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Abstrakt
Marketingový výzkum využívá různých vědeckých metod k ověřování tržních

záměrů nebo již provedených tržních opatření společnosti. Aby společnost byla
úspěšná, musí své výkony směřovat k přáním a potřebám cílových zákazníků. Pro
tento účel zkoumá determinanty a mechanismy, které vzbudí vysokou poptávku po
nabízených produktech. Při zkoumání nákupního rozhodování je v rámci sociálně
psychologických a ekonomických analýz využívána aplikace matematických přístupů
a kvantitativních metod pro sestavení teoretického modelu, který bude realisticky
napodobovat jak neviditelné mechanismy odehrávající se uvnitř psychiky kupují-
cího, tak i determinované nákupní chování pozorovatelné prostřednictvím objemu
uskutečněných prodejů na trhu.

Pro řešení tohoto problému byly v práci koncipovány základní psychologické me-
chanismy podílející se na formování nákupního rozhodnutí zákazníků a rozebrány
vlastnosti aplikovatelných matematických metod pro měření těchto mechanismů.
V dalších částech se práce zaměřuje na oblast conjoint analýz, které pro daný účel
poskytují dobré analytické nástroje a teoretické zázemí. Vlastnosti a teoretické mo-
dely jednotlivých conjoint přístupů jsou v práci diskutovány v největším detailu.

V poslední části práce je předložena koncepce návrhu conjoint analýzy, ve které
jsou aplikovány výhodné vlastnosti Kano modelu. Návrh řeší problém vhodného
způsobu volby relevantních faktorů, které adekvátně determinují nákupní rozhodo-
vání zákazníků v rámci skupiny více atributových produktových konceptů. Vhod-
nost navrženého přístupu byla ověřena při aplikaci adaptivní conjoint analýzy na
příkladu trhu telefonních tarifů pro studenty, což zároveň demonstruje i široké mož-
nosti využití conjoint analýzy při návrhu koncepce produktů a při jejich testování
ve virtuálních tržních simulátorech.
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Abstract
Marketing research uses various scientific methods to test proposed market plans

or those already in implementation stages. To be successful, a company has to aim
its operations towards wants and needs of target customers. For this objective,
it examines determinants and mechanisms that would awake strong demand for
offered products. Basis knowledge of consumer buying decisions is inputted into
social and psychological analyzes through the application of quantitative mathema-
tical methods to build theoretical models that will realistically mimic both invisible
mechanisms taking place within the psyche of the buyer and the determined buy-
ing behavior observable through volume of sales on the market. To address these
challenges, the underlying psychological mechanisms involved in the formation of
customers’ purchasing decisions and examined properties of applicable mathemati-
cal methods for measuring these mechanisms were composed.

In the next sections, the work focuses more closely on the area of conjoint analy-
ses which provide for this purpose, good analytical tools and theoretical background.
Specific features and theoretical models of the conjoint approaches are discussed un-
der this work in more detailed.

The last part of the work contains a specific design concept of conjoint analysis
which applies the advantageous properties of the Kano model. This proposal solves
the problem of how to select the most appropriate and relevant factors that will
adequately determine purchasing decisions of customers among a group of multi-
attribute product concepts. We have verified the appropriateness of our approach
during an application of adaptive choice-based conjoint analysis in the example of a
market comprising mobile phone tariffs for students. The conjoint application also
demonstrated the wide range of opportunities for use in the design of products and
their testing in virtual market simulators.
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Kapitola 1

Úvod

Podstatou moderní marketingové koncepce společnosti je plná orientace na zá-
kazníka a jeho potřeby. Globalizace trhů, konkurenčních výhod i strategických roz-
hodnutí a současně na druhé straně rozvoj specializace, kooperace a společných
hodnototvorných řetězců odstraňuje hranice firem i oborů. Trhy jsou dynamickým
místem směny produktů. Dodavatelé zde vzájemně soutěží o zákazníka, který po-
ptává globální výrobky a služby. Schopnost přesného zaostření na potřeby poptáva-
jících je neustále prověřována v sílící konkurenci. Mezi důležité aspekty pro přežití
a stabilní růst společnosti patří detailní znalost klíčových specifik cílových trhů,
systematické odkrývání, analýza a získávání věrných zákazníků naplňováním jejich
potřeb lépe než konkurence.

Růst kupní síly zákazníků vyvolává značně různorodé potřeby trhu. Výrobci
byli přinuceni přejít z hromadné výroby k individualizaci produktů a akceptovat
související zvýšení produkčních nákladů. V důsledku zaměření se na konkrétní typ
zákazníka, resp. na homogenní skupiny1, bývá pro společnosti obtížné vytvořit ta-
kové produktové portfolio, které bude optimálně naplňovat potřeby diferencované
poptávky a zároveň bude pro společnost generovat dostatečné finanční prostředky,
které zajistí návratnost vynaložených investic do realizace obchodních příležitostí.
Svých ekonomických cílů může společnost dosáhnout prostřednictvím produkce, ko-
munikace a doručování požadované zákaznické hodnoty na pečlivě definované cílové
trhy. Na základě zákaznicky specifikované obchodní strategie a dlouhodobě spokoje-
ných zákazníků může společnost realizovat vlastní cíle, které jsou ve většině případů
tržního působení motivované generováním ekonomického zisku a zajištěním budoucí
prosperity.

Základní potřeby zákazníků zůstávají v podstatě stále stejné. Dynamicky se
1V mnohých případech se společnosti zaměřují i na individuální potřeby jednotlivců.

1
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mění poptávka po prostředcích umožňující uspokojení potřeb. Tyto prostředky se
pod vlivem nových trendů a technologických vylepšení zdokonalují a zákazníci mo-
hou naplňovat své potřeby stále novými způsoby. Kupující zůstává loajální značce,
pokud mu produkt nebo služba přináší očekávaný užitek, ať už psychologický, spo-
lečenský nebo funkční.

Nediferencovaný marketing zpravidla není schopen dynamicky reagovat na rychlý
vývoj konkurence na trhu. Pro společnost je mnohem výhodnější zaměřit se pouze
na několik menších segmentů, které jsou dobře čitelné a zároveň ekonomicky vý-
nosnější díky přesněji cílené a více specializované nabídce, která vystihne potřeby
příslušných zákazníků lépe než dosavadní výrobky a služby navržené pro celý hete-
rogenní trh. Díky nepřetržitému sledování vzniku nových potřeb a segmentů může
společnost reagovat nabídkou inovací a v případě zániku tržního segmentu uvolněné
výrobní kapacity alokovat pro další segment, který nabízí novou podnikatelskou pří-
ležitost.

Moderní společnosti hledají homogenní tržní segmenty, které potřebují rychle
identifikovat, popsat, změřit a ohodnotit jejich atraktivitu vhodnými kritérii. V co
nejkratších časových intervalech shromažďují aktuální informace o trhu, aby mohly
rychle a adekvátně reagovat na vznikající tržní situace. Včasnost a přesnost infor-
mací představuje konkurenční výhodu ve smyslu rychlého dostihnutí zákazníka a
možnosti realizace protikonkurenčních opatření.

Systematickým získáváním a vyhodnocováním informací, které vedou k pocho-
pení potřeb trhu, se zabývá marketingový výzkum. Tato disciplína mimo jiné za-
hrnuje celou řadu metod a přístupů pro sběr dat, analýzu tržní situace, odkrývání
struktury trhu a modelování nákupního chování zákazníků. Pro tyto účely marke-
tingoví výzkumníci hledají teoretické modely pro hodnocení poskytovaného užitku
nabízených produktů a měření aktuálních potřeb na trhu. Žádný z teoretických mo-
delů však nemůže obsáhnout všechny faktory, které v komplexním tržním prostředí
působí, ať už systematicky, nebo nahodile. Správná interpretace a validita teoretic-
kých modelů vzhledem k reálné situaci na trhu jsou tak pro společnosti klíčovými
aspekty vedoucí k maximálnímu zhodnocení výrobků a služeb z pohledu potřeb a
spokojenosti zákazníků.

Pro systematické a rychlé vyhodnocování informací z trhu směrem k řídícím pra-
covníkům mohou být činnosti pravidelného sběru, analýzy a distribuce tržních in-
formací integrované přímo v automatických procesech manažerského informačního
systému společnosti. V sekundárních datových úložištích lze dohledávat komple-
mentární data a využívat je pro obohacení informační hodnoty výsledného tržního
modelu. Reporty z dílčích odezev dynamických modelů trhu lze prostřednictvím
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komplexního informačního systému poskytovat v individuálních výstupech. Para-
metry modelů mohou být dynamicky kalkulovány, nebo specifikovány na vstupu
ze strany konzumentů informací. Výsledné odezvy tržních modelů pak reflektují
konkrétní požadavky pracovníků dané řídící úrovně, kteří je mohou využívat jako
podpůrné argumenty během okamžitých nebo dlouhodobých marketingových roz-
hodnutí.

Princip modelování nákupního chování zákazníků v podstatě vychází z obecné
behaviorální teorie (BT) v psychologii. Teorie, která byla dominantní především
v první polovině 20. století je postavena na empirismu — zkušenosti. Nezabývá se
vnitřními motivy a mechanismy chování jedince, nýbrž pozornost zaměřuje na jeho
vnější, objektivně pozorovatelné konkrétní chování.

Model stimul-reakce (S-R model) vycházející z BT předpokládá, že veškeré
chování jedince (fyziologické projevy, emocionální reakce a kognitivní procesy) je
podněcováno z vnějšího prostředí a že jsou jeho rozhodnutí ovlivňována hlavně
kulturními, sociálními a některými dalšími okolními charakteristikami. Model zcela
vynechává lidskou mysl, která je zde považována za tzv. černou skříňku – black
box. Marketingové modely nákupního rozhodování jsou zpravidla založeny právě na
principu stimul-odpověď, kde je zákazník reprezentován jako černá skříňka.

Model stimul-objekt-reakce (S-O-R model) předpokládá, že vliv na roz-
hodování jedince mohou mít kromě externích-exogenních faktorů i jeho vnitřní-
endogenní charakteristiky, které mohou být psychologické a individuálně osobnostní.
Tato navazující modernější teorie sociálního učení uvažuje zákazníka jako objekt
v S-O-R modelu.

Psychologická BT a odvozená ekonomická teorie RUT (random utility theory,
kap. 3.3.6) převedená do situace tržního prostředí je postavena na předpokladu, že
kupující na trhu vyhledává výrobek nebo službu s maximálním užitkem – zakoupí ta-
kový produkt z nabídky ostatních dostupných alternativ, který pro něj představuje
nejvyšší užitnou hodnotu. Ovlivňování nákupního rozhodnutí se účastní jak mar-
ketingové stimuly, tak i další faktory. Marketingové stimuly lze shrnout pojmem
„marketingový mix“ (4P – product, place, price, promotion). Ostatní uvažované
stimuly ovlivňují kupujícího na základě technologické, ekonomické, kulturní nebo
politické situace. Za působení těchto vlivů vyúsťuje rozhodovací proces kupujícího
v pozorovatelné nákupní rozhodnutí2.

Marketingoví výzkumníci stále hledají nejlepší možný matematický způsob pro
napodobení reálné tržní situace a její predikci. Při marketingovém zjišťování se

2Nákupním rozhodnutím je myšlen impulzivní nákup, volba produktu, výběr značky, výběr
prodejce, čas nákupu, nakupované množství, atp.
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vzorkem populace získávají vstupní data, na jejichž základě určují tržní modely.
Marketingové zjišťování je zpravidla realizováno na teoretické úrovni dotaz-

níky nebo experimenty. V dotaznících jsou respondenti dotazováni (prostřednictvím
otevřených nebo uzavřených otázek) na názory, postoje, či preference. Respondenti
však zpravidla nejsou schopni adekvátně a jednotným způsobem vyjádřit své hod-
nocení (např. vzhledem k různému preferování intervalů stupnic při hodnocení). To
způsobuje značnou různorodost získaných informací (vzájemnou nekompatibilitu),
která zamezuje sestavení validního marketingového modelu.

Při experimentech3 jsou respondentům předkládány hypotetické koncepty, které
představují marketingové stimuly. Výsledné charakteristiky respondentů jsou s je-
jich pomocí odvozovány nepřímo z jejich napozorovaných reakcí využitím mate-
matických modelů a příslušných psychologických teorií. Prezentované stimuly musí
být dostatečně realistické, aby každý respondent jednoznačně pochopil, o jaký pro-
dukt/službu se v experimentu jedná. Při návrhu experimentu je kladen značný důraz
na relevantní formu stimulu (podstatné informace, grafické ztvárnění, atd.). Poté, co
respondent přetransformuje tyto stimuly prostřednictvím lidských smyslů do svého
subjektivního vjemu, tento vjem dále postupuje do respondentova vědomí. Osobní
charakteristiky respondentů s již nabytými zkušenostmi determinují respondentovu
reakci na subjektivní vjemy – pozorovatelné nákupní rozhodnutí.

Teorie prostředek-cíl (means-end) je marketingová teorie založená na analýze
vztahu užitné hodnoty produktu vnímané zákazníkem a komponent užitku (vlast-
ností produktu) [111]. Teorie analyzuje uspokojení zákazníka na základě porovnání,
nakolik zkoumaný produkt odpovídá jeho představě a předpokládá, že si respon-
dent4 na základě poskytnutých/získaných informací utváří představu o schopnosti
daného zboží (prostředku) splnit danou potřebu (cíl). Úkolem nabízejícího je působit
na tento kognitivní proces tak, aby vhodně ovlivnil zákazníkovo vnímání produktu,
tj. zaměřil jeho pozornost na nabízený užitek, který poskytne splnění zákazníkova
cíle a tím motivoval poptávajícího k uskutečnění nákupu [110].

Marketingový koncept produktu je teoretický objekt složený z užitných
komponent (atributů, vlastností). Každá užitná komponenta produktu je vyjád-
řena jako zcela konkrétní vlastnost nabývající jedné z několika různých úrovní pl-
nění definovaných buď kvantitativně (např. kmitočty procesoru: 2 GHz–2,2 GHz–

3Experimenty mohou být realizovány buď v reálném prostředí (např. v určitém geografické
lokalitě), nebo v laboratorních podmínkách. V disertační práci bude dále pojmem experiment
uvažovat druhý případ.

