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Marketingový výzkum
(MV)

je součástí MIS podniku



Marketingový výzkum (MV) poskytuje info o:

trhu

konkurenci

prostředí

zákaznících

cenách

distribučních cestách



Cíl marketingového výzkumu

• je plánování, shromažďování, analýza a 
vyhodnocování info potřebných pro řešení 
konkrétních marketingových problémů

MV umožňuje a usnadňuje:

- porozumět trhu

- poznat problémy – silné a slabé stránky

- stanovit nové směry

- předpovídá chování a jednání zákazníků

- naznačí budoucí vývoj na trhu



Typy marketingového výzkumu

1. z hlediska sběru info:

(primární info) (sekundární info)

2. z hlediska řešených problémů

výzkum v terénu výzkum od stolu

kvantitativní kvalitativní

výzkum základní aplikovaný výzkum 



Základní kroky MV

I. fáze – příprava MV 1. definování problému

2. plán realizace MV

II. fáze – realizace MV 3. sběr informací

4. zpracování info - analýza

5. závěry a doporučení



Metody sběru informací

1.   

2. 

3. 

Výběr metody sběru informací závisí:

- k čemu slouží

- kolik jich má být, v jaké kvalitě

- podle dostupnosti

pozorování

dotazování

experiment



• Pozorování

- nevyžaduje přímý kontakt s objektem

- zkoumá chování a reakce (skryté a otevřené)

- průběh - záznamy do archu

- použití moderních technologií

• Experiment

- v umělém prostředí - laboratoř

- v přirozeném prostř. – v terénu - zkušební provoz

- vědecky nejhodnotnější metoda

- vytvoření situace, výběr skupin



Dotazování

• nejpoužívanější metoda MV

• pokládání cílených otázek respondentům

• otázky se sestavují do dotazníku

• respondent – zákazník nebo skupina obyvatel

Výběr vzorku respondentů:

a) náhodný

b) záměrný

c) kombinovaný



Pravidla pro sestavení dotazníku
 stanovit si cíl dotazování
 zvolit otázky (správný počet otázek) - otevřené

- uzavřené
- škály 

 správná formulace  otázek 
- jednoduchý jazyk
- jasná formulace – jednoznačná odpověď
- neslučovat více témat do 1 otázky
- nepokládat nepříjemné otázky

 vytvořit si strukturu otázek – úvodní, filtrační, specifické

 zajistit anonymitu dotazníku
 zajistit návratnost dotazníku
 návod jak vyplňovat, kde odevzdat vyplněný



Dotazování = šetření

Formy dotazování:

1. osobní

2. písemné

3. telefonické

4. elektronické

vyčerpávající výběrové



Dotazování osobní

přímý kontakt s respondentem 

skupinové

probíhá formou rozhovoru

individuální

 výhoda

- vysoká návratnost

- výběr vzorku

 nevýhoda

- náročné na čas a finance

- přítomnost tazatele ovlivní



Telefonické dotazování

• rychlé orientační rozhovory
• lidé ne vždy jsou ochotni odpovídat

Elektronické dotazování

• využití moderních technologií

• široký okruh respondentů, rychlost zpracování         



Písemné dotazování

výhody
- menší náročnost na organizování
- neovlivňování odpovědí respondentem, klid na 

vyplnění 
- nízké náklady

nevýhoda
- riziko nízké návratnosti dotazníku



Po ukončení dotazníku probíhá

• analýza dat

• vyhodnocení dat

• závěry + opatření, návrh řešení

• kontrola přijatých opatření



Seminární práce – marketingový výzkum

A) Sestavení dotazníku

Téma:

1. Hygiena a čistota školy.

2. Chováme se k sobě slušně (i sociální sítě).

3. Umíme se učit a využívat volný čas.

• Šetření proveďte formou písemného dotazování ve 
všech ročnících  - 25 studentů z každého ročníku.

B) Pozorování – pořádek v šatnách



Postup
• zpracovat písemně 

• rozdělit do 6 skupin (1 téma pouze 2 skupiny)

• každý student zpracuje návrh dotazníku

• tým provede výběr nejvhodnější verze dotazníku

• zamyšlení - cíl práce

• sběr informací (vyplněné dotazníky do přílohy)

• analýza odpovědí

• doporučení, návrhy, opatření

• zpracoval – vypsat členy týmu

• termín odevzdání



Pozorování

• Vytvořit záznamový arch pro dokumentaci.

• Kontrola – stanovit si plán, rozpis kontrol.

• Dokumentace – sběr informace, možnost 
fotodokumentace.

• Zpracovat – rozbor – analýza – vyhodnocení stavu 
šaten.

• Návrh řešení pro nepořádníky.
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