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ÚVOD 
 

Internet si za krátku dobu svojej existencie vytvoril veľmi silnú 

pozíciu nielen v samotnom marketingovom mixe, ale i v oblasti 

marketingového výskumu. Túto skutočnosť potvrdzujú nielen novo 

vznikajúce spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predovšetkým  

marketingovým výskumom na Internete, ale taktiež aj fakt, že sa 

v posledných rokoch čoraz viac celosvetových konferencií venuje tejto 

problematike. Najcennejšia a najpodstatnejšia je však odozva od 

klientov, ktorí túto novú  výskumnú  a marketingovú praktiku začínajú 

brať vážne.  

Na tému on-line marketingového výskumu bolo do súčasnosti 

napísané len veľmi málo. Prevažne to boli články v marketingových 

publikáciách a časopisoch. Cieľom práce je poukázať na výhody, 

prednosti a dôležitosť využívania marketingového výskumu na Internete 

pre jednotlivé spoločnosti. Poukázať na prednosti včasných  a presne 

plánovaných  a orientovaných výskumných projektov a kampaní, ktoré 

vedú k vysoko efektívnym výsledkom. Ako i na bariéry rozvoja Internetu 

a on-line výskumu na Internete v Slovenskej republike. Cieľom je taktiež 

popísanie a skompletizovanie všetkých faktorov, ktoré výskum na 

Internete v súčasnej dobe ponúka a vyžaduje.  

Prvá kapitola sa vo všeobecnosti zameriava na spoločné aspekty 

marketingového výskumu na Internete. Venuje sa problematike 

štandardov marketingového výskumu na Internete, ako i prekážkam 

rozvoja Internetu v Slovenskej republike vo všeobecnosti. Prvá kapitola 

rozoberá taktiež problematiku trendov vo vývoji marketingového 

výskumu. Je založená na teoretických poznatkoch a opisuje jednotlivé 

spôsoby a metódy marketingového výskumu na Internete, zameriava sa 

najmä na kvantitatívny a kvalitatívny  výskum na Internete, pričom 

detailne popisuje prednosti i úskalia oboch foriem výskumu. 



 Druhá kapitola popisuje činnosť spoločnosti Tylor Nelson Sofres 

Interactive s.r.o. Aplikáciou teoretických poznatkov do praxe v 

spoločnosti TNSI, s.r.o. poukazuje na prednosti a výhody 

marketingového výskumu na Internete. Podrobne sa zaoberá 

jednotlivými spôsobmi marketingových výskumov uskutočňovaných 

spoločnosťou. 

 Priebeh marketingového výskumného projektu na Internete  

analyzuje tretia kapitola. Pri zostavovaní efektívneho plánu výskumného 

projektu vychádza z už spomenutých teoretických poznatkov. Je 

zameraná na priebeh marketingového výskumu v spoločnosti Tylor 

Sofres Nelson Interactive, a v závere vyhodnocuje priebeh celej 

výskumnej kampane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  KAPITOLA  
    MARKETINGOVÝ VÝSKUM NA INTERNETE 
 
1.1 Vývojové tendencie rozvoja Internetu a marketingového 

výskumu na Internete  
 

Začiatkom 90-tych rokov neexistovala možnosť pripojenia počítačov 

na našom území k medzinárodnej sieti Internet. Hlavným dôvodom bolo 

uvalenia embarga na informácie a vtedajšia politická situácia 

nepripúšťala, aby informácie zo západných krajín smerovali i na naše 

územie. Novo vzniknutej ČSFR sa ponúkala príležitosť pripojenia sa do 

siete, avšak veľkým problémom bolo nízke technické vybavenie nášho 

telekomunikačného zariadenia, ktoré nezodpovedalo vtedajším 

normám. V  roku 1990  sa súčasné Výpočtové centrum ČVUT v Praha 

pripojilo cez uzol v Linci k európskej sieti EARN, a vznikol spoločný 

projekt republík FESNET. Po rozdelení Federatívnej republiky sa 

pôvodne spoločný   federatívny projekt FESNET rozdelil a na Slovensku 

vznikol pod názvom SANET. Internet u nás prešiel od jeho zrodu 

množstvom zmien a taktiež množstvom prekážok avšak za to krátke 

obdobie sa Slovenská republika výrazne priblížila, či už v miere 

informovanosti, alebo  samotným využívaním Internetu k západným 

krajinám.  

Aj napriek neustálemu odstraňovaniu prekážok, a bariér rozvoja 

Internetu,  existuje stále množstvo problémov, ktoré bránia rozvoju 

Internetu u nás, ide o1 

�� nedostatočnú informovanosť o tom, čo Internet predstavuje, aké sú 

možnosti jeho využitia ako komunikačného média 

�� nízku bezpečnosť  

�� penetrácia Internetu 

                                                           
1STUCHLÍK, P. DVOŘÁKČEK, M.: Marketing a reklama na Internete, Praha,Grada Publishing 1999, 
str. 84 



�� jazykové bariéry  

�� nedostatočnú legislatívu v oblasti Internetu a publikovanie na ňom. 
Marketingové výskumy a výskumy verejnej mienky vždy 

profitovali z nových technológií. V 70. rokoch sa začal k zberu dát 

využívať telefón, v 80.rokoch to bolo CATI2 a CAPI3 systémy. Približne 

o desať rokov neskôr sa objavil Internet, ktorý výrazne ovplyvnil skoro 

všetky oblasti ľudskej činnosti. 

I vzhľadom na to, že komerčné spustenie siete Internet sa ako už 

bolo spomenuté datuje na roky 90-te, prvý „on-line“ výskum sa 

uskutočnil už v polovici sedemdesiatych rokov, kedy boli na dnešné 

pomery použité obrovské sálové počítače. V roku 1979 odštartoval 

pilotný  projekt marketingového výskumu Dr. Richarda M. Johnsona 

spoločnosti Sawtooth Software, testovaný na počítačoch Apple. O šesť 

rokov neskôr, predstavila tá istá spoločnosť pilotnú platformu pre „on-

line“ výskumy, avšak na počítačoch IBM.  

I napriek tomu sa marketingový výskum na Internete začal 

o slovo hlásiť až v roku 1995. Dôvodom bola do tej doby nízka 

penetrácia užívateľov Internetu a z toho vyplývajúca malá skupina 

základného výberového súboru. 

V roku 1999 oznámila Americká marketingová asociácia  (AMA), 

že 2% všetkých  výskumov uskutočnených v tom roku boli práve 

prostredníctvom Internetu. Podľa AMA sa predpokladá, že by do roku 

2005 mohlo na Internete alebo za jeho pomoci prebiehať viac ako 50% 

všetkých výskumných projektov4. 

Jestvuje však aj v súvislosti s marketingovým výskumom na 

Internete aj niekoľko nevýhod a to skutočnosť, že Internet doposiaľ 

nedospel do takého štádia, aby bol ideálnym prostriedkom pre výskumy 

                                                           
2 CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)  - Výskumná technika telefónneho dotazovania, 
pri ktorej operátorovi otázky nabiehajú na monitore počítača a on do neho v priebehu hovoru 
zaznamenáva odpovede respondenta 
3 CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) – Výskumná technika osobného dotazovania, pri 
ktorej dotazovateľ zaznamenáva odpovede respondenta priamo do prenosného počítača 
4 Marketing news, Číslo 1-3/2000,  strana 34 



každého druhu, od politických preferencií až napríklad testy chutí 

minerálnych vôd. Nie je však možné konštatovať, žeby marketingový 

výskum na Internete dokázal naplno  nahradiť desiatky rokov zabehnuté 

klasické spôsoby zberu dát a informácií. Ďalšou prekážkou 

marketingového výskumu na Internete je, že penetrácia Internetu 

nepriamo korešponduje s počtom užívateľov v porovnaní s celkovou 

populáciou. Táto skutočnosť stavia marketingový výskum na Internete 

bokom. Avšak Internet je veľakrát ďaleko lepším sprostredkovateľom 

dát, ako pri použití klasických výskumných metód. 

 Prevažná väčšina odborníkov pôsobiacich v oblasti 

marketingového výskumu na Internete, sa snaží túto novú metodiku 

aplikovať v súčasnej dobe na štyroch základných oblastiach 

 

�� Internet a problematika s ním spojená 

�� Elektronické obchodovanie 

�� Internet servis provider priemysel 

�� Informačné technológie a telekomunikácie 

 

Ako však bolo spomenuté, miera použitia je úmerne spojená s 

penetráciou Internetu a oblastiach, kde sa marketingový výskum na 

Internete uskutočňuje. Je možné, že za niekoľko rokov budú medzi 

bežnými témami výskumu cez Internet patriť napríklad znalostné testy 

na motorové oleje, alebo miera využívania dámskych dezodorantov. 

Bezpochyby tieto okruhy sa dajú skúmať i pri malej penetrácii Internetu, 

avšak je nutné zdôrazniť, že výsledky reprezentujú práve Internetovú 

populáciu. 

 

1.2 Internet, nástroj pre zber dát 
 

Všetky súčasné kritiky na adresu marketingového výskumu na 

Internete nezvažujú jednu dôležitú skutočnosť a to, že pre niektoré 



projekty je výskum založený na on-line platforme svojím spôsobom 

omnoho lepším a praktickejším nástrojom pre zber dát, ako je off-line 

metóda. Internet predstavuje prostriedok odkrývajúci nové úrovne už 

prijatých a zabehnutých praktík. Internet má taktiež ako prostriedok pre 

výskum obrovský potenciál v odhaľovaní a zisťovaní informácií, ktoré by 

sa klasickou výskumnou cestou v mnohých prípadoch veľmi ťažko 

zisťovali. Marketingový výskum na Internete prináša veľké úspory, ako 

finančné tak aj časové. Sú to práve tieto dva faktory, stavajúce výskum 

na Internete do výhodnej pozície pre ďalší vývoj a expanziu.  

Na druhej strane nie je možné využiť on-line zber dát pre všetky 

zámery. Je nutné rozlišovať dva smery, dáta získané prostredníctvom 

Internetu, on-line, a dáta ktoré sú získané klasickou off-line metódou. 

Znamená to, že pokiaľ by sme chceli získať informácie o penetrácii 

Internetu  

v Slovenskej republike, je nutné pre zber dát využiť off-line metódu.  

 

Penetrácia Internetu v Slovenskej republike
december 2001
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Problematikou v súčasnej dobe týkajúcou sa všetkými off-line 

výskumami a témou Internet, je definícia užívateľa Internetu. V 

poslednej dobe sa na verejnosť dostáva množstvo odhadov a čísiel 

odkrývajúcich počty užívateľov, ktorí s Internetom pracujú či pracovali. 

Užívateľom môže byť niekto, kto sa s Internetom stretol a pracoval iba 

raz v živote, ako aj niekto kto ho využíva niekoľko krát denne. Na 

užívateľa Internetu by sa malo prihliadať z dvoch uhlov. Najdôležitejšiu 

úlohu by mali zohrávať služby ktoré Internet ponúka. V praxi to 

znamená prihliadanie z uhlu využívania elektronickej pošty a z uhlu 

využívania Internetového prehliadača. Existuje ešte stále veľké 

percentuálne množstvo  tých, ktorí využívajú služby elektronickej pošty,  

avšak nedostali sa do styku s prípadne nemali možnosť otvoriť 

Internetový prehliadač. Na druhej strane takmer všetci ktorí používajú 

služby Internetového prehliadača,  používajú ku komunikácii 

elektronickú poštu. Tento problém je celosvetovým problémom, netýka 

sa iba Slovenskej republiky. Obdobné problémy mali i Spojené štáty 

americké ale i Škandinávske krajiny, kde je najväčšia penetrácia 

Internetu. 

Svetová penetrácia Internetu
Február 2002, v mil.
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181,23

4,65

157,49

4,15
25,33

Afrika

Ázia

Európa

Stredný východ

Kanada a USA

Latinská Amerika

 
graf.č.26 
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Predpokladá sa, že bude ešte veľmi dlho trvať kým sa výskumné 

agentúry pôsobiace na Internete na Slovensku zjednotia na definícii 

užívateľa Internetu. Vo svete sa postupne začína presadzovať model 

ktorý definuje užívateľa Internetu ako niekoho, kto aspoň raz využil 

služieb WWW, nielen elektronickej pošty v období posledného mesiaca. 

Je však ma výskumných agentúrach na Slovensku či budú akceptovať 

tento celkom zabehnutý model. 

 

1.3 Základné členenie výskumu trhu 
 

Základné členenie marketingového výskumu rozlišuje výskum 

kvantitatívny a kvantitatívny7. Základným cieľom kvantitatívneho 

výskumu  je meranie určitého problému, snaží sa o odhady určitého 

výskytu niektorých javov vzťažených k celému základnému súboru. 

Vychádza zo štatistických metód a modelov, používa štruktúrované 

metódy zberu dát. Kvalitatívny výskum je neštruktúrovaný, zvyčajne je 

založený na malých výberových súboroch, dáva hlbší pohľad do 

problému a umožňuje lepšie porozumenie.  

 

Primárny výskum (field research) je výskum pri ktorom získavame 

pre účely tohoto výskumu nové dáta, ktoré doteraz neboli k dispozícii. 

Pri vlastnej realizácii primárneho výskumu je treba odlíšiť, či sa bude 

uskutočňovať úplné zisťovanie alebo výberové zisťovanie , kedy sa 

skúmajú iba jednotky základného súboru.  

 

Vlastný postup vytvárania výberového súboru môže byť realizovaný 

nasledovne: 

�� Náhodne (bez pravidiel) 

                                                           
7 obrazová príloha 



�� Zámerne - znamená to, že je dopredu nadefinované, ktoré jednotky 

budú dotazované. Špecifickou formou zámerného výberu je kvótny 

výber, ktorý vychádza z predpokladu: ak je vytvorená miniatúra 

základného súboru, ktorá s ním bude zhodná z hľadiska niekoľkých 

zadefinovaných ukazovateľov, budú sa vo výsledku zhodovať i 

údaje, ktoré budú na tomto výberovom súbore výskumom získané. 

Skúsenosti ukazujú, že kvótny výber, i keď nemá matematický 

model, funguje dostatočne presne, pokiaľ sú dodržané jeho pravidla. 

Navyše je podstatne cenovo výhodnejší v porovnaní s  náhodným 

výberom. 

�� Pravdepodobnostný (náhodný) - vytvára sa tu výberový súbor 

pomocou presných matematických modelov, umožňujúcich taktiež 

zovšeobecnenie výsledkov s určitou presnosťou.  

 
Sekundárny výskum (desk research) je výskum, pri ktorom sú 

analyzované už dostupné dáta, skôr získané dáta vrátene štatistických 

dát a vnútropodnikových dát a dát slúžiacich pôvodne na iné účely.  
 
Marketingový výskum na Internete má svoje zastúpenie v oboch týchto 

základných  skupinách. Digitálne technológie a samotný Internet 

zväčšili množstvo sekundárnych informácií a zároveň výrazne rozšírili 

možnosti zberu primárnych dát. Internet je z tohto pohľadu veľakrát pre 

sekundárny výskum neoceniteľných zdrojom informácií. 

 

V prípade kvalitatívnych techník, resp. predovšetkým priamych  

a nepriamych techník, sa Internet celkom rýchlo etabloval ako médium 

pre realizáciu tzv. fokus skupín, ktoré budem rozoberať v nasledujúcich 

kapitolách.  

 

1.4 Kvantitatívny on-line výskum 
 



 Marketingový výskum na Internete je využívaný z veľkej časti ako 

metodológia, alebo nástroj kvantitatívneho výskumu. V porovnaní s 

kvalitatívnym výskumom na Internete, približne 80 percent všetkých 

výskumov realizovaných práve pomocou Internetu patrí práve do oblasti 

kvantitatívnej8 . 

 

 

1.4.1 Metódy on-line kvantiatívneho výskumu  
Nakoľko je demografia respondentov na Internete v porovnaní s 

demografiou pri bežných výskumoch pomerne malá, neustále tak 

dochádza k procesu formovania, logicky sa s týmto objavujú nové formy 

marketingového výskumu na Internete. Ma druhej strane je však málo 

pravdepodobné, že by sa v tejto oblasti v nasledujúcich rokoch 

uskutočnil závratný prevrat a vymyslelo niečo nové, prevratné. Trendom 

v súčasnosti je skôr vylepšovanie dizajnu výskumov a čo najväčšia 

efektivita využitia zozbieraných dát, napríklad i pre oblasť 

sekundárneho výskumu.  