4Termíny „zákazník“ a „respondent“ mohou být v určitých případech zaměňovány. Respondenty
je chápán výběrový soubor zákazníků vybraných pro marketingové zjišťování.
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2,5 GHz, počet minut hovorů v tel. tarifu: 150 minut–300 minut), nebo kategoricky
(např. barva krytu: červená–černá, tvar: ergonomický–klasický, design: futuristický–
konzervativní, interiér vozu: čalouněný–kožený). Charakteristické atributy konceptu
jsou zpravidla realizovány slovním popisem nebo grafickým vyobrazením. Kombino-
váním různých úrovní jednotlivých užitných komponent vznikají odlišné, ve svých
vlastnostech unikátní produktové alternativy. Každá z nich představuje pro různé
respondenty rozdílný užitek v závislosti na jejich potřebách. Vhodnou volbou vlast-
ností produktu se nabízející může marketingově zaměřit na obsluhu určitých ho-
mogenních částí trhu a diferencovat se od méně individualizovaných konkurujících
nabídek5 připravených pro plnění podobných potřeb zákazníků.

V marketingovém výzkumu lze nalézt dva různé přístupy pro určení užitku te-
oretických konceptů – kompoziční přístup a dekompoziční přístup.

Kompoziční model (self-explicated) představuje přístup, při kterém respon-
denti explicitně ohodnocují u každé úrovně každého atributu její atraktivitu (např.
na intervalových stupnicích) a následně vyjadřují pro každý atribut na dalších stup-
nicích jeho relativní důležitost. Výsledný užitek dané úrovně atributu je určen vyná-
sobením průměrné hodnoty přiřazených atraktivit k atributové úrovni jednotlivými
respondenty průměrnou důležitostí daného atributu. Celkový užitek produktu je
dán součtem dílčích užitků jednotlivých vlastností produktu.

Vzhledem k tomu, že v kompozičním šetření respondenti zvažují a hodnotí kaž-
dou vlastnost produktu odděleně, jen těžko mohou vnímat kontext ostatních vlast-
ností produktu a zpravidla nejsou schopni realisticky posoudit, jak bude výsledný
produkt vypadat, a tedy adekvátně ohodnotit, jaký užitek pro ně izolovaná úroveň
vlastnosti představuje. V kompozičních otázkách tak mnohdy hodnotí pouze tech-
nickou úroveň daného atributu a nikoliv její skutečnou užitnou hodnotu, kterou plní
v rámci komplexního produktu. Respondent v kompozičním šetření pravděpodobně
bude lépe vnímat a hodnotit high-end úrovně vlastností, než technologicky nebo
výkonově slabší úrovně.

Výsledný model nákupního chování na základě kompozičních dat v mnohých
případech není příliš úspěšný (konzistentní) při predikci nákupních rozhodnutí zá-
kazníků a často se může lišit reálné nákupní chování od deklarovaného. Pro snadnější
pochopení příčin vedoucích k nefunkčnosti kompozičních modelů můžeme uvažovat
příklad rozpočtového omezení kupujícího. Zákazník musí činit kompromisy (trade-
off) mezi jednotlivými úrovněmi vlastností požadovaného zboží a požadovanou ce-
nou. Určitá vlastnost s technologicky nižší výkonovou úrovní při nižší ceně bude

5Zde se jedná o vlastní produkty v produktové řadě, nebo o konkurenční produkty ve stejné
produktové kategorii
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v rámci jeho potřeb představovat větší užitek než technologicky vyšší úroveň dané
vlastnosti za vyšší cenu6. Zákazník si po posouzení produktových alternativ na trhu
vybere takový výrobek, který nejen svými vlastnostmi uspokojí jeho požadavky,
ale zároveň bude v rozmezí jeho alokovaného rozpočtu pro uspokojení dané po-
třeby. Analogické rozhodovací kompromisy bude zákazník činit i mezi ostatními
vlastnostmi produktu.

Dekompoziční přístupy zpravidla lépe fungují při analýze užitku produkto-
vého konceptu než kompoziční metody. Jsou vhodné pro statistické modelování i
predikce nákupního chování zákazníků. V dekompozičním přístupu je při dotazo-
vání využit jako stimul víceatributivní produktový koncept. Respondenti hodnotí
sadu několika různých stimulů, každý stimul jako celek, v závislosti na přístupu
buď jednou hodnotou preference, nebo řazením stimulů za sebe dle vnímané prefe-
rence či v otázkách volby výběrem jednoho konceptu mezi jinými, který představuje
objekt nákupního rozhodnutí. Ohodnocení dílčích užitků zkoumaných atributových
úrovní produktového konceptu je následně určeno rozkladem souhrnných hodnocení
využitím příslušných matematických metod.

Conjoint analýza (analýza shody preferencí) je obecný pojem pro podsku-
pinu pokročilých dekompozičních přístupů typických pro modelování preferencí cí-
lové skupiny zákazníků vzhledem k produktům v určité produktové řadě. Tyto
metody jsou velice univerzální. Ačkoliv jsou využívány hlavně v marketingu, uplat-
nění nacházejí i v mnoha jiných oborech (např. v ekonomii, zdravotnictví, operač-
ním výzkumu, energetice, legislativě, atd.), kde je potřebné měření lidského vní-
mání, postojů, preferencí nebo rozhodování vzhledem k víceatributivním objektům.
Vzhledem k tomu, že conjoint přístupy zaznamenávají i po více než 40-ti letech
akademického a praktického výzkumu stále další vývoj, právě conjoint metodám
využitelným pro marketingový výzkum je v této práci věnován největší prostor.

6Přírůstek užitku technologicky vyšší vlastnosti je nižší než úbytek užitku způsobený přírůstkem
ceny.



Kapitola 2

Cíle a hypotézy disertační práce

2.1 Hypotézy práce

Hlavní hypotéza práce se týká zhodnocení vhodnosti aplikace vybraných vědec-
kých metod pro marketingové aplikace.

Hlavní hypotéza: Matematické metody jsou aplikovatelné pro využití v mar-
ketingovém výzkumu obchodních společností. Na základě konzistentních dat lze
vytvořit teoretický model zachycující existující tržní síly a tento model využít pro
validní predikce nákupních reakcí zákazníků.

Dílčí hypotézy:
1. Matematické metody umožňují měřit a napodobovat jak vnitřní skryté roz-

hodovací procesy, tak i vnější pozorovatelné nákupní chování zákazníků.
2. Metody conjoint analýzy jsou vhodným nástrojem pro marketingový výzkum.

V ČR nejsou využívané hlavně díky své metodologické náročnosti a zpravidla
nedostatečným nutným teoretickým aparátem marketingových pracovníků pro
úspěšný návrh conjoint studie.

3. ACBC oproti tradiční FPCA poskytuje rozšířené možnosti pro analýzu pre-
ferencí a návrh modelů pro virtuální simulace nákupního rozhodování zákaz-
níků.

4. Klasifikační vlastnosti Kano modelu lze úspěšně využít při volbě atributů
conjoint studie.

5. Zákazníci při svém nákupním rozhodování uplatňují jak kompenzační, tak
nekompenzační způsoby rozhodování.

6. Výstupy conjoint analýzy lze použít pro realistické virtuální modelování trž-
ních případů a úspěšnou segmentaci na základě užitku.

7
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Ověření stanovených hypotéz znamená posouzení vlastností různých matematicko-
statistických přístupů a volbu takových kombinací, které umožní jejich praktické
uplatnění a současně přinesou nové možnosti pro praktickou aplikaci těchto teore-
ticky značně pokročilých a náročných přístupů.

2.2 Cíle práce

Následující cíle reflektují uvedené hypotézy. Potvrzení hypotézy podporuje spl-
nění vztaženého cíle.

Hlavní cíl: Na základě analýzy a identifikace matematicko-statistických me-
tod vhodných pro využití v marketingu vytvořit koncepci jejich využití při návrhu
nového produktového konceptu, při optimalizaci stávajícího produktu a při tvorbě
podkladů pro strategické rozhodování manažerů marketingově řízených společností.

Dílčí cíle:
1. Definování konceptu procesu nákupního chování zákazníků a identifikace vhod-

ných matematických metod pro měření jeho dílčích mechanismů.
2. Rozbor metodologie conjoint analýz, definování matematických modelů jed-

notlivých metod a posouzení jejich vhodnosti pro marketingové testování pro-
duktových konceptů.

3. Srovnání možností klasické conjoint analýzy a adaptivní conjoint analýzy na
základě volby pro praktické aplikace.

4. Návrh tržního experimentu při aplikaci kombinace pokročilé adaptivní con-
joint analýzy volby s Kano modelem a ověření validity této kombinace pro
aplikace v marketingovém výzkumu.

5. Ověření reliability koncepcí kompenzačního a nekompenzačního rozhodování
zákazníků.

6. Sestavení tržních scénářů a určení virtuálních tržních podílů skupiny pro-
duktů. Určení cenové citlivosti produktů. Návrh optimálního produktového
konceptu a odkrytí homogenních tržních segmentů na základě vnímaného
užitku zákazníky.

2.3 Použité vědecké metody zkoumání

Pro splněný stanovených cílů práce budou použity vědecké metody logické a
empirické [79].
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• Dílčí cíl 1 bude řešen metodou abstrakce a strukturalizace – v konceptu nákup-
ního chování zákazníků budou identifikovány podstatné mechanismy, jejichž
interakce umožní determinovat pozorovatelné nákupní rozhodnutí. Tyto me-
chanismy budou strukturovány do subsystémů a dále zkoumány samostatně.
• Dílčí cíl 2 (a částečně i cíl 1) bude realizován metodou analýzy – pomocí

rozboru dostupné literatury o dekompozičních metodách budou tyto metody
rozčleněny na základě jejich typických vlastností a vzájemných vztahů.
• Dílčí cíl 3 bude uskutečněn metodou dedukce – na základě analýzy obou me-

tod budou vyvozeny závěry týkající se možností pro využití v marketingovém
výzkumu.
• Dílčí cíl 4 bude proveden metodou syntézy a následným experimentem – na

základě analýzy obou metod bude navržen přístup pro abstrakci podstatných
vlastností nákupního modelu zákazníků a následným faktoriálním experimen-
tem bude ověřena hypotéza o validní klasifikaci těchto vlastností.
• Dílčí cíle 5 a 6 budou naplněny metodami empirického experimentu, analýzy

a syntézy – prostřednictvím faktoriálního experimentu v kombinaci s dotaz-
níkem provedeme sběr dat a ověříme reliabilitu kompenzačního a nekompen-
začního konceptu rozhodování zákazníků, a využitím dekompozičních metod
bude vytvořen matematický model zahrnující dílčí tržní aspekty poskytující
prostředky pro analýzu a modelování vztahů tržního prostředí.



Kapitola 3

Modely spotřebitelských
preferencí

Nákupního chování je považováno za jeden ze základních objektů analýzy a
prognózy výzkumu trhu. Rozhodování spotřebitele při nákupu je ovlivňováno ce-
lou řadou faktorů, které zpravidla nejsou měřitelné přímo a je nutné je určovat
nepřímým způsobem.

Takovéto měření představuje přiřazení jedné množiny entit (matematických nebo
číselných hodnot) jiným entitám, zpravidla empirickým objektům. Přiřazení probíhá
prostřednictvím ordinální, intervalové nebo poměrové stupnice. Výzkumník se snaží
strukturovat tato přiřazení tak, aby základní vztahy mezi matematickými entitami
reprezentovaly vztahy mezi empirickými entitami. Pokud existuje dostatečná shoda,
vlastnosti matematického systému mohou sloužit jako model pro popis empirického
systému.

3.1 Model černé skříňky
Model nákupního rozhodování vychází z psychologické behaviorální teorie, jejíž

vlastnosti jsou výhodné i pro marketingové účely. Spotřebitel je v tomto modelu po-
važován za tzv. „černou skříňku“ – black box, která optimalizuje své nákupní chování
v závislosti na vstupních informacích, viz. obr. 3.1. Vstupními informacemi mohou
být např. produktové vlastnosti, marketingové informace poskytované společnostmi,
historické zkušenosti s užíváním produktu, spotřebitelské reference nebo limitující
podmínky, jako např. monetární omezení. Pozorovatelným výstupem černé skříňky
je jeho vyvolaná konkrétní reakce – nákupní rozhodnutí, úroveň spotřeby a další
související typy tržního chování.

10
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Pro napodobení procesů probíhajících při nákupním rozhodování definujeme
skryté konstrukty, které determinují výsledné nákupní rozhodnutí [9, 76, 77]. Do
modelu černé skříňky na základě ekonomické teorie volby zahrneme tři skryté psy-
chologické konstrukty – „percepční konstrukt“, „postojový konstrukt“ a „preferenční
konstrukt“.

Percepční schéma specifikuje způsob , jakým zákazník vnímá alternativní
produkty, přičemž tyto produkty porovnává relativně vůči sobě prostřednictvím
určité množiny atributů.

Postojové schéma zahrnuje především postoje spotřebitele (jejich kognitivní,
emotivní a konativní složky), které utvářejí jeho subjektivní způsob hodnocení s in-
dividuálním emotivním zabarvením, tzn. individuální hodnotící názor na individu-
álně vnímané vlastnosti produktu.

Preferenční schéma představuje hledání vhodné alternativy produktu, která
umožní maximalizovat zákazníkovy (stabilní) preference vzhledem k subjektivně
vnímaným a hodnoceným produktovým vlastnostem. Důležitým předpokladem te-
orie volby je, že preference jsou predeterminované – nezávisí na konkrétní na-
bídce produktových alternativ při nákupním rozhodování. Při zvažování různých
aspektů (např. nákladů ušlé příležitosti produktových alternativ, souvisejících ná-
kladů na pořízení) je z preferencí vlastností produktu utvořen nákupní záměr. Vní-
maná schopnost produktových vlastností plnit požadované cíle zákazníka utváří
jeho spokojenost (spokojenost je rozdílem mezi očekávanou a vnímanou schopností
produktu), ze které přímo vychází užitek produktu. Preference zákazníka mohou
být vyjádřeny spojitou užitkovou funkcí individuálních charakteristik zákazníků a
atributů produktu.

