
V prvních dvou případech má respondent větší pocit anonymity, ve třetím docílíme vyš-
ší návratnosti. Ta představuje velice důležitý ukazatel praktické úspěšnosti dotazníku, tedy 
toho, jak byl přijat samotnými respondenty v terénu, kolik z nich ho vyplněný vrátilo zpět. 
Návratnost se uvádí jako procento vrácených vyplněných dotazníků z celkového počtu ro-
zeslaných. Často závisí především na tom, jak je dotazník na první pohled atraktivní a jak 
dokáže respondenty zaujmout svým obsahem. Zejména tématem (předmětem). Jestliže se 
marketingový problém respondentů bezprostředně dotýká (výstavba nového hypermarketu 
v místě jejich bydliště), bude návratnost větší než v případě nezávazného problému, jako 
jsou názory na škodlivost kouření. Ke zvýšení návratnosti dotazníků může rovněž přispět 
lákává fi nanční odměna či jiná pozornost za jejich vyplnění a odevzdání.
Důležité je vyzkoušet způsob distribuce již v  předvýzkumu. Nákladnější a  náročnější na 
orga nizaci je rozdávání a sběr dotazníků za pomoci spolupracovníků, jako je tomu v případě 
sčítacích komisařů při sčítání lidu, domů a bytů. Návratnost se blíží 100 %. Výhodou může 
být rovněž to, že spolupracovníci mohou podat osobně úvodní vysvětlení a zodpovědět růz-
né dotazy. Naproti tomu při rozesílání poštou hrozí nebezpečí, že návratnost klesne na 10 až 
20 %. Dá se však dosáhnout i vysoké, více než devadesátiprocentní. Kromě osobního rozdá-
vaní a sbíraní dotazníků k tomu také přispívá, jak jsme si již uvedli, ptáme-li se na problém, 
který se respondentů bezprostředně osobně, životně dotýká. 

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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Dalším důležitým krokem je kontrola úplnosti a správnosti vyplnění vrácených dotazníků. 
Neúplně, případně chybně vyplněné dotazníky by se měly vyloučit z dalšího statistického 
zpracování. Ale rovněž na tyto nedostatky, jako jsou například vysoké procento odpovědí 
„nevím“, „nerozumím“, velký počet odmítnutí apod., by měl upozornit již předvýzkumu.
Jak si ukážeme v 5. kapitole o objektu výzkumu, nízký podíl náležitě vyplněných dotazníků 
vážně ohrožuje dostatečnou velikost zkoumaného vzorku.

4. 2. 2 Anketa
Je vhodná pro prvotní představení se a oslovení veřejnosti. Anketu zpravidla tvoří jedna 
nebo několik málo otázek na určité téma. Může být publikována v tisku, vysílána v rozhla-
se nebo v televizi, rozdávána při nejrůznějších příležitostech, například při nákupu zboží. 
Její autoři, často sdělovací prostředky či reklamní agentury, se touto formou obracejí na 
co nejvíce lidí s výzvou, aby tito vyjádřili svůj názor. Stejně tak se může jednat o hlasování 
veřejnosti v nejrůznějších soutěžích. Podobně jako u dotazníku i zde je možné zvýšit ná-
vratnost a účast v anketě slíbením odměny – například v podobě slosování anketních lístků  
o  atraktivní ceny. I  když se podaří nashromáždit velké množství odpovědí, bývá skladba 
vzorku nereprezentativní. Je totiž známo, že vyplnění anketního lístku, zatelefonování či 
zaslaní SMS přitahuje především určité skupiny respondentů, zejména ty, kteří mají více vol-
ného času, jako například důchodci, ženy na mateřské dovolené, mladí školáci atd. Naopak 
velmi vzácně se jich zúčastňují lidé zaměstnaní, náročnějších profesí, s vyšším postavením 
v práci či podnikatelé. K základním nedostatkům ankety tudíž patří právě tento tzv. nahodilý 
samovýběr účastníků. 
Přes uvedené problémy však může mít anketa pro komunikaci se zákazníky své opodstatně-
ní. Nesporně dokáže veřejnost zaujmout, oslovit ji, navázat a upevnit s ní vztahy, ale na jejích 
výsledcích by neměla stavět konkrétní marketingová rozhodnutí. 

Rada pro začátečníky 4. 3
V každém případě se anketa liší od dotazníku především menším počtem kladených otázek a hlavně nereprezenta-
tivitou získaných výsledků. Proto bychom opět měli mezi oběma pojmy („dotazník“ a „anketa“) náležitě rozlišovat.

4. 3 Osobní dotazování
Jak jsme viděli na obr. 4–2, osobní dotazování (interview) má podobu rozhovoru tazatele 
pouze s jedním respondentem. Tazatel čte otázky, případně i varianty odpovědí, jak je zfor-
muloval výzkumník, a zaznamenává respondentovy reakce (odpovědi). Oproti dotazníku 
je rozhovor fi nančně, časově i  organizačně náročnější. Předně je nutné získat dostatečné 
množství schopných spolupracovníků – tazatelů. Měli by být proporčně, například podle 
hustoty obyvatel, rozmístěni po celém zkoumaném území (kraj, republika) a vytvořit tak ná-
ležitou tazatelskou síť. Jednotlivé tazatele je nejprve potřeba řádně vyškolit, před každým vý-
zkumem potom instruovat o výběru respondentů i průběhu rozhovoru a hlavně kontrolovat 
jejich práci s respondenty v terénu. I když dostávají přesné instrukce jak postupovat, přece 

Rada pro začátečníky 4. 3
V každém případě se anketa liší od dotazníku především menším počtem kladených otázek a hlavně nereprezenta-
tivitou získaných výsledků. Proto bychom opět měli mezi oběma pojmy („dotazník“ a „anketa“) náležitě rozlišovat.
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jen se jedná o lidi, kteří různě vypadají, odlišně se chovají a někdy dokonce různě formulují 
otázky. Z tohoto hlediska bychom si mohli ideální tazatele představit jako naprogramované 
roboty, kteří ke všem respondentům přistupují (čtou otázky a zaznamenávají jejich reakce) 
naprosto stejně. Ale tak tomu bohužel není. Naopak osoba tazatele nesporně respondenta 
ovlivňuje, ať si to uvědomujeme nebo ne, v dobrém či špatném smyslu. Proto je nutné jejich 
práci náležitě kontrolovat, tazatelskou síť pravidelně obměňovat a doplňovat. Další nevýho-
dou rozhovoru oproti dotazníku je, že zachovává menší pocit anonymity, zejména pokud 
rozhovor probíhá například v bytě respondenta. 
Na druhé straně ale víme přesně, kdo na naše otázky odpovídal. Tazatel se také může při-
způsobit situaci – navázat kontakt s dotazovaným, zmírnit jeho ostych, dovysvětlit, čemu 
nerozumí, ukázat předmět (například etikety či obaly produktů, fotografi e), o němž se ho-
voří, u choulostivějších otázek půjčit kartičky s předepsanými kódy variant odpovědí apod. 

Příklad 4. 7 Kartička s předepsanými variantami odpovědí
Chceme-li zjistit, kolik cigaret denně dotazovaný vykouří, jedná se nepochybně o citlivou, mnohým kuřákům 
nepříjemnou otázku. Proto k jejímu zodpovězení nabídne tazatel respondentovi kartičku s následujícími vari-
antami odpovědí a hlavně s jejich číselnými kódy:

maximálně 10 1

11 – 20 2

21 – 30 3

31 – 40 4

více než 40 5

Pro respondenta je v tomto případě nesporně snadnější a pro průběh rozhovoru rychlejší, jestliže může odpovědět 
pouze číslem kódu příslušné varianty, tedy například „čtverka“ .

V případě osobního rozhovoru však na rozdíl od dotazníku odpadají problémy s návratností 
i se správností a úplností vyplnění. Tazatel se prostě řídí pokyny a plní zadání, jež dostal od 
výzkumníka. Navíc je odměňován podle počtu a kvality provedených rozhovorů.
V osobním rozhovoru používáme záznamový arch. Jak vidíme na následujícím příkladu, je 
oproti dotazníku podstatně jednodušší. Vždyť se jedná pouze o pomocný pracovní nástroj  
tazatele, který byl náležitě poučen o tom, jak má respondenta vybrat, jak jej má oslovit, jak 
klást otázky a zapisovat odpovědi atd. Proto například úvodní text dotazníku, stejně jako 
instrukce při fi ltračních otázkách, jsou zde zbytečné.

Příklad 4. 8 Ukázka záznamového archu
Rozhovor také můžeme velmi vhodně spojovat s pozorováním, jak ukazuje následující příklad 4. 6 našeho 
záznamového archu. Odcházející zákazníci z prodejen byli osloveni pouze v případě, pokud tazatel viděl, že 
nakoupili pivo. Podobně také tazatelé zjišťovali v daném prodejním místě například ceny konkurenčních zna-
ček Starobrno a Radegast.

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání
Příkop 4, 602 00 Brno, tel./fax: 05/4517 6578

e-mail: info@iimce.cz http://www.iimce.cz

Rozhovor o pivu Starobrno

!!!Osloveni budou pouze z obchodu odcházející zákazníci (zákaznice), kteří nakoupili pivo!!!

1.  Jakou značku piva jste si koupil?

……………………………………………………………………………

2.  Proč jste si koupil právě tuto značku piva?

……………………………………………………………………………

3.  Proč jste si nekoupil značku Starobrno? (Otázka pouze pro ty, kteří si nekoupili Starobrno – ot. č. 1)

……………………………………………………………………………

4.  Kupoval jste dříve Starobrno?

ano   1  ne 2

5.  Proč ho nyní nekupujete? (Otázka pouze pro ty, kteří si nekoupili Starobrno – ot. č. 1)

……………………………………………………………………………

Identifi kační otázky:

Pohlaví: muž 1 žena 2

Věk: 18 – 24 let 1 25 – 39 let 2

  40 – 54 let 3 55 a více 4

Místo sběru dat: Hypermarket 1 Supermarket 2

 Brněnka 3 V.S.BL. 4

Cena Starobrna vůči Radegastu:

 Vyšší 1 Nižší 2 Stejná 3

Obr. 4–4: Ukázka záznamového archu pro osobní rozhovor

V konkrétní situaci je možné rozhovor provádět dvěma způsoby, a to jako: 
� standardizovaný rozhovor, který je předem připraven, je stanoveno, na co a  jak se 

bude tazatel ptát, trvá se na dodržení pořadí otázek a zejména na dodržení stejné 
formulace otázek včetně případných předepsaných variant odpovědí,

� nestandardizovaný (nestrukturovaný, volný) rozhovor, který nemá předem určeny 
závazné formulace a  pořadí otázek. Neznamená to, že není předem připravený 
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a promyšlený, ale je záměrně veden tak, aby se formou co nejvíce přiblížil volnému 
rozhovoru. 

Nestandardizovaný rozhovor stejně jako následující skupinový rozhovor jsou typickými pří-
stupy především v kvalitativním marketingovém výzkumu, zatímco v kvantitativním použí-
váme především jeho standardizovanou podobu.

Skupinový rozhovor
Jak už jsme si uvedli v 1. kapitole (viz 1. 3 Některé základní druhy a typy marketingového 
výzkumu), patří skupinový rozhovor (focus group) mezi techniky kvalitativního výzkumu.  
Dotazovaná skupina lidí (10 až 20 osob) diskutuje s marketingovým výzkumníkem nebo 
tazatelem (moderátorem) marketingový problém. Tazatel musí být objektivní, musí se ná-
ležitě vyznat v diskutované problematice i v otázkách skupinového chování. Celá diskuse se 
zaznamenává pomocí písemných poznámek i nejrůznějších nahrávacích zařízení (magne-
tofon, video), a poté se podrobně analyzuje a interpretuje. Forma skupinového rozhovoru je 
velice užitečná. Jako každý kvalitativní výzkum by se měl skupinový rozhovor realizovat buď 
dříve, než se přikročí k výzkumu kvantitativnímu, tedy ve fázi přípravy, nebo naopak ve fázi 
závěrečné interpretace, kdy si ještě chceme prohloubit některé poznatky, přijít jim tzv. „na 
kloub“, zodpovědět si otázky „proč“.

4. 3. 1 Telefonické dotazování
Telefonické dotazování je modifi kovanou, velmi operativní podobou osobního dotazování. 
Výhodou je především jeho rychlost a cena. Respondent je skryt v jisté anonymitě a může 
poskytnout i upřímnější a otevřenější odpovědi. Na druhou stranu je jasné, že telefonický 
rozhovor musí být nutně stručnější než osobní dotazování z očí do očí. Telefonické dota-
zování se praktikuje zejména u tzv. bleskových průzkumů, jejichž zadavatelem jsou obvykle 
sdělovací prostředky. Předmětem bývají zpravidla aktuální („horká“) společenská témata 
a výsledné názory veřejnosti se publikují do několika dnů, zpravidla do 24 hodin.
K výhodám telefonického dotazování rovněž patří pohodlí a bezpečnost tazatelů. Nevýho-
dou je, že zde nelze využít vizuálních pomůcek – tzn. například nemůžeme ukázat respon-
dentovi produkt, na nějž se ptáme, nemůžeme mu předložit kartičku s kódy a variantami 
odpovědí apod., tak jako u osobního rozhovoru.

4. 4 Pozorování
Pozorování jako další techniku získávání primárních informací provádí vyškolení pracov-
níci  – pozorovatelé. Na našem obr. 4–2 tedy zůstává komunikační situace stejná s tím roz-
dílem, že pozorovatel pouze registruje sledované reakce, způsoby chování a vlastnosti sle-
dované jednotky.
Předpokládá se přitom objektivita v podobě nezávislosti pozorovatele i objektu tak, že se 
vzájemně neovlivňují, nepůsobí na sebe. Jsou-li uvedené předpoklady splněny, považuje se 
situace pozorování za normální, objektivní formu získávání informací o jednotkách nějaké-
ho objektu, například zákaznících hypermarketu. 

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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Podstatou techniky pozorování je tedy evidence, registrace vlastností a chování sledovaných 
jednotek – zákazníků. V konkrétním praktickém případě zmíněného hypermarketu by se 
mohlo jednat o vytváření dlouhodobě vedených záznamů například o počtech zákazníků za 
určité časové intervaly (hodiny, dny, týdny, měsíce, roky), o jejich vlastnostech (muži versus 
ženy, mladí versus staří), o tom, zda, co a kolik si z naší nabídky zakoupili, jak často nakupují 
a mnohé další.
Vhodnými elektronickými pomůckami pozorování zákazníků mohou být registrační po-
kladny se čtecími zařízeními čárového kódu, kamery nebo elektromagnetické platební karty. 
Poskytnou přesný čas a způsob platby, frekvenci nákupů včetně detailního seznamu počtu 
jednotlivých nakupovaných položek či záznamu pohybu zákazníků v  prostoru prodejny. 
Měli bychom si však dát pozor na validitu těchto údajů. Z registračních pokladen se nedo-
zvíme počet zákazníků, ale pouze podstatně menší údaj o zaplacených nákupech, neboť zda-
leka ne všichni zákazníci si při návštěvě prodejny něco zakoupí, mnozí nakupují s partnery, 
známými či dalšími rodinnými příslušníky a platí celý nákup dohromady. 
Podobně jako v případě rozhovoru také pozorování rozlišujeme podle stupně standardizace 
na standardizované a nestandardizované. Při nestandardizovaném pozorování je určen pou-
ze cíl pozorování, pozorovatel má jinak volnost rozhodovat sám o jeho průběhu i jeho hle-
discích. To však znemožňuje porovnávat výsledky získané různými pozorovateli. Nestandar-
dizované pozorování lze považovat za kvalitativní výzkum, jehož pomocí získáváme prvotní 
orientační představu o problematice. Je tedy jakousi přípravou, předstupněm pro následné 
standardizované pozorování.
U standardizovaného pozorování jsou přesně defi novány jevy, které má pozorovatel sledo-
vat, jsou dány kategorie, do kterých bude pozorované skutečnosti zařazovat, je stanoven 
způsob (doba a místo) pozorování, záznamu i chování pozorovaného. V tomto směru lze 
standardizované pozorování řadit do kvantitativního výzkumu. Jak už bylo uvedeno, zejmé-
na technikou standardizovaného pozorování dostáváme harddata.
Obrovské množství jevů, s nimiž se pozorovatel setkává, je třeba si utřídit a shrnout, ob-
zvláště v případě standardizovaného pozorování. Je zřejmé, že také zde využíváme záznamo-
vý arch. Zahrnuje znaky a jejich kategorie, které se budou při pozorování evidovat. Rovněž 
v tomto případě by měl být záznamový arch výsledkem operacionalizace sledovaného pro-
blému, avšak oproti technice dotazování se liší tím, že obsahuje znaky, které nemají podobu 
otázek, nýbrž jednoduchých položek, jako například zákazník si zakoupil/nezakoupil určitý 
produkt, počet zakoupených kusů, celková výše útraty, čas nákupu apod. Podobně lze evido-
vat i některé zjevné identifi kační vlastnosti, jako jsou jeho pohlaví, věk, zda přijel automobi-
lem, zda nakupoval sám či s někým atd.
Pozorování lze uskutečňovat zjevně (zúčastněně) nebo skrytě (nezúčastněně). Zjevné, zúčast-
něné pozorování provádí pozorovatel zcela viditelně, osobně se nachází mezi pozorovanými 
účastníky a je vybaven záznamníkem (kamera, diktafon, blok). Naopak skryté (nezúčastně-
né) pozorování se používá tehdy, když by viditelná přítomnost pozorovatele narušovala při-
rozené chování pozorovaného. Pozorovatel sleduje pozorované například prostřednictvím 
kamerového systému či přes jednosměrně průhledné sklo (zrcadlo).
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Výzkumník by měl ke zkoumanému chování vybrat reprezentativní vzorky populace – na-
příklad za všechny zákazníky hypermarketu. Chceme totiž, aby i v tomto případě platil zá-
kladní princip kvantitativního výzkumu – tzn. zobecnitelnost výsledků na celou populaci. 
V poslední době lze díky nejrůznějším technickým přístrojům (turnikety, čtecí zařízení čí-
selného kódu, peoplemetry, skryté kamerové systémy, pokladní systémy, čtecí zařízení mag-
netických karet) evidovat chování velice přesně a objektivně. Navíc zjištěné údaje mívají již 
digitální podobu, takže je lze okamžitě online statisticky zpracovávat.