Všeobecne existujú a sú v súčasnosti využívané v oblasti 

kvantitatívneho marketingového výskumu na Internete štyri základné 

metódy. 

 

1.4.1.1 Email dotazníky 
 

E-mail dotazníky,  alebo elektronická pošta. Táto služba je 

veľakrát spájaná ako synonymum pre samotný Internet. Je to 

jednoznačne najrýchlejšie oslovujúca služba, ktorú v súčasnej dobe 

Internet ponúka. Elektronická pošta nahrádza veľakrát telefónne čísla, 

čísla faxov i poštové adresy. 

 Pokiaľ ide o marketingový výskum na Internete, práve 

elektronická pošta bola k realizácii výskumných projektov využívaná 
                                                           
8 www.tnsinteractive.com, 12.12.2002 



ako prvá.  Či už šlo o projekty komunikujúce prostredníctvom Internetu, 

alebo cez podnikové interné siete Intranety. E-mail metóda, ktorá je 

obdobou klasického zberu dát poštovým spôsobom, má však období 

popularity v prípade výskumných techník dávno za sebou. 

Proces dotazovania prostredníctvom elektronickej pošty funguje 

na jednoduché báze. Najprv musí byť vytvorený dotazník, ktorý sa v 

momente,  kedy je pripravený, vloží do obsahu správy elektronickej 

pošty. Následne nato sú e-maily rozosielané na dopredu známe 

elektronické adresy. Respondenti sú po otvorení e-mailovej správy 

vyžiadaní o vyplnenie  

odpovedí priamo do už otvorenej správy a po tom zašlú už vyplnený 

dotazník späť na e-mailovú adresu, či už výskumnej spoločnosti, ktorá 

výskum uskutočňuje alebo na adresu osoby, ktorá je zodpovedná za 

tento výskumný projekt. Obdržané správy, vyplnené dotazníky následne 

na to môžu byť prepísané do klasických analytických programov, alebo 

sa automaticky zapisujú  do databázy. V súčasnosti  je veľa spoločnosti, 

ktoré ponúkajú už vytvorený software pre všetky tieto kroky, od 

vytvorenia správy 

s dotazníkom až po samotné vyhodnotenie9. 

E- mail dotazníky založené na obyčajnom texte sú pre 

respondentov jednoduchým spôsobom ako sa zapojiť do výskumu. 

Disponujú však aj obmedzeniami, ktoré sú vo fáze výberu správnej 

metodiky pre realizáciu marketingového výskumu veľakrát rozhodujúce. 

Akokoľvek môže výskumný pracovník upozorniť respondenta, aby  

vyplnil dotazník ľubovolným spôsobom, nikdy nebude zaručené, že 

respondent neoznačí odpovede mimo vyznačených miest , že nezvolí 

namiesto jednej  odpovede  hneď dve či tri , alebo že nedopatrením 

nevymaže celý blok otázok. Na druhej strane je pravdou, že sa 

výskumník môže, rovnako ako v prípade nesprávne vyplneného 

                                                           
9 Survey Internet (www.aufrance.com), Survey Said (www.surveysaid.com), Survey Select 
(www.surveyselect.com), Survey Solutions (www.perseus.com), Survey Tracker (www.surveytracker.com) 
 



papierového dotazníku, pokúsiť odpovede  respondenta interpretovať, 

potom sa však táto metóda značne predraží, vzhľadom k tomu, že je do 

celého procesu zapojený ľudský faktor. 

HTML e-mail dotazníky, v prípade, že sú všetci potenciálni  

respondenti vybavení  novšími e-mailovými klientmi, ktoré dokážu 

interpretovať jazyk HTML, potom môžu byť tieto problémy aspoň z časti 

eliminované využitím tzv. HTML e-mail dotazníkov . Správa je i naďalej 

posielaná ako text vložený do obsahu emailu, nakoľko HTML využíva 

predovšetkým štandardné textové znaky. Výhoda tohoto spôsobu je v 

tom že e-mailoví klienti interpretujú HTML kódy, ktoré dokážu 

respondentovi zobraziť dotazník v atraktívnejšej forme. Podstatnejšie je 

však, že výskumník  môže mať dokonalú kontrolu nad odpoveďami  

respondentov, nakoľko tieto môžu byť zaznamenané iba do dopredu 

zadefinovaných polí a v prípade, že je vyžadovaná ako odpoveď iba 

jedna z možností, iba jedna bude dotazníkom akceptovaná. HTML e-

mail dotazníky majú, na rozdiel  od  klasických e-mailových dotazníkov, 

sťaženú situáciu v tom, že zatiaľ nie sú až tak rozšírené. Posledný 

spôsob, ako môže byť e-mail využitý k zberu dát, je pre respondenta 

najmenej  užívateľsky prijateľný, čo sa nakoniec odráža i v konečnom 

percente vrátených dotazníkov. Prakticky to znamená, že je s e-

mailovou správou v prílohe zaslaný i súbor, ktorý môže reprezentovať  

súbory typu Word alebo Excel, ale i špeciálny dotazníkový software. 

Respondent si tento súbor otvorí a do dopredu zadefinovaných polí 

vyznačí svoje odpovede. Jednoduchšie pre respondenta i z 

výskumného hľadiska je vyplňovanie odpovedí do dotazníkového 

programu, ktorý už so svojou formou podobá WWW dotazníkom. Je tu 

umožnená väčšia personalizácia voči respondentovi, zvyčajne sa tu 

vyskytujú filtre. I tu sa však objavuje viacero problémov. Pokiaľ je 

dotazník vo forme Word alebo Excel prílohy, veľmi často sa stáva, že 

nie všetci respondenti majú tieto programy  na svojich počítačoch 

nainštalované. Navyše  je pre veľa užívateľov problematické vyplniť 



správne odpovede, a následne na to súbor uložiť a odoslať späť ako 

prílohu v elektronickej pošte.  

V prípade dotazníkového software je nebezpečenstvo v tom, že 

keď je dotazníkový program vytvorený pre platformu PC, nemôže byť 

zobrazený užívateľmi, ktorí využívajú platformu Macintosh a naopak. 

Môže byť však dotazníkový software vytvorený pre obe platformy, 

objavujú sa tu však ďalšie nákladové položky.  Navyše, i keď bude 

program spustený iba na  PC, môže sa objaviť množstvo 

nepredvídateľných okolností, ktoré môžu spôsobiť, že respondent 

dotazník ani neuvidí. Môžu nastať problémy i s veľkosťou posielaného 

súboru, ktorý veľakrát presahuje hranicu 1 MB a ktorý nemusí byť 

stiahnutý vybraným respondentom. Vzhľadom k týmto problémom 

väčšina výskumných projektov, ktoré využívajú  ku zberu dát 

elektronickú poštu sú uskutočňované na jednoduchej textové báze. 

Pri pohľade na elektronický spôsob dotazovania z pohľadu dĺžky 

dotazníka neodporúča sa rozosielať správy s viac ako dvadsiatimi 

otázkami.  

 

1.4.1.2 WWW dotazníky  
 

Najbežnejším a najrozšírenejším spôsobom kvantitatívneho 

marketingového výskumu na Internete predstavujú v súčasnej dobe  

WWW dotazníky, dotazníky ktoré sú samotnými WWW stránkami. 

WWW metodika dotazovania dovoľuje využívať všetky prvky súčasného 

dotazovania, každý dotazník je možné prispôsobiť presne podľa 

odpovedí a podľa správania sa jednotlivého respondenta. Ide o spôsob 

randomizácie otázok10, rotácie11 a možnosti filtrovania12. Navyše WWW 

dotazníky umožňujú zobrazovanie obrázkov a čoraz viac sa začína 
                                                           
10 Priebeh pri ktorom sa určité alternatívy odpovedí zobrazujú v náhodnom poradí, aby každá 
alternatíva mala rovnakú možnosť byť vybraná 
11 Priebeh, pri ktorom sa určité alternatívy odpovedí zobrazujú v zamenenom poradí, aby každá 
alternatíva mala rovnakú možnosť byť vybraná 
12 Otázka, ktorá rozvetvuje priebeh odpovedí respondenta v závislosti na jeho odpovedí 



využívať i multimediálna možnosť pri prehrávaní zvukových a video 

ukážok. Multimediálne možnosti sú zatiaľ využívané zatiaľ iba pri 

respondentoch, ktorí sú v okamžiku dotazovania pripojení na Internet 

inou formou, než klasickými telefónnymi linkami. Z pohľadu  

slovenského užívateľa sa zvuky a videá pre výskumné projekty zatiaľ 

nevyužívajú. Je iba otázkou času, kedy sa tento trendový výskumný 

prvok začne aplikovať i u nás. V prípade zvolenie výskumnej techniky 

WWW dotazníkov, je nutné brať do úvahy nasledovné body. Server, na 

ktorom je samotný dotazník umiestnený, musí mať dostatočnú 

výkonnosť, aby zvládol prístup niekoľkých respondentov naraz. 

Samotný  dotazník by mal byť v každom prípade optimalizovaný pre 

všetky Internetové prehliadače, ktoré sú na trhu. Malo by sa tiež 

pamätať na bezpečnosť pri prenose dát. 

V prípade WWW dotazníkov dochádza k deleniu na dva základní druhy.  

 

�� statické dotazníky 

�� aktívne dotazníky 

 

Jednoduchšiu formu pre realizáciu predstavujú statické dotazníky,  

ktoré sú pri výskume zobrazené každému respondentovi rovnako,  bez 

ohľadu, ako priebežne zodpovedá otázky. Z hľadiska výskumov je 

omnoho zaujímavejšou technikou, ktorá dokáže naplno využiť 

programovacie jazyky HTML a Java Script13 , predstavujú aktívne 

dotazníky, ktoré sú presne prispôsobované  reakciám respondentov. 

Každá stránka takéhoto dotazníka je generovaná na základe činnosti 

aktívneho scriptovacieho jazyka (PHP14, CGI15, ASP16), presne podľa 

                                                           
13 Jazyk bežiaci na strane klienta, ktorý rozširuje  možnosti HTML. Pokiaľ prehliadač nepodporuje Java 
Script, výsledok scriptu nebude zobrazený 
14 Interpretovaný scriptovací jazyk, tzn., že pre spúšťanie  scriptov  (zdrojových textov) je nutný externý 
program (interpreter), ktorý tieto scripty vykoná. Samotné scripty sú zapísané v HTML súbore, kde 
potom interpreter PHP namiesto pôvodného scriptu zapíše jeho výsledok, tzn., že klientovi sa dostane 
vždy čistý HTML kód, čiastočne alebo úplne vyprodukovaný scriptom 
15 často používaný prístup pre tvorbu dynamických www stránok 
16 Textové dokumenty obsahujúce normálne HTML príkazy, do ktorých sa navyše vkladá kód, ktorý sa 
pri aktivácii stránky spustí na strane serveru. Klient tak obdrží čistý HTML kód 



dopredu nadefinovaných príkazov, bežne sa tu využíva rotácia, filtre a 

otázky môžu byť kladené náhodne. V oboch prípadoch sú odpovede 

respondentov uchovávané v ich prehliadačoch a v okamžiku, kedy je 

vydaný príkaz k odoslaniu, prehliadač odošle odpovede ako jeden 

súbor informácií na server, kde následne na to dochádza  k uloženiu 

odpovedí do databáze, prípadne k ďalším už analytickým procesom. 

Odosielanie  týchto súborov môže byť uskutočňované dvoma spôsobmi. 

Internetový prehliadač buď vyvolá tzv. CGI script alebo podobný 

program na hostiteľskom serveri  a odošle dátový súbor na server. V 

opačnom prípade prehliadač pošle na hostiteľský server prijaté dáta 

pomocou elektronickej pošty. Po prijatí tejto správy špecifický program 

vyselektuje dáta z elektronickej pošty a začne sa správať rovnako, ako 

v prípade scriptovacích jazykov. Na rozdiel od e-mailovej metódy je v 

prípade WWW dotazníkov takmer vždy zaručené správne a úplné 

vyplnenie, nakoľko respondent nemá možnosť odpovedať do iných, než 

dopredu zadefinovaných polí.  

 

Navyše, sa dá aspoň  čiastočne zabrániť opakovanému zapojeniu 

rovnakých osôb. Napomáha k tomu niekoľko technológií. Jednou z 

možností, ako eliminovať tých, ktorí by sa pokúsili vyplniť výskumný 

dotazník niekoľko krát, je vygenerovanie unikátnej WWW adresy s 

dotazníkom pre každého respondenta. 

 Spolu so zapojením tzv. cookies je potom málo pravdepodobné, že 

by sa jednej osobe podarilo zúčastniť sa rovnakého výskumu niekoľko 

krát.  

 

1.4.1.3 POP UP metóda 
 

Ďalšou on-line kvantitatívnou metódu, ktorá je využívaná hlavne 

pre výskumy na dopredu zadefinovanom WWW projekte, alebo na 

definovanej vzorke dotazovaných, predstavujú tzv. pop-up okna. 



Ak napríklad klient, ktorý prevádzkuje on-line obchod s potravinami, 

chce zistiť, ako sú  návštevníci jeho stránok spokojní so službami, ktoré 

ponúka a čo by prípadne radi uvítali v ponuke tovaru. Nakoľko klient 

nedodá zoznam kontaktov, elektronických adries svojich zákazníkov, 

musí sa uskutočniť dotazovanie priamo na WWW stránkach 

spomínaného on-line obchodu. Aby bola zaručená náhodnosť vybranej 

vzorky, bude pre vlastný on-line výskum využitá práve Pop-up 

metodika. Znamená to, že každému  n-tému návštevníkovi alebo každej 

n-tej návšteve stránok sa buď pri vlastnom príchode na on-line obchod 

alebo pri odchodu z nej objaví na obrazovke ďalšie okno menšieho 

formátu, ktoré návštevníka - respondenta vyzve k účasti na krátkom 

výskume. Ten je následne po kliknutí na príslušný  odkaz buď odkázaný 

na novú stránku, ktorá už väčšinou býva klasickej  veľkosti alebo celý 

výskum prebieha a otvorenom pop-up okne. V podstate ide o klasický 

WWW dotazník, ktorý môže byť použitý  buď v statickej alebo aktívnej 

podobe. Dáta, ktoré sú výstupom tejto metodiky, bývajú zväčša  z 

výskumného hľadiska omnoho cennejšie ako dáta zozbierané e-mail 

spôsobom, nakoľko je v tomto prípade možné osloviť celú skupinu 

užívateľov, pi napriek tomu sa tu objavuje veľká neúspešnosť v 

prvotnom oslovovaní respondentov. Efektívne využitie pop-up metódy je 

v súčasnej dobe komplikované tím, že sú pop-up okna spájané s 

nevyžiadanou reklamou na stránky erotických serverov, a preto tieto 

okná automaticky zatvára, bez toho aby sa stačila načítať a zobraziť na 

monitoroch respondentov. Sú tu ale i ďalšie ťažkosti . Konkrétne v  

Spojených štátoch je veľa spoločností, ktoré pop-up okná na svojich 

stránkach nepovoľujú. Navyše k tomu, napríklad pri realizácii výskumu 

pre spoločnosť A, je takmer bezpredmetné domnievať  sa, že by bolo 

možné využiť pre takýto výskum pop-up oslovenia na stránkach 

najväčšieho konkurenta spoločnosti A, spoločnosť B. Preto sa v 

takýchto prípadoch používa k upútavaniu pozornosti respondentov, ktorí 

sú cieľovou skupinou pre dané výskumy, tzv. on-line reklamu, ktorá má 



najväčšiu formu v reklamných prúžkoch - banneroch, ktoré sú 

umiestňované na stránky, kde sa nachádza potenciálna skupina 

respondentov. Pri využití tejto metódy musí byť braná do úvahy tiež 

skutočnosť, že náhodný výber súboru môže prebiehať na základe 

návštev, alebo prístupov, prípadne na základe vlastných návštevníkov. 