Historická zkušenost nabytá při používání produktu nebo značky ovlivňuje všechny
tři konstrukty. Výstupem neviditelného procesu v modelu černé skříňky je pozo-
rovatelné nákupní chování charakteristické buď realizací nákupu, odložením nebo
odmítnutím nákupu.

Praktické experimenty poukázaly na to, že marketingové modely, které vychá-
zejí primárně z historických dat (např. z prodejů za čtvrtletí) vykazují značné ne-
dostatky, neboť přehlížejí podstatné účinky inovativních produktů na nákupní cho-
vání, a tedy nejsou schopny napodobit hypotetické scénáře dynamického tržního
prostředí. I přes velmi pečlivou přípravu a zpracování informací o předchozím stavu
trhu bývají tyto modely neadekvátními pro vytváření marketingových prognóz.

Způsob, který umožňuje marketingovému výzkumníkovi vypořádat se s účinky
produktových inovací na budoucí prodeje je právě návrh explicitního modelu černé
skříňky. Sestavení matematického modelu nákupního chování, který dokáže predi-
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Zdroj: TOMEK, G. – VÁVROVÁ, V. Marketing od myšlenky k realizaci. 2011.

Obrázek 3.1: Black box – model nákupního chování

kovat reakce trhu na inovativní marketingový program společnosti lze realizovat na
základě dat získaných z laboratorních experimentů, které reflektují spotřebitelské
percepce, postoje a preference. Tyto modely nákupního chování jsou založeny na
vytváření hypotetických konstrukcí a scénářů, které reflektují psychologické charak-
teristiky zákazníků – tj. motivace, očekávání, vnímání, učení, přesvědčení, hodnoty,
postoje, preference, atd.

3.1.1 Model očekávané hodnoty

Model očekávané hodnoty představuje Fishbeinův teoretický koncept1 chování
jedince [17], který obsahuje tři základní komponenty. Jedinci reagují na novou infor-
maci o určitém objektu vytvořením „domněnky/názoru“ (belief). Pokud již názor
o daném objektu existuje, může být (a pravděpodobně bude) novou informací mo-
difikován. Druhá komponenta modelu je „hodnota“ (value), kterou jedinci přiřazují
každému atributu, na kterém je názor založen. Třetí komponenta je „očekávání“ (ex-
pectancy), které je utvořeno nebo modifikováno při kalkulaci názoru a přiřazených
hodnot. Jedinec má mnoho názorů o určitém objektu. Výsledkem mnoha kalkulací
dvojic „názor-hodnota“ je utvořen „postoj“. Postoj jednotlivce vzhledem k určitému
objektu je funkce „pevnosti jeho názoru“ o objektu a „hodnotících aspektů“ těchto

1Angl. expectancy value theory/model.
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názorů, viz. vztah 3.1.1.

Ao =
N∑
i=1

Biai (3.1.1)

kde Bi představuje pevnost názoru i o objektu o (pravděpodobnost, že objekt má
určitou vlastnost xi), ai je hodnotící aspekt Bi (tj. hodnocení xi), a N je počet
názorů.

3.1.2 Model stimul-reakce

Model stimul-reakce (S-R) je v souladu s nákupním rozhodovacím procesem na
obr. 3.1. S-R definuje statistickou jednotku (v tomto případě černou skříňku) a pre-
dikuje kvantitativní odpověď na kvantitativní a stimuly. Model hledá matematickou
funkci2 reprezentující vztah f mezi stimulem x a očekávanou hodnotou odpovědi y,
viz. rovnice 3.1.2.

E(y) = f(x) (3.1.2)

Pro zjednodušení modelu se běžně předpokládá lineárnost vztahu mezi stimulem
a odezvou.

f(x) = a+ βx (3.1.3)

Nákupní chování zákazníků odkryté v dostatečně rozmanitých datech a nákupní
záměry určené v marketingových experimentech poskytují odhad statistického ur-
čení vztahu, který přiřazuje vstupy černé skříňky modelu na její výstupy. Při dosta-
tečně detailním definování vstupních informací rozhodovacího procesu lze ohodnotit
potenciální prodeje různých produktových alternativ bez nutné znalosti způsobu,
jakým komplikovaný proces uvnitř černé skříňky funguje. Různé psychometrické
metody, např. faktorová analýza (kap. 3.2.5), vícerozměrné škálování (kap. 3.2.4),
conjoint měření (kap. 3.3.3), umožňují pohled na skryté konstrukty černé skříňky –
vnímání, postoje a rozhodování.

3.1.3 Kompenzační modely zákaznické volby

Kompenzační modely jsou využívány pro analýzu zákaznických preferencí a
pro odhad užitku produktu. Kompenzační model je charakteristický tím, že data
jsou získávána dotazováním se prostřednictvím komplexních produktových stimulů.
Každá produktová varianta je definována několika atributy – může být popsána

2Užitková resp. psychofyzická funkce (psychophysical function) se zabývá vztahem mezi fyzic-
kými stimuly a senzorickou odezvou.
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ve vektorové notaci jako uspořádaná j-tice X = (x1, x2, . . . , xJ), jejíž jednotlivé
komponenty reprezentují úrovně j-tého atributu, resp. faktoru, kde j = 1, 2, . . . , J .
Úrovně xj mohou být jak spojité (intervalové), tak diskrétní (nominální) hodnoty,
avšak vždy jednoho typu v rámci daného atributu. Schéma tříúrovňové struktury
produktového konceptu (koncept – atribut konceptu – úroveň atributu) je uvedeno
na obr. 3.2, kde každý atribut konceptu je definován vzhledem k jinému atributu
stejného konceptu výhradně exkluzivně. To znamená, že každý atribut v každém
konceptu může nabýt pouze jedné hodnoty (úrovně atributu).

Atribut  
x1 {x11} 
(Značka)

Atribut 
 x2 {x22}
(Displej)

Atribut
xJ {xJ1}
(Cena)

Úroveň
x11

(Nokia)

Úroveň
x12

(iPhone)

Úroveň
x21

(LED)

Úroveň
x22

(AMOLED)

Úroveň
… x2K

(TFT)

Úroveň
xJ1

(3 000 Kč)

Úroveň
xJ2

(6 000 Kč)

Úroveň
…  xJK

(18 000 Kč)

......

Úroveň
… x1K

(HTC)

K
o
n
ce

p
t

A
tr

ib
u
ty

Ú
ro

v
n
ě

Koncept 
Xi = (x1,x2,…, xJ ) 

(Mobilní telefon) 

k = 1,2, … , K

 j = 1,2, … , J

 i = 1,2, … , I

Zdroj: vlastní

Obrázek 3.2: Uspořádání vrstev v produktovém konceptu

Kompenzační modely využívají váženého součtu užitku jednotlivých komponent.
Předpokládá se, že malá váha užitku faktoru v produktovém konceptu může být
kompenzována vyšší váhou užitku jiného faktoru [37]. Výsledný užitek U konceptu
je určen příspěvkem užitku kombinace všech faktorových úrovní přítomných ve ví-
ceatributivním konceptu. Zápis kompenzačního modelu je podobný lineárnímu re-
gresnímu modelu, ve kterém je užitek produktové varianty Xi definován dle vztahu
3.1.4.

U(Xi) = (β0) + β1x1 + β2x2 + · · ·+ βJxJ + ε (3.1.4)

kde β0 je konstanta, β1 . . . βJ jsou váhy důležitosti, které transformují atributové
úrovně xj do společných jednotek užitku (part worth), ε je náhodná odchylka s nor-
málním rozdělením, se střední hodnotou E(ε) = 0 a rozptylem D(ε) = σ2.

Kompenzační model může být formulován i ve formě funkční formy (lineární,
logaritmické, kvadratické, atd.) poskytující široké možnosti pro definování různých
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kompozičních pravidel (kap. 3.3.4). Pokud aplikujeme dummy proměnné pro kódo-
vání konceptu Xi na obr. 3.2, který představuje J-tici atributových úrovní, můžeme
uplatnit „model hlavních efektů“ vyjádřený výrazem 3.1.5.

U(Xi) = β0 +
J∑
j

K∑
k

βjxjk + ε (3.1.5)

xjk =

 1 pokud je úroveň k atributu j přítomna v konceptu Xi

0 v jiném případě
Pro zachování vzájemné nezávislosti atributů (omezení multikolinearity atri-

butů) je v dummy proměnných vynechávána u každého atributu jedna úroveň (k−1),
která je dále považována jako referenční (s hodnotou užitku 0) pro ostatní úrovně
atributu. Užitek konceptu pro všechny atributy reprezentující referenční (vynecha-
nou) úroveň odpovídá hodnotě β0. J je počet atributů v konceptu Xi, K je po-
čet úrovní v každém atributu a β1 . . . βJ udávají přírůstky užitku hladin k, kde
k = 1, 2, . . . , K, atributu j, který nemusí mít pouze lineární charakter.

3.1.4 Nekompenzační modely zákaznické volby
U nekompenzačních modelů zákaznické volby se předpokládá, že při hodnocení

víceatributivního produktového konceptu zákazníci nemusí být vždy ochotni inves-
tovat svůj čas do posuzování všech atributových úrovní konceptů a mohou své roz-
hodování zkracovat „zjednodušujícími strategiemi“ (např. věnují pozornost pouze
určitým atributovým úrovním konceptu). Výsledný užitek konceptu pak neodpovídá
čistému součtu částečných užitků atributových úrovní v konceptu. Při uplatnění
nekompenzačního modelu respondent vyjadřuje u každého kvantitativního atributu
jeho minimální/maximální akceptovatelnou úroveň (tzv. cut-off úroveň). U kate-
gorických atributů (např. značka), které jsou vnímány jako velmi důležité, specifi-
kují pouze jednu nejlepší úroveň. Nekompenzační model bývá zpravidla realizován
v rámci kompenzačního modelu prostřednictvím jednoduchých (cut-off) pravidel
– během dotazování mohou být eliminovány koncepty, které nesplňují atributové
úrovně požadované daným respondentem.

3.2 Měření psychologických charakteristik
Psychologické konstrukty černé skříňky nejsou přímo pozorovatelné a je nutné

měřit je nepřímo. V následujících odstavcích jsou uvedeny některé z možných pří-
stupů pro jejich měření. Zaměření se na konkrétní konstrukt lze realizovat vhodně
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cílenými otázkami pří získávání dat. Jednotlivé metody lze využít jak pro identifi-
kaci skrytých percepcí, tak i postojů nebo preferencí.

3.2.1 Měření percepcí

Při měření percepcí výzkumník analyzuje názory spotřebitelů, např. „Jaký je
image a způsob vnímání značky?“ – (pozitivní, negativní, atd.), „Jaká je vnímaná
spokojenost s atributy produktu?“, „Jak je vnímána pozice značky vůči konku-
renci?“, „Jaký je vnímaný stupeň plnění potřeb spotřebitelů?“, atp.

Percepce respondenti vyjadřují k určitým vlastnostem produktu (např. vní-
maná důležitost určité vlastnosti zákazníkem). Při měření percepcí chceme alokovat
vnímané produktové atributy do vizuální percepční mapy. Výzkumník může např.
zjišťovat, jaké atributy produktové kategorie jsou pro zákazníka nejdůležitější, na
základě jakých vlastností má být značka umístěná na trhu nebo jak zacílit marke-
tingovou strategii pro dosažení plánované tržní pozice. Měření percepcí může odkrýt
příležitosti pro nový produkt v produktové kategorii nebo v čase monitorovat měnící
se pozici značky vzhledem ke konkurenčním.

Nepřímé měření percepcí lze provést metodou vícerozměrného škálování (kap.
3.2.4). Percepce zákazníků jsou zpravidla krátkodobého charakteru a lze na ně pů-
sobit a přímo je ovlivňovat prostřednictvím cílené propagace a reklamy.

3.2.2 Měření postojů

Měření postojů zpravidla usiluje o transformaci určitých kvalitativních údajů,
jako jsou behaviorální proměnné (např. stupeň užití, věrnost značce, fáze kupního
procesu) na kvantitativní znaky [111].

Postoje jsou naučené a relativně stálé tendence k jednání a jsou složeny z kogni-
tivní, konativní a emotivní složky. Zákazníci jimi vyjadřují svá hodnotící stanoviska
k hodnotám jednotlivých úrovní produktových vlastností.

Kognitivní složku lze zjišťovat v marketingovém dotazování prostřednictvím
postojových škál, např. kvantitativních (kardinálních).

Emotivní – afektivní složku lze určit pomocí ordinálních proměnných se
škálou alespoň 5-ti hodnot (např. sémantický diferenciál, Likertovy škály) nebo při
nestrukturovaném osobním pohovoru.

Konativní – behaviorální složku lze identifikovat prostřednictvím pozoro-
vání.

Dotazníková šetření pro měření postojů (např. spokojenosti zákazníků) obvykle
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obsahují baterii otázek zaměřených na velké množství vzájemně korelovaných atri-
butů, které ovlivňují nákupní chování zákazníků. Získaná data proto mívají vysokou
dimenzionalitu. Pro redukci počtu dimenzí v úloze měření postojů lze využít např.
faktorovou analýzu FA (kap. 3.2.5).

FA umožňuje odkrytí skrytých, jinak neměřitelných dimenzí a určení reduko-
vaného (malého) množství nezávislých faktorů reprezentující původní data při za-
chování maxima informace. Transformace vstupních dat vychází z jejich korelační
matice. Další možné způsoby měření postojů a jejich struktury nabízejí „víceroz-
měrné postojové modely“ [119].

3.2.3 Měření preferencí

Měření preferencí může probíhat obdobným způsobem jako měření percepcí a
postojů. Toto měření však většinou předpokládá, že spotřebitelé při formování pre-
ferencí a nákupních záměrů zvažují všechny atributy produktu v jednom momentě
(společně) a činí mezi nimi v rámci produktu kompromisy (trade-off). Zákazníci
hledají alternativu s maximálním užitkem, která ve výsledku představuje jejich ná-
kupní rozhodnutí. Svými preferencemi vyjadřují upřednostnění komplexního pro-
duktu složeného z kombinace vlastností na určitých úrovních před produkty ve
stejné produktové kategorii (tj. se stejnými produktovými vlastnostmi avšak s ji-
nou kombinací úrovní). Pro získání indikátorů zákaznických preferencí je výhodné
aplikovat kompenzační modely jako jsou conjoint analýza a experimenty diskrétní
volby.