Rada pro začátečníky 4. 4
Jako jednoduché vodítko k tomu, jak v praxi využívat techniku pozorování pro poznávání svých zákazníků, by 
mohl sloužit známý výrok: „Dívám se a vidím.“ Zejména pokud budeme sloveso „vidím“ chápat ve smyslu sledovat 
a registrovat jejich chování tak, abychom z těchto poznatků byli schopni vyvodit konkrétní marketingové závěry. 
Například podněty pro to, jak inovovat, vylepšit některou složku marketingového mixu. Pokud zjištěné chování 
zákazníků nechápeme nerozumíme mu, je vhodné využít raději techniku dotazování.

4. 5 Experiment
Experimentem je v marketingu v podstatě každá změna v nabídce, tzn. v jednotlivých slož-
kách marketingového mixu. Evidované, registrované reakce zákazníků považujeme za zá-
visle proměnnou na zmíněné změně v nabídce, kterou chápeme jako nezávisle proměnnou. 
Chování zákazníků potom přičítáme na vrub této změny. Například inovujeme produkt, 
nebo změníme jeho cenu či umístění v prodejně, případně realizujeme jeho reklamní kam-
paň a měli bychom evidovat, jaké budou reakce zákazníků – tzn. zda a jak se změní jejich 
nákup dotyčného produktu. Pokud se jeho prodej zvýší, lze změnu považovat za krok správ-
ným směrem. Naopak pokud se prodej nezmění či dokonce poklesne, měli bychom zkusit 
něco jiného, nezbytně lepšího. Použitím techniky pozorování dostaneme, jak už víme, har-
ddata. Klidně bychom však mohli zjišťovat reakci zákazníků (jejich spokojenost se změnou 
v nabídce) technikou dotazování. Výsledkem by potom byla pochopitelně soft data. 
Problém experimentu v marketingu spočívá především v tom, že na chování zákazníků mají 
vliv i další změny, zejména v makroprostředí (infl ace a celková ekonomická situace), stej-
ně jako nová nabídka konkurence. Proto je praktické použití experimentu jako techniky 
marketingového výzkumu podstatně méně časté, než třeba v přírodních a technických dis-
ciplínách. V nich je naopak základem veškerého výzkumu. V marketingu, kde zkoumáme 
jedince, skupiny či ještě složitější socioekonomické útvary, jsou daleko používanějšími tech-
nikami dotazování a případně i pozorování.   
Experimenty lze rozdělit do dvou hlavních skupin. Doposud jsme uvažovali o experimentu 
v  terénu, který se uskutečňuje v  přirozeném prostředí například konkrétní prodejny. Po-
dobně jako v již zmíněných přírodních a technických vědách se však mohou provádět také 
experimenty laboratorní. Probíhají ve zvlášť organizovaném, umělém, jak samotný název 
napovídá, často doslova laboratorním prostředí. Zde se měří fyziologické reakce zákazníků 
(vlhkost kůže, pohyby očí, tepová frekvence, krevní tlak a v poslední době zejména změ-

Rada pro začátečníky 4. 4
Jako jednoduché vodítko k tomu, jak v praxi využívat techniku pozorování pro poznávání svých zákazníků, by 
mohl sloužit známý výrok: „Dívám se a vidím.“ Zejména pokud budeme sloveso „vidím“ chápat ve smyslu sledovat 
a registrovat jejich chování tak, abychom z těchto poznatků byli schopni t vyvodit konkrétní marketingové závěry.
Například podněty pro to, jak inovovat, vylepšit některou složku marketingového mixu. Pokud zjištěné chování 
zákazníků nechápeme nerozumíme mu, je vhodné využít raději techniku dotazování.
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ny magnetické rezonance mozku) na nejrůznější marketingové podněty, jakými mohou být 
nová reklama, změna ceny, obalu a mnohé další. Problémem těchto laboratorních experi-
mentů jsou především fi nanční nákladnost měřících aparatur a omezený rozsah souboru re-
spondentů ochotných podstoupit takovéto vyšetření. Nepochybnou předností jsou výsledky 
v podobě velice přesně změřených harddat. Naznačený behavioristický přístup laborator-
ních experimentů tvoří metodologický základ neuromarketingu.
Z hlediska vlastního provedení můžeme rozlišit dvě formy experimentů:
1. experiment, v  němž se sleduje pouze působení nezávisle proměnné. Měří se ve dvou 

skupinách, experimentální a kontrolní, přičemž kontrolní skupina není vystavena ne-
závislé proměnné a experimentální skupina ano. Pokud rozdíl v naměřených výsledcích 
obou skupin přesahuje nulu, můžeme usuzovat, že je to vliv právě nezávisle proměnné. 
Abychom zvýšili pravděpodobnost správnosti takového úsudku, snažíme se vyloučit 
možnost, že by zde působily ještě jiné vlivy, vymykající se naší kontrole,

2. v případě druhého typu experimentu máme pouze jednu zkoumanou skupinu, která se 
měří před i po působení nezávisle proměnné. Pokud rozdíl mezi oběma měřeními opět 
přesahuje nulovou hodnotu, můžeme usuzovat, že je rovněž způsoben právě vlivem ne-
závisle proměnné.

Použití experimentu má své obtíže. Jak už bylo uvedeno, sotva lze mít jistotu, že vedle jevu, 
který chápeme jako nezávisle proměnnou, nepůsobí ještě jiné, které mohou ovlivňovat vý-
sledek, aniž si to uvědomujeme. Dále je to v případě porovnávání dvou a více skupin poža-
davek na jejich stejnorodost. Tento problém je možné řešit tak, že skupinu považujeme za 
stejnorodou jen podle jednoho nebo několika znaků (věku, vzdělání) a  působení dalších 
faktorů se snažíme eliminovat.
Při zobecňování poznatků získaných prostřednictvím experimentálních postupů je třeba 
dbát jisté opatrnosti, protože informace jsou čerpány ze situací v podstatě uměle navoze-
ných, a přitom ve velmi omezeném rozsahu (malý soubor případů).
Závěrem této kapitoly si ještě připomeneme základní obsahové zaměření našeho poznávání 
zákazníků, jak jsme si je uvedli hned na začátku první kapitoly:
1. kdo jsou naši zákazníci (deskripce základních sociodemografi ckých charakteristik),
2. jejich životní podmínky (vybavenost domácnosti, vlastnictví movitého a  nemovitého 

majetku),
3. jejich životní styl,
4. jejich hodnotové orientace,
5. jak se chovají a rozhodují,
6. kdo a jak s nimi komunikuje.
Podíváme-li se na ně nyní z pohledu právě probraných technik marketingového výzkumu, je 
zřejmé, že ve všech šesti případech můžeme využít techniku dotazování. Naproti tomu tech-
niky experimentu a pozorování, snad s výjimkou oblastí chování, rozhodování a komunika-
ce, nemůžeme použít vůbec nebo jen ve velmi omezené míře. Technika dotazování je tedy 
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v poznávání našich zákazníků, chcete-li v celém marketingovém výzkumu, nejrozšířenější. 
Proto jsme jí také věnovali náležitě větší pozornost, jakou si právem zasluhuje.
Výběr vhodné techniky šetření závisí zejména na cílech výzkumu, na povaze zjišťovaných 
informací a  na jejich potřebném rozsahu, na typu respondentů, na našich časových a  fi -
nančních možnostech. Každá z uvedených technik má své výhody a nevýhody, které je třeba 
předem pečlivě zvážit. Obecně nelze o žádné říci, že je nejvhodnější.V praktickém využití se 
jednotlivé techniky navzájem kombinují, jak bylo patrné ze záznamového archu o nákupu 
piva Starobrno – viz obr. 4–4. 

Otázky k zamyšlení:
1. Jaký je rozdíl mezi metodou a technikou marketingového výzkumu?
2. Jaké jsou hlavní techniky marketingového výzkumu?
3. Jaké známe způsoby dotazování?
4. V čem vidíte výhody a nevýhody otevřené otázky?
5. V čem vidíte výhody a nevýhody polootevřené otázky?
6. V čem vidíte výhody a nevýhody uzavřené otázky?
7. Jak by vypadaly dichotomické otázky na věk a na zaměstnaní?
8. Jaké požadavky by měl splňovat dotazník?
9. Uveďte příklad sugestivní otázky.
10. Co to je „haló efekt“? Uveďte jeho příklad.
11. Co to je fi ltrační otázka? Uveďte její příklad, včetně následujícího obsahového zaměření 

dotazování.
12. Vymyslete příklady otevřené, polootevřené a uzavřené otázky ve výzkumu Spokojenost 

našich zákazníků. V čem jsou výhody a nevýhody každé z nich pro dotazovaného a pro 
zpracovatele?

13. Co je to škálování?
14. Co se rozumí detailností stupnice a jaké zde existují možnosti řešení?
15. Co se rozumí podobou stupnice a jaké zde existují možnosti řešení?
16. Co je to baterie otázek?
17. V čem jsou výhody a nevýhody osobního, telefonického a písemného dotazování pro 

dotazovaného a pro zpracovatele?
18. Jak byste využili techniky pozorování ve výzkumu Spokojenost našich zákazníků? V čem 

jsou její výhody a nevýhody?
19. Jak byste využili techniky experimentu ve výzkumu Spokojenost našich zákazníků? 

V čem jsou její výhody a nevýhody?

Kapitola 4 – Jak poznáváme
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20. V  průzkumu provozních pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany jsme dosáhli 
návratnost dotazníků 83 %. Jak byste ji hodnotili a čím to nejspíš bylo?

21. Když se podíváte na záznamový arch pro rozhovor o pivu Starobrno, které položky 
lze zjišťovat technikou pozorování (viz obr. 4–4)?

22.  V čem vám připadá výsledný dotazník výzkumu Image SVŠE Znojmo na obr. 3–1 
méně obvyklý, zejména ve srovnání s obr. 4–3 nebo obr. 4–4?

23. Jaké známe podoby techniky pozorování a v čem spočívají její hlavní metodologic-
ké přednosti a nedostatky?

24. Jaké známe podoby techniky experimentu a v čem spočívají její hlavní metodolo-
gické přednosti a nedostatky?
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Koho poznáváme
Na začátku 3. kapitoly se s ohledem na cíle a praktickou aplikaci zjištěných výsledků postup-
ně rozkládal (konkretizoval, dezagregoval) problém (předmět) marketingového výzkumu. 
Nyní se bude podobně postupovat také při vymezení objektu a jeho jednotek − zákazníků, 
které chceme poznat. Objektem výzkumu se může stát jakýkoli sociálně-ekonomický útvar 
s  řádně vymezenými základními časovými a  prostorovými souřadnicemi. V  konkrétních 
případech se může jednat například o obyvatelstvo starší osmnácti let celé České republiky, 
o všechny bezdětné domácnosti Jihomoravského kraje, o neziskové organizace okresu Znoj-
mo, které vykazovaly činnost v roce 2007 atd.
Objekt výzkumu se jako množina (soubor) skládá z jednotek − zákazníků. Jednotkami sou-
boru mohou být nejen jednotlivci (osoby), ale jak je patrné z předchozí věty, také skupiny 
(domácnost, pracovní kolektiv, organizační útvar, školní třída, celá organizace, obec atd.). 
Jednotka (kdo) je nositelem vlastností, které jsou předmětem (co) poznávání. Pokud je touto 
jednotkou osoba, zajímají nás zpravidla takové její stránky jako základní sociodemografi cké 
charakteristiky (pohlaví, věk, nejvyšší dosažené školní vzdělání, místo bydliště, ekonomická 
aktivita apod.), včetně třeba výše příjmu, ale především spokojenost s produktem, ochota si 
jej zakoupit a mnoho jiných marketingových informací. V případě, že je jednotkou skupina 
(domácnost, organizace, obec), půjde o vlastnosti celé skupiny (jak je velká, zda vlastní ur-
čitý produkt, co by potřebovala). 
Je zřejmé, že v případech, kdy je jednotkou skupina, se situace začíná komplikovat. Opět 
s ohledem na cíle, praktickou realizaci i aplikaci zjištěných výsledků marketingového výzku-
mu, se musí rozhodnout, zda bude zkoumán každý příslušník této skupiny (například každý 
člen domácnosti, každý zaměstnanec podniku, každý obyvatel obce), případně jenom někte-
ří (dejme tomu starší osmnácti let), nebo jeden z nich se stane respondentem a zodpoví 
otázky za skupinu jako celek (přednosta domácnosti, vedoucí oddělení, starosta obce).
Na rozdíl od psychologie nás v marketingovém výzkumu respondent sotva kdy zajímá jako 
konkrétní osoba, ale pouze jako příslušník určité společenské skupiny – objektu. Soubor 
všech jednotek, shodně vymezených z hlediska cíle našeho šetření, se nazývá základní sou-
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bor. Poznáváme jej buď vyčerpávajícím nebo naopak nevyčerpávajícím (výběrovým) šetře-
ním jeho jednotek.
Vyčerpávající šetření zkoumá všechny jednotky základního souboru (populace), což může 
být obzvláště u velkých základních souborů (obyvatelstvo celého státu) fi nančně i  časově 
velmi náročné. To, že podrobíme šetření každou jednotku, ještě nemusí znamenat, že vy-
povídací hodnota těchto výsledků bude automaticky vyšší než v případě nevyčerpávajícího 
(výběrového) šetření. Sběr dat a  jejich statistické zpracování totiž u  rozsáhlých souborů, 
jako třeba v  případě celého státu, může trvat i  roky. Důsledkem je potom skutečnost, že 
zjištěné výsledky jsou sice přesné, vypovídají za všechny jednotky, ale bohužel jsou zároveň 
neaktuální, zastaralé. Typickou ukázkou vyčerpávajícího šetření je sčítání lidu, domů a bytů 
(cenzus), výsledky voleb či určité formy výkaznictví. 
Naopak velkou výhodou vyčerpávajícího šetření je skutečnost, že zde odpadá problém repre-
zentativity souboru a výpočtu výběrové chyby.

Rada pro začátečníky 5. 1
Je-li to jen trochu, především technicky, časově i fi nančně možné (například tím, že celý základní soubor nepřesa-
huje nějakou tisícovku jednotek), dejte přednost vyčerpávajícímu šetření. Mohli byste mít o problémy s reprezen-
tativitou souboru a výpočty výběrové chyby méně.

Bohužel v běžných případech nebývá ani u vyčerpávajícího šetření skutečná účast oslove-
ných, stejně jako v případě voleb, nikdy úplná – stoprocentní. Tím zákonitě vzniká obdobný 
problém jako u reprezentativity vzorku. Otevírá se závažná otázka: proč a jací respondenti 
se nezúčastnili a neodpověděli? Jedinou útěchou je potom fakt, že možnost hlasovat dostali 
všichni, a to, že ji z nejrůznějších důvodů nevyužili, je prostě jejich chyba. V každém pří-
padě, čím je počet nezúčastněných vyšší, tím méně lze výsledky považovat za „hlas všech 
zkoumaných“, nýbrž pouze části z nich, která odpověděla. Jedná se o podobně nekompletní a 
tudíž zdeformovaný soubor, jako v případě ankety. Její zkreslené a tím pádem pro praktická 
rozhodnutí nevhodné výsledky jsou dostatečně známy více než sto let, například z předvo-
lebních anket v USA – viz úvodní odstavec 1. 2 Historické kořeny marketingového výzkumu.
V případě tak výjimečného vyčerpávajícího šetření, jaké představuje jednou za deset prová-
děné sčítání lidu, domů a bytů (cenzus), je proto povinnost vyplnit sčítací archy stanovena 
přímo zákonem.
Nevyčerpávající (výběrové) šetření je častěji používaným případem. Předpokládá se vyzkou-
mání pouze určité části (vzorku) jednotek. Celý výzkum je díky tomu zpravidla méně fi -
nančně i časově náročný. Nevýhodou je, že z něj získané informace a vypočítané statistické 
charakteristiky se vztahují pouze k výběrovému vzorku jednotek a je třeba dodatečně prová-
dět jejich zobecnění na celý základní soubor (populaci). 
Příkladem nevyčerpávajících šetření jsou různé marketingové výzkumy zákazníků, sociolo-
gické výzkumy a výzkumy veřejného mínění zejména na makroúrovni, ale také mnohá šet-
ření Českého statistického úřadu jako například mikrocenzus. Nejčastěji se velikost zkou-
maného vzorku za celou naši republiku pohybuje okolo 1.500 respondentů, ale někdy bývá 

Rada pro začátečníky 5. 1
Je-li to jen trochu, především technicky, časově i fi nančně možné (například tím, že celý základní soubor nepřesa-
huje nějakou tisícovku jednotek), dejte přednost vyčerpávajícímu šetření. Mohli byste mít o problémy s reprezen-
tativitou souboru a výpočty výběrové chyby méně.
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desetkrát větší. V následujících odstavcích si ukážeme, jaké se používají výběrové postupy 
a s jakými výhodami či nevýhodami u nich musíme počítat.
Zobecnění zjištěných poznatků ze zkoumaného vzorku na celý základní soubor (populaci) 
se děje pomocí postupů statistické indukce (generalizace). Základní otázkou však je, zda lze 
vybraný soubor považovat za reprezentativní – tzn. zda a nakolik je vybraný soubor v základ-
ních parametrech (znacích) přesnou zmenšeninou základního souboru. Nebo-li nakolik jej 
lze v těchto základních parametrech (charakteristikách, znacích) považovat za reprezentanta 
celého zvoleného objektu. Pokud tomu tak skutečně je, nic nebrání generalizovat výsledky 
šetření na celý základní soubor. Například díky reprezentativitě panelu 1.500 domácností při 
peoplemetrovém šetření sledovanosti televizního vysílání platí zjištěné výsledky za všechny 
tři milióny domácností České republiky. Avšak není-li vzorek reprezentativní, není takové 
zobecnění možné, případně bude mylné, jak bylo naznačeno v Příkladu 1. 1. Zjištěné hod-
noty platí pouze za zkoumaný soubor, vzorek.