Vzhľadom k tomu, že je potom vyberaná každá n-tá návšteva, alebo n-

tý návštevník, je veľmi  pravdepodobné, že aktívny návštevníci budú v 

konečnom výberovom súbore zastúpený vo veľkom množstve. Zhrnutie 

najzákladnejších predpokladov pre úspešnú realizáciu pop-up 

výskumov: 

 

�� Pop-up okna by mali byť rozmerovo limitované a nikdy by nemali 

prekrývať celú obrazovku 

�� Pop-up okno môže obsahovať WWW dotazník, avšak odporúča sa  

využívať ich hlavne k presmerovaniu na dotazník, ktorý bude už na 

samostatnej WWW stránke. 

�� Pokiaľ má byť dosiahnutý vysoký stupeň úspešnosti, odporúča sa  

ponúknuť respondentov za zapojenie sa do výskumu nejaká 

odmena. V prípade, že ak nejde o finančné vyrovnanie, tak by mala 

byť ponúknutá odmena, ktorá bude vhodná ako pre mužov, tak i pre 

ženy. V opačnom prípade by totiž mohlo dôjsť  k tomu, že by boli v 

konečnom výberovom súbore iba muži, nakoľko by bola za účasť vo 

výskumu ponúknutá  napríklad súprava skrutkovačov.  

�� S každým pop-up oknom by mala byť použitá cookie technológia, 

ktorá zaručí, že sa každý môže zapojiť do výskumu iba raz 

�� Pokiaľ má byť vytvorený pozitívny vzťah s respondentmi, úvodné 

informácie v pop-up okne by mali obsahovať odpovede na otázky, 

kto výskum uskutočňuje, pre koho je výskum určený, nemala by 

chýbať zmienka o prípadnej odmene a v neposlednej rade je tiež 

dôležité spomenúť o tom, koľko tento výskum zaberie respondentom 

času 



�� Pre pop-up výskumy, ale i pre všetky on-line kvantitatívne výskumy 

by malo platiť pravidlo, že by nikdy nemali byť dlhšie ako 10 minút 

�� Pop-up technika by mala byť vždy náhodnou. Každý užívateľ by tak 

mal mať rovnakú šancu pre oslovenie a vybranie. V tejto súvislosti 

môže byť využitá n-tá technológia (napr. každý 100 návštevník) 

alebo výber, ktorý bude založený na čase (pop-up okno sa napríklad 

zobrazí každému, kto vstúpi na WWW stránku každú 5 minútu). 

Respondent môže byť pop-up výzvou oslovený buď pri príchode na 

príslušné WWW stránky alebo v okamžiku, keď odchádza. Tretia 

možnosť je tzv. časový spínač, ktorý aktivuje pop-up okno až po 

určitom časovom úseku. Pri aplikácii na vlastných skúmaných 

projektoch sa vždy musí brať ohľad na to, o jaký WWW projekt sa 

jedná.  

�� Každá strana dotazníku by vždy mala obsahovať maximálne 3 

otázky 

�� V okamžiku, kedy respondent ukončí proces odpovedania, mal by 

byť opäť presmerovaný na stránky, s ktorých sa do výskumu zapojil  

�� Respondenti by mali mať vždy šancu kontaktovať tých, ktorí realizujú 

daný výskum. Preto sa odporúča na koniec dotazníku spoločne s 

poďakovaním za účasť uviesť taktiež aspoň elektronickú adresu 

kompetentnej osoby aprípadne organizácie 

�� Odporúča sa taktiež dávať veľký pozor v záležitostiach gramatických 

chýb a vzhľadu dotazníku. Respondenti, resp. užívatelia sú veľmi  

všímaví a v okamžiku, keď nájdu chyby, alebo v prípade, že majú 

pocit, že je podceňovaná ich inteligencia, dokážu svoje názory 

prejaviť veľmi svojráznou formou. Všetky on-line výskumy musia byť 

preto podané zrozumiteľne, aby im rozumela celá populácia . 

 
 
 
 



1.4.1.4 WWW ankety 
 

Posledným spomínaným spôsobom kvantitatívneho zberu dát na 

Internetu sú WWW ankety. Ide asi o najjednoduchší spôsob, ako získať 

potrebné dáta. Potrebná dáta však v tomto prípade predstavujú 

odpovede zväčša na jednu otázku, ktorá je umiestnená niekde medzi 

ďalšími informáciami na WWW stránke. Dáta navyše veľakrát nemajú 

vypovedajúcu hodnotu, nakoľko na dopredu nadefinované jednoduché 

otázky môže odpovedať ktokoľvek. Navyše nie je isté či dotyčná osoba 

odpovedala iba raz alebo viackrát. Z pohľadu samotných 

prevádzkovateľov serverov sú  však ankety s jednou otázkou 

obľúbeným prvkom, ktorý vytvára ich  stránky interaktívnejšie a 

pútavejšie. Je možné preto konštatovať, že sa pre vlastný on-line 

výskum tato praktika nevyužíva. I keď to nie je pravidlom, WWW ankety 

sa dajú využívať pri výskumoch verejnej mienky, alebo v prípade, že má 

klient pre oblasť výskumu minimálny rozpočet. 

 

1.4.2 Výhody  a nevýhody metód on-line kvantitatívneho výskumu 
 

On-line výskum, disponuje niekoľkými pozitívnymi ale i 

negatívnymi vlastnosťami. Každá má svoj význam a hodnotu.17  

 
Čas 

Rýchlosť, s ktorou sa dá dotazník vytvoriť, vyzvať respondentov k 

účasti na výskume a nakoniec i zozbierať dáta, je jednou z 

najpodstatnejších vlastností, ktoré Internet súčasnému marketingovému 

výskumu ponúka. Internet s on-line výskumami naplno nahrádza 

klasické postupy tlačenia, rozosielania a kódovania vyzbieraných dát. 

Tie sú už totiž obdržané v elektronickej podobe, a následne za pomoci 

                                                           
17 Tomek, I.:Výskum trhu a verejnej mienky, Interné materiály TNS, 2000 



štatisticko-analytického software je možné mať dáta k dispozícii v 

priebehu niekoľkých hodín od vytvorenia dotazníku. 

 

Cena 

Druhým faktorom, ktorý zohráva pri voľbe on-line metodiky dôležitú 

úlohu je cena. Marketingové výskumy na Internete šetria nielen čas, ale 

i rozpočet spoločnosti ktoré sa pre túto formu rozhodnú. Sú tu nulové 

náklady na tlačenie, rozosielanie, náklady sa taktiež podstatne znížia 

tým, že do celého procesu nie sú zapojení anketári a tí, ktorí dáta 

kódujú (neplatí to v prípade, že sú v dotazníkoch použité otvorené 

otázky). Len veľmi ťažko sa odhaduje, o koľko percent je on-line 

metóda lacnejšia než klasické postupy, i tak sa však neoficiálne udáva 

približne že o  40-45 % (toto neplatí pri on-line kvalitatívnom výskume, 

kde je cena nižšia približne o 25 %). 

 
Zásah ťažko dosiahnuteľných skupín populácie 

Ako príklad možno uviesť modelovú situáciu. Klient pôsobiaci vo 

farmaceutickej oblasti by chcel na trh uviesť v priebehu krátkej doby 

nový výrobok, predtým však potrebuje zistiť názory diabetikov na téma 

ich životného štýlu. Pokiaľ by sa respondenti - diabetici dotazovali  

telefonickými rozhovormi, i v prípade, že by bola využitá metóda  

snowballingu18 , trvalo by veľmi dlho, než by sa dosiahol dostatočný 

počet respondentov. Cena by pri tom nebola taktiež zanedbateľná. V 

prípade ponuky výskumnej agentúry klientovi on-line metodiku, môže 

byť celý proces spracovaný v priebehu niekoľkých dní. Dotazovanie 

respondentov sa uskutoční na Internete, kde je množstvo Internetových 

stránok pre diabetikov. Jediné, čo je nutné uskutočniť, je vytipovať 

správne diabetické WWW projekty, následne na nich výrazným 

                                                           
18 Výberová metóda pre oslovenie a získanie obtiažnych populácií alebo výberových súborov. Prebieha 
tak, že ak je nájdený adekvátny a vyhovujúci respondent, je požiadaný o poskytnutie ďalších kontaktov 
na osoby, ktoré by taktiež vyhovovali dopredu zadefinovaným požiadavkám. 
 
 



spôsobom upozorniť o výskume a spočítať vyplnené dotazníky. Ide 

jednoznačne o fiktívny a ideálny prípad. V praxi to také jednoduché nie 

je, avšak i napriek tomu dokáže Internet osloviť pre výskumy také 

cieľové skupiny, ktoré by sa ťažko oslovovali klasickými metódami. 

 
Multimediálne možnosti 

Ako už bolo spomenuté v súčasnej dobe sa na Slovensku 

multimediálne vymoženosti, ktoré Internet ponúka v on-line výskumoch 

moc nevyužívajú, je však otázkou času, kedy budú mať respondenti 

možnosť byť zapojení do výskumných projektov obohatených o video 

alebo audio ukážky. Najväčším brzdiacim faktorom v otázke 

plnohodnotného využívania multimediálních prvkov na Internetu je stále 

ešte veľká penetrácia užívateľov ktorí sa na Internet pripájajú 

prostredníctvom klasickej telefónnej linky, taktiež je vo veľkej miere 

obmedzená rýchlosť prenosu dát.  

 
Flexibilita 

Často prehliadanou a zabúdanou výhodou on-line techník je určite tiež 

veľká flexibilita v zasahovaní do výskumov, ktoré sa nachádzajú už vo 

fáze zberu dát. Predstava toho, že sa výskumná agentúra alebo klient 

rozhodne zmeniť či pridať otázku do už prebiehajúceho výskumu, je u 

klasickej   face to face metódy a u telefonického dotazovania vcelku 

obtiažne a takmer vylúčené. Pokiaľ sa však výskum realizuje na 

Internete, zmena designu a skladby dotazníka môže byť otázkou 

niekoľkých minút. 

Na druhej strane popri výhodách existujú i nevýhody on-line 

kvantitatívneho výskumu. Najväčšou nevýhodou on-line výskumov je už 

spomínaná penetrácia Internetu. Na on-line populáciu by sa malo 

prihliadať, ako na špeciálny súbor a vždy musí byť ako špeciálny súbor 

interpretovaná. Pokiaľ je z on-line populácie vybraný špecifický 

segment, v tomto prípade napríklad tí, ktorí pracujú v oblasti 

informačných technológií, je veľmi pravdepodobné, že sa percento 



prístupu k Internetu u týchto ľudí bude pohybovať vysoko a taktiež už 

nebude potreba údaje resp. dáta z výskumov uskutočnených na tejto 

skupine interpretovať ako dáta súboru, ktorý sa od  off-line výskumu 

nijak nelíši. Druhá skutočnosť, ktorá svojím spôsobom prekáža reputácii 

on-line výskumov, je ten fakt, že sa môže iba s ťažkosťami ustrážiť, že 

na on-line formu dotazníku odpovedali tí, ktorí o to boli požiadaní. Môže 

sa stať, že do výskumu vyzvaný muž stredného veku s vysokoškolským 

vzdelaním, ktorý býva vo veľkom meste. Napriek tomu môže na 

dotazník odpovedať jeho staršia dcéra, ktorá má iba stredoškolské 

vzdelanie a býva napríklad v malom meste. On-line výskumy so svojou 

podstatou vyvolávajú tému anonymity, ktorá je vo veľa prípadoch 

prínosom, nakoľko sú respondenti prostredníctvom svojich počítačov 

omnoho  otvorenejší v súvislosti s určitými témami, na druhej strane 

môže byť anonymita veľakrát na škodu. Obdobný problém sa vyskytuje 

aj pri klasických výskumov, alebo pri telefonických rozhovoroch, kde je 

však anonymita potlačená hlasovým kontaktom. Anonymita predstavuje 

veľký problém pre on-line kvalitatívnu oblasť, pretože nie je zaručené, 

že pri odpovedaní nie je respondent ovplyvnený napríklad za jeho 

chrbtom stojacou ženou. Medzi prvé pokusy o kontrolu identity 

respondentov patrí využitie prenosu obrazu, kde má mať respondent 

nainštalovaný na svojom monitore optické zariadenie, ktoré je schopné 

prenášať obraz a zvuk. Táto technológia vyžaduje hlavne zo strany 

účastníkov výskumu kvalitné pripojení k Internetu, nakoľko dochádza k 

prenosu veľkého množstva dát. Využitie tejto techniky napríklad v 

Slovenskej republike je vzhľadom  k väčšine užívateľov Internetu, ktorí 

sa pripájajú klasickou telefónnou linkou, takmer nereálne. Ako ďalšiu z 

nevýhod možno uviesť situáciu, keď si respondent omylom vymaže zo 

svojho e-mailového účtu či už samotný dotazník, alebo prípadne výzvu 

k účasti na výskume. Všetky tieto  problémy  v prípade on-line výskumu 

nemusí vždy vyvolať iba ľudský faktor. Vzhľadom k tomu, že prevažnú 

časť operácií spracúvajú počítače, hrozí nebezpečenstvo vo forme 



poruchy služieb, ako na strane pripojenia  na Internet, čo je nevýhoda 

hlavne pri priebehu on-line focus skupín, tak i na strane serverov, na 

ktorých sú aplikácie umiestnené. 

 

1.5 On-line výskumy a výberový súbor 
 
Najdôležitejším problémom pri on-line výskumoch je definícia 

výberového súboru. Výberové súbory sa dajú rozdeliť do troch 

kategórií:19 

�� Neobmedzené výberové súbory 

�� Filtrované výberové súbory 

�� Kontrolované výberové súbory 

 
Neobmedzené výberové súbory 

Na neobmedzené, alebo samo-výberové súbory možno prihliadať z 

pohľadu kvantitatívneho výskumu i z pohľadu metodológie kvalitatívnej. 

Pri neobmedzených výberových súborov  sa môže prebiehajúceho 

kvantitatívneho on-line výskumu zúčastniť každý. Štruktúra takéhoto  

výberového súboru máva však slabú vypovedajúcu schopnosť. Tento 

prípad samo-výberových súborov  je možné prirovnať k vytlačeným 

dotazníkom v časopisoch prípadne novinách, kde majú vyhodnotené 

dáta veľmi malú hodnotu. Navyše miera úspešnosti zapájania sa 

respondentov do takýchto on-line výskumov býva často veľmi malá. V 

prípade, že je za účasť vo výskume sľúbená určitá odmena, množstvo 

zapojených užívateľov do takýchto projektov stúpne. Motivácia 

respondentov je jedným z najdôležitejších prvkov on-line metodológie. 

Pri kvalitatívnych výskumoch sa, vzhľadom ku svojej podstate, naopak 

pre výberové súbory neobmedzená výberová technika používa veľmi 

často. 

 
                                                           
19 Tomek, I.:Výskum trhu a verejnej mienky, Interné materiály TNS, 2000 
 



 
Filtrované výberové súbory 

Filtrované výberové súbory dokážu prispôsobiť a upraviť 

reprezentatívnosť  samo - vybraných respondentov na základe kvót 

založených na žiaducich charakteristikách súboru. Charakteristikami sú 

často základné                 socio-demografické údaje, ako je napr. vek, 

pohlavie alebo veľkosť bydliska. Určitú úlohu v definovaných 

charakteristikách zohrávajú i kritéria spotrebného správania sa. 

Dotazníky pre filtrované výberové výskumy typicky využívajú otázky, 

ktoré určia , či je konkrétny dotazník vhodný pre daného respondenta. 

Niektoré WWW dotazníkové aplikácie dokážu na základe niekoľkých 

odpovedí respondenta vyrátať oblasť výskumu, ktorá je pre danú osobu 

najvhodnejšia. 

 
Kontrolované výberové súbory 

Kontrolovaný výber sa využíva pre zacielenie populácie na výskumy, 

ktoré vyžadujú veľkú kontrolu nad štruktúrou a vzhľadom k 

dotazovanému  výberovému súboru. Respondenti sú v takomto prípade 

získavaní  najčastejšie prostredníctvom Internetu, kde vznikajú za 

účelom kontroly nad výberovými súbormi tzv. on-line panely. Taktiež sa 

môže k osloveniu využiť telefonický kontakt, klasické oslovenie poštou, 

osobné stretnutie, alebo elektronická pošta, prípadne sa využívajú 

zoznamy, ktoré dodajú sami klienti výskumov. Kontrolované súbory sú 

ideálne pre aplikácie, kde už  existujú databázy pre oslovenia 

prípadných respondentov. Ako príklad možno uviesť výskum na tému 

spokojnosť  klientov  s vybraným produktom alebo službou, kde bude 

pre zostavenie výberového súboru využitá už existujúca databáza 

zákazníkov a klientov. 