3.2.4 Vícerozměrné škálování

Vícerozměrné škálování MDS (multidimensional scaling) zobrazuje, na základě
empiricky získaných dat z posouzení podobností/preferencí stimulů, psychologické
vztahy jako body v multidimenzionálním prostoru. MDS umožňuje redukci počtu
pozorovaných proměnných projekcí dat z dotazníkových šetření do grafické per-
cepční mapy s nižší dimenzí. Počet dimenzí je explicitně stanoven předem [38].
Využitím MDS lze zobrazit „psychologickou vzdálenost“ jako určitý typ „fyzické
vzdálenosti“. Osy výsledného geometrického prostoru zpravidla reprezentují psy-
chologickou bázi nebo atributy, dle nichž jedinec porovnává stimuly (body v jeho
psychologickém prostoru) [23]. Tyto atributy však nejsou explicitně uváděny, ale
dodatečně identifikovány.

Škálování subjektivních posouzení „podobností párů“ stimulů může být využito
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pro vytvoření „perceptuálního prostoru“ z hlediska atributů, které jsou společně
evokovány subjektem nebo sadou stimulů. Posouzení podobností představuje ohod-
nocení všech možných párů stimulů (např. produktů různých značek) ve smyslu je-
jich podobnosti (např. pomocí Likertových škál). Preference respondenta pro sadu
stimulů mohou být vyjadřovány prostřednictvím preferenčního řazení stimulů od
nejvíce preferovaného po nejméně preferovaný. Preference mohou být následně re-
prezentovány funkcí dosažených skóre stimulujících objektů v odkrytých dimenzích
„preferenčního prostoru“.

MDS metody lze rozlišit na základě předpokladů korespondence mezi jejich
vstupními a výstupními daty [23].

Metrická MDS metoda předpokládá, že jedinec je schopen reportovat mě-
řené hodnoty vzdáleností mezi body v psychologickém prostoru na intervalových
stupnicích. Tyto modely jsou založeny na „lineárním faktorovém modelu“, který
v případě nelineárního vztahu mezi vstupními daty a výstupními vzdálenostmi vy-
žaduje vysokou dimenzionalitu řešení.

Dvojitá nemetrická MDS metoda uvažuje pouze pořadí psychologických
vzdáleností empiricky získaných nepodobností. Cílem této třídy metod je nalezení
metrického prostoru s nízkou dimenzionalitou a pro každý bod nalezení pořadí
v každé dimenzi, které splňuje pořadové vztahy vstupních dat. Ve výsledku tedy
není získána konfigurace bodů, ale pouze pořadí projektovaných bodů. Nevýhodou
této metody je, že na vstupu vyžaduje nemetrická (ordinální) data a produkuje
nemetrický výstup.

Nemetrická MDS metoda kombinuje výhodné vlastnosti předešlých dvou
přístupů – ordinální vstupní data a metrický výstup. Metoda hledá konfiguraci, jejíž
pořadové nebo poměrné vzdálenosti nejlépe reprodukují původní vstupní pořadí.
Cílem je nalézt řešení s co nejmenší dimenzionalitou, která poskytne co nejbližší
reprodukci.

Vstupem MDS procedury je matice vzdáleností D obsahující rozdíly, resp. vní-
mané podobnosti mezi stimuly z hodnocení zákazníků, kteří posuzují všechny dvo-
jice stimulů, viz. výraz 3.2.1.

D =


δ1,1 δ1,2 · · · δ1,I

δ2,1 δ2,2 · · · δ2,I
... ... ...
δI,1 δI,2 · · · δI,I

 . (3.2.1)

kde δi,j představuje vzdálenost mezi i-tým a j-tým objektem. MDS procedura alo-
kuje stimuly v geometrickém prostoru s malým počtem dimenzí tak, že výsledné
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uspořádání vzdáleností stimulů v prostoru odpovídá co nejlépe uspořádání rozdíl-
ností z hodnocení. Čím více jsou si objekty v prostoru bližší, tím je větší jejich
vzájemná podobnost. Na rozdíl od metod, u kterých zákazníci hodnotí explicitně
definované atributy je při vytváření percepčních map je výhodné, že si respondent
volí vlastní referenční rámec pro vytváření vztahů mezi hodnocenými objekty.

Pro nemetrické škálování lze využít monotónní regresi. Předpokládejme, že na
vstupu je matice průměrných pořadových nepodobností 3.2.1. Cílem studie může být
zjistit, kolik atributů a jaké atributy respondenti zvažují pro posouzení podobnosti
mezi páry produktů. Chceme tedy získat konfiguraci, jejíž pořadí mezibodových
vzdáleností v předem specifikované dimenzionalitě je nejblíže k původnímu pořadí
stimulů (monotónní vztah).

Monotónní regrese [64] zahrnuje přeformulování metody nejmenších čtverců ve
smyslu minimalizace následujícího Kruskalova stress kritéria (STandardized REsi-
dual Sum od Squares), které je uvedeno ve vztahu 3.2.2 . V literatuře je označováno
jako stress formula 1.

S =

√√√√√√√√√√√

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

(dij − d̂ij)2

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

d2
ij

(3.2.2)

kde dij představuje Euklidovskou mezibodovou vzdálenost (i, j)-tého páru bodů, d̂ij
představuje množinu hodnot vybraných tak, aby byly co nejblíže dij a monotónně
vztažené k původním nepodobnostem tj. d̂ij ≤ d̂i′j′ , když δij <o δi′j′ . Relace <o zde
představuje srovnání pořadí, δij jsou původní pořadí a d̂ij jsou odhadované regresní
hodnoty.

Algoritmus začíná s inicializační konfigurací bodů, např. zvolených náhodně,
v rámci předem specifikované dimenzionality. Konfigurace je iteracemi posunovaná
tak, aby bylo minimalizováno S kritérium při dodržení monotónnosti stanovených
hodnot d̂ij s původními nepodobnostmi δij. Čím menší je hodnota S kritéria, tím
blíže jsou určené vzdálenosti k původním. Při nulové hodnotě kritéria dochází k bez-
chybnému řešení. Jmenovatel ∑n−1

i=1
∑j
i=i+1 d

2
ij je pouze standardizující faktor zabez-

pečující jednotnost S kritéria při změně velikosti konfigurace. Alternativou stan-
dardizujícího faktoru je ∑n−1

i=1
∑n
i=1(dij − d̄)2, která je označována jako Kruskalova

stress formula 2 [64], kde d̄ představuje aritmetický průměr dij.
Následující vztah 3.2.3 demonstruje případ, ve kterém je MDS úloha defino-

vána jako optimalizační problém, kde vektor (x1, x2, .., xI) je nalezen minimalizací
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ztrátové funkce stress formula 2.

min
x1,...,xI

∑
i<j(dij − ‖xi − xj‖)2∑

i<j(dij − d̄)2
(3.2.3)

‖xi − xj‖ ≈ di,j pro všechna i, j ∈ I (3.2.4)

kde ‖.‖ je euklidovská vzdálenost3, di,j je vzdálenost mezi i-tým a j-tým objektem.

3.2.4.1 Aplikace MDS v marketingu

Ve výzkumu trhu našlo MDS uplatnění hlavně v efektivní prezentaci zákaznic-
kých percepcí (hodnocení vnímaných odlišností), např. podobnosti značek umístě-
ných ve dvou/třídimenzionálním prostoru nebo preferencí (řazených stimulů podle
preference) [13, 68]. MDS je marketingovými výzkumníky preferováno hlavně pro
možnost efektivní interpretace dotazníkových dat řídícím pracovníkům, které byly
předtím redukovány sofistikovaným algoritmem zdůrazňující podstatné aspekty zá-
kaznické klasifikace.

Následující příklad demonstruje situaci, kdy každý z N respondentů zařadil 17
produktových stimulů (např. 17 mobilní telefonů) do skupin na základě vnímané
podobnosti. Řádky v tab. 3.1 představují výsledek řazení jednotlivých respondentů
a sloupce představují jednotlivé stimuly.

Tabulka 3.1: Stimuly zařazené do skupin dle vnímané podobnosti

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

3 6 7 3 2 4 7 1 2 5 5 5 3 6 4 1 7
2 2 2 2 2 3 7 1 1 5 4 6 2 1 3 7 7
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1 3 3 5 6 5 2 4 1 4 4 1 2 6 2 2
Zdroj: Testovací dataset z http://psych.unl.edu/psycrs/statpage/factoring.html

Z těchto vstupních dat je sestavena kompozitní matice odlišností (tab. 3.2) tak,
že pro každého respondenta je posouzeno, zda každý pár stimulů je/není zařazen ve
stejné skupině. Hodnota 0 znamená, že dva stimuly byly zařazeny stejným způsobem
a jsou si tedy velmi podobné. Naopak hodnota 1 znamená, že jsou oba stimuly za-
řazeny do jiné skupiny a jsou vzájemně odlišné. Maximální možná hodnota v matici

3Jiná metrika (např. Minkowskiho metrika, Chebychevova metrika) může být také použita.
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odlišností je N , což představuje případ, kdy žádný z respondentů nezařadil dvojici
stimulů do stejné skupiny.

Tabulka 3.2: Kompozitní matice odlišností dvojic stimulů

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

S1 0 . . . . . . . . . . . . . . . .
S2 22 0 . . . . . . . . . . . . . . .
S3 23 27 0 . . . . . . . . . . . . . .
S4 24 27 18 0 . . . . . . . . . . . . .
S5 26 27 19 15 0 . . . . . . . . . . . .
S6 27 29 28 28 28 0 . . . . . . . . . . .
S7 26 29 23 25 20 24 0 . . . . . . . . . .
S8 23 28 24 26 27 28 22 0 . . . . . . . . .
S9 24 16 24 28 24 29 28 27 0 . . . . . . . .
S10 23 18 29 28 27 26 28 29 21 0 . . . . . . .
S11 23 28 27 20 24 26 27 29 24 22 0 . . . . . .
S12 18 25 28 27 25 29 26 27 26 16 19 0 . . . . .
S13 23 24 21 10 19 28 25 25 25 25 21 26 0 . . . .
S14 21 10 26 26 24 29 29 25 12 24 26 26 25 0 . . .
S15 28 29 28 28 29 4 24 29 29 27 27 28 29 29 0 . .
S16 24 28 24 28 24 28 21 12 29 29 29 27 26 28 27 0 .
S17 22 27 23 29 28 29 20 13 27 28 27 25 29 26 26 12 0
Zdroj: Testovací dataset z http://psych.unl.edu/psycrs/statpage/factoring.html

Matici nepodobností v tab. 3.2 můžeme zpracovat MDS procedurou (Alscal
v softwaru IBM SPSS Statistic). Provedeme analýzu pro pouze 1 − 3 dimenze,
abychom mohli graficky zobrazit výslednou konfiguraci (procedura jich umožňuje
libovolný počet). S počtem dimenzí se snižuje hodnota stress kritéria S a zároveň
se zvyšuje korelace určených vzdáleností s původními odlišnostmi. Kritéria s vyšším
počtem dimenzí rychle konvergují a na základě jejich změny při změně dimenziona-
lity lze určit optimální počet dimenzí výsledného řešení.

MDS procedura bude minimalizovat S v průběhu několika iterací. Procedura
se ukončí, jakmile bude vylepšení kritéria pro následující krok S < 0, 001. Záznam
průběhu iterací a vylepšení stress kritéria je uveden v tab. 3.3, kde proběhlo celkem
10 iterací.

Grafické zobrazení dvoudimenzionálního řešení (z důvodu větší přehlednosti, než
by poskytlo třídimenzionální řešení) je na obr. 3.3a. Jednotlivé body konfigurace
reprezentují původní srovnávané stimuly na základě jejich podobnosti. V tomto
případě bylo S = 0, 17569 ≈ 18% a koeficient determinace r2 = 0, 83088, což před-
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Tabulka 3.3: Iterační historie pro třídimenzionální řešení

Iterace S-stress Zlepšení

1 0,18904
2 0,13255 0,05649
3 0,11351 0,01904
4 0,10242 0,01109
5 0,09490 0,00752
6 0,08979 0,00511
7 0,08675 0,00304
8 0,08491 0,00184
9 0,08373 0,00118
10 0,08300 0,00073

stavuje kvalitní výsledek [64]. Třídimenzionální konfigurace dosáhla S = 0, 06695 a
r2 = 0, 96169.

(a) Odvozená konfigurace stimulů v per-
cepční mapě

(b) Monotónní transformace odlišností na
odvozené vzdálenosti

Zdroj: vlastní

Obrázek 3.3: Dvoudimenzionální konfigurace a monotonní transformace

Z výsledku určení vzdáleností ve dvoudimenzionálním prostoru na obr. 3.3a je
vidět, že stimuly S3, S4 a S5 sdílí obdobné vnímání respondenty. Taktéž S2, S9 a S14
jsou vnímány jako velmi podobné. Oproti tomu stimuly S6 a S15 jsou vnímány jako
vzdálené od ostatních stimulů a tvoří samostatný shluk. V případě reálných pro-
duktů by nyní bylo možno zjistit, na základě jakých vlastností respondenti vnímají
odlišnosti produktů a pokusit se dle těchto vlastností pojmenovat osy dimenzí.
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MDS poskytuje způsob pro určení relevantní množiny atributů a úrovní každého
stimulu, které jsou při párovém zvažování nepodobností stimulů u respondentů evo-
kovány. Tyto psychologické stupnice mohou být užitečné pro odhalení dimenzí, které
nejsou zákazníkům/respondentům okamžitě zřejmé.

3.2.5 Faktorová analýza

Faktorová analýza (FA) je multivariantní metoda využívaná v behaviorálních
vědách, sociálních vědách, marketingu, operačním výzkumu a dalších oborech, kde je
nutné vypořádat se s velkým počtem korelovaných datových proměnných. V případě
marketingových aplikací je hlavní využití FA při:

1. Odkrývání latentních proměnných – identifikace množiny fundamentálních
faktorů, které popisují postoje, percepce nebo preference respondentů vzhle-
dem k vlastnostem produktu.