Rada pro začátečníky 5 . 2
Chceme-li vybrat reprezentativní vzorek, je vhodné začít tím, že si nejprve vymezíme malý, jednoduchý a snadno 
uchopitelný objekt výzkumu (základní soubor). Je nepochybně lepší si ho defi novat dostupněji – například jako 
zákazníky prodejny (podniku), obyvatele obce, městské části či města než jako potenciální zákazníky, návštěvníky 
Jihomoravského kraje či dokonce České republiky.

Reprezentativita vzorku
V případě stálých souborů, jako jsou zaregistrovaní studenti vysoké školy, zaměstnanci orga-
nizace či obyvatelé obce, jsou k dispozici hodnoty základních identifi kačních (sociodemo-
grafi ckých) charakteristik celého objektu. Číselné údaje těchto charakteristik potom  porov-
náme s hodnotami stejných znaků našeho zkoumaného vzorku – viz Příklad 5. 1 Realizace 
a vyhodnocení kvótního výběru. Reprezentativita zkoumaného vzorku tedy znamená shodu 
(podobnost) hodnot jeho vybraných základních identifi kačních znaků (pohlaví, věk, rodinný 
stav, vzdělání, bydliště apod.) s hodnotami stejných znaků celého základního souboru (objek-
tu). Čím méně se hodnoty odlišují, tím více je náš vzorek reprezentativní. Tohoto principu 
potom využívá postup tzv. záměrného, kvótního výběru, jak si ukážeme ve stejnojmenném 
odstavci 5. 2.
Pokud však tyto údaje nemáme, obvykle u tzv. neznámých, nestálých, „tekoucích“ souborů, 
jako jsou návštěvníci různých akcí, turisté atd., zaručuje reprezentativitu samotný postup 
výběru jednotek. Spoléháme se na matematickou teorii pravděpodobnosti, na opravdovou 
náhodnost (nikoli pouze nahodilost) výběrového postupu, což v praxi znamená především 
zajistit všem jednotkám základního souboru stejnou pravděpodobnost (šanci) pro vybrání 
do našeho vzorku.

Rada pro začátečníky 5 . 2
Chceme-li vybrat reprezentativní vzorek, je vhodné začít tím, že si nejprve vymezíme malý, jednoduchý a snadno 
uchopitelný objekt výzkumu (základní soubor). Je nepochybně lepší si ho defi novat dostupněji – například jako 
zákazníky prodejny (podniku), obyvatele obce, městské části či města než jako potenciální zákazníky, návštěvníky 
Jihomoravského kraje či dokonce České republiky.
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Rada pro začátečníky 5. 3
Princip náhodnosti můžete posílit tím, že si pro výběr respondentů (zákazníků, návštěvníků) náhodně zvolíte 
různou dobu (během dne, týdne, měsíce, roku) a různá místa (vchody do prodejny, vstupní brány do areálu, par-
koviště a památky města apod.).

Při uvažování o způsobu šetření, bez ohledu na to, zda bude vyčerpávající či nevyčerpáva-
jící, je také nutné si dobře rozmyslet, zda zvolíme stálý soubor respondentů (tzv. panel) nebo 
provedeme podstatně obvyklejší, častěji používaný jednorázový (ad hoc) výběr pro danou 
akci. Rozhodování je závislé na konkrétní situaci: zda budeme soubor zkoumat častěji nebo 
pouze jednorázově, zda máme prostředky jej udržovat apod. Panelový soubor tedy předsta-
vuje reprezentativní stálý soubor respondentů, kteří jsou po určitou delší dobu opakova-
ně sledováni vybranou technikou dotazování nebo pozorování. Měl by podávat informace 
o změnách sledovaného jevu v čase. V závislosti na účelu šetření se panel vytváří buď na 
dobu přechodnou nebo může být relativně stálého typu. Vytvoření a hlavně udržení dob-
rého panelu je velmi náročná záležitost. Nebezpečím naopak je, že se jednotky po čase pře-
stávají „chovat normálně“, uvědomí si svoji výjimečnost (jsou objektem šetření). Proto je 
vhodné je postupně, po částech obměňovat, například po prvním roce třetinu, po druhém 
roce druhou třetinu atd. Praktickým příkladem panelu je již výše zmíněný soubor 1.500 
domácností při peoplemetrovém šetření sledovanosti televizního vysílání v České republice.

5. 1 Pravděpodobnostní (náhodný) výběr
Pravděpodobnostní, náhodný výběr začíná jasným defi nováním jednotky (zákazník, domác-
nost, fi rma apod.) souboru a následně volbou určité techniky výběru. Nejčastěji se využívá 
například losování nebo generátor náhodných čísel. Vyžadují soupis (evidenci) všech jed-
notek, což je někdy těžko realizovatelné. Jiná technika se opírá o nekorelovaný znak. Napří-
klad sledujeme životní úroveň domácností a náhodně si zvolíme písmeno, jímž bude začínat 
příjmení oslovených domácností. Nepředpokládá se totiž závislost mezi písmenem příjmení 
domácnosti a její životní úrovní. Další možnost představuje náhodná procházka. Detailně 
rozepsané pokyny standardizovaného „bloudění“ dovedou tazatele ke zcela náhodně (nasle-
po) vybranému bydlišti a osobě respondenta.
Nejjednodušší forma pravděpodobnostního výběru se nazývá prostý náhodný výběr. Je to 
přímý výběr se stejnými pravděpodobnostmi pro všechny jednotky.

Příklad 5. 1 Snadný náhodný výběr 
Pokud máme soupis všech jednotek celého souboru, lze prostý náhodný výběr uplatnit velmi snadno, napří-
klad při šetření obyvatel obce nebo zákazníků podniku. Představme si, že celý soubor čítá 5.000 jednotlivců 
a nám pro jejich průzkum stačí pouze 500. Budeme tedy náhodně vybírat každého desátého. 

Pro názornost si můžeme představit, že všech 5.000 jmen a adres máme na lístečcích, které vložíme do velkého 
bubnu. Jako při každém losování je pořádně zamícháme a postupně z něj vybereme požadovaných 500. Je 
zřejmé, že pokud dodržíme náležité podmínky (jsou dobře promíchány, jsou vytahovány poslepu, skutečně 

Rada pro začátečníky 5. 3
Princip náhodnosti můžete posílit tím, že si pro výběr respondentů (zákazníků, návštěvníků) náhodně zvolíte 
různou dobu (během dne, týdne, měsíce, roku) a různá místa (vchody do prodejny, vstupní brány do areálu, par-
koviště a památky města apod.).
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náhodně), má každý v bubnu při každém tahu stejnou pravděpodobnost, že bude vytažen. Samotný matema-
tický princip pravděpodobnostního postupu výběru tak zaručuje, že vybraných 500 jednotlivců je reprezenta-
tivním vzorkem celého souboru 5.000 jednotlivců.

V praxi bychom ovšem takový postup realizovali mnohem jednodušším způsobem. Vzali bychom seznam 5.000 
jmen a z něj vybírali každého desátého. Abychom zvýšili náhodnost, nezačali bychom hned od prvního, ale třeba 
protože je zrovna datum 13. 4., tak bychom vzali ze seznamu 13., 23., 33. atd.

5. 2 Záměrný (kvótní) výběr
Oproti prostému náhodnému výběru má záměrný, kvótní výběr výhodu v tom, že nepotře-
buje evidenci (soupis) všech jednotek základního souboru, ale stačí a je nutná znalost jeho 
základních statistických charakteristik. Na základě těchto hodnot potom určíme konkrétní 
postup výběru jednotek. Například z  údajů Českého statistického úřadu známe sociode-
mografi cké charakteristiky obyvatel určitého území a podle těchto údajů (jejich procentu-
álního zastoupení) potom sestavíme kvóty pro výběr tak, aby byla i ve vybraném souboru 
zachována příslušná proporčnost jednotlivých sociodemografi ckých skupin. Při vlastním 
výběru postupujeme zpravidla tak, že nejprve stanovíme tzv. kontrolní znaky, významné pro 
charakteristiku souboru (například věk, pohlaví, vzdělání, profese, místo bydliště). Podle 
jejich hodnot v základním souboru určíme číselné hodnoty výběrových kontrolních znaků 
(kvóty), které musí být tazatelem dodrženy (naplněny).

Příklad 5. 2 Stanovení kvóty 
V tab. 5–3 je vidět, že z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001 jsme se dověděli, že mezi obyvateli Brna staršími 
18 let bydlí 21 % přímo ve středu města a 79 % v ostatních částech. Proto pokud jde o kontrolní znak místo 
bydliště, dostal každý tazatel pokyn, aby mezi jeho deseti respondenty byli 2 ze středu města a 8 odjinud. A právě 
tyto údaje (2 a 8) se nazývají kvóty a podle toho se také celému výběrovému postupu říká kvótní. Obdobným 
způsobem se stanovují kvóty i pro další kontrolní znaky v tab. 5–3.  

Nezbytnou podmínkou pro procentuálně vyjádřené podíly kontrolních znaků výběrového 
souboru je jejich znalost za základní soubor (populaci). Ze statistického hlediska lze říci, 
že je výhodnější náhodný výběr, protože lépe zajišťuje statistickou reprezentativnost a  lze 
u něj počítat výběrovou chybu, ale jeho realizace v praxi nebývá vždy jednoduchá. Kvótní 
výběr tedy představuje jakési východisko z nouze v případech, kdy nejsme schopni realizo-
vat pravděpodobnostní výběr, ale na druhé straně máme potřebné statistické charakteristiky 
celého základního souboru. Princip kvótního výběru spočívá v tom, že se snažíme vytvořit 
dokonalou napodobeninu, zmenšeninu základního souboru. 
Někdy dochází ve vybíraných souborech k živelnému samovýběru. Zejména se s ním setká-
váme, jak jsme si uvedli v předchozí kapitole, u ankety, případně u dotazníku. Při návštěvě 
domácností nezastihneme všechny vybrané respondenty doma, nebo odmítnou odpovídat. 
Jestliže procento nezastižených nebo odmítajících začne narůstat, hrozí, podobně jako u an-
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kety, nereprezentativnost vzorku. Je proto nutné uvažovat o  tom, proč a  jací respondenti 
nám neodpověděli a hlavně jakým způsobem (dohledáním či jinou úpravou již vyzkouma-
ného vzorku) vytvoříme soubor reprezentativní.
V některých případech je vhodné realizovat náhodný výběr s kvótním dohledáváním. Jde 
o to, že po prvním náhodném výběru prověříme hodnoty kontrolních znaků a na základě 
zjištěných rozdílů oproti základnímu souboru provedeme dohledávání záměrným kvótním 
výběrem. I zde je ovšem nutné přijmout předpoklad, že rozdíly z prvního kroku nejsou nijak 
dramaticky výrazné. 

Příklad 5. 3 Kvótní výběr a kontrola jeho reprezentativity
Pro výzkum obyvatel města Brna pro Magistrát města Brna v listopadu – prosinci 2001 jsme využili kvótního 
výběru. Následující tabulka přináší srovnání hodnot jednotlivých kvótních znaků v základním a výběrovém 
souboru.

Společensko profesní postavení

  základní soubor* kvótní výběr

majitel fi rmy, podnikatel 8 % 10 %

zaměstnanec, administrativní pracovník 33 % 38 %

ostatní povolání 8 % 1 %

dělník, provozní pracovník 16 % 16 %

student, učeň 9 % 6 %

ekonomicky neaktivní 26 % 29 %

Nejvyšší ukončené vzdělání

  základní soubor* kvótní výběr

základní, neukončené 18 % 22 %

neúplné SŠ, vyučen 36 % 36 %

maturita 35 % 31 %

VŠ 11 % 11 %

Věk

  základní soubor* kvótní výběr

18 – 24 let 15 % 13 %

25 – 39 let 28 % 26 %

40 – 59 let 37 % 36 %

60 a více let 20 % 25 %
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Pohlaví

  základní soubor* kvótní výběr

muž 45 % 47 %

žena 55 % 53 %

Bydliště

  základní soubor* kvótní výběr

střed města 21 % 19 %

ostatní městské části 79 % 81 %

* Zdroj: údaje ČSÚ (předběžné výsledky SLDB 2001 a šetření ve 2. čtvrtletí 2001)

Tab. 5–1: Srovnávání hodnot základního a výběrového souboru

Srovnání hodnot v obou sloupcích (základní soubor versus vybraný vzorek) ukazuje, že roz-
díly jsou zcela nevýznamné. Proto lze vzorek téměř 500 respondetů považovat za reprezen-
tativní výběrový soubor obyvatel Brna starších 18 let.

Rada pro začátečníky 5. 4
Uvedeným srovnáním, jaké umožňuje tab. 5–1, si vždy prověřte, nakolik je vybraný soubor reprezentativní. Pří-
padné odchylky se snažte opravit, a to buď dodatečných došetřením dalších respondentů s chybějícími sociode-
mografi ckými parametry, nebo naopak náhodně vyberte a z dalšího statistického zpracování souboru vypusťte 
jednotky překračující stanovené kvóty. Druhý, rychlejší postup (tzn. zmenšení souboru) lze bohužel použít pouze 
tehdy, je-li vzorek natolik velký, že i po potřebné redukci o nadpočetné jednotky bude pořád ještě dostatečně 
rozsáhlý pro další statistické zpracování.

Příklad 5. 4 Výběr jednotek v praxi
Při šetření spokojenosti návštěvníků a vystavovatelů na mezinárodních veletrzích jsme vybírali jednotky dvě-
ma způsoby. V obou případech totiž odpovídaly rozdílným předmětům i objektům obou průzkumů.

Dotazování návštěvníků probíhalo po celou dobu konání veletrhu, tzn. od prvního do posledního dne. Rovno-
měrně v průběhu každého dne byli odpočítáváni a následně náhodně vybíráni odcházející návštěvníci. S takto 
vybranými jedinci potom prováděli patřičně vyškolení a kontrolovaní tazatelé připravené standardizované roz-
hovory. Z celkového počtu často více než 100 tisíc návštěvníků se uskutečnilo na tisíc rozhovorů. 

Naopak dotazování vystavovatelů probíhalo až poslední tři dny, tedy již v době, kdy vystavující fi rmy moh-
ly bilancovat a na základě dosažených výsledků a zkušeností hodnotit svoji účast na veletrhu. Celkově bylo 
z katalogu náhodně vybráno minimálně 10 % vystavujících fi rem. Navíc úkolem našich tazatelů bylo provést 
standardizovaný rozhovor s co možná nejvýše postaveným a tím také náležitě kompetentním zástupcem vy-
stavující fi rmy. To dosvědčují údaje o postavení dotazovaných na 41. mezinárodním strojírenském veletrhu:

Rada pro začátečníky 5. 4
Uvedeným srovnáním, jaké umožňuje tab. 5–1, si vždy prověřte, nakolik je vybraný soubor reprezentativní. Pří-
padné odchylky se snažte opravit, a to buď dodatečných došetřením dalších respondentů s chybějícími sociode-
mografi ckými parametry, nebo naopak náhodně vyberte a z dalšího statistického zpracování souboru vypusťte 
jednotky překračující stanovené kvóty. Druhý, rychlejší postup (tzn. zmenšení souboru) lze bohužel použít pouze 
tehdy, je-li vzorek natolik velký, že i po potřebné redukci o nadpočetné jednotky bude pořád ještě dostatečně 
rozsáhlý pro další statistické zpracování.