 
Prostriedky a metódy pre tvorbu on-line výberových súborov 

 V súčasnosti  sa využíva k vytváraniu výberových súborov pre on-

line výskumné projekty päť základných metód : 



�� Dopredu nadefinované zoznamy - klientov, zamestnancov, 

užívateľov atd. 

��  Technológia zachytenia, napr. Pop-up metóda s náhodnými 

intervalmi výzvy 

�� Výzvy k účasti na výskume prostredníctvom on-line reklamy 

�� On-line panely respondentov 

�� Off-line získavanie respondentov  - prostredníctvom telefónu, 

poštou, osobne 

 

O využití dopredu nadefinovaných zoznamov,  pop-up metódy, on-line 

reklamy a off-line získavaniu respondentov bolo už spomenuté v 

predchádzajúcom texte z toho dôvodu sú ďalej popísané už iba tzv. on-

line panely. 

 
On-line panely 

Množstvo výskumných spoločností20 sa v súčasnosti snaží zostaviť, 

alebo vybudovať vlastný on-line panel respondentov, ktorý by mohol byť 

využívaný pre samotné výskumy, a to hlavne z pohľadu cieleného 

výberu súborov. Ďalšiu podstatnú výhodu predstavuje skutočnosť, že s 

on-line panelmi sa čiastočne vytráca spomínaný prvok neistej identity 

respondenta. Na druhej strane, dobré on-line panely majú určité nároky, 

so všetkými respondentmi musí byť neustále udržiavaný kontakt, malo 

by dochádzať ku pravidelnému získavaniu nových členov a naopak tí, 

ktorí sa na opakované výzvy nezapojili do výskumov, by mali byť z 

panelu vylúčení. Vytváranie  takéhoto panelu je síce náročné a značne 

nákladné, pokiaľ sa však podarí do panelu získať všetky dôležité socio-

demografické skupiny užívateľov  Internetu, jeho význam sa stáva 

neoceniteľný. 

Množstvo on-line panelov, ktoré vznikali od roku 1995, prešlo 

výrazným nárastom, mnoho z nich ale taktiež zažilo úpadok 

                                                           
20 Harris Interactive, NFO interactive, NPD, Greenfield Online, Cyber Dialogue, TNS 



resondentského centra. Fakt, že sa raz podarí získať respondenta do 

panelu, totiž neznamená, že tam vydrží i do budúcnosti. Avšak i v 

prípade on-line panelov sa môžu vyskytnúť problémy. Jedným  z nich 

tvoria tzv. respondenti profesionáli, ktorí sa za vidinou osobného 

prospechu registrujú do každého podobného projektu a následne na to 

vyplňujú dotazníky s takmer stopercentnou presnosťou. Tento jav sa 

týka zatiaľ iba Spojených Štátov a západnej Európy, kde je pokiaľ ide o 

on-line panely z čoho si vyberať. 

V prípade Slovenskej republiky a o on-line panelov, je zrejmé, že 

vzhľadom k možnej penetrácii Internetu a nakoniec i vzhľadom k 

celkovému počtu obyvateľov, budú mať ťažko šancu  uspieť na trhu 

všetky projekty tohoto typu. S prvým on-line panelom začala v roku 

1999 jedna z najväčších  a najvýznamnejších výskumných spoločností 

na trhu, Taylor Nelson Sofres Factum. On-line panel s názvom iPanel 

(Internet Panel) si do tejto doby  vybudoval dominantné postavenie na 

Slovenskom trhu. Bližšie sa spoločnosťou bude zaoberať druhá 

kapitola.  

 
Získavanie  respondentov pre on-line výskumy 

Spôsob, ako získať a zapojiť respondentov do on-line výskumných 

projektov je viacero.21 Pre každú výskumnú spoločnosť, ktorá sa 

rozhodne pre rozšírenie svojho portfólia o on-line sekciu, alebo 

prípadne pre tie subjekty, ktoré sa venujú on-line metodike, je proces 

vlastného získavania veľakrát jedným z najväčších problémov. V 

súčasnosti je s každým dňom čím ďalej  tým náročnejšie potenciálnych 

respondentov osloviť a presvedčiť k účasti, či už k registrácii do panelu, 

alebo následne na to o zapojenie sa do jednotlivého výskumu. 

Najvhodnejší prostriedok pre získanie respondentov  predstavuje 

Internet. Nielen, že sú pre prípadné oslovenie k dispozícii  takmer všetci 

užívatelia, ale navyše je možnosť presne zacieliť požiadavku týkajúcu 

                                                           
21 Tomek, I.:Výskum trhu a verejnej mienky, Interné materiály TNS, 2000 



sa dopredu nadefinovaných socio-demografických veličín. V  začiatkoch 

sa pri on-line výskume respondenti získavali prostredníctvom   on-line 

reklamy, alebo na základe odkazov umiestnených na WWW stránkach. 

Táto možnosť sa využíva i v súčasnosti. Klasická bannerová reklama 

však za posledný rok stratila svoju hodnotu, nakoľko jej úspešnosť, 

pokiaľ sa meria v tzv. click through rate sa dostala na hodnoty v 

niektorých prípadoch i pod 1%. Inou alternatívou je využitie obyčajných 

textových, alebo čiastočne grafických odkazov,  s úspešnosťou je to 

však podobné. I napriek tomu to boli práve tieto techniky, ktoré to 

dokázali vo svoj prospech využiť v období, keď boli užívatelia ešte 

neskúsení ide o spoločnosti ako  napr. Harris Interactive alebo 

Greenfield Online. Touto formou tak vznikli prvé veľké on-line panely,  

ktoré v súčasnosti zhromažďujú i niekoľko  miliónov užívateľov 

ochotných a pripravených sa zapojiť do akýchkoľvek  výskumných 

projektov. 

Druhý, spomenutý kanál, tvorí e-mail marketing. Ten ponúka dva 

základní modely: 

�� tzv. "opt-in" e-mailové zoznamy, ktoré sú  k prenajatiu alebo na 

predaj 

�� tzv. "opt-in" e-mailové panely 

 

E-mailové zoznamy 

Elektronická pošta je s neustálym zvyšovaním počtu užívateľov  

Internetu bezkonkurenčne najideálnejším prostriedkom pre oslovenie. 

Pokiaľ sú však užívatelia oslovení na základe kúpených, alebo 

prenajatých  e - mail zoznamov, vytvára sa hrozba, ktorá môže byť 

identifikovaná pojmom "spam", alebo nevyžiadaná pošta. Užívatelia sa 

s postupom času stávajú čoraz viac a viac citlivejší v otázkach ich 

súkromia, a preto nie je  táto forma získavania respondentov veľmi  

obľúbená  

 



E-mailové panely  

Určitou alternatívou ku kúpe alebo prenájmu anonymných e-

mailov môžu byť zoznamy, ktoré disponujú iba tými užívateľmi, ktorí 

majú záujem byť informovaní či už o produktoch alebo službách. Po on-

line reklame, kam možno zaradiť taktiež získavanie respondentov za 

pomoci  Pop-up metódy, a e-mail marketingu, budú mať silnú pozíciu 

taktiež dáta konkrétnych spoločností, ktoré budú mať k dispozícii vo 

vzťahu so svojím pôsobením či už v oblasti e-commerce prípadne pri 

jednoduchej WWW prezentácii. Tieto panely by sa mohli stať v 

budúcnosti prostriedkom, ktorý pomôže jednoduchou cestou 

spoločnostiam k väčšiemu porozumeniu potrieb ich zákazníkov. 

Predpokladá sa, že sa s vývojom a evolúciou  Internetu budú neustále 

objavovať nové spôsoby pre oslovovanie  respondentov. Musí však 

neustále platiť, že on-line získavanie respondentov musí vždy 

vyžadovať obozretné plánovanie a vhodný kanál pre oslovenie  kanál, 

pokiaľ má byť úspešné. 

 
1.6 Kvalitatívny on-line výskum  
 

Nakoľko je Internet využívaný prevažne pre kvantitatívne 

výskumné metódy, svoje miesto si začína dobývať i na poli výskumu 

kvalitatívneho. Práve kvalitatívna on-line metóda, vyvoláva v 

posledných mesiacoch  rozličné diskusie u takmer každého, ktorí majú 

s touto oblasťou  marketingového výskumu čosi spoločné. Internet je 

schopný ponúknuť  kvalitatívnemu výskumu množstvo užitočného a 

prínosného. Nie je však možné konštatovať, že by mohol v plnom 

rozsahu nahradiť klasické napríklad focus skupiny alebo iné off-line 

kvalitatívne metódy. On-line kvalitatívny výskum je síce založený na 

rovnakom princípe ako off-line metódy, avšak má, a asi bude dlho mať, 

mnoho nevyriešených problémov. Skôr je predpoklad že by tak mala 

medzi off-line a on-line prostredím vzniknúť symbióza a mali by sa 



navzájom dopĺňať . Na prvý pohľad sa zdajú byť on-line focus skupiny 

nie tým najideálnejším riešením, avšak existuje skutočnosť, že za 

pomoci Internetu je možno osloviť a získať tie skupiny populácie, ktoré 

sú za normálnych okolností neprístupné výskumu. On-line prostredie 

tak napríklad dokáže sprostredkovať názory osôb, ktoré sú časovo 

zaneprázdnené, poprípade ľudí ktorí by neboli schopní sa z určitého  

dôvodu do štúdia dostaviť. Kvalitatívny on-line výskum má, rovnako ako 

pri klasickej podobe, niekoľko foriem a praktík. Ide predovšetkým o on-

line focus skupiny (focus groups), e-mail skupiny (e-mail groups), 

hĺbkové         e-mail rozhovory (e-mail in-dephts) a v poslednej dobe 

formu on-line brain-stormingu. V každom prípade je nutné vybrať práve 

tú správnu formu výskumu, zvolenú na základe témy výskumu a na 

počte zúčastnených respondentov. V prípade on-line kvalitatívneho 

výskumného procesu sa navyše môže objaviť téma "načasovania". Z 

tohoto pohľadu sa môze kvalitatívny výskum uskutočňovať synchrónne, 

alebo asynchrónne. Prípadne kombinácia týchto dvoch spôsobov. 

Forma, pre akú sa výskumná spoločnosť z možností synchrónnej a 

asynchrónnej rozhodne, dokáže zásadným spôsobom ovplyvniť priebeh 

celého výskumu. 

 
1.6.1 On-line focus skupiny, synchrónne 
 

Synchrónne focus skupiny sa uskutočňujú v  prítomnosti, 

znamená to, že všetci respondenti sú naraz on-line  v rovnakom čase. 

Prakticky je to  veľmi podobné ako pri klasickej skupine, s tým 

rozdielom, že celá komunikácia prebieha v prostredí Internetu. 

Synchrónne focus skupiny využívajú  k svojmu priebehu služby, ktorá u 

užívateľov Internetu patrí dlhú dobu medzi najpopulárnejšie a 

najvyhľadávanejšie, ide o komunikačný  kanál - CHAT22. Samotné 

                                                           
22 Priama komunikácia medzi dvoma alebo viacerými účastníkmi v siete alebo modemovom spojení. V 
režimu chatu píšu  účastníci rozhovoru odkazy na klávesnici, písané znaky sa okamžite objavujú i na 
obrazovke druhých účastníkov 
 



komunikačné prostredie vyzerá od klasického chatu trochu inak. On-line 

prostredie pre tento druh výskumu je rozdelené do troch rozdielnych 

sektorov. Sektory sa od sebe líšia na základe skutočnosti, či je daná 

osoba respondent, moderátor, alebo klient. Každá táto funkcia má 

vlastný spôsob správania sa. 

 
Respondent 

Rovnako ako v prípade klasických focus skupín, on-line realizácie 

sa  zúčastňuje 4-7 respondentov. Získavanie respondentov prebieha už 

spomenutými spôsobmi, prostredníctvom vlastných on-line panelov, 

alebo na základe kontaktov dodaných klientom. Užívatelia môžu byť v 

niektorých prípadoch oslovení i napríklad metódou pop-up okien. Je 

nutné zabezpečiť väčší počet účastníkov, než ktorý bude pri samotnom 

výskumu využitý. Stáva sa totiž často, že sa niektoré osoby v danú 

hodinu na Internet nedostavia. V prípade, že sa dostavia všetci oslovení 

respondenti, nastáva situácia, že sú pre priamu realizáciu výskumu 

vybraní tí, ktorí najlepšie vyhovujú danej téme a problematike. 

Ostatným by mal moderátor, prípadne výskumná agentúra, poďakovať 

a je nutné pamätať, a ako satisfakciu pre týchto respondentov zaslať 

upomienkový predmet, prípadne pokiaľ má výskumná agentúra on-line 

panel a pokiaľ v ňom ponúka svojím členom za účasť vo výskumoch 

kredity, je dobré dopredu zadefinovaným počtom týchto respondentov 

odmeniť.  Jedným zo spôsobov prevencie pred podobnou situáciou  sa 

môže využiť  tzv. "náhradnícka rekrutácia". Bude napríklad oslovených 

10 osôb, z toho bude štyrom z nich oznámené, že ich účasť bude 

aktuálna iba v okamžiku, kedy sa niekto zo šiestich ostávajúcich 

respondentov ospravedlní prípadne nedostav. Pokiaľ ide o dĺžku jednej     

on-line focus skupiny, neplatí v zásade žiadne pravidlo. Z pohľadu  

respondenta vyzerá komunikácia  v on-line focus prostredí takmer 

rovnako  ako pri komunikácii v klasickom chate. Text, ktorý napíše na 

klávesnici, je okamžite po odoslaní zobrazený na jeho monitor, i na 



monitoroch ostatných zúčastnených. Nielen moderátor, ale hlavne i 

ostatní respondenti, môžu okamžite reagovať odoslaním svojho 

príspevku. Všetko však závisí  na samotnom technickom vybavení, 

ktorým on-line focus skupiny disponujú, je možné konštatovať, že sa 

zväčša jedná o veľmi rýchle a interaktívne prostredie. 

 
Moderátor 

Úloha moderátora je rovnako dôležitá, ako úloha samotných  

respondentov. Je to práve moderátor, ktorý vedie a udáva smer, akým 

sa samotná  skupina bude uberať. Pri on-line metóde to má moderátor 

navyše sťažené tým, že mu v kontaktu so zapojenými účastníkmi 

chýbajú neverbálne prvky -  čo pri klasických focus skupinách patrí k 

základným komunikačným bodom. On-line skupiny sú v mnohom 

podobné klasickým osobným skupinám. Pred každou skupinou si 

väčšinou moderátor pripravuje stručný, podrobný scenár, ktorý 

obsahuje oblasť tém, alebo naformulované otázky. V oboch  prípadoch 

je u veľkého počtu moderátorov, ktorí sa venujú on-line skupinám, v 

obľube mať otázky napísané a pripravené na rovnakom počítači, z 

ktorého riadia celú skupinu a vo vhodných okamžikoch sú potom už 

pripravené a napísané otázky iba skopírované do poľa pre odoslanie  

zapojeným užívateľom. Pochopiteľne, že sa táto praktika nedá využiť v 

každom prípade, ale vo veľa prípadoch dokáže byť praktická a užitočná 

. Na začiatku každej on-line skupiny moderátor informuje všetkých 

účastníkov, čo by malo byť účelom skupiny a aké sú základné pravidla 

priebehu  komunikácie. V súbore týchto informácií by nemalo chýbať 

osobné predstavenie moderátora, zúčastnení by mali mať predstavu o 

tom, ako dlho bude skupina trvať. Veľakrát býva na začiatku každej on-

line skupiny  venovaný čas na vysvetlenie technických záležitostí, 

hlavne pokiaľ ide o opätovné prihlásenie sa do systému. Moderátor by 

mal respondentov  nabádať k úprimnosti a k voľnosti pri 

sprostredkovaní vlastných názorov a myšlienok. Z pohľadu moderátora 



je ďalšou možnou nevýhodou to, že musí byť schopný odpovedať a 

opätovne sa pýtať ihneď po reakcii respondentov, znamená to pre 

moderátora excelentné zvládnutie písania na počítači, alebo sa do 

celého procesu musí ešte zapojiť osoba poverená písaním. Táto voľba 

je preferovaná, z dôvodu, že tak má moderátor väčší priestor pre 

sledovanie diskusie a pre jej správne riadenie. Z pozície moderátora je     

on-line skupina vedená na dvoch úrovniach. Na vlastnom monitore má 

totiž dve sekcie, jednu pre jeho komunikáciu s respondentmi a jednu 

pre komunikáciu s klientom.  V klientskej  komunikačnej časti sa 

nachádza jedna, alebo viac osôb zo strany klienta. Klient tu má 

možnosť komunikovať s moderátorom o priebehu skupiny, prípadne ho 

môže inšpirovať svojimi postrehmi, alebo otázkami. V on-line focus 

skupinách, podobne ako v klasických zväčša klient zasahuje a prejavuje 

svoje názory v samotnom priebehu diskusie  iba vo výnimočných 

prípadoch a situáciách. 