2. Redukci velkého počtu korelovaných proměnných – identifikace co nejmenší
množiny vzájemně nekorelovaných (latentních) proměnných pro následné po-
užití v regresní nebo shlukové analýze.

V marketingovém výzkumu obvykle bývá mnoho proměnných. Dotazníky obsa-
hují množství otázek, které zpravidla neodpovídají počtu atributů daného produktu
a zároveň díky multikolinearitě vstupních dat není možná jejich regresní analýza.
FA umožňuje získat náhradní popis variability pozorovaných proměnných poten-
ciálně nižším počtem skrytých kompaktních (latentních) proměnných, které jsou
v FA nazývány „faktory“. FA předpokládá, že faktorová konstrukce modelu může
být jednodušší než data, na kterých je založena. Tato konstrukce pak představuje
agregovanou abstrakci velkého množství pozorovaných jevů na základě přítomnosti
jejich společných charakteristik, která umožňuje významně zjednodušit a shrnout
velké datové matice do menších, bez výrazné ztráty informace.

FA zjednodušuje popis původní konfigurace na nejmenší možný počet dimenzí.
Toto zjednodušení je založeno na velikosti vzájemné lineární závislosti mezi vstup-
ními proměnnými – pokud jsou proměnné lineárně závislé na jiných proměnných,
je možné tyto proměnné popsat prostřednictvím společných lineárně nezávislých
skrytých proměnných. Zachováním pouze podmnožiny lineárně nezávislých skry-
tých proměnných lze explicitně popsat ostatní proměnné vyjádřením jejich vztahu
k této podmnožině. Předpokladem je, že velikost množiny latentních proměnných
bude menší než původní množina dat, tj. konfigurace datové matice Y velikosti
K × I může být redukována na r dimenzí (r ≤ I). Těchto r-dimenzí poté tvoří
faktorový prostor, do kterého může být projektováno původních I vektorů [109].
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3.2.5.1 Určení faktorů

Na vstupu procedura zpracovává výchozí datovou množinu reprezentovanou ma-
ticí Y = (yki), kde jednotlivé prvky yki představují hodnocení k-té proměnné, i-tého
respondenta, kde i = 1, 2, . . . , I a k = 1, 2, . . . , K. Korelační koeficient mezi dvěma
proměnnými k a l je vypočítán podle vzorce 3.2.5.

rkl =

I∑
i=1

(yki − ȳk)(yli − ȳl)√√√√ I∑
i=1

(yki − ȳk)2
I∑
i=1

(yli − ȳl)2

= skl
sksl

(3.2.5)

kde ȳl je průměr yli, si je směrodatná odchylka a skl je kovariance. Při výpočtu
bývají vstupní proměnné i faktory standardizovány (po vydělení hodnot proměnné
její směrodatnou odchylkou je rozptyl proměnné 1 a střední hodnota 0), přičemž tato
standardizace není podmínkou. Standardizace vstupních proměnných vyjádřených
maticí Y můžeme transformovat dle vztahu 3.2.6.

zki = yki − ȳk
sk

(3.2.6)

Matice Z pak bude obsahovat nulové průměry všech proměnných a jednotkové roz-
ptyly. Pokud vyjdeme ze standardizovaných proměnných, tak se vzorec 3.2.5 zjed-
noduší na tvar 3.2.7.

rkl =

I∑
i=1

(zkizli)√√√√ I∑
i=1

z2
ki

I∑
i=1

z2
li

= skl = 1
n− 1

I∑
i=1

(zkizli) (3.2.7)

kde korelační koeficient pro standardizované proměnné se rovná kovarianci skl =
1

n−1
∑I
i=1(yki− ȳk)(yli− ȳl). Korelační matice R a kovarianční matice S je pak určena

ve vztahu 3.2.8.
1

n− 1ZZ
′ = R = S (3.2.8)

Korelační a kovarianční matice je výchozím bodem faktorové analýzy [114]. FA
redukuje datovou matici výchozích dat Y , resp. Z, velikosti K × I na faktorovou
matici (faktorová skóre) F , velikosti r × I, ve které je r zpravidla mnohem menší
než K. FA se snaží vyjádřit hodnoty zij jako lineární kombinaci faktorů. Pevné
koeficienty, které chceme určit, jsou reprezentovány maticí A, velikosti I× r. V ma-
ticovovém zápisu můžeme formulovat základní model faktorové analýzy, viz. vztah
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3.2.9.
X ∼ Z = AF (3.2.9)

kde A představuje matici faktorových zátěží a F matici faktorových skóre. Lineární
kombinace faktorů v algebraickém tvaru je vyjádřena vztahem 3.2.10.

xik ∼ zik = ai1F1k + ai2F2k + · · ·+ airFrk =
r∑

m=1
aimFmk (3.2.10)

FA redukuje datovou množinu na vstupu J proměnných na co nejmenší množinu
r latentních faktorů F1, F2, . . . , Fr, sdružující vstupní proměnné do svazků. Tyto
faktory reflektují variabilitu původní množiny v maximální možné míře. Vztah mezi
zkoumanými standardizovanými proměnnými zj a menším počtem faktorů Fr lze
zapsat jako lineární kombinaci 3.2.11.

zj = aj1F1 + aj2F2 + · · ·+ ajrFr + εj (3.2.11)

kde j = 1, 2, . . . , J , xj je množina vstupních proměnných, r je počet faktorů a εj je
tzv. „jedinečnost“ proměnné zj.

Faktory i reziduální část jsou konstruovány tak, aby jejich vzájemná korelace
byla 0. Variabilitu proměnné xj pak lze vyjádřit vztahem 3.2.12.

V ar(zj) = V ar(aj1F1) + V ar(aj2F2) + · · ·+ V ar(ajrFr) + V ar(εj) (3.2.12)

Pokud jsou vstupní proměnné i faktory standardizovány a jejich variabilita je
rovna 1, pak platí 3.2.13.

V ar(zj) = a2
j1 + a2

j2 + · · ·+ a2
jr + V ar(εj) = 1 (3.2.13)

Konstanty aij reprezentují „faktorové zátěže“. Zátěže lze interpretovat i jako par-
ciální korelační koeficienty mezi pozorovanými proměnnými a faktory nabývajících
hodnot v intervalu < −1, 1 >.

Součet druhých mocnin faktorových zátěží a2
j1 + a2

j2 + · · · + a2
jr je označován

„komunalitou“ proměnné xj. Za předpokladu, že korelace mezi faktory je nulová,
tj. 1

n−1FF
′ = I, můžeme tento vztah vyjádřit maticovým zápisem 3.2.14, který je

získán úpravou vzorců 3.2.8 a 3.2.9.

R = AA′ (3.2.14)

Komunalita A představuje část variability proměnné, která byla vysvětlena fak-
tory. Její hodnota by se měla co nejvíce blížit hodnotě 1. Maximální hodnota komu-
nality je 1 – nastává v případě bezchybného vysvětlení celkové variability konstrukcí
faktorů nebo když je počet faktorů roven počtu pozorovaných proměnných (hodnota
εj je v tomto případě 0).
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3.2.6 Analýza hlavních komponent

Analýza hlavních komponent PCA (principal component analysis) je víceroz-
měrná statistická metoda, která úzce souvisí s FA. PCA existuje jako samostatná
metoda a FA je považována za rozšíření PCA. PCA, stejně jako FA hledá v souboru
proměnných jednodušší strukturu, avšak v určitých aspektech se liší. Rozdíly mezi
FA a PCA [96] například jsou:

1. PCA je definována jako lineární kombinace původních proměnných. V FA jsou
původní proměnné vyjádřeny jako lineární kombinace faktorů.

2. PCA se snaží co nejlépe vysvětlit převážnou část celkové variability proměn-
ných. FA se snaží co nejlépe vysvětlit korelace, resp. kovariance mezi proměn-
nými.

3. V PCA je výpočet komponentních zátěží jednoznačný. Při zvýšení jejich počtu
se původní komponenty (faktory) nezmění. U FA tato jednoznačnost výpočtu
faktorových zátěží neplatí.

4. PCA vytváří nekorelované (ortogonální) komponenty, které jsou navíc uspo-
řádány podle velikosti vysvětleného rozptylu.

První komponenta se určí jako lineární kombinace proměnných s komponen-
tou, která vysvětluje největší část rozptylu původních dat a za předpokladu, že
součet druhých mocnin korelačních koeficientů je 1. Tím je zamezeno zvětšování
rozptylu navýšením faktorových zátěží.

Další komponenta se určí stejným způsobem, tj. jako lineární kombinace pro-
měnných s další komponentou, která vysvětluje největší část rozptylu původních
dat, součet druhých mocnin párových korelačních koeficientů je 1 a navíc je tato
komponenta nekorelovaná (ortogonální) s první komponentou. Tento krok je možno
opakovat s J proměnnými pro získání max. J hlavních komponent.

Výpočet komponent PCA rozkladem kovarianční matice proměnných na vlastní
čísla (vyjadřující velikosti komponentami vysvětleného rozptylu) a vlastní vektory
(výsledné komponenty) je výpočetně značně náročný (vyžaduje využití iterativního
počítačového algoritmu). Lze ho realizovat prostřednictvím některého statistického
software [105].

V tab. 3.4 je zobrazen výstup z procedury PCA (metoda hlavních komponent
s ortogonální rotací VARIMAX v softwaru IBM SPSS). Vstupní proměnné obsa-
hují hodnocení 6 otázek, které byly získány v šetření4 týkající se telefonních tarifů

4V předchozím práci týkající se zjišťování spokojenosti studentů s výukou na technické univer-
zitě byla využita PCA pro redukci počtu proměnných (26 proměnných). Bylo odkryto celkem 9
komponent sdružující různé proměnné, viz. Příloha C.
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se studenty technické univerzity (hodnocení na 7-bodových škálách, kde 1 zname-
nala nejnižší důležitost a 7 nejvyšší důležitost požadavku tarifu). Procedura s ex-
trakční metodou hlavních komponent odkryla ve vstupních datech tři komponenty
(faktory), které vysvětlují 72 % variability pozorovaných proměnných. Procedura
vytváří dohromady tolik komponent, kolik je vstupních proměnných, ale kompo-
nenty s menším vlastním číslem (eigenvalue) než 1 považuje za nedůležité. Vlastní
číslo reflektuje u každé komponenty množství vysvětleného rozptylu (proměnné jsou
standardizovány).

Tabulka 3.4: PCA – Celkový vysvětlený rozptyl

Extrakce součtu čtverců Rotace součtu čtverců
Komponenta Inicializační vlastní čísla zátěží zátěží

% kumul. % kumul. % kumul.
Celkem rozptylu % Celkem rozptylu % Celkem rozptylu %

1 2,022 33,692 33,692 2,022 33,692 33,692 1,993 33,219 33,219
2 1,260 21,000 54,692 1,260 21,000 54,692 1,286 21,432 54,651
3 1,084 18,060 72,752 1,084 18,060 72,752 1,086 18,101 72,752
4 0,750 12,501 85,252
5 0,552 9,193 94,445
6 0,333 5,555 100,000

Extrakční metoda: analýza hlavních komponent PCA
Zdroj: vlastní

Určení zátěží komponent se děje při maximalizaci rozptylu jejich lineárních kom-
binace se standardizovanými hodnotami pozorovaných proměnných. Nejdříve se vy-
počítají zátěže pro první komponentu, které reflektují největší podíl variability sou-
boru. Ve druhém kroku se hledá další lineární kombinace faktorových zátěží s pozo-
rovanými proměnnými za podmínky, že tato druhá komponenta nebude v korelaci
s první. Stejně se postupuje až do získání počtu komponent k, kde k-tá komponenta
bude reflektovat rozptyl původních dat nejméně. „Vlastní číslo“ (eigenvalue) měří
množství rozptylu vysvětleného svazkem proměnných v dané komponentě. Součet
vlastních čísel všech komponent je roven počtu vstupních proměnných. V případě,
že má komponenta hodnotu vlastního čísla < 1, je zpravidla její příspěvek pro vy-
světlení rozptylu souboru považován za malý a komponenta jako redundantní k více
důležitým – může být v modelu vynechána pro redukci počtu dimenzí dat.

Rotace VARIMAX maximalizuje rozptyl pro každou komponentu tak, že cel-
kové množství rozptylu mezi důležitými komponentami je redistribuováno, aby se
maximalizovala zátěž vysvětlujících proměnných v komponentách a bylo dosaženo
jednoznačné struktury jejich vztahu.

Tabulka 3.5 obsahuje strukturu jednotlivých komponent a jejich zátěže vyjadřu-
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jící míru korelace proměnné s danou komponentou. Všechny komponentní zátěže
vyšly v tomto případě dostatečně vysoké pro jednoznačnou interpretaci. „První
komponenta“ silně koreluje se třemi proměnnými („volná volání na vybraná čísla
v rámci sítě operátora“, „výhodná volání v rámci tarifu mimo špičku“, „nabídka sle-
vových balíčků SMS“) a tvoří společně jednu dimenzi spokojenosti. Podobně „druhá
komponenta“ sdružuje další dvě proměnné („nabídku dotovaných telefonů“ a „připo-
jení k vysokorychlostnímu internetu“). „Třetí komponenta“ je výhradní zastoupení

Tabulka 3.5: Rotace matice komponent

Komponenty
Proměnné 1 2 3

mezinárodní roaming 0,960
široká nabídka dotovaných telefonů 0,712
volná volání na vybraná čísla v rámci sítě operátora 0,833
připojení k vysokorychlostnímu (3G) internetu 0,821
výhodná volání v rámci tarifu mimo špičku 0,727
nabídka slevových balíčků SMS 0,839
Extrakční metoda: analýza hlavních komponent PCA.
Rotační metoda: Varimax s Kaiserovo normalizací.
a. Rotace konvergovala ve 4 iteracích.
Zdroj: vlastní.

jedné proměnné („mezinárodní roaming“). Dimenze jsou většinou pojmenovány až
po odkrytí jejich struktury – přiřazují se jim vlastnosti odvozené z přispívajících
atributů (např. „dimenze komunikace“, „dimenze internet“ a „dimenze roaming“).
Při vyšším počtu proměnných není jednoduché najít úplně jednoznačné rozřazení,
tj. aby zátěže proměnných byly v komponentách zastoupeny exkluzívně. V takových
případech se odkryté dimenze posuzují podle proměnné, která v příslušné kompo-
nentě vykazuje nejvyšší zátěž, a tedy nejsilněji s komponentou koreluje.