Kapitola 5 – Koho poznáváme
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 v 12 % se jednalo přímo o majitele či spolumajitele fi rmy,

 v 33 % o ředitele či manažera fi rmy,

 v 8 % přímo o garanta expozice,

 v 23 % o ostatní vedoucí pracovníky,

 v 24 % o ostatní pracovníky.

Způsob výběru návštěvníků i vystavovatelů, stejně jako zvolená technika osobního rozhovoru vedly v praxi k tomu, 
že jsme se snažili minimalizovat počet zjišťovaných znaků (počet kladených dotazů).

5. 3 Velikost souboru
Při výběru souboru je velmi podstatná rovněž jeho velikost. Má význam především pro 
vymezení výběrové chyby, dále potom také pro možnost třídění vyšších stupňů a hladinu 
významnosti zjištěných statistických vztahů. Na druhé straně je jasné, že čím je soubor vět-
ší, tím bude šetření náročnější na čas a fi nanční náklady. Někdy se má mylně za to, že čím 
je výběrový soubor větší, tím je reprezentativnější. Velikost souboru a jeho reprezentativita 
jsou dva odlišné problémy. Dokonce i praktické výsledky předvolebních výzkumů v USA již 
na začátku minulého století výzkumníky náležitě přesvědčily, že velký, několikatisícový, ale 
samovýběrem vzniklý soubor v různých anketách sotva bude reprezentativní, zatímco pár 
stovek náležitě (pravděpodobnostně nebo kvótně) vybraných jednotek splní požadavek re-
prezentativity podstatně lépe. Pokud máte rozsáhlé (desítky tisíc respondentů), ale nerepre-
zentativní soubory (vzniklé samovýběrem v anketách), přinese zobecnění těchto výsledků 
na celou populaci (základní soubor) naprosto mylné závěry. 

Rada pro začátečníky 5. 5
Právě proto, že nelze výsledky z nereprezentativních souborů generalizovat na celý základní soubor (populaci), 
neměla by na nich stavět ani konkrétní, praktická marketingová opatření. Takové průzkumy lze považovat za mar-
ketingové sondy a výsledky z nich, byť marketingově sebezajímavějsí, by bylo možné brát pouze za podněty, jež je 
nutné vždy náležitě ověřit reprezentativním průzkumem. V každém případě při prezentaci výsledků výzkumu by se 
mělo vždy konstatovat a případně také náležitě prokázat (viz Příklad 5. 3), zda byl soubor reprezentativní či nikoliv.

Již bylo na začátku této kapitoly uvedeno, že běžná velikost zkoumaného vzorku za celou 
naši republiku se pohybuje okolo 1.500 respondentů. V některých případech však bývá pod-
statně větší. Může se blížit až 20.000. Důvodem takto velkého vzorku je vedle snahy o větší 
přesnost získaných výsledků především to, že pro další statistické zpracování (třídění) je 
potřebné, aby i máločetné jevy byly zastoupeny v dostatečně velkém počtu. Například ve 
výzkumu sdělovacích prostředků tvoří v  celostátním vzorku publikum určitých místních 
sdělovacích prostředků (rozhlasové stanice, noviny) pouze nepatrné procento. Aby se však 
mohl popsat jejich sociodemografi cký profi l, potřebujeme mít jejich absolutní četnost mini-
málně v řádech desítek. A právě kvůli tomu se několikanásobně zvětší celý vzorek.

Rada pro začátečníky 5. 5
Právě proto, že nelze výsledky z nereprezentativních souborů generalizovat na celý základní soubor (populaci), 
neměla by na nich stavět ani konkrétní, praktická marketingová opatření. Takové průzkumy lze považovat za mar-
ketingové sondy a výsledky z nich, byť marketingově sebezajímavějsí, by bylo možné brát pouze za podněty, jež je y
nutné vždy náležitě ověřit reprezentativním průzkumem. V každém případě při prezentaci výsledků výzkumu by se 
mělo vždy konstatovat a případně také náležitě prokázat (viz Příklad 5. 3), zda byl soubor reprezentativní či nikoliv.
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Otázky k zamyšlení:
1. Na konkrétním příkladu charakterizujte rozdíl mezi šetřením vyčerpávajícím a výběro-

vým. Uveďte jejich výhody a nevýhody.
2. Co je typické pro tzv. panel?
3. Jaké podmínky by měl splňovat výběrový soubor?
4. Jaké jsou nejpoužívanější výběrové postupy? V čem jsou jejich výhody a nevýhody?
5. V  sedmi obcích (Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, 

Tvrdonice a Týnec) mikroregionu Podluží jsme provedli pro zpracovávanou strategii 
dalšího rozvoje dotazníkové šetření všech domácností uvedených obcí. Celkem jsme 
zpracovali 2 778 řádně vyplněných dotazníků. Proč byl tento počet tak vysoký? Co bylo 
jednotkou tohoto marketingového výzkumu a  v  čem jsou výhody a  nevýhody jejího 
použití?

6. Kolik a jakých kvótních znaků jsme použili v příkladu kvótního výběru obyvatel Brna? 
Jak byl v tomto případě přesně vymezen objekt tohoto výzkumu? 

7. Jak byste charakterizovali náhodné výběry v příkladu o návštěvnících a vystavovatelích 
mezinárodních veletrhů? Jak byste konkrétně provedli (popište postup krok za krokem) 
náhodný výběr vystavujících fi rem podle katalogu?

8. Proč a kdy je důležitá velikost výběrového souboru? 
9. Jaký je vztah mezi velikostí zkoumaného výběrového souboru a jeho reprezentativitou?
10. Jakým způsobem jsme schopni ověřit reprezentativitu vybraného vzorku? Proč je repre-

zentativita vzorku tak důležitá?
11. V  příkladu o  výběru jednotek a  jejich počtu při šetřeních spokojenosti návštěvníků 

a vystavovatelů na mezinárodních veletrzích bylo uvedeno, s jak nízkým počtem znaků 
jsme zde pracovali. Konkrétně dosahoval pouze 30. Přitom víme, že u některých marke-
tingových výzkumů (například životního stylu obyvatel České republiky – viz Typologie 
zákazníků v České republice za 9. kapitolou v FORET, M.: Marketing pro začátečníky. 1. 
vydání, Computer Press, Brno 2008) může jejich počet přesahovat 1.200. Jaké praktické 
důvody nás k tomu nejspíš vedly? Při jakých dalších typech marketingových výzkumů 
a  při jakých technikách je počet sledovaných znaků takto nízký, případně ještě nižší 
a proč?

12. Obec má 600 obyvatel starších 18 let. Místní úřad chce zjistit spokojenost obyvatel se 
situací v obci. Jaké jsou tři možné konkrétní postupy realizace tohoto šetření (uchopení 
objektu)?

13. Co rozumíme označením marketingová sonda?

Kapitola 5 – Koho poznáváme
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Jak zjištěné informace 
zpracovat
Na rozdíl od 3. a 5. kapitoly, v nichž se s ohledem na cíle a praktickou aplikaci zjištěných 
výsledků postupně předmět i objekt marketingového výzkumu dekomponovaly (rozkláda-
ly), základním principem následného zpracování je naopak statistická syntéza, agregace – 
skládání dílčích poznatků do celku. Probíhá na obou úrovních – tzn. v rovině předmětu (co) 
i v rovině objektu (koho). V rovině předmětu chceme postupnou agregací hodnot jednotli-
vých znaků dostat odpověď na pokud možno co největší část zkoumaného problému (s čím 
jsou a s čím naopak nejsou naši zákazníci spokojeni, případně na čem jejich spokojenost či 
nespokojenost závisí). Stejně tak v rovině objektu se snažíme dostat od poznatků o jednot-
livých šetřených jednotkách (jeden zákazník) ke znalosti situace celého zkoumaného, resp. 
základního souboru (všech zákazníků).
Statistické postupy zpracování údajů získaných v marketingovém výzkumu se liší nejen po-
dle cílů šetření, ale také podle charakteru získaných dat. Již víme, že hodnoty sledovaných 
vlastností zjišťujeme pomocí znaků (proměnných). Znak je měřícím nástrojem vlastnosti 
jednotky souboru. 
V případě techniky dotazování je znakem otázka s předem vymezenými variantami odpo-
vědí. Pokud se jedná o otevřenou otázku, varianty vytvoříme až dodatečně kategorizací zís-
kaných odpovědí. 
Následující znak v podobě uzavřené otázky je například ze záznamového archu pro osobní 
rozhovor o nakupování piva Starobrno (viz obr. 4–4): 

6Kapitola 6
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Kupoval jste dříve Starobrno?

ano   1  ne 2
Naopak následující příklad znaku má podobu otevřené otázky a  je z  téhož záznamového 
archu:

Jakou značku piva jste si koupil?

…………………………………………………………………………………………

V případě techniky pozorování je znak opět z téhož výzkumu a má podobu:

Koupil si pivo 

ano   1  ne 2

Na znaky lze pohlížet z několika hledisek. Předně je lze rozdělit podle jejich obsahu na znaky 
identifi kační a sledované.
Identifi kační znaky udávají základní sociodemografi cké parametry jednotky. Při statistic-
kém zpracování, zejména při tříděních druhého a případně vyšších stupňů je obvykle be-
reme jako nezávisle proměnné. S jejich pomocí se počítají statistické koefi cienty závislosti 
(souvislosti), odhalující vliv (rozdíly) sociodemografi ckých znaků na reakce (odpovědi) re-
spondentů, na sledované znaky.
Sledované znaky jsou potom ty, kterými zjišťujeme náš problém (předmět) výzkumu – na-
příklad jakým dopravním prostředkem zaměstnanci jezdí do práce, jak jsou spokojeni s pří-
stupem nadřízených atd. Obě skupiny znaků jsme si konkrétně uvedli v 3. 2 Příklad operaci-
onalizace předmětu výzkumu a vytvoření dotazníku, zejména jsou patrné z obr. 3–1.
Vlastnosti zkoumaných jednotek mají charakter kvalitativní (slovní) či kvantitativní (čísel-
ný). Podle toho také konstruujeme znaky, jimiž měříme hodnotu konkrétní vlastnosti jed-
notky. Znaky se rozdělují na nominální (kvalitativní, slovní) a číselné (kvantitativní). 
Nominální (kvalitativní, slovní) jsou takové, při kterých je získaná informace vyjádřena slov-
ně (muž nebo žena, cítí se zdráv či nemocen, nejoblíbenější barva, značka produktu, název 
sdělovacího prostředku atd.). Jak už víme, mohou mít podobu alternativních (dichotomic-
kých) znaků, nabývajících pouze dvou variant (pohlaví – muž, žena), nebo podobu znaků 
množných (polytomických), majících více variant (národnostní či státní příslušnost atd.). 
Mezi variantami jsou vztahy rovnosti, o žádné se nemůže říct, že je víc nebo míň, že je lepší 
nebo horší. Příkladem nominálního znaku je otázka „Kam nejraději jezdíte na letní dovole-
nou?“. Pokud by byla otevřená, respondent by jmenoval svoje nejoblíbenější místo. Jeho od-
povědi by se v každém případě musely nejprve kategorizovat a okódovat, přidat jednotlivým 
variantám odpovědí (kategoriím) číselné označení, což však nejsou číselné hodnoty jako 
v případě číselných znaků. Nominální znaky nabývají pouze slovních (nominálních) hod-
not. Číselné (digitální) označení se dělá kvůli počítačovému zpracování. U uzavřené otázky 
by si respondent rovnou vybíral předepsanou variantu včetně jejího kódu.
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Číselné znaky (kvantitativní) nabývají již číselných hodnot. Dělíme je na pořadové (ordi-
nální) a měřitelné (kardinální, intervalové). I zde můžeme pochopitelně rozlišovat dichoto-
mické a polytomické – například žáci s prospěchem do průměru 1,5 a ostatní s horším pro-
spěchem (dichotomická) oproti rozdělení žákům podle jednotlivých klasifi kačních stupňů 
(polytomická).
Pořadové (ordinální) znaky vyjadřují různou, odstupňovanou úroveň hodnot znaku. Typic-
kým příkladem je klasifi kace žáků ve třídě, kvalifi kační platová třída, úroveň dosaženého 
školního vzdělání atd. U těchto znaků jsme již schopni říct, která varianta je vyšší a která 
nižší, která je víc a která míň, které hodnocení je lepší a které naopak horší. Ve srovnání 
s měřitelnými znaky však mají ordinální znaky přece jen nižší vypovídací schopnost. Příkla-
dem ordinálního znaku je rozlišení návštěvníků dětského divadelního představení (pozoro-
váním) podle věku na tři varianty „děti, rodiče a prarodiče“.
Měřitelné (kardinální, intervalové) znaky se získávají obvyklými způsoby číselného vyjádře-
ní – měření, vážení, počítání. Typickým příkladem jsou vlastnosti jako čas, teplota, výška, 
hmotnost, ale také ekonomické veličiny jako objem produkce, náklady, příjem, zisk, úvěr 
atd., ať již v naturálním nebo peněžním vyjádření. Zde jsme již schopni postihnout nejen 
čeho je víc, ale dokonce o kolik (teplota), případně kolikrát (věk) je jedna hodnota větší než 
jiná. Příkladem kardinálního znaku je následující (uzavřená) otázka „ Kolik je Vám let?“ 
s variantami odpovědi v intervalech 15 – 19 let, 20 – 34 let, 35 – 49 let a 50 a více let.
Je nepochybné, že uvedené pořadí znaků charakterizuje i přesnost jejich měření dané vlast-
nosti. Věk zjišťovaný ordinálním znakem s variantami „mladý“, „střední“ a „starý“ předsta-
vuje nesporně hrubší měření než ve výše uvedeném případě kardinálního znaku v podobě 
otázky „Kolik je Vám let?“. 
Toto rozdělení má však význam především pro statistické zpracování. Jak si dále naznačíme, 
právě podle toho, o jaké znaky se jedná, můžeme nebo naopak nemůžeme používat určité 
statistické charakteristiky. Kupříkladu u nominálních znaků nemá smysl počítat takové stře-
dové míry jako průměr nebo medián. Musíme se spokojit pouze s modem, tzn. nejčetnější 
variantou, která se vyskytovala u zkoumaných jednotek nejčastěji. Podobně jsou pro tento 
případ nesmyslné charakteristiky rozložení jako rozptyl nebo směrodatná odchylka. O koe-
fi cientech měřících závislost mezi dvěma znaky bude zmínka v závěru kapitoly.
 Pro úplnost je třeba dodat, že znaky měřitelné dále klasifi kujeme na znaky spojité a znaky 
diskrétní. V případě statistického zpracování sociálně-ekonomických jevů obvykle pracuje-
me pouze s druhým případem. 
Shrneme-li metodologickou podstatu marketingového výzkumu, potom by mělo být zřej-
mé, že na zkoumaném objektu, resp. na jeho jednotkách nás zajímají vlastnosti – například 
vlastnost „věk, stáří“. Výběr těchto vlastností by měl vycházet z operacionalizace problému 
(předmětu výzkumu). Stav (hodnotu) vlastnosti, jak jsme si uvedli, zjišťujeme (zkoumáme, 
měříme) promocí znaků (proměnných). V závislosti na technice výzkumu může mít znak/
proměnná podobu sledované položky (v pozorování) nebo otázky (v dotazování). Například 
zmíněná vlastnost „věk“ by mohla v pozorování mít podobu položky s hodnotami (vari-
antami) „mladý“, „střední“ a „starý“. V dotazování by mohlo jít o výše uvedenou otázku „ 
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Kolik je Vám let?“ s variantami odpovědi v intervalech 15 – 19 let, 20 – 34 let, 35 – 49 let 
a 50 a více let.
Vidíme, že nejenom povaha vlastnosti (pohlaví, oblíbená značka produktu), ale také kon-
strukce znaku/proměnné a technika jeho zjišťování určují, zda budeme mít znak nominální, 
ordinální (pořadový) či dokonce kardinální (měřitelný). Zároveň je jasné, že v  prvním 
případě (při pozorování) dostaneme harddata, zatímco ve druhém (dotazování) půjde 
o soft data.
Konstrukce znaku také rozhoduje o přesnosti zjištěných hodnot. Věk respondentů mohu zjiš-
ťovat jak uvedenými variantami odpovědi v intervalech 15 – 19 let, 20 – 34 let, 35 – 49 let 
a 50 a více let, tak třeba přesnějším ročníkem jejich narození či dokonce nejpřesněji datem 
narození.