Súčasťou moderátorského centra býva väčšinou tiež niekoľko 

funkcií, ktorými je ovládaný priebeh skupiny po technickej stránke - 

výpis textov, kontrola nad respondentmi, atď. 

 

Klient 

V prípade klienta, ktorý patrí medzi priaznivcov nových 

technológií, práve  on-line focus skupina by ho mohla naplno uspokojiť. 

Jednou z najväčších výhod tejto metódy z pohľadu zadávateľov 

výskumov je v tom, že môžu  celý priebeh skupiny sledovať na 

monitoroch počítačov a nemusia sa pohnúť od stola. Klient v podstate 

vidí to, o čom moderátor s respondentmi komunikuje. Ako bolo už 

vyššie spomenuté, klient väčšinou pôsobí ako pozorovateľ a ozýva sa 

iba  v najnutnejších prípadoch. 

 

 

 



1.6.2 On-line focus skupiny - asynchrónne 
 

Asynchrónna metóda neprebieha tak ako synchrónna v reálnom 

čase. Asynchrónna metóda disponuje výhodou pri rozdielnych časových 

pásmach. Je vhodná pre projekty, ktoré vyžadujú účasť osôb, ktoré sú 

od seba veľmi ďaleko. Zároveň dokáže zmierniť nevýhodu tých 

respondentov, ktorí nie sú obratní pri rýchlom písaní na klávesnici. 

Asynchrónne focus skupiny tak dokážu zo strany respondentov získať 

podrobnejšie a ucelenejšie komentáre. Navyše sa  v tomto prípade dá 

využiť tzv. Delfská metóda23. Následne na to sú názory týchto expertov 

zhrnuté a práve tieto výsledky zhrnutia sú opäť rozosielané  späť  

všetkým zapojeným expertom. Tí sa opäť majú možnosť vyjadriť. Celý 

proces sa opakuje týmto spôsobom až do okamžiku, kedy moderátor 

diskusiu ukončí. 

 

1.6.3 Výhody a nevýhody on-line focus skupín 
 

Nasledujúce body popisujú najhlavnejšie výhody i nevýhody on-

line focus skupín.  

 

Geografická nezávislosť 

Virtuálne prostredie umožňuje výskumnej spoločnosti zapojiť do focus 

skupín respondentov takmer z akejkoľvek oblasti bez nutnosti ich 

premiestňovania na jedno miesto. Ďalšou výhodou v geografickej 

nezávislosti pociťujú taktiež respondenti alebo zadávatelia tohoto druhu   

on-line výskumu, ktorí môžu pohodlne sledovať priebeh celej focus 

skupiny na počítačoch vo svojich kanceláriách prípadne na inom 

mieste. 

Cena 

                                                           
23 Metoda expertného výskumu, ktorá je interaktívna a ktorá pracuje na báze vyjadrenia sa expertov k 
určitému problému 
 



Rovnako ako v prípade on-line kvantitatívnej oblasti, i v prípade 

virtuálnych focus skupín dochádza k výraznému zníženiu nákladov. Je 

to predovšetkým z dôvodu  ušetrenia výdavkov za dopravu, prenájom 

štúdií a prenájom video - techniky. Takto ušetrené finančné prostriedky 

sa  dajú  potom využiť napríklad do uskutočnenia ďalších on-line focus 

skupín v prípade, že sa pre túto alternatívu spoločnosť rozhodne, získa 

sa tak väčší  zdroj informácií pre tvorbu záverečnej správy. 

 
Čas 

Iba v tom prípade, ak sa dá získavanie respondentov, vlastná realizácia 

a výsledná správa niekoľkých focus skupín uskutočniť  v priebehu 

niekoľkých dní. Aktívne zapojenie všetkých zúčastnených on-line focus 

skupiny  umožňuje znižuje dominantné postavenie niektorých 

respondentov. Vo virtuálnom prostredí má každý možnosť odpovedať a 

oznámiť ostatným všetko čo potrebuje. 

 
Anonymita 

I keď téma anonymity spadá skôr do kategórie nevýhod ty patrí je nutné 

ju spomenúť i vo výhodách. Tým, že respondenti vystupujú  anonymne, 

môže pri samotnej komunikácii dochádzať k omnoho otvorenejším a 

úprimnejším reakciám, navyše prvok anonymity umožňuje taktiež 

diskusiu citlivejšie témy. 

 

Transcripty 

Neexistuje žiadna iná praktika v kvalitatívnom výskumu, ktorá by dávala 

k dispozícii  transcripty realizovanej focus skupiny desať minú po jej 

skončení a z toho dôvodu on-line metodika drží svojím spôsobom 

prvenstvo. Popri výhodách jestvuje i niekoľko hlavných nevýhod ako,   

 
 
 
 
 



Dynamika skupiny 

Jedným z hlavných dôvodov pre použitie  focus skupiny je i využitie 

interakcie medzi zúčastnenými. Vo virtuálnom svete je toto veľmi 

obtiažne.   

 
Neverbálne prvky 

Pre skúsených moderátorov je veľakrát práve neverbálna komunikácia 

ďaleko dôležitejšia než verbálne prejavy. I napriek tomu, že sa u on-line 

focus skupín môžu využiť grafické znaky popisujúce náladu daného 

respondenta, klasický face-to-face efekt nie je nikdy dosiahnutý . 

 
Anonymita 

má svoje miesto i medzi  nevýhodami. Nakoľko si moderátor nemôže 

byť istý, že komunikuje s tým, koho oslovil pre účasť v skupine. 

 
Pozornosť zúčastnených 

ďalšia dôležitá nevýhoda klasických focus skupín je tá, že vybraní 

respondenti počítajú s tým, že strávia určitý čas sústredením sa nad 

konverzáciou na určitú tému. Nemajú tak šancu venovať sa iným 

činnostiam. Túto možnosť však majú  účastníci on-line formy. Nakoľko 

sa nedá zaručiť, že si pri priebehu virtuálnej skupiny respondenti 

nečítajú, prípadne nevykonávajú inú činnosť, ktorá ich odpútava od 

pozornosti. 

 
Úloha a schopnosť moderátora 

Najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim kvalitu každej focus skupiny je 

moderátor. Skúsení moderátori si vyvinuli vlastné techniky, ktoré 

neobsahujú obyčajné kladenia otázok. Dobrý moderátor dokáže  

zviditeľniť. tichých, alebo neodvážnych respondentov, dokáže z 

pasívnych účastníkov urobiť aktívnych. Techniky, ktoré má moderátor k 

dispozícii pri realizácii    on-line skupín, sú omnoho limitovanejšie, 

hlavne kvôli nemožnosti osobného kontaktu s respondentmi.  



 
 
 
Technológie 

Otázka technológie, ktorá umožňuje on-line komunikáciu, patrí medzi 

nevýhody iba okrajovo. I napriek tomu,  pri realizácii on-line focus 

skupín je všetko založené práve na IP technológii, ktorá v absolútnej 

väčšine pracuje tak ako má. Je nutné brať do úvahy i fakt že niekedy 

práve táto služba môže  

spôsobiť komplikácie jej nefungčnosťou. 

 Výber správnej metodiky pri realizácii akýchkoľvek výskumov 

býva jedným z najdôležitejších procesov pre úspešné splnenie danej 

úlohy. On-line focus skupiny v tomto smere ponúkajú uplatnenie hneď 

pre niekoľko  výskumných praktík. Monitorovanie trendov, testovanie 

konceptov, hodnotenie  efektívnosti WWW projektov, taktiež post - 

projekty naväzujúce na kvalitatívnu výskumnú časť. Možnosť uplatnenia 

bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch expandovať, i napriek tomu 

bude vždy nutné brať do úvahy fakt, že on-line focus metodika by 

nemala byť interpretovaná a považovaná za rovnocennú  off-line 

podobe. V mnohých prípadoch sa     on-line focus skupiny stávajú iba 

napodobneninami klasických focus skupín a hĺbkových rozhovorov. On-

line focus skupiny dokážu veľmi často sprostredkovať najvýznamnejšie 

prvky, predovšetkým pocity a postoje respondentov spoločne s 

odpoveďami na rýchle otázky. On-line kvalitatívny výskum sa v 

súčasnej dobe nachádza približne tam, kde sa približne pred desiatimi 

rokmi nachádzala elektronická pošta. Dnes je však táto forma 

komunikácie bežná a možno povedať i nutnosťou. 

 

1.6.4 E-mail skupiny 
 

Asynchrónnou obdobou on-line focus skupín sú tzv. e-mail 

skupiny. Tieto  skupiny trvajú priemerne jeden týždeň a zúčastòuje sa 



ich od 6 do 10 respondentov. E-mail skupiny môžu byť uskutočňované 

dvoma spôsobmi,  buď sa vytvorí tzv. e-mail konferencia, kde to po 

praktickej stránke vyzerá  tak, že moderátor vyvolá rozoslaním prvého 

e-mailu tému, ktorú obdrží       elektronickou poštou každý respondent. 

Reakcia respondenta je následne na to formou distribučného listu 

zaslaná na všetkých účastníkov. Týmto spôsobom je docielená 

interakcia medzi respondentmi samotnými. Moderátor v tomto prípade 

slúži ako pozorovateľ zadávajúci konkrétne témy. Druhá metóda e-mail 

skupín pôsobí viac ako hĺbkové e-mailové rozhovory, kde moderátor 

reaguje presne na odpovede jednotlivých zúčastnených. V tomto 

systéme dochádza iba ku komunikácii  s moderátorom - respondenti 

medzi sebou odpovede nevidia. Celý priebeh  prebieha tak, že 

moderátor rozošle napríklad každé ráno otázku alebo tému k rozhovoru 

každému respondentovi s tým, že v priebehu dňa zasielajú  účastníci 

odpovede späť k moderátorovi. Ten následne na to vyhodnotí denné 

informácie a reakcie a nasledujúce ráno sa celý cyklus opakuje. 

 

1.6.5 Hĺbkové e-mail rozhovory 
 

Tato forma je on-line obdobou klasických hĺbkových rozhovorov, 

kde prebieha komunikácia iba medzi  moderátorom a jedným 

respondentom  Celý komunikačný proces prebieha prostredníctvom 

elektronickej pošty. Táto technika sa často používa pri komunikácii s 

obtiažne dosiahnuteľnými  cieľovými skupinami alebo v prípade, že sa 

respondenti nachádzajú  v  rozdielnych časových pásmach. Dĺžka 

týchto rozhovorov nie je dopredu zadefinovaná, celá akcia zväčša končí 

v okamžiku, kedy sú prebrané všetky dopredu zadefinované témy. 

Veľkou výhodou všetkých výskumov  uskutočňovaných na báze 

elektronickej počty je to, že respondenti nie sú  časovo viazaní a že 

majú čas odpovedať následne dlhšom premýšľaní. 

 



Oslovenie  účastníkov skupiny  

Získavanie účastníkov by sa malo začať približne týždeň pred 

realizáciou focus skupiny. Čo sa týka úspešnosti pri oslovovaní 

potenciálnych účastníkov, na prvú  žiadosť o zapojení sa do takéhoto  

výskumu reaguje približne 20 až 25 percent  oslovených. Dopredu 

vybraní respondenti, ktorí pre ucelenejšiu predstavu moderátora, alebo 

pre zistenie, či skutočne vyhovujú téme skupiny, môžu prejsť tzv. 

screeningom24. S týmito respondentmi je pred samotnou realizáciou on-

line skupiny naviazaný kontakt z dôvodu upresnenia času a dňa, kedy 

výskumný projekt prebehne. Dôležitým údajom pre technickú realizáciu 

je buď automatické pridelenie určitého identifikátoru pre vstup 

respondentov do prostredia výskumu, alebo je účastníkom ponúknutá 

možnosť v podobe hesla, a prihlasovacieho mena, pod ktorou bude v 

on-line skupine vystupovať. Okrem toho by mal byť budúci účastník 

skupiny oboznámený s všetkými problémami, ktoré sa môžu v priebehu 

skupiny objaviť. Väčšinou pred zahájením skupiny býva s respondentmi 

prediskutovaná miera ich užívateľských schopností pre prípad, že by sa 

vyskytli technické problémy. Pre tento účel sa ako najoperatívnejší 

spôsob ukázalo vytvorenie help-desk, čo znamená vytvorenie buď e-

mailového, alebo telefonického kontaktu na osobu, ktorá  bude schopná 

zodpovedať otázky respondentov. 

 

Príprava na skupinu 

Približne v rozmedzí od pätnásť do tridsať minút pred zahájením 

skupiny je možnosť sledovať, ako sa oslovení a pripravení účastníci 

začínajú  zhromažďovať v tzv. virtuálnych kanáloch. Toto virtuálne 

prostredie pracuje na princípe chatu. Rovnako ako v prípade off-line 

focus skupín sa niektorí  respondenti dostavujú skôr, iní naopak na 

poslednú chvíľu. I napriek tomu, že ide o tie osoby, ktoré boli oslovené 

                                                           
24 Proces, v ktorom sa zisťuje, či potenciálny respondent vyhovuje určitým kritériám. Na druhej strane sa 
taktiež využíva pre vylúčenie osôb, alebo skupín osôb, ktoré sa nesmú dostať do výberového súboru. 
 



za účelom účasti v takýchto skupinách, niekedy sa ešte pre istotu v 

rámci vlastného vstupu dotazujú  respondenti pre overenie  identity. 

Nakoľko práve identita respondenta patrí medzi najväčšie problémy a to 

nielen pri on-line focus skupinách. 

 
Výstupy, analýza a výsledná správa 

Vzhľadom k tomu, že celá komunikácia v skupinách prebieha na 

elektronické báze, je prakticky možné mať k dispozícii textové 

transcriptové výstupy z jednotlivých skupín v niekoľkých minútach po 

skončení. Ďalšou  výhodou je, že je moderátor schopný nadefinovať 

okrem iného výpis napr. medzi ním a vybranými respondentmi, alebo 

medzi vybranými respondentmi navzájom. Toto vo výsledkoch prináša 

veľké zrýchlenie v procese analýzy dát a v záverečnej správe. Analýza 

dát a reporting sú takmer rovnaké  s procesmi, ako pri off-line focus 

skupinách. Zásadný rozdiel spôsobuje iba  absencia vizuálnych a 

neverbálnych prvkov. Konečné výstupy z on-line focus skupín taktiež 

závisia na kvalifikácii a skúsenosti týmu, ktorý danú skupinu vedie. I 

napriek tomu, že tento druh výskumu pôsobí na prvý pohľad technickým 

dojmom,  vždy by mali byť do realizácie zapojení profesionáli z oblasti 

klasického kvalitatívneho výskumu, nakoľko práve oni sú tí ktorí dokážu, 

i keď možno na začiatku s menšími problémami  integrovať do 

realizácie všetky potrebné body a atribúty, ktoré kvalitatívny výskum 

vyžaduje. 

 
1.7 Štandardy marketingového výskumu podľa ESOMARu 
 

Skratka ESOMAR predstavuje Európske združenie pre výskum 

trhu a verejnej mienky z ktorej sa od jej založenia v roku 1948 vyvinula 

celosvetová sieť združujúca jednotlivcov na báze individuálneho 

členstva zaoberajúca sa predovšetkým marketingovým výskumom. 

Medzi jej hlavné náplne patrí popri organizovaní kongresov a vydávaní 

odbornej literatúry aj definovanie etických kódexov záväzných pre 



členov. Vzhľadom na fakt, že ESOMAR je najväčšia a najprestížnejšia 

organizácia tohoto typu, jednotlivé smernice sa zväčša stávajú 

všeobecnými štandardami. 