3.3 Multiatributivní modely užitku

Multiatributivní modely užitku představují modely pro určení užitku určitých
položek (produktových alternativ), které musí být hodnoceny více než jedním kri-
tériem. Modely užitku mohou být vyjádřeny matematicky nebo graficky a využity
pro transformaci numerického popisu multiatributivního objektu do jednoho sou-
hrnného čísla, které vyjadřuje celkový užitek tohoto objektu. Mezi multiatributivní
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modely patří „aditivní“ a „multiplikativní“ formy parametrických modelů užitku
[47].

3.3.1 Aditivní model užitku
Aditivní model užitku vyjadřuje lineární vztah 3.3.1.

U =
J∑
j=1

bjxj (3.3.1)

kde xj jsou úrovně, kterých nabývá respondentem hodnocená položka představující
j-tý atribut, bj jsou parametry zpravidla určené metodou vícenásobné regrese – na
základě páru hodnocení položky U a popisného vektoruXi = (x1, x2, . . . , xj, . . . , xJ)
pro i-tou položku nebo produktovou alternativu. Dřívější, dnes již překonané ex-
perimenty s aditivními modely se zabývaly „samo-vysvětlujícím“ (self-explicated)
kompoziční přístupem, při kterém jsou parametry modelu explicitně vyjadřovány
(vysvětlovány) respondenty ve dvoufázovém hodnotícím přístupu, který může být
zapsán vztahem 3.3.2.

U =
J∑
j=1

bjf(xj) (3.3.2)

V „první fázi“ respondent vyjádří velikost užitku f(xj) u každé úrovně každého
atributu. Poté jsou ve „druhé fázi“ získány parametry bj jako hodnocení relativní
důležitosti j-tého atributu.

Z dostupných behaviorálních studií [47] vyplývá, že aditivní multiatributové
modely užitku při aplikaci regresních metod mohou poměrně přesně predikovat
aktuální rozhodování a hodnocení respondentů.

3.3.2 Multiplikativní model užitku
Multiplikativní model užitku je vyjádřen vztahem 3.3.3.

U =
J∏
j=1

x
cj

j (3.3.3)

kde xj má stejnou interpretaci jako v aditivním modelu, cj jsou parametry odhad-
nuté metodou vícenásobné regrese s aplikací log-lineární transformace modelu, viz.
vztah 3.3.4.

U =
J∑
j=1

cj log xj (3.3.4)
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Z empirických studií [47] s multiplikativními modely užitku vyplývá, že mul-
tiplikativní modely mají přibližně stejnou schopnost predikce aktuálního hodnocení
stimulů jako aditivní modely. Narozdíl od aditivních modelů však neumožňují použít
samo-vysvětlující způsob hodnocení.

3.3.3 Aditivní conjoint měření

Aditivní conjoint měření představuje speciální případ polynomiálního conjoint
měření [37]. Jedná se o kompenzační model (kap. 3.1.3), kde se celkový užitek pro-
duktového konceptu rovná součtu užitků jeho dílčích komponent – jejích hlavních
účinků. Aditivní conjoint model je analogický absenci interakcí v analýze rozptylu
zahrnující dva a více úrovní dvou a více faktorů v kompletním (faktorově zkříže-
ném) návrhu [33] – v dekompoziční proceduře výzkumník testuje, zda je/není možné
zastoupit aditivní kombinací řádkových a sloupcových účinků původní dekompono-
vané hodnoty.

V aditivním conjoint měření se výzkumníci zabývají společným měřením hlav-
ních účinků (alokací velikosti příspěvků užitku úrovní všech faktorů na interva-
lových stupnicích ve stejných jednotkách) pozorované ordinální závisle proměnné
a množiny nezávislých proměnných za předpokladu zpětně kompozičního pravidla
aditivity.

Závisle proměnná představuje hodnocení respondenta, který byl během expe-
rimentu požádán, aby seřadil sadu produktových konceptů do sestupné posloup-
nosti, kde umístění konceptu v řadě vyjadřuje velikost vnímané preference produktu.
Každá produktová varianta X sestává z rozdílné kombinace faktorových úrovní a
představuje jednu unikátní J-tici. Hodnocená množina konceptů respondentem ob-
sahuje všechny kombinace faktorových úrovní mezi faktory (např. experiment se 3
faktory, každý definovaný na 2 úrovních, tvoří celkem pro hodnocení 2× 2× 2 = 8
teoretických produktových konceptů).

V aditivním conjoint měření hledáme reálnou funkci pro každý atribut, kde
užitek alternativy U(X) produktové alternativy X je vyjádřen vztahem 3.3.5.

U(X) = U(x1, x2, . . . , xJ) = f1(x1) + f2(x2) + · · ·+ fJ(xJ) (3.3.5)

pro další J-tici X ′ = (x′1, x′2, . . . , x′J) aditivní model splňuje podmínku:

X ≥o X ′právě tehdy, když U(X) ≥ U(X ′). (3.3.6)

Relace ≥o zde představuje srovnání pořadí.
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3.3.4 Preferenční modely
Preferenční modely [41] poskytují matematickou formulaci (funkci) faktorů (atri-

butů) j vyjadřující velikost užitku komponenty x(i)
jk , která zastupuje úroveň k, atri-

butu j, konceptu i, kde j = 1, 2, . . . , J . Volba preferenční funkce atributu vychází
ze způsobu, jakým atribut ovlivňuje respondentovy preference. Preferenční funkce,
která je základ pro určení částečných užitků pro daný atribut konceptu, reflektuje
preference respondentů pro daný víceatributivní koncept. Třemi možnými modely
jsou: „vektorový model“, „model ideálního bodu“ a „model dílčí funkce“.

Vektorový model (ideal vector model) je vhodný pro atributy, které jsou ze
své podstaty spojité proměnné (jako např. cena, výkon). Kompoziční kritérium
vektorového modelu předpokládá, že preference atributu j bude lineárně růst se
zvyšující se hodnotou atributové úrovně k a výsledná preference konceptu X ve
vektorovém modelu bude v souladu s 3.3.7.

U(X) =
J∑
j=1

βjxjk (3.3.7)

Vektorový model vyžaduje odhad pouze J parametrů β, tj. pro každý atribut
pouze 1 odhadnutý parametr. Model atributu je lineární – reprezentován přímkou,
na které jsou rozmístěny jednotlivé atributové úrovně.

Model ideálního bodu (ideal point model) předpokládá existenci optimálního
množství úrovně atributu. Užitek atributu je modelován křivkou. Preference kon-
ceptu je inverzně vztažená k vážené čtvereční euklidovské vzdálenosti d2 – umístění
atributové úrovně xjk vzhledem k respondentovu ideálnímu bodu yj. Výsledná pre-
ference konceptu X je souladu se vztahem 3.3.8.

U(X) =
J∑
j=1

βj(xjk − yj)2 = d2 (3.3.8)

Model ideálního bodu vyžaduje odhad 2J parametrů, tj. pro každý atribut pa-
rametry βj, yj. S menší vzdáleností atributové úrovně xjk od ideálního bodu yj
se bude zvyšovat preference atributu j. Model ideálního bodu je vhodný zejména
u kategorických a kvalitativních atributů nebo v případě, kdy dochází k preferování
určité úrovně v rámci atributu.

Model dílčí funkce (part worth utility model) (part worth funkce) představuje
nejvíce univerzální preferenční model, který je proto nejčastěji používaným v prak-
tických výzkumech. Je reprezentován složenou lineární křivkou, která interpoluje
odhadnuté diskrétní part worth parametry odhadnuté pro dílčí úrovně atributu ja-
kéhokoliv typu (kvantitativní, kategorický). Při určování part worth hodnot užitku
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úrovní xjk, které se nacházejí mimo hranice odhadu, je možné složenou lineární
funkci extrapolovat, avšak v takovém případě je validita takovéto procedury poně-
kud sporná [34]. Pokud je v rámci dotazování zahrnut úplný rozsah zkoumaného
atributu, pak tento model poskytuje velmi praktické vlastnosti. Preferenční model
part worth funkce, viz. vztah 3.3.9, nabízí největší flexibilitu pro modelování atri-
butů s různými tvary funkcí užitku. Předchozí dva modely jsou na model part worth
funkce převoditelné.

U(X) =
J∑
j=1

f(xjk) (3.3.9)

Výhodou tohoto modelu je možnost zohlednit různou změnu užitku mezi růz-
nými úrovněmi atributu. Nevýhoda modelu oproti dvěma předchozím spočívá v nut-
nosti odhadnout více parametrů. Pokud budeme uvažovat, že každý atribut j bude
mít m úrovní, tak model bude určen j(m−1) parametry, tj. pro každý atribut m−1
parametrů. Mezilehlé hodnoty definovaných úrovní atributů lze lineárně extrapolo-
vat. Větší počet parametrů ale způsobuje menší spolehlivost jejich odhadu vzhledem
k vyššímu stupni volnosti. Odhad parametrů part worth modelu je realizován vyu-
žitím transformace m hladin j-tého atributu do (m − 1) dummy proměnných, kde
hodnota k-té dummy proměnné obsahuje hodnotu 1, která reprezentuje přítomnost
k-té hladiny v konceptu X. Parametry modelu lze odhadnout využitím vhodné
regresní metody.

Vlastnosti tří výše specifikovaných preferenčních modelů mohou být kombino-
vány ve smíšeném preferenčním modelu, ve kterém mohou být jednotlivé atributy
konceptu specifikovány různými preferenčními modely.

3.3.5 Conjoint analýza
Conjoint analýza (CA) je využívána marketingovými manažery pro analýzu zá-

kaznických preferencí pro produkt nebo službu. Produkty a služby jsou definovány
prostřednictvím omezeného množství relevantních charakteristik – podstatných pro
rozhodování zákazníka. Např. „mobilní telefon“ může být definován charakteristi-
kami [39] uvedenými v tab. 3.6.

Koncept mobilního telefonu je v conjoint analýze sestaven na základě 5 vyjme-
novaných charakteristik (atributů), a sice jako vyjádření jedné z kombinací atri-
butových úrovní. Z tab. 3.6 je možno celkem sestavit 34 = 768 různých mobilních
telefonů. Pokud je v konceptech použit úplný výčet atributů, tak takový návrh ex-
perimentu představuje „úplné profily“ (full-profile). Příklad5 dvou produktových

5Conjoint výzkum, ze kterého byl převzat uvedený příklad byl sestaven začátkem roku 2008,
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Tabulka 3.6: Cojoint návrh (53) pro analýzu mobilních telefonů

Značka Cena Baterie Paměť Fotoaparát

Nokia 3000 Kč 300 h 512 MB Bez foto.
Samsung 5000 Kč 370 h 4 GB 1.96 Mpx
Motorola 8000 Kč 460 h 8 GB 3 Mpx
Zdroj: vlastní

konceptů sestavených metodou úplného profilu je uveden v tab. 3.7.

Tabulka 3.7: Příklad dvou konceptů mobilního telefonu

Koncept (1)

Značka: Motorola
Cena: 5000 Kč
Výdrž baterie: 370 h
Paměť: 4 GB
Fotoaparát: 1.96 Mpx
Zdroj: vlastní

Koncept (2)

Značka: Nokia
Cena: 8000 Kč
Výdrž baterie: 460 h
Paměť: 8 GB
Fotoaparát: 3 Mpx

Během conjoint dotazování respondenti hodnotí statisticky redukovanou (zá-
stupnou) sadu konceptů z celkové množiny 768 možných konceptů tak, že každý
respondent přiřadí každé předložené produktové variantě svojí preferenci – v závis-
losti na typu conjoint metody, buď vyjádřením pořadí konceptu v preferenční řadě,
hodnocením konceptů na stupnicích, nebo volbou 1 konceptu z nabízených pod-
množin. Vyjádřená preference respondenta se pokaždé vztahuje k jiné kombinací
atributových úrovní.

Ze získaných hodnocení jsou pro každou úroveň každého atributu vhodným re-
gresním přístupem odhadnuty hodnoty part worth užitků, které představují pa-
rametry užitkových funkcí zohledňující určitý preferenční model. Hodnoty užitku
atributových úrovní umožňují na základě aditivního pravidla zrekonstruovat pozo-
rované/vyjadřované preference (pořadí, hodnocení, volby). Pro jednotlivé atributy
jsou vytvořeny užitkové stupnice, které jsou pro všechny atributy vyjádřeny ve stej-
ných jednotkách – lze jimi porovnat, jak se od sebe vzájemně liší užitek hladin uvnitř
každého atributu i vzájemně porovnat atributové rozdíly. Odhad funkcí užitku je
uskutečňován pro každého respondenta (individuální úroveň).

čemuž odpovídají i technické parametry konceptů.
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Z výsledků conjoint analýzy lze zodpovědět následující otázky:
• Jak důležité jsou pro respondenty jednotlivé atributy v produktovém kon-

ceptu?
• Jaký užitek představují pro respondenta jednotlivé atributové úrovně?
• Jaká změna v konfiguraci (koncepci) produktu nejvíce ovlivní preference zá-

kazníků?
• Jaké jsou individuální rozdíly mezi respondenty ? – Pomocí shlukové analýzy

lze klasifikovat homogenní skupiny respondentů vzhledem k jejich preferenční
struktuře.
• Jaký je optimální produktový koncept pro určitý tržní scénář? – Tržní si-

mulace umožňují modelovat vztahy mezi různými konfiguracemi produktů a
predikovat nákupní chování.

Conjoint analýza našla široké uplatnění v marketingovém výzkumu a při tvorbě
produktové strategie. Popis možností pro využití conjoint analýzy [117] a detailnější
rozbor různých conjoint metodik a postupů při návrhu studie poskytuje kapitola
4.1.1.