6. 1 Kategorizace
Kategorizací rozumíme přesné vymezení variant odpovědí (zjišťovaných hodnot) znaků, se 
kterými budeme provádět další operace. Někdy kategorizace vyplývá přímo z operaciona-
lizace vlastnosti, jako je tomu v případě „pohlaví“ s variantami „muž“ nebo „žena“. Častěji 
ji volíme podle toho, co nám mají jednotlivé odpovědi přinést v další analýze, jaké operace 
s jednotlivými kategoriemi budeme dále provádět a jakou technikou je budeme zjišťovat.
Díky odlišné kategorizaci můžeme pracovat s různou mírou přesnosti. Jak už jsme si uvedli, věk 
respondentů lze vyjadřovat například uvedenými variantami odpovědi v intervalech 15 – 19 let, 
20 – 34 let, 35 – 49 let a 50 a více let, nebo naopak jemněji podle jednotlivých roků (15 let, 16 let, 
17 let atd.).
Kategorizace je podstatná především u  otevřených, případně polootevřených otázek, kdy 
musíme nejprve vypsat uvedené odpovědi. Potom zpravidla vybereme nejčastěji jmenované  
a  zbývající zahrneme do kategorie „jiné“. Takovým způsobem bychom mohli navázat na 
Příklad formulace a vyhodnocení otevřené otázky ve 4. kapitole Techniky marketingového 
výzkumu, kde na otázku, které další tuzemské či zahraniční veletrhy daného oboru respon-
denti ještě navštěvují, jsme dostali následující odpovědi:
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� Invex Brno – 66×,
� Salima Brno – 28×,
� Autotec Brno – 27×,
� Amper Praha – 17×,
� EMO Hannover – 11×,
� MSV Nitra – 11×,
� IBF Brno – 7×,
� Aquatherm Praha – 6×,
� Chemtec Praha – 5×,
� Techagro Brno – 5×,
� Pragotherm Praha – 4×,
� Idet Brno – 4×,
� Mnichov – 3×,

� Vídeň – 3×,
� EmbaxPrint Brno – 3×,
� Budapešť – 3×,
� Intrama - Brno – 2×,
� Woodtec Brno – 2×,
� Nářadí - Praha – 1×,
� EnviBrno – 1×,
� Düsseldorf – 1×,
� Frankfurt – 1×,
� Teplo - Ostrava – 1×,
� Stuttgart – 1×,
� Liberec – 1×,
� Litoměřice – 1×.

Kapitola 6 – Jak zjištěné informace zpracovat

Podle získaných absolutních četností by bylo možné ji kategorizovat například následujícím 
způsobem do pěti kategorií:

Invex Brno   1
Salima Brno 2
Autotec Brno 3
Amper Praha  4
Jiné, ostatní 5

První čtyři kategorie představují nejčastěji uváděné veletrhy a do páté by patřily všechny 
ostatní. 
Podobně u polootevřené otázky, odkud respondent přijel. Její původní kategorizace variant 
odpovědí vypadala následovně:

Brno 1 Středočeský kraj  6
Praha 2 Západočeský kraj 7
Jihomoravský kraj 3 Severočeský kraj 8
Severomoravský kraj 4 Jihočeský kraj 9
Východočeský kraj 5 zahraničí (země).......................... 10

S  ohledem na výsledky zpracování otevřené 10. varianty a  získané četnosti jednotlivých 
uváděných zemí (viz opět 4. kapitola Techniky marketingového výzkumu) bychom nejspíš 
překategorizovali tak, že 10. varianta by byla Slovensko a poslední 11. varianta by zahrnovala 
ostatní státy. 
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Příklad 6. 1 Jak překategorizováním vylepšit kontingenční tabulku
Někdy, pokud jsou četnosti některých variant proměnné příliš malé, provádíme překategorizování až po třídě-
ní do kontingenčních tabulek. Jednoduše spojíme málo četné kategorie do větších a četnějších celků. Nízké 
četnosti na větším počtu políček totiž mohou způsobit například nekorektnost testovacího kritéria χ2 (čti chí – 
kvadrát), konkrétně má-li více než pětina všech očekávaných četností v kontingenční tabulce menší hodnotu 
než 5 nebo v jednom políčku je očekávaná četnost menší než 1. V takové situaci je lépe proměnné v tabulce 
překategorizovat, jak si konkrétně předvedeme na následující kontingenční tabulce.  

              Spokojenost

Vzdělání

Rozhodně 
spokojen

Spíše 
spokojen

Spíše 
nespokojen

Rozhodně 
nespokojen Součet

Základní 7 30 22 1 60
Vyučen 19 15 8 2 44
Středoškolské 18 22 9 7 56
Vysokoškolské 3 11 10 16 40
Součet 47 62 49 42 200

Tab. 6–1: Výchozí kontingenční tabulka 

V tabulce vidíme, že zejména v obou krajních sloupcích „rozhodně spokojen“ a „rozhodně nespokojen“ jsou 
některé absolutní četnosti dokonce menší než 5. Proto jsme je překategorizovali do pouze dichotomického 
znaku, jak ukazuje následující tabulka.

                Spokojenost

Vzdělání

Spokojen Nespokojen Součet

Základní 037 23 060
Vyučen 034 10 044
Středoškolské 040 16 056
Vysokoškolské 014 26 040
Součet 125 75 200

Tab. 6–2: Kontingenční tabulka s překategorizovanou proměnnou

Na kategorizaci potom navazuje kódování.

6. 2 Kódování
Kódováním rozumíme přiřazení určitého (nejčastěji číselného) indexu (kódu) každé varian-
tě  znaku, do nichž jsme jej kategorizovali. Hlavními pravidlem je jednoznačnost okódované 
varianty. Kódování tedy přispívá k rychlejšímu a přehlednějšímu zpracování a uchování pri-
márních údajů. Zejména se týká nominálních (slovních) znaků.
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Způsobů kódování je víc. Z praktických důvodů dalšího počítačového zpracování lze za nej-
vhodnější považovat již zmíněné číselné kódy u každé varianty odpovědi – viz například 
kódy dvou ukázek kategorizace (které další veletrhy respondenti navštěvují a odkud přijeli) 
v předchozí části 6. 1 Kategorizace. Respondent nebo tazatel pouze zakroužkuje příslušnou 
číslici. V posledních letech se velmi rozšířilo používat u variant odpovědi prázdné čtvereč-
ky, do nichž se u zvolené varianty udělá křížek. Není to o nic jednodušší než výše uvedené 
zakroužkování čísla varianty a navíc v tomto druhém případě musíme stejně ještě pro další 
zpracování každému čtverečku přiřadit číselný kód.

6. 3 Třídění
Výsledkem marketingového šetření v  terénu je velké množství sesbíraných, ale neutřídě-
ných primárních (neagregovaných) údajů. Představme si, že zjištěné hodnoty znaků tvoří 
u každého respondenta vektor, jehož velikost je dána počtem znaků. Potom zcela konkrétně, 
bylo-li zkoumáno 200 respondentů a u každého se zjišťovalo 30 znaků, dostáváme matici 
200 x 30, což představuje 6 000 údajů. Proto prvním úkolem zpracování je vytvořit smyslu-
plné uspořádání (agregaci) hodnot, které by umožnilo popsat a vyvodit ze zjištěných hodnot 
určité poznatky.
Úkolem třídění je vyjádřit, kolik dotazovaných ze sledovaného souboru má tu či onu hodno-
tu (variantu) znaku nebo více znaků. Při třídění používáme pojmu stupeň třídění. Tříděním 
1. stupně je pouhý výčet absolutních či relativních četností v hodnotách (variantách) jednoho 
znaku. Relativní četnosti zpravidla vyjadřujeme v podobě procent, případně v grafi cké po-
době, jak jsme viděli na grafu 4–1 o kompetentnosti návštěvníků v otázkách dalších investic. 
Z dalších statistických charakteristik je zde možné počítat střední míry (průměr, medián 
a modus) a míry rozložení (jako rozptyl a směrodatná odchylka). Příklad třídění prvního 
stupně přináší následující tabulka z výzkumu Znojma. Mimo jiné nás zajímalo, proč respon-
denti přišli, co dělají na tamním Horním náměstím. Absolutní a relativní četnosti obsahuje 
následující tabulka.

Četnosti nakupuje prochází jde na 
úřad

jde do 
práce

jde do 
školy

jde 
k lékaři

turistika, 
památky

jde 
domů ostatní celkový 

součet

Absolutní 
četnost 140 99 85 85 29 16 14 6 3 477

Relativní 
četnost 29 % 21 % 18 % 18 % 6 % 3 % 3 % 1 % 1 % 100 %

Tab. 6–3: Třídění prvního stupně

Pro další statistické zpracování by bylo vhodné znak překategorizovat – sloučit minimálně 
poslední dvě (případně i čtyři) nejméně četné kategorie do jedné společné, nazvané „ostatní“. 
Tříděním 2. stupně zachytíme jednotky, které mají stejné hodnoty již dvou tříděných vlastností 
(znaků) zároveň. Zejména se zde hledají vztahy mezi výskytem sledovaných hodnot (vari-
ant) znaků, do nichž jsme operacionalizovali náš marketingový problém (předmět výzku-
mu) s identifi kačními znaky zkoumaných jednotek, jako jsou jejich místo bydliště, velikost 
domácnosti (počet členů), jejich stáří (věk), pohlaví (muž či žena), vzdělání (nejvyšší stupeň 
ukončeného školního vzdělání), sociálně-ekonomické postavení (peněžní příjem) atd. Vý-
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sledkem třídění prvního stupně je rozdělení četností v jednotlivých variantách znaku, jak 
je vidět v tab. 6–3. V případě druhého stupně se jedná o rozdělení četností ve vzájemných 
kombinacích variant dvou znaků. Výslednou podobou je tzv. kontingenční tabulka – viz tab. 
6–1 a 6–2.  
Obvykle v řádcích bývají nezávislé identifi kační proměnné jako pohlaví, věk, školní vzdělá-
ní, místo bydliště apod. Naopak do sloupců se umisťují závisle proměnné sledované znaky – 
viz tabulka 6–10, kde je v tomto případě sledovaným znakem místo, kam pojedou zákazníci 
na dovolenou. 
Celkový počet možných kontingenčních tabulek z třídění druhého stupně je poměrně znač-
ný. Lze ho vypočítat jako polovinu součinu n krát (n-1), kde n znamená počet zkoumaných 
znaků. V praxi však stačí vytřídit podstatně menší počet kontingenčních tabulek. Například 
je zřejmé, že nemá příliš smysl se plést do práce Českému statistickému úřadu a hledat sou-
vislosti mezi identifi kačními, obvykle demografi ckými znaky – tedy například jaký je vztah 
mezi věkem a dosaženým školním vzděláním. 
Podobně není nutné zabývat se v jednoduchém průzkumu svých zákazníků obecnějšími 
marketingovými otázkami typu, jaký je kupříkladu vztah mezi vnímáním značky produk-
tu a jeho kvalitou – neboli vytváření kontingenčních tabulek ze samotných sledovaných 
znaků. To bychom spíše předpokládali u marketingových výzkumů na makroúrovni.

Příklad 6. 2 V čem spočívá přínos statistických souvislostí 
V celostátním výzkumu, realizovaném na přelomu roků 2005–2006, byla použita technika dotazníku, který 
vyplnilo přes tisíc (přesně 1.070) domácností z celé České republiky.

Mimo jiné nás zajímalo, jak spolu při nákupu potravin statisticky souvisí význam značky, obalu a reklamy. Malý 
statistický vztah se ukázal mezi značkou a reklamou (Kendallovo tau = 0,22) a mezi značkou a obalem (Kendal-
lovo tau = 0,25). Naproti tomu mezi obalem a reklamou je silnější vztah (Kendallovo tau = 0,4). Znamená to, že 
pro ty domácnosti, které při nákupu potravin hodně dají na jejich reklamu, má velký význam také obal. Naopak pro 
domácnosti, které reklama na potraviny příliš neoslovuje, není významný ani jejich obal.

V jednoduchém průzkumu svých zákazníků vystačíme s nepoměrně menším počtem kon-
tingenčních tabulek, v nichž budou dvojice identifi kačních a sledovaných znaků. Maximální 
možný počet by potom vycházel jako součin počtu sledovaných znaků krát počet identifi -
kačních znaků. A dokonce ani tyto nebudeme obvykle zpracovávat všechny. Je například 
známo, že z identifi kačních znaků více diferencují odpovědi zákazníků věk a dosažené škol-
ní vzdělání, případně pohlaví než třeba rodinný stav.
Do dvourozměrných tabulek převádíme i třídění třetího a dalších vyšších stupňů. Například 
u následující tabulky 6–4 by nás mohlo zajímat, zda na vztah mezi místem bydliště a tráve-
ním dovolené nemá vliv ještě jiná vlastnost, dejme tomu pohlaví respondentů, tedy to, zda 
se jedná o muže nebo o ženy. V tom případě bychom vytřídili takové kontingenční tabul-
ky dvě – jednu pro muže a druhou pro ženy. Potom bychom pomocí například některého 
z koefi cientů kontingence zjistili, zda a jaký je mezi nimi rozdíl. Tímto způsobem se také 
odhalují tzv. nepravé, zdánlivé, falešné korelace. 
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Příklad 6. 3 Pozor na falešný statistický vztah
Již víme (viz Příklad 1. 2), že zdání může klamat. Dokonce i v případě statistických výpočtů můžeme naletět na 
zdánlivý, tzv. „falešný“ statistický vztah. Někdy se také říká „falešná korelace“ mezi dvěma proměnnými (znaky). 
Příkladem by mohla být vysoká hodnota koefi cientu mezi místem (sídlem) fi rmy a spokojeností zákazníků. Z logi-
ky problému plyne, že není žádný důvod, proč by zákazníci měli být spokojenější s fi rmami dejme tomu z venkova 
než z města. Spíše bychom příčinu hledali v jejich velikosti a hlavně nabídce. Lze očekávat, že malé fi rmy jsou více 
v kontaktu se zákazníky, mohou lépe reagovat na jejich často značně specifi cká přání a potřeby než podniky střed-
ní, natož potom velké. Malé, rodinné fi rmy se nepochybně nacházejí spíše na venkově, zatímco střední a zejména 
velké, nadnárodní korporace ve městech. K odhalení naznačeného nepravého, „falešného“ vztahu bychom tedy 
provedli třídění třetího stupně – tzn. dostali bychom dvě formálně stejné kontingenční tabulky s dvojící proměn-
ných sídlo fi rmy (nezávisle proměnná – v řádcích s variantami „město versus venkov“) a spokojenost zákazníků 
(závisle proměnná – ve sloupcích s variantami „spokojení zákazníci versus nespokojení zákazníci“). V první by však 
byl podsoubor pouze malých fi rem a ve druhé by byly střední a velké fi rmy. Vyšší hodnota použitého koefi cientu 
v první z obou tabulek by potvrdila podezření na „falešný“ statistický vztah mezi místem (sídlem) fi rmy a spoko-
jeností zákazníků. 

6. 4 Měření souvislosti mezi dvěma znaky
Tříděním tedy dostáváme kontingenční tabulku. S její pomocí jsme schopni zjišťovat a měřit 
statistické souvislosti mezi dvěma znaky.

Příklad 6. 4 Jak se projeví souvislost mezi dvěma znaky
V následujícím příkladu si uvedeme kontingenční tabulku, v níž jsou respondenti roztříděni podle místa jejich 
bydliště a podle toho, kde by chtěli strávit dovolenou.

Místo bydliště 
respondenta

Kam na dovolenou
niDoma ČR SR Moře Jiné

Znojmo – město 33 13 26 13 3 88

Znojmo – okres 87 34 24 11 4 160

Ostatní okresy 62 24 17 11 4 118

nj 182 71 67 35 11 366

Tab. 6-4: Kontingenční tabulka absolutních četností 

Z tabulky je na první pohled zřejmé, že respondenti z města Znojma na rozdíl od respondentů z okresu Znojmo 
či ostatních okresů chtějí častěji strávit svoji dovolenou mimo domov, nejčastěji na Slovensku. Uvedený vztah 
uvidíme ještě názorněji v následujících tabulkách relativních četností řádkových či sloupcových.

Řádkové relativní četnosti vyjadřují relativní (nejčastěji procentuální – viz následující tabulka 6–5) rozlože-
ní četností určité varianty (řádku) jednoho znaku ve všech variantách (sloupcích) druhého třídícího znaku 

Kapitola 6 – Jak zjištěné informace zpracovat
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kontingenční tabulky. Řádkové relativní četnosti umožňují srovnávat rozložení v různých variantách (řádcích) 
sledovaného znaku, případně s jeho celkovým rozložením. 

Z následující tabulky 6–5 je zřejmé, že obyvatelé města Znojma chtějí častěji (v 60 %) strávit dovolenou mimo 
domov, nejčastěji na Slovensku (30 %), případně jet k moři (15 %) nebo alespoň někam v České republice než 
respondenti z okresu Znojmo či jiných okresů. U nich naopak převládá představa, že o dovolené budou doma 
(ve více než polovině případů) nebo pojedou maximálně někam v České republice (pětina dotázaných). Do 
zahraniční (Slovensko či moře) se jich chystá necelá čtvrtina.

Místo bydliště 
respondenta

Kam na dovolenou
niDoma ČR SR Moře Jiné

Znojmo – město 37 % 15 % 30 % 15 % 3 % 100 %

Znojmo – okres 54 % 21 % 15 % 07 % 3 % 100 %

Ostatní okresy 53 % 20 % 14 % 09 % 4 % 100 %

nj 50 % 19 % 18 % 10 % 3 % 100 %

Tab. 6–5: Kontingenční tabulka relativních řádkových četností (procenta)

Analogicky sloupcové relativní četnosti vyjadřují relativní (nejčastěji procentuální – viz následující tabulka 6–6) 
rozložení četností určité varianty (sloupce) jednoho znaku ve všech variantách (řádcích) druhého třídícího 
znaku kontingenční tabulky. Sloupcové relativní četnosti umožňují srovnávat rozložení v různých variantách 
(sloupcích) sledovaného znaku, případně s jeho celkovým rozložením. 