 Štandardy pre uskutočňovanie marketingového výskumu na 

Internete, ktoré boli zverejnené vo februári 2000 sa vzťahujú na dve 

základné oblasti:25 

�� Dôverné zaobchádzanie s dátami získanými od respondentov  

�� Dôsledné dodržiavanie správnych metodologických postupov, tak 

aby bola dodržaná maximálna miera validity.   

 

Prvá oblasť pokrýva základné zásady práce pri zbere dát a ďalším 

nakladaním s nimi. Jednotlivé body špecifikujú hlavne právo 

respondenta na anonymitu a dôverné zaobchádzanie s dátami. To 

všetko by malo byť podporené oficiálnym prehlásením umiestneným na 

Internetovej stránke danej agentúry. Špecifickú situáciu na Internete 

zachytávajú body, poskytujúce respondentovi právo na zničenie, 

vymazanie časti, prípadne všetkých dát ktoré poskytol. Zároveň by mal 

byť respondent upozornený na dobu strávenú na Internete pri 

vyplňovaní Internetového respondentského dotazníka a finančné 

náklady s tým spojené - poplatky za pripojenie. Nejednoduché bude i 

podriadenia sa bodu týkajúceho sa vekovej hranice respondentov. 

Účasť respondentov mladších ako 14 rokov je podmienená súhlasom 

rodičov. Implementácia výberovej procedúry zohľadňujúcu túto 

smernicu, vzhľadom k anonymite média nie je jednoduchá a výskumná 

agentúra je ESOMARom vyzývaná k vyvinutiu  maximálnej snahy pre 

dosiahnutie kritérií daných pri bežnom výskume i pri výskume na 

Internete. 

 Druhý bod sa dotýka oblastí, ktoré zatiaľ neboli v štandardoch 

spomenuté. ESOMAR varuje pred možným zneužitím Internetu zo 

                                                           
25 http://www.esomar.com/codes_and_guidelines.html, 15.2.2002 
 



strany neprofesionálnych agentúr, ktoré môžu ohroziť povesť výskumov 

uskutočňovaných prostredníctvom Internetu. Výskumné agentúry 

zaväzuje k tomu, aby pri svojej práci volili vedecké postupy výberu 

vzorky, zverejňovali spolu s výstupmi informácie o zvolenej výberovej 

procedúre, výskumných technikách, a publikovali všetky pochybnosti 

zabezpečení výskumných záverov. 

 ESOMAR avšak žiadnym spôsobom neštandardizuje 

metodológiu alebo výberové postupy. Skôr uverejňuje základné pravidlá 

týkajúce sa Intenetového výskumu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  KAPITOLA  
     TYLOR NELSON SOFRES INTERACTIVE 
 
2.1 Vybrané charakteristiky spoločnosti Tylor Nelson Sofres   
       Interactive 

Skupina Taylor Nelson Sofres, vznikla koncom roku 1997 

prepojením medzi spoločnosťami Sofres (Francúzsko) a Taylor Nelson 

AGB (Veľká Británia).Skupina Taylor Nelson Sofres predstavuje 

medzinárodný tím s viac ako 5 000 zamestnancami v 40 krajinách a s 

veľkým zázemím vlastného vývoja výskumných techník znamená 

významný pokrok v možnostiach výskumu trhu i verejnej mienky.  

Spoločnosť Taylor Nelson Sofres je aktívna na slovenskom trhu od roku 

1993 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť na 

Slovensku je členom slovenského združenia agentúr SAVA a dodržiava 

štandardy európskej asociácie marketingového výskumu ESOMAR. 

Poslaním spoločnosti Taylor Nelson Sofres je poskytovať služby v 

oblasti výskumu trhu a verejnej mienky, jednotlivým klientom na 

najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni.  

V Slovenskej republike vznikla divízia Interactive až v apríli roku 

2001. V krátkom období svojej existencie a pôsobenia na trhu si 

vytvorila pozíciu jednej z vedúcich spoločností ponúkajúcej široké 

portfólio produktov, ako on-line výskumy, tak aj produktov a služieb 

mapujúcich off-line podobu Internetu a všetkých oblastí, ktoré majú sa 

Internetu týkajú.  TNS Interactive sa v poslednej dobe začína čoraz viac 

zameriava na trh informačných technológií. Vyvíja produkty, ktoré by 

mali vyplniť informačné nedostatky na slovenskom trhu. Cieľom 

spoločnosti je ponúkať efektívne riešenia a budovať stabilné, spoľahlivé 

a unikátne portfólio služieb, produktov a informácií, aby požiadavky a 

potreby klientov.  TNS Interactive vyvinulo v posledných rokoch široké 

spektrum produktov a služieb tak, aby klienti dokázali maximalizovať 



príležitosti, ktoré zo sebou prináša sieť Internet. Spoločnosť v 

súčasnosti ponúka nasledovné produkty a služby v týchto oblastiach.  

2.2 On-line výskumné metódy spoločnosti  

Výskumné projekty v rámci iPanelu sa realizujú dvoma hlavnými 

metódami, on-line dotazníkom a on-line diskusiou iFocus. Výskumný 

projekt realizovaný prostredníctvom on-line dotazníka je charakteristický 

zapojením veľkého počtu respondentov. Prostredníctvom elektronickej 

pošty je respondent informovaný o tom, kde sa výskum koná, čoho sa 

týka a kedy sa ho môže zúčastniť. Dotazník sa vypĺňa on-line, nie sú 

zasielané  žiadne materiály ani v elektronickej, ani tlačenej podobe. Na 

serveri www.vyskumy.sk existuje respondentské centrum, kde sa 

záujemcovia, budúci respondenti môžu zaregistrovať do databázy, z 

ktorej sú ďalej vyberaní a oslovovaní k účasti v jednotlivých 

výskumných projektoch. Zároveň server www.vyskumy.sk ponúka 

technológiu pre realizáciu kvantitatívnych a kvalitatívnych on-line 

výskumov. Získavanie respondentov pre iPanel prebieha formou 

bannerovej reklamy na veľkých slovenských serveroch, ale aj formou 

priameho oslovenia užívateľov vybraných serverov. Ďalšími formami 

získavania respondentov je oslovenie účastníkov iných výskumov 

skupiny TNS Interactive, buď on-line výskumov, alebo off-line 

výskumov. Významným zdrojom nových respondentov je taktiež 

snowball, to znamená že každý zaregistrovaný užívateľ môže osloviť 

svojich priateľov a známych. iPanel v súčasnej dobe obsahuje približne 

5 000 registrovaných užívateľov. Spoločnosť ma k okamžitému použitiu 

a analýzam  parametre celého iPanelu, ako sú sociodemografické 

charakteristiky  respondentov z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, 

ekonomickej aktivity, regiónu, veľkosti miesta bydliska a používania 

Internetu. Databáza osobných údajov zaregistrovaných užívateľov je 

zabezpečená, nie je prístupná z Internetu a slúži iba pre účely výskumu. 

Respondenti majú zaručenú úplnú ochranu osobných údajov, a to v 



súlade so štandardmi profesijných organizácií (SIMAR, ESOMAR) v 

oblasti výskumu. Osobné údaje respondentov nie sú prepojené s ich 

odpoveďami vo výskumoch a spätná identifikácia jednotlivcov v 

dátových súboroch je vylúčená. Účastníci výskumov sú motivovaní 

finančnými alebo vecnými odmenami. Členovia iPanelu sú odmeňovaní 

prostredníctvom kreditného systému. Zaregistrovaním sa za člena je 

možné získať 50 kreditov, a za účasť v jednotlivých prieskumoch 100 - 

200 kreditov, v závislosti od veľkosti a druhu dotazníka. Ďalšou 

možnosťou získania kreditov je už spomínaný snowball. Po dosiahnutí 

určitej hranice si môže neskôr respondent vybrať niektorú z cien, ktorej 

hodnota bude zodpovedať počtu dosiahnutých bodov. Priamu finančnú 

odmenu získavajú iba účastníci iFocus, a to v rozpätí 300,- až 500,- Sk 

v závislosti od typu a rozsahu diskusie. Účastníci konkrétneho 

prieskumu realizovaného on-line dotazníkom sú taktiež zaraďovaní do 

losovania o finančné ceny. Výskumy cielené na iPanel sa týkajú 

užívateľských zvyklostí a správania spojeného s používaním Internetu. 

iPanel reprezentuje populáciu aktívnych užívateľov; väčšina zo 

zaregistrovaných respondentov pracuje s Internetom najmenej na 

týždennej báze. 

itPanel je súbor respondentov, vybraných spomedzi vedúcich 

pracovníkov zodpovedných za oblasť informačných technológií. Títo 

respondenti sa zúčastňujú výskumov TNS Interactive. Regrutácia do 

itPanelu vychádza z vopred definovanej štruktúry, ktorá odráža niektoré 

základné kritériá, ako napríklad veľkosť a sídlo firmy, predmet činnosti, 

atď.  

2.2.1 iFocus 

výskum je tvorený skupinou 6 až 8 respondentov a dá sa 

charakterizovať ako uzatvorené on-line diskusné fórum, ktoré prebieha 

na báze klasického chatu vo virtuálnom prostredí. Do diskusie majú 

prístup iba vybraní účastníci. Každý iFocus projekt je riadený 



moderátorom a trvá približne 1 - 2 hodiny. O možnosti účasti v iFocus je 

respondent informaovaný prostredníctvom elektronickej pošty iFocus je 

on-line kvalitatívna metóda výskumu, analogická metóde focus groups, 

skupinovej moderovanej diskusii. iFocus je on-line variantom focus 

groups, jednou z najpoužívanejších kvalitatívnych metód v 

marketingovom výskume. Vo virtuálnej diskusnej miestnosti sa stretnú 

vybraní účastníci (6 - 8), ktorí pod vedením profesionálneho moderátora 

diskutujú o témach, na ktoré je výskum zameraný. Pre účasť v skupine 

je potrebné Internetové pripojenie a WWW prehliadač. Túto metódu 

možno využiť pri  príprave nového dizajnu stránok, pri plánovaní 

reklamnej kampane, pri výbere reklamného bannera, pri zisťovaní 

názorov užívateľov Internetu, pri ich postojoch apod Monitorovanie 

trendov, testovanie konceptov, hodnotenie efektívnosti WWW projektov, 

a  tiež post-projekty nadväzujúce napríklad na kvantitatívnu výskumnú 

časť. Uplatnenia tejto metódy bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch 

narastať, a to hlavne s využitím multimediálnych prvkov. V mnohých 

prípadoch  sa on-line focus skupiny stávajú určitou kombináciou 

klasických focus skupín a hĺbkových rozhovorov. On-line focus skupiny 

dokážu však sprostredkovať najvýznamnejšie prvky ako pocity a 

postoje respondentov spoločne s  odpoveďami na rýchle otázky.  

Ako bolo spomenuté v prvej kapitole výhody spočívajú 

predovšetkým v operatívnosti, rýchlosti  a cene. Príprava off-line 

výskumu vyžaduje viacej času, je nákladnejšia, vyžaduje náročnejšiu 

koordináciu účastníkov, ktorí sa musia osobne dostaviť do štúdia, kde 

výskum prebieha.  

2.2.2 Overovanie návštevnosti Internetových stránok  

 
Akvizíciou so spoločnosťou DCCI Audit  začiatkom roku 2000 

rozšírila spoločnosť Taylor Nelson Sofres Interactive svoje portfólio 

služieb o služby auditu on-line médií a tak skvalitnila a štandardizovala 

ich možnosti a využitie.  



Za rok prevádzky v rámci TNS prešiel audit on-line médií, iAudit 

množstvom pozitívnych zmien. Ide o rozšírenie v slovenskom Internete, 

kde počet auditovaných serverov vzrástol z pôvodných päť na 

súčasných takmer 100 auditovaných médií. Postupne dochádzalo ku 

štandardizácii vzťahov so zadávateľmi auditu, predovšetkým v oblasti 

zmluvného  podchytenia vzťahu klient – audítor, čo  nebolo až do 

prevzatia DCCI Auditu spoločnosťou TNS bežnou praxou. V súčasnosti 

sú noví zadávatelia auditu už štandardne zmluvne viazaní.  Spoločnosť 

vyvíja snahu ustanoviť Metodickú komisiu pre audit WWW médií, ktorú 

by mali tvoriť zástupcovia prevádzkovateľov iAuditu a zástupcovia 

WWW médií. Metodická komisia má za úlohu presadzovanie 

medzinárodných štandardov pri audite WWW médií, posudzovanie 

zmien metodiky pre audit WWW médií, výklad metodiky v sporných 

prípadoch a odborný dozor nad dodržovaním metodiky v procese auditu 

a pri publikovaní jeho výsledkov. V súčasnosti iAudit vyhodnocuje 

prevádzku na serveroch, na základe dodaných log súborov a sleduje 

pritom počet zhliadnutých platných strán (pageviews) a počet 

unikátnych IP adries (počítačov), z ktorých prišila na príslušné WWW,      

on-line médium http požiadavka. Z log súborov je získavaný údaj o 

počte návštev (visits) jednej IP adresy na serveri.  Spoločnosť zaviedla  

sledovanie unikátnych užívateľov (unique users) na základe ďalších 

informácií v log súboroch, a ďalej doplnkové podrobné sledovanie 

prevádzky WWW médií s využitím technológie iDot. Výstupmi iAuditu sú 

nielen mesačné správy pre jednotlivé WWW média, ale aj sumárna 

správa so základnými údajmi ako sú počet prezretých platných strán a 

unikátnych IP adries, taktiež s mesačnou periodicitou v metodike 

iAuditu došlo k niekoľkým viac i menej závažným zmenám. Neustále je 

zdokonaľovaná metodika filtrovania neplatných strán a ďalej je 

rozširovaná databáza  serverov, ktoré generujú prevádzku na WWW 

médiách. iAudit smeruje k  presnejším hodnotám o skutočnej prevádzke 

WWW médií. Ďalšou zmenou je oddelenie niektorých vybraných typov 



WWW médií, opäť v záujme väčšej prehľadnosti a vypovedajúcej sily 

výstupov iAuditu. Od februára 2001 sú zverejňované oddelene výsledky 

prevádzky na serveroch, poskytujúce služby voľného webhostingu, teda 

na médiách, ktoré nemajú vlastný obsah, obsah je tvorený WWW 

stránkami užívateľov týchto služieb, pričom tento obsah nie je možné 

presne špecifikovať. iAudit sa neustále rozširuje a rozvíja ako 

kvantitatívne, tak aj kvalitatívne. V štádiu príprav sú ďalšie služby, ako 

napr. audit reklamných pozícií na WWW médiách. Pri spolupráci oboch 

prevádzkovateľov iAuditu, TNS a ABC SR tak funguje najvýznamnejšia 

a najkvalitnejšia služba overovania návštevnosti WWW médií v SR.  

 
2.2.3 Meranie prevádzky na Internete 
 

Od začiatku verejného používania siete Internet, patrila medzi 

najefektívnejšie prostriedky na získavanie profitu klasická on-line 

reklama. Internet sa od tej doby stal práve z pozície reklamného média 

pre väčšinu marketingových týmov dôležitým komunikačným 

prostriedkom. Nakoľko existujú rozdielne predikcie na tému pozície on-

line reklamy voči klasickým reklamným médiám, dá sa očakávať, že 

Internet bude koncentrovať stále väčšie objemy rozpočtov na reklamu, 

ktoré by sa naopak mohli zmenšiť pre iné médiá. V prípade ak má byť 

Internet považovaný za rovnocenný reklamný kanál, musí ponúkať 

zadávateľom, reklamným agentúram, alebo priamym klientom spôsob a 

prostriedky, ktoré budú presne vypovedať nielen o počtoch prezretí 

jednotlivých foriem on-line reklamy, ale ďalej tiež o ďalších, v 

reklamnom svete bežne sledovaných ukazovateľoch. Internet má 

možnosť z pozície elektronického média ponúknuť viac, ako iba 

informácie o počte navštívených strán, alebo o počte unikátnych IP 

adries. Pre Internet sú tieto údaje v podstate rovnako dôležité ako údaje 

z panelov pri meraniach sledovanosti televízneho vysielania. Údaje o 

návštevnosti a prevádzke WWW serverov sa stávajú čím ďalej tým viac 



dôležitejšie aj pre tých, ktorí tieto servery prevádzkujú, či už o servery, 

ktoré sú orientované na oblasť e-commerce, tie ktoré sa snažia získať 

súčastných i nových zákazníkov a klientov, alebo o servery, ktoré 

verejnosti poskytujú obsah a iné služby. Možnosti merania a 

sledovania, ktoré Internet ponúka, sú pravdaže svojim spôsobom i 

nevýhodou. Všetky pokusy o akceptáciu jedného štandardu a 

terminológie, ktorá bola využívaná v súvislosti s meraním prevádzky a 

návštevnosti Internetu, boli zatiaľ totiž neúspešné. Naďalej sa na 

získavanie relevantných informácií využíva niekoľko spôsobov, ktoré sa 

od seba líšia hlavne po metodickej stránke.  