3.3.6 Experiment diskrétní volby

Experiment diskrétní volby DCE (discrete choice experiment) vychází z behavi-
orální teorie volby (choice theory) [76], která představuje rozšířenou původní Thurs-
tonovu teorii náhodného užitku RUT (random utility theory) párového srovnávání
(volba jedné alternativy z páru alternativ) na vícenásobné porovnávání alternativ.
Tato teorie předpokládá, že černá skříňka zahrnuje „skrytý konstrukt užitku“ pro
každou vnímanou produktovou alternativu, který nelze zvenku pozorovat. Skrytý
konstrukt užitku je označovaný za latentní.

RUT předpokládá, že latentní užitky mohou být vyjádřeny prostřednictvím kom-
binace „systematické“ (vysvětlitelné) a „nesystematické“ (nevysvětlitelné) kompo-
nenty.

Systematická komponenta zahrnuje atributy vysvětlující rozdíly mezi produk-
tovými alternativami a kovariáty vysvětlující rozdíly mezi individuálními volbami
[72].

Náhodná komponenta zahrnuje všechny neidentifikované faktory, které ovlivňují
spotřebitelské volby a zároveň zahrnují variabilitu a rozdíly voleb jednotlivých in-
dividualit. Základní axiom modelu náhodného užitku RUM (random utility model)
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je:

Uin = Vin + εin

Uin =
∑
k

βknXkin + εin (3.3.10)

kde Uin je skrytý, nepozorovatelný užitek n-tého respondenta přiřazený k i-té al-
ternativě. Vin je systematická vysvětlitelná komponenta užitku a εin je náhodná
komponenta n−tého respondenta vzhledem k volbě i-té alternativy. Xkin je k-tá
vysvětlující proměnná v i-té alternativě u n-tého respondenta. βkn je parametr vy-
světlující proměnné Xkin. McFadden prokázal [72], že logitový vzorec pro pravděpo-
dobnost volby ve vztahu 3.3.17 nutně implikuje, že nepozorovatelné užitky mají roz-
dělení extrémních hodnot. Dále předpokládá tzv. IID, tedy že náhodné komponenty
užitku jsou extrémní hodnoty, distribuovány (distributed) nezávisle (independently),
identicky (identical) a mají Gumbelovo rozdělení (typu I pro modelování distribuce
extrémních hodnot). Gumbelovo rozdělení se podobá normálnímu rozdělení, avšak
je mírně asymetrické.

Hustotu pravděpodobnosti a distribuční funkci pro každou nepozorovanou kom-
ponentu užitku vyjadřuje vztah 3.3.11.

f(εhn) = e−εhne−e
−εhn

F (εhn) = e−e
−εhn (3.3.11)

Rozptyl tohoto rozdělení je π2/6, čímž je implicitně normalizovaný rozsah užitku
[113]. Střední hodnota distribuce extrémních hodnot sice není nulová, avšak rozdíl
dvou náhodných veličin (užitku) se stejnou střední hodnotou má střední hodnotu
nula. Rozdíl mezi dvěma proměnnými s extrémními hodnotami ε∗ihn = εin − εhn
má logistické rozdělení, které popisuje binární logistický model, tj. model se dvěma
alternativami s distribuční funkcí pravděpodobnosti dle vztahu 3.3.12.

Fε∗
ihn

= ε∗ihn
1 + ε∗ihn

(3.3.12)

Gumbelovo rozdělení je výhodné pro vyjádření pravděpodobnostního vztahu
multinomického logitového modelu (MNL) za předpokladu IID náhodných kompo-
nent. Rozdíl mezi chybami s rozdělením extrémních hodnot a nezávislých normál-
ních hodnot je téměř nerozeznatelný.

Na základě RUT může výzkumník predikovat pravděpodobnost, že n-tý respon-



36 KAPITOLA 3. MODELY SPOTŘEBITELSKÝCH PREFERENCÍ

dent zvolí i-tou alternativu (model diskrétního výběru) [113].

Pin = Pr(Uin ≥ Uhn,∀h ∈ Cn, h 6= i)
= Pr(Vin + εin ≥ Vhn + εhn,∀h ∈ Cn, h 6= i)
= Pr(εhn ≤ Vin − Vhn + εin,∀h ∈ Cn, h 6= i) (3.3.13)

kde Cn = 1, . . . , H. Vztah 3.3.13 vyjadřuje pravděpodobnost, že respondent n zvolí
alternativu i ze sady H voleb Cn, nebo pravděpodobnost, že systematické (deter-
ministické) a náhodné (stochastické) komponenty alternativy i respondenta n jsou
větší než náhodné a systematické komponenty všech ostatních alternativ.

Pokud předpokládáme, že εin jsou známé, tak vztah 3.3.13 představuje kumu-
lativní distribuční funkci pro každé εin určenou pro Vin − Vhn + εin, a tedy podle
3.3.11:

F (Vin − Vhn + εin) = e−e
−(Vin−Vhn+εin) (3.3.14)

Protože jsou ε nezávislé, kumulativní distribuční funkce přes h 6= i je násobek
individuálních kumulativních distribucí.

Pin|εin =
∏
i 6=h

e−e
−(εin+Vin−Vhn) (3.3.15)

Protože však εin známé není, tak pravděpodobnost volby je intergrál Pin|εin přes
všechny hodnoty εin vážený svojí hustotou.

Pin =
∫ ∏

i 6=h
e−e

−(εin+Vin−Vhn)

 e−εnie−e
−εindεin (3.3.16)

Pomocí algebraických úprav [113] integrálu 3.3.16 získáme výraz 3.3.17.

Pin = eVin∑
h∈Cn

eVhn

0 ≤ Pin ≤ 1,∀i ∈ Cn;
∑
i∈Cn

Pin = 1 (3.3.17)

IIA vlastnost zastupuje požadavek MNL modelu na nezávislost irelevantních
alternativ (independence of irrelevant alternatives) [113]. IIA vyjadřuje, že jakéko-
liv dvě alternativy nejsou ovlivněné systematickými užitky jiných alternativ. Pro
jakékoliv dvě alternativy musí platit, že je podíl jejich pravděpodobnosti volby je



3.3. MULTIATRIBUTIVNÍ MODELY UŽITKU 37

v souladu s 3.3.18.

Pin
Pgn

=

eVin∑
h∈Cn

eVhn

eVgn∑
h∈Cn

eVhn

= eVin

eVgn
= eVin−Vgn (3.3.18)

Tento podíl alternativ i a g nezávisí na pravděpodobnosti volby jiné alternativy.
IIA vlastnost prakticky znamená, že nově přidaná alternativa do scénáře dvou velmi
odlišných alternativ, kde nově přidaná bude substituovat jednu stávající (tj. velmi
podobná alternativa), by měla převzít (redistribuovat) pravděpodobnost volby6 od
podobné alternativy a pravděpodobnost volby třetí nesouvisející alternativy by měla
zůstat nezměněná. Teto problém, na který je citlivý agregovaný MNL model, je
známý jako „paradox červeného/modrého autobusu“ (modelový případ představuje
přidání dalšího modrého autobusu do scénáře volby způsobu dopravy mezi červeným
autobusem a automobilem, kde z původních pravděpodobností např. 0.5, 0.5 by
redistribuce po přidání dalšího modrého autobusu měla být například 0,25 0,25 0,5
a nikoliv 0,33 0,33 0,33).

3.3.7 Výzkum a vývoj conjoint analýzy

Conjoint analýza je adaptovaná z původní metodiky „conjoint měření“, která
vznikla v oboru matematické psychologie. Conjoint měření představili v roce 1964
psycholog R. Ducan Luce a statistik John Tukay v časopise „Journal of Mathe-
matical Psychology“ v publikaci s názvem „Simultaneous conjoint measurement:
A new type of fundamental measurement“ [74]. Popsali zde proceduru pro stanovení
spojených účinků (joined effects) dvou a více proměnných na intervalových stupni-
cích (stanovených v běžných jednotkách) z ordinálních dat představující pořadové
zařazení stimulů. Pro odhad parametrů modelu využili algoritmus, který vyvinul
Kruskal a Carmone [65]. Tento program hledá optimální monotónní transformaci
pořadových vstupních dat (představující reakce na faktoriálně sestavené stimuly)
pro získání „aditivního conjoint modelu“ (kap. 3.3.3).

Conjoint měření zaujalo marketingového profesora Paula E. Greena z Wharton-
ské školy na Pensylvánské univerzitě, který adaptoval conjoint principy pro využití
v marketingu, přičemž uplatnil své rozsáhlé zkušenosti z předchozí praxe. První
marketingově orientovaný conjoint článek Green publikoval v roce 1971 v časopise

6Celkový součet pravděpodobností alternativ scénáře je roven 1.
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„Journal of Marketing Research“ s názvem „Conjoint Measurement for Quantify-
ing Judgmental Data“ [33]. V článku představil conjoint měření jako novou metodu
pro marketing, která může být úspěšně využita pro měření společných účinků mno-
žiny nezávisle proměnných na pořadovou závisle proměnnou a diskutoval možnosti
implementace v marketingových zadáních. V dalším článku „New way to measure
consumers’ judgments“ [36] Green popisuje metodu conjoint měření, která může
pomoci určit marketingovým manažerům, jaké kvality produktu nebo služby jsou
pro zákazníka nejvíce důležité. Výzkumnou techniku aplikoval k ohodnocení zákaz-
nických posouzení a demonstroval na množství komplexních marketingových situací
možnosti aplikace. Po uveřejnění prvních marketingových conjoint článků [33] ná-
sledovaly četné publikace v různých vědeckých časopisech zabývající se aplikacemi
„marketingově orientovaného conjoint měření“ [37].

Na konci 70. let je vymezen termín „conjoint analýza“, který narozdíl od con-
joint měření zahrnuje aplikaci conjoint měření pro marketingový výzkum – zabývá se
matematickou transformací zákaznických hodnocení na hodnoty užitku komponent
produktu nebo služby. Conjoint analýza je formulována jako dekompoziční metoda
odkrývající strukturu individuálních zákaznických preferencí na základě jejich sou-
hrnných hodnocení sady alternativ, které jsou specifikovány prostřednictvím úrovní
několika atributů.

Vývoj conjoint analýzy v 70.-80. letech popisuje Green v článku „Conjoint ana-
lysis in Consumer Research: Issues and Outlook“ [34], kde uvádí conjoint analýzu
v kontextu řešení několika různých problémů výzkumu poptávky a diskutuje sou-
visející implementační aspekty, které vztahuje k tématům v aplikované psychologii,
teorii rozhodování a ekonomii. Představuje zde některá metodologická vylepšení a
nové aplikační oblasti.

Po vymezení conjoint analýzy jako samostatné skupiny metod došlo k rozsáh-
lému rozvoji conjoint metod. Sekundárně vzrostl také počet publikací v „nových“
ekonomických teoriích volby poskytující teoretická zdůvodnění víceatributového
modelování zákaznických preferencí využitím „teorie náhodného užitku“ RUT (kap.
3.3.6) a „teorie očekávané hodnoty“ EVT . V ekonomických zadáních, narozdíl od
marketingových, výzkumníky více zajímají agregované účinky víceatributové uži-
tečnosti než odhad struktury individuálních užitkových funkcí na individuálních
úrovních. EVT modely jsou vytvářeny na základě kompozičního přístupu (kap.
3.3.1, 4.2.2), kde celkový užitek víceatributového objektu je určen váženým součtem
přiřazených hodnocení posuzovaných respondentem pro každou vlastnost objektu
odděleně.

V průběhu 80. let XX. století zaznamenala conjoint analýza masivní rozšíření do
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marketingových výzkumů. Na základě studie Wittinka a Cattina [122] bylo na po-
čátku 80. let ročně uskutečněno okolo 400 studií (spotřební zboží 59 %, průmyslové
zboží 18 %, finanční služby 9 % a ostatní služby 9 %). Jednalo se o marketingové stu-
die týkající se „nového produktu“, „positioningu“, „analýzy konkurence“, „analýzy
cen“ a „segmentace trhu“. Nejčastějším způsobem dotazování bylo osobní interview
na počítači (CAPI) metodou úplných profilů s využitím pořadových hodnocení a
hodnotících stupnic. Odhad part worth parametrů byl nejčastěji realizován pomocí
vícenásobné lineární regrese. Podstatný vliv na rozšíření využívání conjoint analýzy
mělo představení softwarových balíčků pro vytváření conjoint studií, které conjoint
dotazování učinily z metodologického hlediska pro firemní aplikaci dostupnější a
levnější.

Současně vznikly metody odvozené od tradičního conjoint modelu, které byly
primárně určeny pro odhad preferenčních funkcí na agregované úrovni (pro skupi-
nové preference). V článku „Design and analysis of simulated consumer choice or
allocation experiments“ [73] autoři Louviere a Woodworth integrovali conjoint kon-
cepty s ekonomickou teorií diskrétní volby DCE (discrete choice experiment), jejíž
základy vytvořil v 70. letech McFadden (držitel Nobelovy ceny za ekonomii z roku
2000). Respondenti v tomto šetření hodnotí koncepty výběrem jednoho konceptu
z určité podskupiny z celkového počtu konceptů. Pro odhad part worth parametrů
použili vícenásobnou logistickou regresi, která je stochastická. Výsledný statistický
model určuje pravděpodobnost volby víceatributivního konceptu mezi ostatními
koncepty v nabídnuté sadě. Vzhledem k tomu, že tento model původně neumožňo-
val odhad struktury preferencí individuálních respondentů, Green ve svých marke-
tingových publikacích zdůrazňuje hlavně modely, které to umožňují a hledá modely,
které mají nejvyšší prediktivní validitu.

Vzhledem k tomu, že se nyní již tradiční conjoint analýza s úplnými profily FPCA
(full profile conjoint analysis) potýká s omezením, které souvisí s maximálním mož-
ným počtem zahrnutelných atributů v conjoint šetření, Green doporučuje v článku
„A hybrid utility estimation model for conjoint analysis model“ [27] hybridní con-
joint model HCA (hybrid conjoint analysis), který využitím kombinace kompozič-
ního (self-explicated) přístupu (který je jednoduchý) s dekompozičním přístupem
(který naopak disponuje větší obecností) zahrnuje větší počet atributů a umožňuje
odhad užitkových funkcí s individuálními odlišnostmi. Dalším přístupem, který se
zabývá zpracováním rozsáhlejší množiny atributů v conjoint analýze je adaptivní
conjoint analýza ACA (adaptive conjoint analysis) (kap.4.2.3), kterou představil
Johnson [54] v roce 1987 na konferenci Sawtooth Software. Tato metoda, která vý-
hradně využívá při dotazování počítač je také (jako HCA) kombinací kompozičního
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a dekompozičního přístupu pro zahrnutí většího množství atributů ve studii. ACA
zároveň usiluje o zvýšení zájmu respondentů během hodnocení tím, že se v průběhu
dotazování zaměřuje pouze na atributy, které jsou v kompoziční self-explicated části
identifikovány jako důležité.