Místo bydliště  
respondenta

Kam na dovolenou
niDoma ČR SR Moře Jiné

Znojmo – město 18 % 18 % 39 % 37 % 27 % 24 %

Znojmo – okres 48 % 48 % 36 % 32 % 36 % 44 %

Ostatní okresy 34 % 34 % 25 % 31 % 37 % 32 %

nj 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tab. 6–6: Kontingenční tabulka relativních sloupcových četností (procenta)

Tabulka 6–6 nám z jiného pohledu dokládá rozdíly v zájmech o dovolenou podle toho, kde respondenti bydlí. 
Dovolenou doma nebo v České republice častěji upřednostňují lidé z okresu Znojmo, případně dalších okresů, 
zatímco obyvatelé města Znojma převažují mezi těmi, kteří chtějí jet do zahraniční (Slovensko a moře).

Rada pro začátečníky 6. 1
Interpretačně nejméně přínosné jsou celkové relativní četnosti – viz následující kontingenční tabulka 6–7. Vyja-
dřují relativní četnost určité varianty jednoho znaku (například sloupcového) a současně určité varianty druhé 
znaku (řádkového) z celkového počtu zkoumaných jednotek (celého souboru). Jedná se tedy o podíl každého 
jednotlivého políčka kontingenční tabulky na celkové sumě.

Rada pro začátečníky 6. 1
Interpretačně nejméně přínosné jsou celkové relativní četnosti – viz následující kontingenční tabulka 6–7. Vyja-i
dřují relativní četnost určité varianty jednoho znaku (například sloupcového) a současně určité varianty druhé 
znaku (řádkového) z celkového počtu zkoumaných jednotek (celého souboru). Jedná se tedy o podíl každého 
jednotlivého políčka kontingenční tabulky na celkové sumě.
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Místo bydliště 
respondenta

Kam na dovolenou
ni

Doma ČR SR Moře Jiné

Znojmo – město 09 % 03 % 07 % 04 % 01 % 024 %

Znojmo – okres 24 % 09 % 07 % 03 % 01 % 044 %

Ostatní okresy 17 % 07 % 04 % 03 % 01 % 032 %

nj 50 % 19 % 18 % 10 % 03 % 100 %

Tab. 6–7: Kontingenční tabulka celkových relativních četností (procenta)

Například z prvního políčka se dozvídáme, že z celkového počtu dotázaných je 9 % ze Znojma – města, kteří 
nikam nepojedou, což samo o sobě nic zajímavého nevypovídá. Spíš chceme vědět, jak budou všichni dotazování 
ze Znojma – města trávit dovolenou, jak to udávají řádkové relativní četnosti v tab. 6–5, nebo jak se liší ti, kteří 
nikam nepojedou na dovolenou podle místa bydliště, nebo-li sloupcové relativní četnosti v tab. 6–6.

Statisticky vyjádřit (změřit) v kontingenčních tabulkách 6–5 a 6–6 naznačenou souvislost 
mezi místem bydliště respondentů a  jejich zájmem o trávení dovolené však znamená vy-
počítat některý z koefi cientů kontingence, neboť se jedná o znaky nominální. Uvedeme si 
pouze dva z vhodných koefi cientů – Pearsonův a Crammerův. V obou případech potřebu-
jeme znát čtvercovou kontingenci χ2 . Základním krokem při jejím výpočtu je hodnota teo-
retických (očekávaných) četností, kterou spočítáme pro každé políčko kontingenční tabulky 
podle následujícího vzorce:

 
n´= teoretická (očekávaná) četnost
index i je řádkový index i = 1 ……k (k = 3)
index j je sloupcový index j = 1 ……l (l = 4)

Konkrétně pro první políčko prvního řádku se rovná:

Podobně například pro třetí políčko druhého řádku

atd.

Kapitola 6 – Jak zjištěné informace zpracovat
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Pro větší názornost si celkový přehled teoretických (očekávaných) četností uvedeme v ná-
sledující tab. 6–8.

Místo bydliště 
respondenta

Kam na dovolenou
ni

Doma ČR SR Moře Jiné

Znojmo – město 43,8 17,1 16,1 08,4 2,6 88

Znojmo – okres 79,6 31,0 29,3 15,3 4,8 160

Ostatní okresy 58,7 22,9 21,6 11,3 3,5 118

nj 182 71 67 35 11 366

Tab. 6–8: Kontingenční tabulka výpočtů teoretických (očekávaných) četností

Rada pro začátečníky 6. 2
Kontingenční tabulka s výpočty teoretických (očekávaných) četností je pro čtenáře stejně málo přínosná jako ta-
bulka celkových relativních četností – viz tab. 6–7. Proto ji nemá smysl uvádět třeba v závěrečné zprávě z průzku-
mu. Je pouze výpočetním mezikrokem k získání charakteristiky χ2.

Čím více se liší skutečné (empirické) četností od teoretických (očekávaných), tím více lze 
očekávat, že se vztah mezi oběma znaky bude posouvat od nesouvislosti k souvislosti. Cha-
rakteristika, která informuje o  těchto odlišnostech pomocí jednoho čísla, je již zmíněná  
čtvercová kontingence χ2. Určíme ji ze vzorce:

Uvedený vzorec znamená, že pro každé políčko kontingenční tabulky spočítáme uvedený 
zlomek a  tyto hodnoty (v  našem případě za všech 15 políček) potom sečteme. Výsledná 
hodnota χ2 se v našem příkladu rovná 16,79.
Jak už jsme si uvedli v souvislosti s překategorizováním, test χ2 vyžaduje dostatečně velký vý-
běrový soubor. Nelze jej použít v případech, kdy v pětině políček kontingenční tabulky jsou 
očekávané četnosti menší než 5, nebo kdy minimálně v jednom políčku je očekávaná četnost 
menší než 1. V těchto případech se výpočet testovacího kritéria χ2 považuje za nekorektní.    

Ze čtvercové kontingence χ2 se dají odvodit další koefi cienty, které měří velikost (sílu) vzta-
hu (souvislosti) mezi dvěma nominálními znaky. Nejznámější jsou:

Pearsonův koefi cient kontingence

Rada pro začátečníky 6. 2
Kontingenční tabulka s výpočty teoretických (očekávaných) četností je pro čtenáře stejně málo přínosná jako ta-
bulka celkových relativních četností – viz tab. 6–7. Proto ji nemá smysl uvádět třeba v závěrečné zprávě z průzku-
mu. Je pouze výpočetním mezikrokem k získání charakteristiky χ2.
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Cramerův koefi cient kontingence

Oba koefi cienty, stejně jako Čuprovův, který je dalším z používaných koefi cientů kontingence 
pro nominální znaky vycházejících z charakteristiky χ2, nabývají hodnot v rozpětí od 0 do 1.
Z obou výpočtů našeho příkladu vyplývá, že souvislost mezi bydlištěm respondenta a tím, kde 
bude trávit dovolenou, není nijak velká, spíše bychom ji označili za malou, slabou. 
U pořadových (ordinálních) znaků měříme vztah pomocí Spearmanova koefi cientu pořado-
vé korelace. Nabývá hodnot v intervalu od –1 do +1 a počítá se následovně

kde d je diference mezi porovnávanými dvojicemi hodnot pořadí a n je počet srovnávaných 
dvojic.

Rada pro začátečníky 6. 3
Pokud se statistický vztah (závislost) měří mezi dvojicí znaků různé úrovně (například jeden je nominální a druhý 
ordinální či dokonce kardinální), nezbývá než volit koefi cient podle úrovně nižšího z nich – tedy nominálního. 
Analogicky pokud by jeden ze znaků byl ordinální a druhý kardinální, nelze použít korelační koefi cient, nýbrž 
pouze některý z koefi cientů pro ordinální znaky.

Rada pro začátečníky 6. 3
Pokud se statistický vztah (závislost) měří mezi dvojicí znaků různé úrovně (například jeden je nominální a druhý ě
ordinální či dokonce kardinální), nezbývá než volit koefi cient podle úrovně nižšího z nich – tedy nominálního. 
Analogicky pokud by jeden ze znaků byl ordinální a druhý kardinální, nelze použít korelační koefi cient, nýbrž 
pouze některý z koefi cientů pro ordinální znaky.

Kapitola 6 – Jak zjištěné informace zpracovat
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Příklad 6. 5 Výpočet Spearmanova koeficientu
V deseti obcích se zjišťovaly počty občanů, kteří za rok navštíví zasedání zastupitelstva a procento spokojených 
s činností místní radnice, jak je uvedeno v následující tabulce 6–9:

Obec Počet občanů Pořadí Podíl spokojených Pořadí

A 850 6 40,9 6

B 924 4 46,7 3

C 1012 3 34,6 9

D 578 9 42,4 5

E 773 8 42,8 4

F 1149 1 40,2 7

G 851 5 47,0 2

H 794 7 36,6 8

CH 1078 2 49,2 1

I 400 10 31,6 10

Tab. 6–9: Tabulka četností a pořadí dvou ordinálních znaků

= 1 – 0,703 = 0,297

Statistický vztah mezi počty občanů, kteří za rok navštíví zasedání zastupitelstva a procentem spokojených s čin-
ností místní radnice je tedy velmi malý.

Pro pořadové, ordinální znaky je také možno použít Kendallův koefi cient tau či Somerovo 
delta, které nabývají rovněž hodnot v intervalu od –1 do +1.
Podobně v  rozpětí od –1 do +1 měří závislost mezi dvěma kardinálními znaky korelační 
koefi cient. 
Z toho je patrné, že oproti koefi cientům kontingence, je měření vztahů mezi dvěma znaky 
pomocí Spearmanova, Kendallova, Somerova či korelačního koefi cientu na vyšší vypovídací 
úrovni mimo jiné i proto, že určuje nejen velikost (tedy čím je absolutní hodnota vyšší, tím 
je zjištěný statistický vztah – souvislost – silnější), ale i směr tohoto vztahu – tzn., zda se jed-
ná o přímo či nepřímo úměrný vztah. V případě kladných hodnot se jedná o přímý, společný 
vztah obou sledovaných znaků – s rostoucí úrovní jednoho roste přímo úměrně i úroveň 
druhého. Naopak v případě záporného koefi cientu se jedná o nepřímý směr – tzn. s rostoucí 
úrovní jednoho znaku naopak nepřímo úměrně klesá úroveň druhého. Již v předchozím 
textu jsme si ukázali, že ordinální a zejména kardinální znaky měří hodnoty zkoumaných 
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vlastností přesněji. Zde se navíc ukazuje, že také jejich koefi cienty pro zjišťování statistic-
kých vztahů jsou na vyšší úrovni.

Rada pro začátečníky 6. 4
Orientačně lze doporučit následující interpretaci vypočtené absolutní hodnoty koefi cientů: pokud je nižší než 0,3, 
je statistický vztah mezi dvěma sledovanými znaky malý, slabý, případně žádný. V intervalu 0,3 až 0,6 již stojí zjiš-
těný vztah za pozornost, a pokud dokonce překročí hodnotu 0,6, jásáme nad tím, jak velkou statistickou souvislost 
jsme objevili.

Rada pro začátečníky 6. 5
V Radě pro začátečníky 1. 4 byly zmíněny statistické softwary typu SPSS, STAGRAPHICS, STATISTICA apod. Při práci 
s nimi si ale dejte dobrý pozor na to, že ke každé kontingenční tabulce se automaticky vypočítají výše uvedené 
a mnohé další charakteristiky a koefi cienty. Na jedné straně je to velké ulehčení, ale zároveň také past pro vý-
zkumníka. S ohledem na druh obou znaků (tzn. zda jsou nominální, ordinální či kardinální) by měl správně vybrat 
nejvhodnější statistické charakteristiky a náležitě je interpretovat. Viz Rada pro začátečníky 6.3

Již víme, že uvedené koefi cienty měří statistickou sílu vztahu mezi dvěma znaky, případně 
její směr (přímý, nepřímý). Ještě je však nutné se zabývat výpočtem statistické významnosti 
tohoto vztahu. Testovacím kritériem může být například opět χ2 v případě koefi cientů kon-
tingence nebo t – test u Spearmanova koefi cientu. V každém případě si nejprve zvolíme 
hladinu významnosti, což není nic jiného než pravděpodobnost toho, že uvedený statistický 
vztah vznikl náhodně, neboli že mezi oběma znaky (jevy) není žádný statistický vztah. Hla-
diny významnosti u sociálně-ekonomických jevů obvykle volíme pětiprocentní (p = 0,05) 
nebo maximálně jednoprocentní (p = 0,01). Pokud je hodnota vypočteného empirického 
koefi cientu vyšší nebo alespoň rovna hodnotě testovacího kritéria na zvolené hladině vý-
znamnosti, potom považujeme zjištěný vztah za prokázaný na zvolené hladině významnosti. 
V opačném případě označujeme tento vztah za statisticky neprokázaný.    
V našem příkladu je χ2 = 16,79 statisticky významný na hladině minimálně 5 %. Tabulková 
hodnota pro pětiprocentní hladinu významnosti je totiž nižší (15,51), než naše vypočtená 
hodnota 16,79. Zamítáme tedy nulovou hypotézu o nezávislosti volby místa pro trávení dovo-
lené a místem bydliště respondenta. Z nízkých hodnot obou koefi cientů však víme, že tento 
vztah není nijak silný, spíše malý.

Uvedené koefi cienty měří vztah mezi dvěma znaky. Mohli bychom hovořit o dvourozměrné 
analýze. U kardinálních a případně ordinálních znaků však existuje také vícerozměrná analý-
za, která měří vztahy mezi více znaky současně. Mezi nejznámější postupy patří faktorová ana-
lýza, shluková analýza (cluster analysis), diskriminační analýza, regresní analýza a mnohé dal-
ší. Zejména spojení faktorové a shlukové analýzy je velmi vhodným nástrojem pro segmentaci 
zákazníků – viz Typologie zákazníků v České republice za 9. kapitolou v FORET, M. Marketing 
pro začátečníky, 1. vydání Computer Press, Brno 2008, 152 stran, ISBN 978-80-251-1942-6.

Rada pro začátečníky 6. 4
Orientačně lze doporučit následující interpretaci vypočtené absolutní hodnoty koefi cientů: pokud je nižší než 0,3, 
je statistický vztah mezi dvěma sledovanými znaky malý, slabý, případně žádný. V intervalu 0,3 až 0,6 již stojí zjiš-
těný vztah za pozornost, a pokud dokonce překročí hodnotu 0,6, jásáme nad tím, jak velkou statistickou souvislost 
jsme objevili.

Rada pro začátečníky 6. 5
V Radě pro začátečníky 1. 4 byly zmíněny statistické softwary typu SPSS, STAGRAPHICS, STATISTICA apod. Při práci 
s nimi si ale dejte dobrý pozor na to, že ke každé kontingenční tabulce se automaticky vypočítají výše uvedené 
a mnohé další charakteristiky a koefi cienty. Na jedné straně je to velké ulehčení, ale zároveň také past pro vý-
zkumníka. S ohledem na druh obou znaků (tzn. zda jsou nominální, ordinální či kardinální) by měl správně vybrat 
nejvhodnější statistické charakteristiky a náležitě je interpretovat. Viz Rada pro začátečníky 6.3

Kapitola 6 – Jak zjištěné informace zpracovat
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Otázky k zamyšlení:
1. Co je to znak?
2. Jaký je rozdíl mezi identifi kačním znakem a sledovaným znakem?
3. Jaké má vlastnosti znak nominální, ordinální a kardinální?
4. Co určuje, zda budeme mít znak nominální, ordinální (pořadový) či dokonce kardinál-

ní (měřitelný, intervalový)?
5. Co to je kategorizace?
6. Co to je, proč a jak se dělá překategorizování? 
7. Co to je kódování?
8. Co to je třídění? 
9. Co to jsou třídění prvního a druhého stupně? Co nám říkají?
10. Co provádíme dřív – kategorizaci nebo kódování?
11. Jaké známe druhy relativních četností v kontingenční tabulce a co nám říkají?
12. Jaké jsou koefi cienty souvislosti pro nominální a ordinální znaky, jakých nabývají hod-

not a co nám tyto hodnoty říkají?
13. Jak testujeme statistickou významnost zjištěného koefi cientu?
14. Jaká je podstata vícerozměrné analýzy a jaké jsou její nejznámější postupy?
15. Jak byste formulovali otázku týkající se vstupného do kulturní památky tak, aby se jed-

nalo o znak a) nominální, b) ordinální a c) kardinální?
16. V čem spočívá metodologická podstata marketingového výzkumu?
17. Jak byste formulovali polytomickou nominální (slovní) proměnnou?
18. Jakým koefi cientem byste změřili vztah:
 a) mezi dvěma slovními (nominálními) znaky,
 b) mezi dvěma pořadovými (ordinálními) znaky,
 c) mezi dvěma měřitelnými (kardinálními) znaky?
19. Jakých hodnot každý z nich nabývá?
20. Jaký je vztah mezi počtem otázek v dotazování a počtem znaků (proměnných)?
21. Máme následující tři kontingenční tabulky:
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a) 

                           Počet dětí

Příjem domácností

Nízký Střední Vysoký Součet

Vysoký 100 100 100 300

Střední 100 100 100 300

Nízký 100 100 100 300

Součet 300 300 300 900

b)

                           Počet dětí

Příjem domácností

Nízký Střední Vysoký Součet

Vysoký 300 000 000 300

Střední 000 300 000 300

Nízký 000 000 300 300

Součet 300 300 300 900

c)

                           Počet dětí

Příjem domácností

Nízký Střední Vysoký Součet

Vysoký 000 000 300 300

Střední 000 300 000 300

Nízký 300 000 000 300

Součet 300 300 300 900

Kapitola 6 – Jak zjištěné informace zpracovat
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21. 1  Určete hodnoty korelačních, Spearmanových, Pearsonových a Cramerových koe-
fi cientů všech tří tabulek.