Internet využíva na zistenie potrebných marketingových informácií a 

údajov o svojej prevádzke v podstate štyri základné prístupy: 

�� SITE-CENTRIC - metóda založená na dátach, ktoré sú generované 

WWW servermi 

�� USER-CENTRIC - metóda založená na údajoch, ktoré sú 

generované na strane užívateľa 

�� BROWSER-CENTRIC - metóda, ktorá je akýmsi "hybridom" dvoch 

predošlých spôsobov 

�� AD-CENTRIC - metóda založená na generovaných údajoch 

serverov, ktoré administrujú  on-line reklamné kampane  
 

Príklad návštevy WWW servera jedným užívateľom viď (obr.č. 1). 

Návšteva užívateľa trvá šesť minút, pričom si návštevník stihne prezrieť 

tri rôzne Internetové stránky. Príchod na náš WWW server /visit/ a 

načítanie prvej Internetovej stránky sa označuje ako zahliadnutie 

stránky /page view/. Na tejto stránke mal možnosť uvidenie troch 

bannerov /impresií/. Po zvolení vrchného banneru pokračuje vstupom 

na druhú stránku, kde nastáva zahliadnutie druhej stránky /page view/ a 

možnosť uvidenia jedného bannera, takto pokračuje na tretiu WWW 

stránku na našom servere až po stlačení na spodný banner na tretej 



stránke opúšťa náš server a odchádza na iný.  Doba za ktorú si 

prezeral naše WWW stránky na našom servere sa volá – doba 

návštevy / click time/. Presun za pomoci reklamného banner na iný 

WWW server sa označuje click through. Delením tejto veličiny hodnotou 

a počtom bannerov  dostaneme účinnosť reklamného bannera, ktorá sa 

meria v percentách a označuje sa CR 10.  

 
 

                                   Základné pojmy 
                                     na  príklade jednej návštevy WWW servera 

    1 návštreva                                        reklamné plochy  
 
 
 
 
                                                                                                        iný WWW server 
 
                  Homepage                                                 click 
                  1 návšteva                                                  through  
                  3 impresie     2 Stránka 
                                       1 návšteva 
                                       1 impresia       3 stránka 
                                                              1 návšteva                 príkaz k prechod na inú              
                                                              2 impresie                 WWW stránku po stlačení 
                                         na spodný banner 
                                        doba návštevy                                                
 
             0       1          2            3          4         5           6                         t/min (čas) 

 

          1  návšteva - visit  
          3 videnia stránok - view 

5 impresií - impression 
             6 minút – celková dĺžka –total lenght 
             1 click through 
 
 

             účinnosť reklamného bannera 
             P/V - 3/1=3, CR = 1/6 = 0,167 = 17 %                  obr. Č.1  

 

 

 

                    

                                                           
10 Dvořáček, M. CHIP 10/1999 str 127 



2.2.4 Zisťovanie socio-demografických aspektov návštevníkov   

          Internetových stránok 

 
iMonitor je výskumná metóda, ktorá informuje o tom, kto sú 

užívatelia a návštevníci danej web prezentácie. Na základe 

reprezentatívneho výberu skúma a popisuje cieľovú populáciu. Určený 

je prevádzkovateľom serverov, ktorých zaujíma, kto sú ich užívatelia. 

Reklamným agentúram, ktoré potrebujú zacieliť reklamu. Inzerentom, 

ktorí chcú vedieť, na koho ich reklama mieri. iMonitor je riešenie 

napríklad pre on-line časopisy, alebo portály. iMonitor používa 

reprezentatívny výberový postup, ktorým oslovuje užívateľa 

sledovaného serveru. Vybranému súboru užívateľov sa zobrazí pop-up 

okno s krátkym dotazníkom. Výber prebieha predovšetkým na hlavnej 

stránke serveru, prípadne na ďalších zvolených kanáloch. Zber údajov 

iMonitorom trvá obvykle týždeň. Záverečná správa obsahuje 

sociodemografický profil užívateľov skúmaného serveru. Okrem 

základných ukazovateľov je možné klásť ďalšie otázky podľa priania 

zadávateľa. Štandardné sledované charakteristiky sú pohlavie, vek, 

vzdelanie, príjem, sociálna skupina, lokalita, frekvencia a spôsob 

pripojenia. 

iMonitor Basic zahrňuje základný opytovací modul (pop-up 

dotazník vybranému súboru užívateľov serveru). Výber respondentov 

prebieha na domovskej stránke a ďalších až piatich zvolených 

kanáloch. Výskum prebieha jeden týždeň.  

iMonitor Advanced pridáva k modulu Basic možnosť sledovania 

pohybu oslovených užívateľov po servere s využitím technológie iDot. 

Táto technológia umožňuje sledovanie konkrétnych stránok, ktoré 

užívateľ na servere navštívil, a meria dobu na nich strávenou. V 

jednotlivých prípadoch je možné sledovať i ďalší pohyb respondenta po 

opustení serveru. 



 
2.2.5 iOmnibus  

Cieľom je poskytovať údaje o využití počítačov, Internetu a 

všeobecne informačných technológií bežnými užívateľmi. Údaje sú 

zbierané off-line, teda klasickou metódou osobného pýtania sa a sú 

reprezentatívne pre dospelú populáciu Slovenskej republiky. 

Súhrnná správa, alebo štúdia o jednotlivých témach oslovuje v 

súčasnej dobe napríklad reklamné agentúry, poskytovateľov Internetu, 

prevádzkovateľov portálov, prípadne elektronické obchody. 

Využíva sa pri zisťovaní informácií ako: Koľko ľudí používa 

Internet, koľko domácností vlastní počítač,  Akí ľudia si chcú kúpiť práve 

teraz nový monitor, K čomu ľudia využívajú Internet a prečo sa viacej 

ako polovica Slovenskej republiky o Internet nezaujíma. 

Výhody tejto techniky boli spomenuté v prvej kapitole avšak 

uvádzam ešte raz niekoľko z nich. 

�� cena, vždy výrazne nižšia v porovnaní s off-line metódou 

�� väčšia výpovedná sila o užívateľoch Internetu, neobmedzená 

veľkosťou výberu  

�� rýchlosť spracovania, ktorá sa môže pohybovať od uzávierky 

dotazníka do odovzdania správy v rozsahu 10 dní  

�� lepšie možnosti pri kladení otázok - možnosť predstavenia napr. 

reklamného banneru a testovania, ako osloví respondentov 

 
2.2.6 Testovanie a hodnotenie Web stránok  

 

Je nesporné, že Internet zasahuje do každého podnikateľského 

segmentu. Spôsob, akým firmy slúžia svojim zákazníkom, predávajú 

svoje produkty a prezentujú sa, je stále vo fáze prechodu. Za účelom 

prežitia a prosperity sa spoločnosti premieňajú a orientujú na e-

business postupy, ktoré musia slúžiť, uspokojovať a udržiavať 



zákazníkov lepšie, než  predtým. Aby spoločnosť uspela v konkurencii, 

je nutné vytvoriť kvalitnú Internetovú prezentáciu,  ktorá odlišuje 

produkty spoločnosti od iných, buduje vzťah ku klientom, a je podrobne 

prispôsobená na mieru jeho potrebám tak, aby upútala zákazníkov. Na 

to, aby spoločnosť mohla určiť, čo jej klienti potrebujú a očakávajú od jej 

webovej stránky, poskytuje spoločnosť TNSI produkt WebEval, nástroj 

pre vyhodnocovanie a optimalizáciu webových stránok. Je to prvý 

medzinárodný štandard v testovaní a vyhodnocovaní, ktorý umožňuje 

vlastníkom webových stránok: 

 

�� Zvýšenie návštevnosti stránok 

�� Výrazne zvýšiť počet opätovných návštev 

�� Zvýšenie hodnoty transakcií klientov 

 

Modul OBSAH, testuje obsah webových stránok 

Skúma obsah webových stránok. Tento modul sa pýta cieľovej 

skupiny, čo od stránok očakáva. Využitie spočíva v prispôsobení 

ponuky na mieru podľa potrieb cieľovej skupiny. Modul tiež skúma, čo 

užívatelia oceňujú na konkurenčných stránkach. 

Modul POUŽÍVANIA, testuje rozvrhnutie webových stránok 

Ukazuje, do akej miery sú návštevníci webových stránok schopní 

vykonať určité úkony, ako je napr. nákup, alebo vyhľadanie určitých 

informácií, a tiež identifikuje, kde sa vyskytujú ťažkosti. Tieto informácie 

sú dôležité ku stanoveniu použiteľnosti stránok a identifikácii kľúčových 

oblastí pre zlepšenie. 

Modul SPOKOJNOSŤ, testuje webové stránky v konkrétnych 

situáciách 



 Mapuje zmeny v profiloch návštevníkov, očakávaniach, plnení 

úloh a použiteľnosti v čase. Skúma, ako sú užívatelia spokojní s web 

stránkou a poskytuje informácie, ako zlepšiť lojalitu užívateľov. Ponúka 

porovnanie výsledkov s inými stránkami a s inými krajinami 

(benchmark). 

WebEval odpovedá na zásadné otázky typu : 

�� Aký obsah zaujme cieľovú skupinu stránok 

�� Aká je sociodemografická charakteristika návštevníkov stránok 

�� Prečo návštevníci prichádzajú na stránky 

�� Čo od stránok očakávajú 

�� Nájdu užívatelia vždy to, čo hľadajú 

�� Prečo klienti používajú konkrétne stránky 

�� Ako zaistiť, aby obsah zodpovedal potrebám klientov 

�� Ako ovplyvniť, aby sa návštevníci stránok na ne stále vracali 

Tento produkt spoločnosti nachádza uplatnenie u marketingových a 

výskumných pracovníkov, rovnako ako i riadiacich pracovníkov 

pôsobiacich v oblastiach ako Internetové médiá, On-line bankovníctvo a 

poisťovníctvo, Portály, E-commerce, Vyhľadávače, Štátne inštitúcie 

 
2.2.7 Zisťovanie spokojnosti a lojality v oblasti E-commerce a Web    

         stránok 

EcomEval je výskumná metóda, ktorá objasňujúca základné 

marketingové otázky, týkajúce sa predaja na Internete. Ak chce 

spoločnosť uspieť v dynamickom prostredí Internetu, potrebuje vedieť a 

pochopiť spôsob, akým ich zákazníci premýšľajú a konajú v priebehu 

nákupného procesu, a to ako na vlastných, tak i na konkurenčných 

stránkach.  Tento produkt spoločnosti ponúka možnosť získať 

informácie ako znalosť, používanie, nakupovanie na stránkach, 

spokojnosť so stránkami, vernosť užívateľov, tržný podiel a presun 



zákazníkov v porovnaní s inými stránkami na trhu. Taktiež môže byť 

použitý ako východiskový bod pre hlbší výskum www stránok, akým je 

napr. iMonitor či WebEval. Určený je predovšetkým spoločnostiam, 

ktoré sa zaoberajú e-commerce a to oblastiach ako Knihy, 

Hudba/Video, Software, Cestovné kancelárie, Zábava Elektronika - a 

ďalej všetkým subjektom, ktoré majú záujem mať prehľad o trhu  

 

2.2.8 Zisťovanie efektívnosti on-line reklamy  

AdEval je výskumná metóda, cieľom ktorej je testovanie on-line 

reklamy na Internetových stránkach. AdEval pracuje s troma 

základnými indikátormi, účinok, príťažlivosť, vnímanie značky. Metóda 

AdEval umožňuje spoločnosti získať základné marketingové údaje 

týkajúce sa reklamných bannerov, ako napr. ich zapamätanie, znalosť 

značky, príťažlivosť alebo nákupné úmysly. Výskum prebieha vo dvoch 

fázach, a to pred a po reklamnej kampani, čo umožňuje porovnávať 

efektívnosť kampane a ďalšie analýzy.  

Je určený pre spoločnosti pôsobiace v Internetovom prostredí, 

ktoré realizujú reklamné a public relation kampane vo formách 

reklamných bannerov ako i všetkým ostatným spoločnostiam, ktorých 

reklamné kampane prebiehajú tiež na Internete, reklamným agentúram, 

pôsobiacim na Internete i poradenským a ďalším špecializovaným 

spoločnostiam. 

 

 

 

 

 

 

 



III.  KAPITOLA  
      ON-LINE VÝSKUM NA INTERNETE 
 
3.1. Plánovanie on-line marketingového výskumu 
 

V okamžiku, kedy sa výskumník rozhodne pre realizáciu výskumu na 

Internete, má viacero alternatív ako toho dosiahnuť. 

 

�� Naučiť sa programovať sám. Čo sa neodporúča vzhľadom k 

náročnosti. 

�� Do realizácie sa zapojí externá spoločnosť, ktorá bude všetky 

technické, programátorské a administratívne záležitosti spojené 

s uskutočnením výskumu vytvárať na zákazku. Vzhľadom k povahe 

služby (zachádzanie s citlivými osobnými dátami a informáciami) to 

tiež nie je najlepšie riešenie. 

�� Asi najideálnejšie je vybudovať si vlastný tým, ktorý v začiatkoch 

môže veľakrát tvoriť jedna alebo maximálne dve osoby. Výhodou 

tejto voľby je  in-house realizácia a tým i veľká kontrola nad 

prípadnými projektmi. 

�� Posledným spôsobom, ako realizovať on-line výskum, je využitie  

komerčne vytvorených softwarových aplikácií, ktoré sú schopné 

zaistiť takmer všetko od vytvorenia potrebného dotazníku so 

všetkými  potrebnými prvkami, jeho umiestnenie na WWW, zberu dát 

až po vygenerovanie výsledkov. To všetko je schopný ovládať 

výskumník. Tento software je zároveň tiež často spôsobom 

i k programovaniu  dotazníkových aplikácií do CATI štúdií a na CAPI 

zariadeniach. Prednosti, univerzálnosť a hlavne budúcnosť týchto 

aplikácií si  uvedomilo veľa renomovaných off-line výskumných 

spoločností a rozhodlo sa tak pre vývoj vlastných technológií. 

 
 



3.2 Realizácia on-line výskumu 
 

Predchádzajúce kapitoly popisovali metodické postupy, výhody, 

ale i nástrahy pri uskutočňovaní výskumu, či už išlo o on-line realizáciu 

alebo výskumy, ktorých témou bol samotný Internet. 

V nasledujúcej časti budem popisovať situáciu, ktorá je pre 

implementáciu a rozvoj on-line výskumov kľúčová. Jestvuje ucelená 

predstava o tom, ako prihliada na Internet ako na kanál pre 

marketingové aktivity, vrátane výskumu slovenský manažment? Má 

dostatok informácií o využití Internetu pre marketingové výskumy a 

štúdie? Na tieto otázky sa okrem iného budem zameriavať 

v nasledujúcej štúdii.  

 

Názov projektu 
 

Názov výskumnej štúdie je "Marketingový výskum na Internete" a je 

rozdelená do oblastí  

 

�� Vnímanie a využívanie Internetu v Slovenskej republike 

�� Využívanie Internetu v spoločnostiach 

�� Vzťah spoločností k marketingovému výskumu na Internete 

�� Vnímanie Internetu ako nástroja pre marketingový výskum 

�� Postoje voči on-line výskumom 

�� Vnímanie reklamy na Internete v Slovenskej republike 

 

Celkovo bolo do výskumu zapojených 7985 respondentov, 

spoločností a zástupcov manažmentu, alebo marketingových oddelení. 