21. 2  Jak byste rozložení četností i hodnoty koefi cientů v uvedených třech kontingenč-
ních tabulkách interpretovali, včetně praktických doporučení pro Ministerstvo 
práce a sociálních věcí České republiky?

21. 3  Posuďte vhodnost (správnost) použití každého ze čtyř koefi cientů s  ohledem 
na oba znaky a uveďte, který by byl v  tomto případě ze statistického hlediska 
nejvhodnější.
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Praktická ukázka 
V poslední kapitole si ukážeme na konkrétním, ale značně zjednodušeném příkladu jednot-
livé kroky marketingového průzkumu, a to jak při jeho přípravě a realizaci v terénu, tak také 
při následném statistickém zpracování a závěrečné interpretaci získaných výsledků. Půjde 
o zjišťování názorů na problematiku městské zeleně – tedy o oblast marketingu města jako 
neziskového sektoru veřejné správy, kde, jak uvidíme dále, počítáme mezi zákazníky obyva-
tele i návštěvníky města.

7. 1 Co se má zjistit 
Předmětem výzkumu je městská zeleň, a to konkrétně ve Znojmě. Obecně tvoří městskou 
zeleň velice široká a pestrá paleta takových míst, jako jsou lesy a  lesoparky, přírodní ne-
lesní zeleň, louky a pastviny, zeleň ve sportovně rekreačních areálech a areálech volného 
času, parky, parkově upravené plochy, historické zahrady, zeleň veřejných prostranství, ulic 
a  parkovišť, doprovodná zeleň pozemních komunikací, zeleň zahrad individuální obytné 
zástavby, předzahrádky, zeleň dětských hřišť, zeleň ploch občanského vybavení (školy, škol-
ky, jesle, obchodní, administrativní, zdravotnická a sociální zařízení atd.), zeleň výrobních 
a skladových areálů a ploch technické infrastruktury, zahrádky a zahrádkářské kolonie, sady 
a zahrady, zahradnictví a izolační zeleň (dřeviny oddělující obytné soubory od průmyslo-
vých staveb a průmyslových zón). Konkrétně ve Znojmě tvoří městská zeleň celkovou roz-
lohu 120 ha. 
Z předchozího vymezení městské zeleně je jasně patrné, o jak širokou problematiku se jed-
ná. Proto pro potřeby následující operacionalizace jsme se soustředili především na násle-
dující tři složky městské zeleně: 
1. parky a sady,
2. uliční stromořadí,
3. dětská hřiště.
U každé nás zajímalo, zda je jí ve Znojmě dostatek, zda je jí věnována dostatečná odborná 
péče a zda je tato péče dostatečně častá. Tímto způsobem jsme dostali tři ústřední baterie 

7Kapitola 7
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otázek, v záznamovém archu označené pořadovými čísly 4, 5 a 6. V úvodu rozhovoru jsme 
ještě zařadili následující tři dotazy na důležitost a využívání městské zeleně: 
1. Je městská zeleň důležitou složkou životního prostředí města?
2. Přispívá městská zeleň k atraktivitě Znojma?
3. Jak často využíváte městskou zeleň ke své relaxaci? 

Pro všechny zmiňované položky jsme použili pětistupňovou škálu hodnocení, pouze v jed-
nom případě (otázka č. 3) byla použita hrubší třístupňová škála.
Za identifi kační otázky jsme zvolili pohlaví, věk, nejvyšší ukončené školní vzdělání a na zá-
věr nás zajímalo místo bydliště, přesněji to, zda je dotazovaný trvale bydlícím obyvatelem 
Znojma či pouze jeho návštěvníkem. 
Výsledný záznamový arch vypadal následovně.

Městská zeleň ve Znojmě

(záznamový arch)

1 = rozhodně ano, 2 = spíše ano, 3 = spíše ne, 4 = rozhodně ne, 5 = neví, nedokáže říct

1.  Je městská zeleň důležitou složkou životního 
prostředí města?   1 2 3 4 5

2.  Přispívá městská zeleň k atraktivitě 
Znojma?    1 2 3 4  5

3.  Jak často využíváte městskou zeleň ke 
své relaxaci?     často      1               občas    2                 nikdy    3

4. Parky a sady

- je jich ve Znojmě dostatek   1 2 3 4 5

- je jim věnována dostatečně odborná péče 1 2 3 4 5

- je jim péče věnována dostatečně často  1 2 3 4 5

5. Uliční stromořadí

- je jich ve Znojmě dostatek   1 2 3 4 5

- je jim věnována dostatečně odborná péče 1 2 3 4 5

- je jim péče věnována dostatečně často  1 2 3 4 5
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6. Dětská hřiště

- je jich ve Znojmě dostatek   1 2 3 4 5

- je jim věnována dostatečně odborná péče 1 2 3 4 5

- je jim péče věnována dostatečně často  1 2 3 4 5

Pohlaví muž  1  žena  2

Věk  18-39 let  1 40-59 let  2 60 a více let        3

Nejvyšší ukončené vzdělání 

Základní, vyučen, neúplné SŠ  1

Maturita 2

VŠ 3

Bydliště

Obyvatel Znojma    1   Návštěvník Znojma     2

7. 2 Jak se zjišťovalo
Nejprve byl proveden s 15 respondenty předvýzkum. Jelikož neodhalil žádné nedostatky, 
byly i tyto záznamové archy zahrnuty do celkového zpracovávaného souboru. Vlastní sběr 
informací potom probíhal ve Znojmě od 19. do 31. 3. 2008 formou osobních rozhovorů. 
Uskutečnily se na různých místech města – v parcích, na ulicích starého města, stejně jako 
na nových sídlištích, na autobusovém i vlakovém nádraží. Celkem se podařilo zrealizovat 
405 rozhovorů, z toho 204 s obyvateli Znojma a 201 s jeho návštěvníky. 
Obyvatelé se vybírali kvótním postupem. Jak dokazuje následující přehled, získali jsme re-
prezentativní vzorek.
Pohlaví Základní soubor Kvótní výběr
Muži 48 % 49 %
Ženy 52 % 51 %

Nejvyšší ukončené vzdělání Základní soubor Kvótní výběr
Základní, vyučen, neúplné SŠ 60 % 55 %
Maturita 30 % 35 %
VŠ 10 % 10 %

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Věk Základní soubor Kvótní výběr
18 – 39 let 42 % 39 %
40 – 59 let 36 % 40 %
60 a více let  22 % 21 %

V případě návštěvníků jsme se snažili o náhodnost. Struktura tohoto souboru vypadá ná-
sledovně:

Pohlaví 
Muži 49 %
Ženy 51 % 

Nejvyšší ukončené vzdělání 
Základní, vyučen, neúplné SŠ 51 %
Maturita 34 %
VŠ 15 %

Věk
18 – 39 let 41 %
40 – 59 let 40 %
60 a více let  19 %.

V následujícím textu jsou prezentovány hlavní výsledky statistického zpracování.

7. 3 Co se zjistilo
Statistické zpracování jsme zaměřili hlavně na zachycení rozdílů v názorech obyvatel měs-
ta oproti jeho návštěvníkům. K tomu slouží kontingenční tabulky a pro názornost rovněž 
nakreslené grafy. Velikost rozdílů v názorech obyvatel a návštěvníků je nakonec vyjádřena 
naměřenou hodnotou Pearsonova koefi cientu kontingence. Vlastní interpretace obvykle 
začíná celkovým rozložením četností odpovědí v  jednotlivých variantách – tzv. tříděním 
prvního stupně. Postupně si probereme jednotlivé otázky.

Důležitost městské zeleně pro životní prostředí
První otázkou jsme se ptali na důležitost městské zeleně pro životní prostředí.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 60 % 31 % 5 % 0 % 3 % 100 %
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Podle 91 % dotazovaných je městská zeleň důležitou složkou životního prostředí.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 59 % 29 % 6 % 0 % 5 % 100 %

Návštěvníci 61 % 33 % 4 % 0 % 2 % 100 %

Celkem 60 % 31 % 5 % 0 % 3 % 100 %

Z kontingenční tabulky vyplývá, že rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků jsou velmi 
malé, což potvrzuje i nízká hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,1.

Z kontingenční tabulky i z grafu jasně vyplývá, že městská zeleň je pro velkou většinu obyvatel  
(88 %) i návštěvníků (94 %) důležitou složkou životního prostředí. 

Přispívá městská zeleň k atraktivitě Znojma?
Druhá otázka se zaměřila na to, zda městská zeleň přispívá k atraktivitě Znojma.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 44 % 41 % 8 % 1 % 5 % 100 %

Podle 85 % obyvatel i návštěvníků přispívá zeleň k atraktivitě Znojma.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 45 % 39 % 9 % 1 % 6 % 100 %

Návštěvníci 43 % 44 % 7 % 0 % 4 % 100 %

Celkem 44 % 41 % 8 % 1 % 5 % 100 %

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Z kontingenční tabulky opět vyplývá, že rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků jsou i ten-
tokrát velmi malé, což potvrzuje i nízká hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,08.

Také v tomto případě z kontingenční tabulky i z grafu jasně vyplývá, že městská zeleň podle 
velké většiny obyvatel (84 %) i návštěvníků (87 %) přispívá k atraktivitě Znojma. 

Četnost využívání městské zeleně
U třetí otázky nás zajímalo, jak často lidé využívají městskou zeleň ke své relaxaci.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Často Občas Nikdy

Celkem 21 % 47 % 32 % 100 %

Více než dvě třetiny využívají městskou zeleň k relaxaci alespoň občas. Pouze necelá třetina 
ji nevyužívá nikdy. 

 
Varianty odpovědí

Celkem
Často Občas Nikdy

Obyvatelé 24 % 50 % 27 % 100 %

Návštěvníci 19 % 45 % 36 % 100 %

Celkem 21 % 47 % 32 % 100 %

Z kontingenční tabulky znovu vyplývá, že rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků jsou i ten-
tokrát velmi malé, což potvrzuje i nízká hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,1. 
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Jak často využíváte městskou zeleň
ke své relaxaci?

Z kontingenční tabulky i z grafu jasně vyplývá, že městskou zeleň ke své relaxaci využívají 
téměř tři čtvrtiny obyvatel Znojma. Pochopitelně méně (necelé dvě třetiny) návštěvníků, neboť 
někteří žijí na venkově. 

Dostatek parků a sadů ve Znojmě
Touto otázkou jsme se chtěli dozvědět, zda se dotazovaným zdá, že je ve Znojmě dostatek 
parků a sadů.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 12 % 37 % 22 % 9 % 20 % 100 %

Téměř polovina (49 %) zastává názor, že ve Znojmě je dostatek parků a sadů. Značná část  
(20 %) nedokázala na otázku odpovědět.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 15 % 43 % 25 % 12 % 6 % 100 %

Návštěvníci 9 % 30 % 19 % 6 % 35 % 100 %

Celkem 12 % 37 % 22 % 9 % 20 % 100 %

Z kontingenční tabulky vyplývají zřetelné rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků, což 
potvrzuje i vyšší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,34. 

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Z kontingenční tabulky i z grafu je patrné, že 58 % obyvatel a pouze 39 % návštěvníků se do-
mnívá, že ve Znojmě je dostatek parků a sadů. Více než třetina (35 %) návštěvníků nedokázala 
na tuto otázku odpovědět.

Dostatečná odborná péče o parky a sady
Následně nás zajímalo, zda je parkům a sadům ve Znojmě věnována dostatečná odborná 
péče.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 9 % 35 % 21 % 5 % 30 % 100 %

Jak je vidět, převažují kladné odpovědi (44 %) nad zápornými (26 %) – lidé se tedy častěji 
domnívají, že parkům a sadům ve Znojmě je věnována dostatečná odborná péče. Opět znač-
ná část (tentokrát 30 %) na otázku neodpověděla.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 8 % 38 % 29 % 6 % 18 % 100 %

Návštěvníci 9 % 32 % 13 % 3 % 42 % 100 %

Celkem 9 % 35 % 21 % 5 % 30 % 100 %

Z kontingenční tabulky vyplývají zřetelné rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků, což 
potvrzuje opět vyšší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,29. 
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Je parkům a sadům věnována
dostatečně odborná péče?

Z kontingenční tabulky i z grafu je patrné, že 46 % obyvatel a 41 % návštěvníků si myslí, že 
parkům a sadům je ve Znojmě věnována dostatečně odborná péče. Opět je pochopitelné, že 42 % 
návštěvníků nedokázalo na tuto otázku odpovědět.

Dostatečně častá péče o parky a sady
Touto otázkou jsme chtěli zjisti, zda se podle respondentů věnuje parkům a sadům ve Zno-
jmě péče dostatečně často.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 5 % 23 % 24 % 6 % 41 % 100 %

Četnosti kladných (28 %) i záporných odpovědi (30 %) jsou v tomto případě docela vyrov-
nané, ovšem největší část respondentů (41 %) nedokázala na tuto otázku odpovědět.

 
Varianty odpovědí

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 8 % 27 % 32 % 8 % 24 % 100 %

Návštěvníci 2 % 19 % 16 % 4 % 58 % 100 %

Celkem 5 % 23 % 24 % 6 % 41 % 100 %

Také v tomto případě vidíme v kontingenční tabulce zřetelné rozdíly v odpovědích obyvatel 
a návštěvníků, což potvrzuje opět vyšší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,33. 

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Z kontingenční tabulky i z grafu je patrné, že 40 % obyvatel si myslí, že parkům a sadům ve 
Znojmě není péče věnována dostatečně často. Opačné, kladné stanovisko zastává 35 %. Opět 
je pochopitelné, že 58 % návštěvníků nedokázalo na tuto otázku odpovědět.

Dostatek uličních stromořadí ve Znojmě
Ve druhé baterii otázek nás znovu nejprve zajímalo, zda je podle respondentů ve Znojmě 
dostatek uličních stromořadí.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 11 % 39 % 27 % 11 % 13 % 100 %

Polovina dotázaných tvrdí, že ve Znojmě je dostatek uličních stromořadí a 38 % je opačného 
názoru. 

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 14 % 38 % 27 % 15 % 6 % 100 %

Návštěvníci 8 % 40 % 26 % 6 % 19 % 100 %

Celkem 11 % 39 % 27 % 11 % 13 % 100 %

Kontingenční tabulka naznačuje menší rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků, což 
potvrzuje i nižší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,23.
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Z kontingenční tabulky a z grafu se dozvídáme, že polovina (52 %) obyvatel i návštěvníků (48 %)
si myslí, že ve Znojmě je dostatek uličních stromořadí, ale 42 % obyvatel a 32 % návštěvníků je 
opačného názoru. Téměř pětina návštěvníků nedokázala odpovědět.

Dostatečně odborná péče o uliční stromořadí
Touto otázkou jsme zkoumali názory respondentů na odbornost péče o uliční stromořadí.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 9 % 36 % 19 % 8 % 28 % 100 %

Téměř polovina (45 %) dotazovaných si myslí, že uličním stromořadím ve Znojmě je věno-
vána dostatečně odborná péče, 27 % respondentů to vidí opačně a téměř shodné procento 
nedokázalo odpovědět.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 15 % 37 % 23 % 10 % 15 % 100 %

Návštěvníci 3 % 35 % 14 % 6 % 42 % 100 %

Celkem 9 % 36 % 19 % 8 % 28 % 100 %

V  kontingenční tabulce vidíme zřetelné rozdíly v  názorech obyvatel a  návštěvníků, což 
potvrzuje i hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,33.

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Z kontingenční tabulky i grafu jasně vyplývá, že více než polovina obyvatel (52 %) a téměř 40 %
návštěvníků si myslí, že znojemským uličním stromořadím je věnována dostatečně odborná péče. 
Třetina obyvatel a pětina návštěvníků tvrdí opak. Značná část návštěvníků na otázku neodpo-
věděla.

Dostatečně častá péče o uliční stromořadí
Tentokrát nás zajímalo, zda je z pohledu respondentů věnována uličním stromořadím péče 
dostatečně často.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 6 % 29 % 20 % 8 % 37 % 100 %

Více než třetina (35 %) respondentů si myslí, že Znojmo věnuje uličním stromořadím péči 
dostatečně často. Další téměř třetina si myslí opak a největší část (37 %) nedokázala odpo-
vědět.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 10 % 33 % 27 % 10 % 20 % 100 %

Návštěvníci 2 % 24 % 13 % 5 % 55 % 100 %

Celkem 6 % 29 % 20 % 8 % 37 % 100 %

Kontingenční tabulka dokládá rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků, což dokazuje 
také vyšší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,36.
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Z kontingenční tabulky i z grafu je patrné, že se 43 % obyvatel a 26 % návštěvníků domnívá, že 
o uliční stromořadí ve Znojmě je pečováno dostatečně často. O něco menší část (37 % obyvatel 
a 18 % návštěvníků) si myslí opak. Více než polovina návštěvníků nedokázala odpovědět.