Respondenti boli oslovení elektronickou poštou a požiadaní o vyplnenie 

on-line (WWW) dotazníku. Správa vychádza z triedenia z uzavretých 

otázok  a z obsahovej  analýzy odpovedí na otvorené otázky. Hlavný 

výberový súbor predstavuje 37 spoločností rozdelených do kategórií 



podľa veľkosti spoločnosti podľa obratu, majetkovej účasti, počte 

zamestnancov, a oblasti pôsobenia spoločnosti (obrazová príloha) 

 

A. Vnímanie a využívanie Interneru v Slovenskej republike 
 

 Štúdia prebiehala výskumnou technikou iOmnubus. Realizovala 

sa na vzorke 751 respondentov, ktorí mali nad 15 rokov. Cieľom je 

mapovanie vybavenosti užívateľov počítačmi a celkové využívanie 

počítačov v Slovenskej republike. Zistenie záujmu obyvateľov o Internet 

o počte sociodemografie užívateľov, miesta pripojenia, spôsobe 

pripojenia.  

Práca s  Internetom
Február 2002
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graf .č.3 

 

Zistenia 

 

 Z tejto štúdie vyplýva, že hlavnými prekážkami pre respondentov, 

ktorí doteraz nepracovali s Internetom sú technické znalosti, 

nevlastnenie osobného počítača.  Približne polovica respondentov 

nemá možnosť pripojenia sa na Internet. A taktiež necelej polovici 



respondentov chýbajú informácie, ako sa pripojiť na Internet. Ďalšie 

výsledky 

 

�� necelá polovica aktívnych užívateľov Internetu (41,3%) používa 

Internet 3-5 rokov, a približne pätina (21,6%) dokonca viac ako 5 

rokov, 1-2 roky používa Internet 30% respondentov  

�� u väčšiny respondentov jedna návšteva na Internete nepresahuje 

1 hodinu (56,5%), pričom u 19,7% respondentov trvá zvyčajná 

návšteva na Internete približne hodinu  

�� v zamestnaní má možnosť pripájať sa na Internet 73,5% 

respondentov, polovica (49,8%) má tiež možnosť pripojenia na 

Internet z domu, k 30%-ám sa blíži možnosť pripojenia sa v 

internetových kaviarňach (28,4) a 21% respondentov sa má 

možnosť pripojiť na Internet v škole  

�� tretinu (30,7%) domácich pripojení u aktívnych užívateľov 

Internetu v súčasnosti poskytujú Slovenské telekomunikácie, so 

značným odstupom sú ďalšími poskytovateľmi Internetu 

spoločnosti Nextra (19%) a Kiwwi (16,5%)  

�� najčastejšími dôvodmi využívania internetových portálov sú 

vyhľadávanie informácií k práci (70,4%), informácií o 

spravodajstve (66,5%) a tiež informácií o výrobkoch a službách 

(50,6%)  

�� viac ako tri štvrtiny aktívnych užívateľov Internetu (76,1%) 

využíva v súčasnosti možnosť posielať svoje e-maily 

prostredníctvom poskytovateľov free e-mailu  



�� takmer polovica oslovených respondentov – aktívnych užívateľov 

Internetu už v minulosti využila nákup prostredníctvom Internetu 

(48,9%) a využíva elektoronické bankovníctvo (51,3%)  

�� len 27,7% respondentov nevenuje svoju pozornosť reklamám na 

internetových stránkach, zvyšných 72,3% si ich všíma  

B. Využitie Internetu v spoločnostiach september 2001 
 

Štúdia prebiehala výskumnou technikou iOmnubus. Realizovala 

sa na vzorke 1651 respondentov, ktorí mali nad 15 rokov. Cieľom je 

mapovanie využívania Internetu v spoločnostiach v Slovenskej 

republike. 
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Zistenia:  

 

Firemné využitie Internetu k vlastnej prezentácii a ku komunikácii  

s verejnosťou je zrejmé. Väčšina spoločnosti sa na Internete prezentuje 



a prostredníctvom Internetu komunikuje ako so zákazníkmi, tak s 

obchodnými partnermi. Chápanie Internetovej populácie ako významnej 

cieľovej skupiny, na ktorú je treba zacieliť marketingové aktivity, je 

taktiež pozorované  u viacej než polovici spoločností. 

Nízke využitie Internetu k business-to-customer a zvlášť k 

business-to-business obchodovaniu môže byť vysvetlené či už nižším 

rozvojovým stupňom tejto formy obchodovania na Internete v 

Slovenskej republike , tak i výberom spoločnosti ktoré sa výskumu 

zúčastnili  

 

B1. Vzťah spoločností k marketingovému výskumu na Internete 

Využitie marketingového výskumu na Internete 
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graf č.5 



Uvažovanie o využití marketingového výskumu na Internete 
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graf č.6 

Zistenia:  

 

Pätina spoločností už niekedy využila v nejakej podobe výskum 

na Internete. Na doplnkovú otázku šesť z ôsmich, tri štvrtiny týchto 

spoločností  uvádza, že im takýto výskum priniesol očakávané 

informácie. Smysluplnosť a zároveò atraktivita on-line výzkumu se zdá 

být zjevná. Tomu nasvìdèuje i více nez padesátiprocentní zájem o 

aplikaci Internetu v marketingovém výzkumu v blízké dobì. V situaci, 

kdy chybí informace o tomto typu výzkumu a stále vládne celá øada 

pochybností, je toto výsledek pro výzkumnou agenturu nabízející on-

line metody velmi zajímavý. 

 

B2. Vnímanie Internetu ako nástroja pre marketingový výskum 

 

 Máte dostatok relevantných informácií o správaní sa Internetovej 

populácie? 

 



Informácie o internetovej populácii 
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Predstavujú užívatelia Internetu z hľadiska marketingovej stratégie 
významnú cieľovú populáciu? 
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Zistenia: 



 

Pre viac ako polovicu spoločností predstavujú uživatelia Internetu 

významnú  cieľovú populáciu. V budúcnosti sa tento podiel môže 

priblížiť až k deväťdesiatim percentám spoločností  

Očakávanie tohoto nárastu je badať už v súčasnej marketingovej 

aktovite spoločností. Viac ako tri štvrtinz z nich sú v tomto smere 

aktívni. Je preto možné domnievať sa spoločnosti o charakteristiky a 

popis internetovej populácie budú  zaujímať. 

Za povšimnutie stojí i fakt, že iba štvrtina spoločností sa 

domnieva, že má k dispoziícii relevantné informácie o uživateľoch 

Internetu. Viac ako polovica naopk tvrdí, že informace tohoto typu 

nemá. S porovnaním so záujmom  o internetovoú populáciu ako cieľovú 

skupinu tak vyplýva, že tieto  informácie sú potrebné, nakoľko po nich 

jestvuje dopyt. O stave a trendoch súčasného slovenského Internetu je 

pravdepodobne k dispozici viac informacií, nakoľko viac ako polovica 

spoločností uvádza, že také informácie má. Je nutné upozorniť, že 

väčšina z tých, ktorí tieto informácie majú, spadajú do kategórie „skôr 

áno“, dá sa preto predpokladať , že by boli ďalšie informácie vítané.  

Viac ako tretina opýtaných spoločností však tieto informácie nemá.  I 

v tejto oblasti je tak preto značný priestor, kteorí je potreba zaplniť 

relevantnými poznatkami o súčasnej situácii i o trendoch, ktoré je 

možné v Slovenskom Internetu pozorovať a očakávať.  

 

B3. Postoje voči on-line výskumom 
 

Viete o tom, že sa marketingové výskumy uskutočňujú aj na Internete? 
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Máte dostatok relevantných informácií o možnostiach 

marketingového výskumu realizovaného na Internete? 
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Zistenia: 

 

Je evidentné, že medzi opýtanými prevláda dostatočná 

informovanosť o možnostiach on-line marketingových výzkumov. 

Záreveň je ale, u viac  než polovice z nich nízka informovanosť 

o možnostiach takéhoto výskumu. Nakoľko ide v Slovenskej republike a 

vlastne i vo svete, o novú výskumnú metódu, je nutné informácie šíriť a 

o možnostiach potenciálnych záujemcov o takýto výskum informovať.  

 

Aké sú výhody marketingového výskumu na Internte? 

 

Na túto otázku reagovalo 29 respondentov . V ich odpovediach sa 

opakujú nasledovné dôvody  

1. rýchlosť (17 ká·t) 

2. cena (11 krát) 

3. zacielenosť (5 krát) 

 

K tomu patrí ďalej efektivita (tá predstavuje oba dôvody na prvý 

miestach), a podľa niekoľkých aspektov flexibiliau, inovatívnosť (která je 

v niektorých oblastiach vítanou súčasťou firemného image); 

praktickejšie orientovaní respondenti takiež dvakrát spomenuli 

skutočnosť, že zozbierané dáta sú k dispozícii v elektronickej podobe.  

 

Aké sú nevýhody marketingového výskumu na Internte? 

 
V tomto prípade odpovedalo 28 respondentov. Najčastejšie sponínané 

nevýhody sú  

 

1. omezenia dané cieľovou skupinou (15 krát) 

2. chýbajúci osobný kontakt s respondentom (5 krát) 

3. problémy s návratnosťou (3 krát) 



 

Ďalšie nevýhody - problémy s výberom, nemožnosť porovnania s inými     

ne-internetovými výskumami, neznalosť výskumnej metodológie. Je 

zrejmé, že hodnotenie negatývnych aspoktov on-line výskumov je 

ovplyvnené  nedostatočnou informovanosťou a malou propagácou 

tohoto typu výskumu. Zároveň sa prejavuje nedostatočná  vyvinutosť 

metodológie.  

 

 

C. Vnímanie reklamy na internete, september 2001  
 

Údaje sú z pravidelného iBusu, ktorý realizuje spoločnosť Taylor 

Nelson Sofres Interactive. Je to on-line výskum realizovaný na 

mesačnej báze, ktorého jednotlivé vlny sledujú podrobnejšie oblasti 

súvisiace s využívaním Internetu. V prípade záujmu môžete do iBusu 

pridať vlastné otázky, ktoré môžu ale aj nemusia súvisieť s mesačnou 

témou iBus.  

Prekážanie reklamy v médiách
september 2001
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�� viac ako polovici respondentov (56,4%) reklama na Internete 

neprekáža, naopak prekáža iba 17,4%-ám respondentov a 

stredne prekáža každému štvrtému (26,3%); v porovnaní s 

ostatnými médiami môžeme tento výsledok považovať za 

pozitívny – v rozhlase reklama prekáža takmer štvrtine 

respondentov (23,7%) a v televízii 40,4%-ám  

�� objem reklamy na Internete väčšina užívateľov (66,6%) zatiaľ 

vníma ako primeraný a jej rozsah na portáloch resp. stránkach 

nie je zatiaľ prekážkou, nakoľko iba 6,5% respondentov prestalo 

používať konkrétny portál z dôvodu, že na ňom bolo príliš veľké 

množstvo reklamy  

�� pre užívateľov Internetu je najprijateľnejšou formou reklamy 

banner a naopak najhoršie vnímaná je veľkoplošná reklama  

 

Celkové hlavné závery 

 

�� Tri štvrtiny opýtaných spoločností využíva Internet k vlastnej 

propagácii a PR aktivitám 

�� 90% spoločností prevádzkuje vlastnú WWW stránku  

�� Pre viac ako 80% spoločností predstavujú, alebo môžu predstavovať 

užívatelia Internetu významnú cieľovú populáciu  

�� Tri štvrtiny spoločnosti smeruje na Internetovú populáciu svoje  

marketingové aktivity 

�� Takmer dvom tretinám spoločnosti chýba dostatok relevantných 

informácií o Internetovej populácii.  

�� Existencia on-line marketingových výskumov je spoločnostiam 

pomerne dobre známa (87%), avšak ich využitie nie je doposiaľ 

naplno rozšírené (21%) 



�� Za najväčšie výhody on-line výskumu sú pokladané rýchlosť a 

efektivita (i cenová), najväčšími negatívami sú obmedzené možnosti 

použitia a chýbajúci kontakt s respondentmi. 
 

Štúdia preukázala, že marketingový výskum realizovaný s 

využitím Internetu má, v prípade uskutočnenia, značné perspektívy. 

Existuje po ňom dopyt a ukazuje sa, že časť potenciálnych klientov má 

pomerne dostatočnú  predstavu o výhodách i nevýhodách takéhoto 

výskumu. Všeobecne je jasné, že marketingové i ďalšie aktivity na 

Internete sú natoľko rozšírené, že záujem o  výskumy v tejto oblasti 

možno pokladať za zákonitý. Zároveň sa ale taktiež môže očakávať 

nárast tohoto zájmu. Nejde iba o výskumy, realizované s využitím 

Internetu, ale i o výskumy popisujúce Internet, klasické výskumy, kde 

Internet, jeho využitie, rozžírenie a dalšie aspekty sú predmetom 

skúmania. I v tejto oblasti nie je  dostatok informácií, odpovedajúci 

záujmu o nu. Veľký priestor je v distribúcii dostatočných informací i v 

on-line výskume. Ukazuje sa, že i keď časť sledovanej populácie je 

informovaná a má prehľad, stále je tu celá rada nedostatkov, a z nich 

prameniace predsudky voči on-line výskumom. Ak sa podarí tento 

problém prekonať, dá sa očakávať ďalší nárast záujmu o túto novú 

formu výskumu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVER 
 

Internet, ako nové obchodné prostredie a nové médium otvoril 

nové možnosti pre zadávateľov marketingových výskumov. Vytvoril 

priestor na realizáciu nápadov a dokázal výrazne oživiť prostriedky 

marketingovej komunikácie. 

Keď sa na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia  začal 

Internet a jeho World Wide Web veľmi razantným spôsobom 

transformovať v nástroj podnikania a príjmov, bolo iba málo tých, ktorá 

vedeli, že by toto nové  médium dokázalo tak zásadným spôsobom 

zasiahnuť do tej doby už  všetkými technológiami oslovený 

marketingový výskum. 

Výskumné spoločnosti uskutočňujúce klasické off-line výskumy 

však môžu byť zatiaľ kľudné. Internet totiž bude ťažko schopný naplno 

nahradiť iné výskumné metodológie. Rovnako ako tlač nenahradil v 

celej miere rukopis, rádio, noviny a televíziu a filmovú produkciu. Je 

bezpochyby isté, že Internet umožňuje marketingovému výskumu 

praktikovať veľa nového, ktoré bolo predtým ťažko mysliteľné, alebo si 

to niektorí klienti  či výskumné agentúry nemohli dovoliť. Samozrejme, v 

spojení s on-line výskumami existuje množstvo problémov. Avšak 

postupom času sa budú tieto problémy a zápory pomaly zmierňovať a 

odstraňovať.  

Práca poukazuje na prednosti využívania marketingového 

výskumu na Internete, ako aj jeho efektívnosť a konečnú implementáciu 

do firemných stratégií. Vysoká efektívnosť výskumu na Internete 

postupne začína konkurovať i doposiaľ používanému off-line výskumu. 

Preto sa väčšina firiem zameriava nielen na tento spôsob výskumov, 

ale začína si uvedomovať vysoký potenciál a možnosti, ktoré Internet 

ponúka. 

Pokiaľ ešte existuje subjekt pôsobiaci v oblasti marketingových 

výskumov, ktorý do tejto chvíle nevyužil Internet pre realizáciu  



výskumného projektu, je len otázkou času, kedy sa tak stane. Pokiaľ sa 

má on-line výskum stať metodikou budúcnosti, mal by byť už teraz 

vnímaný a skúšaný práve teraz. 

Rýchlosť Internetovej revolúcie prináša do výskumu nové 

poznatky a skúsenosti s každým novým týždňom a mesiacom. Každý, 

kto už mal možnosť akýmkoľvek spôsobom vyskúšať túto novú metódu, 

opakovane prichádza s novými myšlienkami a nápadmi, s nápadmi, ako 

realizovať čo nemuselo do tej doby vôbec nikoho napadnúť. Chápanie a 

vedomosti týkajúce sa využívania Internetu pre realizáciu 

kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu sa vyvíjajú veľmi rýchlo. I 

napriek tomu, že už bolo vyskúšaných množstvo techník a metód, je 

fakt, že ozajstná súťaž výskumných spoločnosti v zavádzaní nových on-

line výskumných techník v skutočnosti ešte nezačala.  
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Prehľad kvalitatívnych výskumných techník
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Použitie CHATu, Ukážka z pohľadu moderátora 
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