Dostatek dětských hřišť ve Znojmě
Konečně třetí baterii jsme rovněž zahájili otázkou, zda je ve Znojmě dostatek dětských hřišť.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 8 % 22 % 27 % 13 % 30 % 100 %

Častěji si lidé myslí, že dětských hřišť je nedostatek (40 %) než dostatek (30 %). Značná část 
(30 %) nedokázala odpovědět.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 11 % 27 % 33 % 15 % 13 % 100 %

Návštěvníci 4 % 16 % 22 % 10 % 47 % 100 %

Celkem 8 % 22 % 27 % 13 % 30 % 100 %

Kontingenční tabulka dokládá viditelné rozdíly v odpovědích mezi obyvateli a návštěvníky, 
což potvrzuje také vyšší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,35.

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Z kontingenční tabulky i z grafu vyplývá, že skoro polovině (48 %) obyvatel a třetině (32 %) 
návštěvníků připadá, že ve Znojmě je nedostatek dětských hřišť. Menší část (38 %) obyvatel 
a 20 % návštěvníků tvrdí opak. Téměř polovina návštěvníků nedokázala na tuto otázku od-
povědět. Více viz Příklad 1.3 Co nabízí další zpracování dat.

Dostatečně odborná péče o dětská hřiště
Následně nás zajímalo, zda je ve Znojmě dětským hřištím věnována dostatečně odborná péče.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 7 % 22 % 24 % 12 % 35 % 100 %

Opět největší část (36 %) respondentů si myslí, že ve Znojmě není peče o dětská hřiště dosta-
tečně odborná, 29 % zastává opačný, kladný názor a zbývajících 35 % neví.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 10 % 31 % 30 % 16 % 14 % 100 %

Návštěvníci 4 % 13 % 18 % 9 % 56 % 100 %

Celkem 7 % 22 % 24 % 12 % 35 % 100 %

Kontingenční tabulka ukazuje větší rozdíly v názorech obyvatel a návštěvníků, což potvrzuje 
i vyšší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,41.
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Z kontingenční tabulky i z grafu se dozvídáme, že 46 % obyvatel a 27 % návštěvníků si my-
slí, že znojemským dětským hřištím není věnována dostatečně odborná péče. Opačný, kladný 
názor zastává 41 % obyvatel a 27 % návštěvníků. Více než polovina (56 %) návštěvníků ne-
dokázala na otázku odpovědět.

Dostatečně častá péče o dětská hřiště
Konečně nás zajímalo, zda je podle respondentů věnována dětským hřištím dostatečně častá péče.

Varianty
Třídění prvního stupně

Celkem
Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Celkem 7 % 18 % 18 % 12 % 44 % 100 %

Opět převažují negativní odpovědi nad kladnými: pouze čtvrtina dotázaných odpověděla, 
že je o dětská hřiště pečováno dostatečně často, naopak 30 % je opačného názoru – tzn. že 
o dětská hřiště není pečováno dostatečně často. Dopočitatelných zbývajících 44 % dotáza-
ných nedokázalo odpovědět.

Varianty odpovědí
Celkem

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nevím

Obyvatelé 11 % 25 % 24 % 19 % 21 % 100 %

Návštěvníci 2 % 11 % 13 % 5 % 68 % 100 %

Celkem 7 % 18 % 18 % 12 % 44 % 100 %

Kontingenční tabulka vyjadřuje největší rozdíly v odpovědích obyvatel a návštěvníků, což 
potvrzuje i nejvyšší hodnota Pearsonova koefi cientu kontingence 0,43. Vždyť více než dvě 
třetiny návštěvníků nedokázaly na tuto otázku odpovědět.

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Z kontingenční tabulky i z grafu je především patrné, že opět převažují záporné názory nad 
kladnými. Konkrétně 43 % obyvatel a 18 % návštěvníků si myslí, že o dětská hřiště není pečo-
váno dostatečně často. Opačného názoru je 36 % obyvatel a 13 % návštěvníků. 

7. 4 Co z těchto zjištění vyplývá
Nejprve si zrekapitulujme základní zjištění:

� městská zeleň je pro velkou většinu obyvatel (88 %) Znojma i  jeho návštěvníků 
(94 %) důležitou složkou životního prostředí,

� městská zeleň podle velké většiny obyvatel (84 %) i  návštěvníků (87 %) přispívá 
k atraktivitě Znojma,

� městskou zeleň ke své relaxaci využívají téměř tři čtvrtiny obyvatel Znojma,
� 58 % obyvatel a  pouze 39 % návštěvníků se zdá, že ve Znojmě je dostatek parků 

a sadů,
� 46 % obyvatel a 41 % návštěvníků si myslí, že parkům a sadům je ve Znojmě věnována 

dostatečně odborná péče,
� 40 % obyvatel si myslí, že parkům a sadům ve Znojmě není péče věnována dostatečně 

často, opačného názoru je 35 %,
� polovina (52 %) obyvatel i  návštěvníků (48 %) si myslí, že ve Znojmě je dostatek 

uličních stromořadí,
� více než polovina (52 %) obyvatel a skoro 40 % návštěvníků si myslí, že znojemským 

uličním stromořadím je věnována dostatečně odborná péče,
� 43 % obyvatel a 26 % návštěvníků se domnívá, že o uliční stromořadí ve Znojmě je 

pečováno dostatečně často,
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� skoro polovině (48 %) obyvatel a třetině (32 %) návštěvníků připadá, že ve Znojmě je 
nedostatek dětských hřišť, menší část (38 %) obyvatel a 20 % návštěvníků tvrdí opak,

� 46 % obyvatel a 27 % návštěvníků si myslí, že znojemským dětským hřištím není 
věnována dostatečně odborná péče. Opačný, kladný názor zastává 41 % obyvatel 
a 27 % návštěvníků,

� 43 % obyvatel a 18 % návštěvníků si myslí, že o dětská hřiště není pečováno dostatečně 
často. Opačného názoru je 36 % obyvatel a 13 % návštěvníků.

Zatímco v  prvních třech otázkách (význam městské zeleně pro životní prostředí města, 
městská zeleň přispívá k atraktivitě Znojma a využití městské zeleně pro relaxaci) byly ná-
zory obyvatel Znojma a  návštěvníků v  zásadě shodné, ve zbývajících případech již byly 
rozdíly výraznější. Největší jsme zaznamenali u dětských hřišť, o nichž většina návštěvníků 
Znojma neví.
Porovnáme-li hodnocení zvolených tří složek městské zeleně ve Znojmě, parky a sady jsou 
vnímány dobře: podle 49 % dotázaných jich je ve Znojmě dostatek, 44 % si myslí, že jim je 
věnována dostatečně odborná péče a podle 28 % je tato péče dostatečně častá. Ještě o něco 
málo příznivěji byla hodnocena uliční stromořadí: polovina dotazovaných odpověděla, že je 
jich ve Znojmě dostatek, 45 % si myslí, že je jim věnována dostatečně odborná péče a 35 % 
považuje tuto péči za dostatečně častou. Nejhůře dopadlo vnímání dětských hřišť: jejich 
počet se zdá dostatečný pouze 30 % dotázaných, podobně pouze 29 % považuje péči o ně za 
odbornou a jen 25 % za dostatečně častou.
Rovněž stojí za pozornost skutečnost, nakolik byli respondenti schopni se k  těmto třem 
zvoleným složkám městské zeleně ve Znojmě vyjadřovat. V případě parků a  sadů nedo-
kázalo odpovědět pouze 5 %, u uličního stromořadí to bylo již 13 % a v případě dětských 
hřišť dokonce 30 %. Uvedené údaje nepochybně vypovídají také o tom, nakolik dotazovaní 
vůbec vnímají, všímají si a  případně i  navštěvují tři sledované složky městské zeleně ve 
Znojmě.
Znojemská radnice by tedy měla nejen věnovat větší péči městské zeleni, konkrétně častěji 
pečovat o parky a sady, vybudovat více dětských hřišť apod., ale rovněž o těchto aktivitách 
více informovat občany i návštěvníky města. K tomu by mohla využít místní sdělovací pro-
středky, zejména své radniční noviny, případně další propagační materiály a hlavně ukaza-
tele (směrovky) navádějící zájemce na pěkná místa pro procházku, odpočinek i zábavu, a to 
zejména dětí. V tomto směru by nepochybně pomohlo, kdyby fotografi e s popisem těchto 
míst byly umístěny na webových stránkách města Znojma.

Kapitola 7 – Praktická ukázka
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Závěr
Předchozích sedm kapitol je velice stručným úvodem do problematiky marketingového vý-
zkumu. Zejména 6. kapitola, věnovaná statistickému zpracování marketingových dat, před-
stavuje pouze nástin této problematiky. Navíc, jak již bylo uvedeno ve 2. kapitole o marketin-
govém výzkumu jako procesu, statistickým zpracováním zjištěných údajů celá práce zdaleka 
nekončí. Naopak výsledky, byť sebelépe a sebepečlivěji provedeného statistického zpracová-
ní, jsou pouhým podkladem pro závěrečnou interpretaci a prezentaci poznatků. Ty by měly 
poskytnout odpovědi i návrhy konkrétních, praktických marketingových doporučení na 
řešení problémů, jež tvořily předmět výzkumu. Ale k tomu již nestačí pouhé náležité znalosti 
a zkušenosti z oblasti marketingového výzkumu. Zde je potřebný rovněž přehled o mar-
ketingu jako takovém, o jeho možnostech, ale také o dané problematice z hlediska mana-
žerské a podnikatelské praxe.
Předchozí text se snažil upozornit na ověřené a objektivizované postupy a nástroje marke-
tingového výzkumu. Možnosti jejich využití při poznávání zákazníků jsou však mnohem 
širší. Hodně záleží na našich zkušenostech a  schopnostech formulovat nové problémy 
a otázky. Postupy marketingového výzkumu by se měly stát nedílnou součástí každoden-
ního praktického získávání a vyhodnocování informací o zákaznících. Přitom by mělo jít 
o činnost soustavnou a pravidelnou. V naší praxi se však bohužel často setkáváme s pří-
stupem, kdy vedoucí manažeři, ať již komerčních fi rem či v neziskovém sektoru, se za-
čnou zajímat o marketingový výzkum, až když je pozdě – v situaci, kdy zákazníci nemají 
zájem o jejich nabídku a dávají přednost konkurenci. Pokud bychom se chtěli takovým-
to problémům co nejvíc vyvarovat, měli bychom se právě naopak o  postupy a  nástroje 
marketingového výzkumu opírat již od samého začátku naší manažerské činnosti – tedy 
již ve fázích přípravy produktu a jeho uvedení na trh. Soustavné a pravidelné využívání 
marketingového výzkumu by se navíc pozitivně projevilo v lepším formulování a zadávání 
nových úkolů, stejně jako ve využívání získaných empirických podkladů při praktickém 
manažerském a podnikatelském rozhodování – tedy ve zlepšení práce a zvýšení úspěšnos-
ti manažerů a podnikatelů.
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103, 106, 107 
kontrola vyplnění 55
kontrolní znaky 69
korelační koefi cient 88
kvalitativní 12, 13, 20, 23
kvalitativní výzkum 12, 49, 59, 60
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kvantitativní 12, 13, 20, 23
kvantitativní výzkum 12, 50

L
laboratorní experiment 62

M
manipulace s dotazníkem 41, 55
marketingové sondy 73
marketingový mix 62
marketingový problém 21, 29, 55, 59, 82
marketingový výzkum 1, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 21, 

39, 42, 111
měřitelné (kardinální, intervalové) znaky 77
městská zeleň 93
metodologická objektivita 5
metodologická podstata marketingového 

výzkumu 20, 90
metodologická východiska 7
metodologické hledisko 23, 51
metodologické postupy 5, 6
metody 39
množné (polytomické) znaky 76
modely chování 7

N
náhodná procházka 68
návrat (sběr) dotazníků 55
návratnost 55, 57, 64
názory zákazníků 5–7
neagregovaná data 8
nekorelovaný znak 68
nestandardizované pozorování 60
nestandardizovaný rozhovor 59
nevyčerpávající (výběrové) šetření 66
nezávisle proměnná 83
nominální znaky 77, 87

O
objekt 6, 8, 10, 24, 29, 30, 38, 51, 55, 60, 65–68, 

72–75, 77
objekt výzkumu 65, 67
obsahová analýza 12
obsahové vymezení pojmů 22
operacionalizace 6, 24, 29–31, 37, 38, 52, 61, 

76–78, 93
osobní dotazování (interview) 56
osobní rozhovor 12, 58, 75
otázka 12, 48, 49, 53, 54, 58, 64, 75–77, 82, 97, 

otázky typu „proč“ 47
otevřené otázky 49, 50, 54, 64

P
panel 68, 73
panelový soubor 68
parciálnost poznatků 6, 20
Pearsonův koefi cient kontingence 87
písemná komunikace 41
písemné dotazování 12, 41
plán marketingového výzkumu 24, 27
počítačové soft wary 6
podoba stupnice 51
podstata marketingového problému 4
polootevřené (polouzavřené) otázky 48, 54, 64
polytomické otázky (s uvedením pořadí variant) 

51
pořadové (ordinální) znaky 77
postihnout vývoj 10
poznávání zákazníků 1, 3, 4, 11, 20, 63, 111
pozorování 12, 39, 58, 60–64, 68, 76–78
pozorovatel 60, 61
pravděpodobnostní, náhodný výběr 68
primární (neagregované) údaje 80, 81
primární 8, 12, 20, 23, 27, 39, 49, 51, 52, 60, 80, 

81
primární informace 23
primární marketingový výzkum 8, 10, 12
projekt 10, 21, 26
projekt marketingového výzkumu 26, 27
projektivní otázky 48, 49
projektivní techniky 12
prostý náhodný výběr 68, 69
průzkum trhu 7, 8, 20
průzkum zákazníků 8, 25
předmět
předmět 3, 6–8, 24, 29–31, 38, 47, 55, 57, 60, 65, 

72, 75–77, 82, 93, 111
předmět marketingového výzkumu 29
předvýzkum (pretest) 25
přímé dotazování 40

R
reakce zákazníků 62
redukce komplexní sociálně-ekonomické reality 

6
registrační pokladny 60
regresní analýzy 89
relevantní 4, 23
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Marketingový průzkum

reliabilita (spolehlivost) 27, 47
reliabilní 23
reprezentativita 11, 56, 66, 67, 70, 72, 73
reprezentativita vzorku 67
reprezentativní vzorek 12, 67
rozhovor 12, 13, 25, 40, 56–60, 64, 72, 75, 94, 95
rozpoznání (recognition) 50

Ř
řádkové relativní četnosti 84, 85

S
samovýběr 56, 70, 72
sběr v terénu 24, 25
sekundární analýza 23, 24
sekundární informace 23
sekundární výzkum 8
shluková analýza (cluster analysis) 89
skryté (nezúčastněné) pozorování 61
skupinový rozhovor (focus group) 59
sledované znaky 76, 82
sloupcové relativní četnosti 85
sociologický výzkum 7
soft data 23
Somerovo delta 88
Spearmanův koefi cient pořadové korelace 87, 88
spojité znaky 77
spokojenost zákazníků 29, 38, 83
SPSS 6, 89
srovnávat celky 10
STAGRAPHICS 6, 89
standardizovaně 12
standardizované pozorování 60
standardizovaný rozhovor 59
STATISTICA 6, 89
statistická indukce 66
statistická syntéza, agregace 75
statistická významnost 89
statistické postupy 7, 75
statistické zpracování 13, 21, 25, 49, 51, 52, 66, 

71, 73, 77, 82, 96
statistické zpracování 13, 21, 25, 49, 51, 52, 66, 

71, 73, 77, 82, 96
statistický vztah 10, 82, 83, 88, 89
stupeň třídění 81
sugestivní otázky 48, 64
survey 8

Š
škálování 51, 64

T
tazatel 8, 12, 40, 41, 56–60, 68, 69, 72, 81
tazatelská síť 56, 57
techniky empirického výzkumu 39
techniky kvalitativního výzkumu 59
techniky kvantitativního výzkumu 12
techniky výběru 68
techniky výzkumu 24
telefonické dotazování 59, 60
teoretické (očekávané) četnosti 86
teoretické vymezení problému 21
třídění 9, 53, 72, 73, 76, 80–84, 90
třídění druhého stupně 82
třídění prvního stupně 9, 53, 81, 82

U
úvodní orientační analýza situace 23
úvodní text 41, 42, 57
uzavřené otázky 50, 51, 54, 64, 75, 77
validita otázky 47
validní 23
vícerozměrná analýza 89
vícerozměrné analýzy 52, 90
vlastní výzkum 25
vybavení (recall) 50
výběrová chyba 66, 68
výběrová chyba 66, 72
výběrové otázky 51
vyčerpávající šetření 66
výčtové otázky 51
vymezení objektu 30, 65
vymezení předmětu 6
výzkum veřejného mínění 7
výzkumník 7, 20, 22, 39, 40, 42, 51–53, 56, 57, 

59, 61, 72, 89

Z
zachycení vývojových změn 11
základní soubor (populace) 12
základní soubor 12, 65–67, 69, 71, 72
záměrný, kvótní výběr 69
závisle proměnná 83
záznamový arch 40, 57
zjevné (zúčastněné) pozorování 61
znaky (proměnné) 34, 53
zprostředkované dotazování 40
způsob měření 7
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