Dalším důležitým aspektem, který přispěl k popularitě conjoint analýzy v prak-
tických marketingových aplikacích je možnost využití part worth parametrů pro si-
mulace tržních voleb. První vytvořené simulátory, v porovnání se současnými, byly
velice jednoduché. Vstupní data zahrnovala matici individuálních part worth para-
metrů a konfiguraci uživatelsky definovaných produktových konceptů. U každého in-
dividuálního respondenta simulátor předpokládal, že si vybere produkt s nejvyšším
užitkem podle pravidla „první volby“ (first-choice) (předpokládá se, že respondent
koupí alternativu s nejvyšším užitkem) a na jeho základě stanovil proporce (podíly)
zákaznických voleb pro každý produkt. Současné simulační metody jsou již mnohem
více sofistikované a univerzální. Mimo původní pravidlo první volby umožňují např.
pravidlo „BTL“ (Bradley-Terry-Luce), „logitové pravidlo“ (LOGIT), „náhodnou
první volbu“ (randomized first choice) a další. V článku „Choice rules and sensi-
tivity analysis in conjoint simulator“ [28] Green diskutuje jednotlivá pravidla a
citlivostní analýzu modelu volby.

Přezkoumání a zhodnocení vývoje conjoint analýzy v období 1978-90 Green
prezentuje v článku „Conjoint analysis in Marketing“ [35]. Navrhuje zde potenciální
cesty vhodné pro další výzkum conjoint metod a diskutuje různé modely z pohledu
minimalizace predikční chyby, experimentální návrhy zohledňující environmentální
korelaci mezi atributy, přesnost odhadu part worth parametrů, modely zahrnující
velký počet atributů, měření spolehlivosti conjoint metod, validaci conjoint modelů,
trendy v conjoint simulátorech a další aspekty.

Následující revize vývoje conjoint analýzy do roku 2001 Green publikoval v článku
„Thirty Years of conjoint Analysis“ [32]. V průběhu 90. let zaznamenalo největší roz-
voj využívání HB (hierarchical Bayes) modelování individuálních rozdílností v mo-
delech volby. Před využitím HB byly modely volby odhadovány z agregovaných
dat respondentů nebo při částečné disagregaci na určité skupiny respondentů. Na
základě prací autorů Allenbye, Arory, Gintera, DeSarba, Greena a Younga [4, 70]
bylo umožněno v conjoint analýze na základě volby CBC (choice-based conjoint)
prostřednictvím HB metod odhadovat individuální úrovně part worth užitečností.
V roce 1999 Vavra, Green a Krieger navrhli další conjoint variantu CBC [115], a
sice hybridní conjoint model na základě volby, který získává odpovědi respondentů
pomocí konceptů úplného rozsahu a simulátor, který využívá kompoziční samo-
vysvětlující data. Od roku 2000 se v akademických oblastech staly HB metody
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standardem a jsou nejvíce používány při návrzích komplexních preferenčních mo-
delů. V několika posledních letech výzkumníci usilují o to, aby se interview conjoint
analýzy více přiblížilo nákupní realitě, např. virtuální nákupní pulty a 3D realistické
modely produktů. Další výzkumy zahrnují přizpůsobení modelů diskrétní volby tak,
aby se adaptovaly individuálnímu respondentovi v reálném čase [51]. Interaktivní
modely diskrétní volby angažují respondenta tím, že v průběhu dialogu s ním vyme-
zují jeho relevantní rozhodovací prostor a odkrývají jak kompenzační (trade-off), tak
nekompenzační (cut-off) způsoby nákupního rozhodování. V současné době před-
stavuje conjoint analýza na základě volby ACBC (adaptive choice-based conjoint)
jednu z nejmodernějších conjoint metod [52], u které probíhají validační testy a
testy predikční schopnosti. ACBC nejdříve alokuje u individuálního respondenta
množinu akceptovatelných produktových konceptů a ve druhé fázi dotazování se za-
měřuje na kompenzační hodnocení, tj. volby nejpreferovanějších variant z různých
podmnožin relevantních produktových konceptů. Úplnou novinkou v oblasti nových
conjoint metod je MBC (menu-based choice) od společnosti Sawtooth Software [88].
Spolu s ACBC je MBC předmětem současného vývoje společnosti. První verzi MBC
uvedli na trh v roce 2012. Místo diskrétní volby produktového konceptu zde respon-
denti volí jednu nebo více položek v rámci jedné karty – menu. MBC analyzuje a
predikuje rozhodování při výběru z různých typů menu.

V současné době lze konstatovat, že conjoint analýza a související metody po
více než 40. letech vývoje a aplikací obstály. Lze očekávat, že další průlomy v nových
„conjoint“ objevech budou pravděpodobně již méně časté, avšak i přesto conjoint
metody stále pokračují v dalším nárůstu co do hloubky, tak do šířky využívání.
Současný conjoint software zpřístupňuje pokročilé statistické metody v rámci imple-
mentovaných rutin pro práci běžným uživatelům. Conjoint metody podporují různé
formáty dotazování, ať už prostřednictvím papírových dotazníků, na počítači, webu
nebo mobilních zařízení. Conjoint simulace tržního chování poskytují množství ma-
nažerských informací, které sledují nejen modely podílů preferencí, ale zohledňují i
cenu a náklady pro simulace ziskovosti. Moderní conjoint software poskytuje auto-
matické vyhledávací procedury omezující podíl ruční práce pro nalezení optimálního
produktu a programově prohledávají milióny produktových variant během několika
minut. Slibný směr budoucího conjoint vývoje naznačují pokroky v oblastech neuro-
marketingu a neuroekonomie. Namísto získávaných odpovědí respondentů vzhledem
k hodnocení víceatributivních stimulům mohou být jejich reakce současně měřeny
v četných dimenzích snímáním aktivity různých mozkových center pomocí mozkové
zobrazovací technologie. Místo užitkových funkcí by v budoucnu mohly být pro-
dukty měřeny na základě jejich schopnosti aktivovat emoce, paměť, racionální roz-
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hodování či strach, které by umožnily marketérům odkrýt klíčové aspekty vedoucí
respondenty k tomu, co dělají a jak se rozhodují. Soudobá zobrazovací technologie
je ale stále značně nákladná a zároveň interpretace mozkových snímků zahrnuje
značné množství předpokladů a nejistot.
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Zdroj: vlastní

Obrázek 3.4: Časový vývoj conjoint metod



Kapitola 4

Conjoint přístupy

Conjoint analýza se v průběhu let stala uznávanou kvantitativní metodou mar-
ketingového výzkumu. Tato metoda umožňuje marketingovým manažerům činit re-
levantní rozhodnutí o tom, jaké produkty a služby prodávat. Objevitelem conjoint
analýzy je často nazýván Paul E. Green, který realizoval svůj nápad: „Mohli bychom
zákazníkům nabídnout soubor věcí, o které by mohli mít zájem a měřit jejich re-
akce“. Green se dále zabýval myšlenkou, zda by bylo možné předpovědět budoucí
chování zákazníků podle toho, jak odpovídali na otázky týkající se jejich „libostí“ a
„nelibostí“.

4.1 Koncepce conjoint analýzy

Conjoint analýza a související experimentální techniky „analýzy volby“ jsou efek-
tivním a komplexním nástrojem pro kvantitativní marketingový výzkum – v sou-
časné době i nejčastěji používaným [87] pro měření spokojenosti zákazníků a analýzu
spotřebitelských preferencí. Conjoint studie umožňuje odhadnout, jakým způsobem
ovlivní změny v konceptu produktu nebo marketingovém programu zákaznické pre-
ference na trhu. Typické rozhodnutí, které respondent v conjoint dotazování (i při
vlastním reálném nákupu) řeší je, jakým způsobem se rozhodnout mezi variantami
produktů ABC a EFG, když první produkt má lepší vlastnost A a druhý produkt má
zase lepší vlastnost G. Tento problém bývá rozšířen do komplexního produktového
seskupení rozhodovacích konfliktů. Při vlastní realizaci nákupního rozhodnutí musí
respondent akceptovat obětování určitých kvalit či aspektů produktu pro získání
jiných kvalit a učinit nákupní kompromis (trade-off)1.

1V ekonomii se lze setkat s označením analogické situace jako „opportunity cost“.
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V momentě, kdy společnost připravuje nový produkt nebo modifikuje stávající
marketingoví výzkumníci jednak přemýšlí o trhu, kam má být produkt umístěn,
resp. kde již umístěn je a také potřebují detailně porozumět samotné podstatě na-
bízeného produktu. Tento úkol může být značně obtížný obzvláště v situaci, kdy
posuzovaná podstata produktu je komponována z několika vzájemně neslučitelných
kvalit [36] a kvantit, přičemž každá z vlastností zpravidla oslovuje jiný počet zákaz-
níků s jinými potřebami. Conjoint analýza nabízí vhodný nástroj pro zvážení nejen
vlastností naplňující základní potřeby zákazníků, ale i k ohodnocení a stanovení
těch atributů produktu, které zákazník považuje za nejvíce důležité a užitečné.
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Obrázek 4.1: Obecná koncepce conjoint analýzy

Univerzální vývojový proces, kterým zpravidla každá conjoint studie prochází,
je charakteristický několika samostatnými fázemi. Jednotlivé kroky přípravy, způ-
sob dotazování i metodika analýzy se v jednotlivých případech liší v závislosti na
cílech, kterých se má v připravované studii dosáhnout. Univerzální posloupnost jed-
notlivých činností přípravy, návrhu, realizace, analýzy a interpretace conjoint studie
je uvedena na obr. 4.1. V následujících částech této kapitoly se práce na tyto fáze
zaměří.

4.1.1 Možnosti pro využití conjoint analýzy

Nejčastějšími důvody, proč byly conjoint metody v minulosti využívány ve spo-
lečnostech v USA, se ve své studii zabývá Vriens [117]. Uvádí 6 nejčastějších důvodů,
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které vedly v USA k implementacím conjoint metod. Aktualizace této studie [125]
je rozšířena i na evropské společnosti a zahrnuje „repositioning“ jako 7 důvod. Zjiš-
ťování bylo uskutečněno mezi 553 výzkumnými agenturami, které poskytují kvan-
titativní analýzy trhu. Firmy, které byly ochotné poskytnout odpovědi, pocházely
celkem z 23 různých zemí s největším zastoupení v Německu (136 firem) a ve Velké
Británii (90 firem). České firmy byly kontaktovány také, avšak ani jedna neposkytla
informace, zda conjoint analýzu využívá, z čehož lze usuzovat na nízké povědomí
o conjoint metodách v českém prostředí.

Sledované důvody společností pro conjoint projekty jsou v obou studiích totožné.
Druhá studie poskytuje statistiky s četnostmi, s jakými byla conjoint šetření imple-
mentována. Přestože studie reflektují situaci v 90. letech, pro identifikaci možností
pro využití conjoint analýzy se jeví být vyhovujícími. Tuto hypotézu potvrzuje i
průzkum [44] mezi výzkumnými společnostmi v německy mluvících zemích z roku
2002 aktualizující data předchozích studií [125] a rozšiřující seznam o 8. důvod, a
sice o „měření síly značky“. Nejčastěji uváděným důvodem pro implementaci con-
joint šetření v Evropě bylo „cenové rozhodnutí“, v USA byl tento důvod až třetí
v pořadí. Druhým důvodem v pořadí byla pro Evropu „segmentace“. Počet segmen-
tačních studií byl srovnatelný i v USA. Oproti tomu důvod pro analýzu konkurence
byl dvakrát častější v USA než v Evropě. Uváděné marketingové důvody jsou ná-
sledující:
• Rozhodnutí o změně produktu/identifikace nového produktu (kap. 4.1.1.1).
• Cenové rozhodnutí (kap. 4.1.1.2) – stanovení ceny produktu, cenové citlivosti.
• Segmentace trhu (kap. 4.1.1.3) – identifikace segmentů, optimálních produktů.
• Analýza konkurence (kap. 4.1.1.4) – tržní podíl, pravděpodobnost koupě.
• Rozhodnutí o reklamě (kap. 4.1.1.5) – analýza vnímání produktových charak-

teristik.
• Rozhodnutí o distribuci (kap. 4.1.1.5) – určení vhodných distribučních kanálů.
• (Re)positioning (kap. 4.1.1.3) – umístění nových produktů/přemístění stáva-

jících.
• Měření síly značky [20] – analýza hodnoty značky (brand equity analysis).
Z pohledu produktových kategorií bylo zjištěno, že více jak 50 % conjoint aplikací

zahrnovalo spotřební zboží a méně než 20 % aplikací se týkalo průmyslového zboží.
Z celkového počtu conjoint aplikací bylo v Evropě zahrnuto 27 % v oblasti služeb,
zatímco v USA to bylo pouze v 18 %.

V následujícím textu jsou blíže rozebrány conjoint metody v kontextu vybra-
ných účelů pro využití, které považujeme za stěžejní. Z důvodu omezeného rozsahu
disertační práce jsou pro zainteresované čtenáře u zbývajících důvodů v uvedeném
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seznamu poskytnuty reference s odkazem na související literaturu.

4.1.1.1 Rozhodnutí o produktu

Rozhodnutí o produktu (vývoj a testování produktu) typicky zahrnuje „změnu
jednoho, nebo dvou atributů“, „přidání nového atributu“ nebo „identifikaci důleži-
tých atributů“ u nového produktu (více v kap. 4.1.2). Při rozhodování o optimál-
ním produktovém designu výzkumníci zpravidla uvažují všechny atributy, kterými
je produkt definovaný. Pokud se jedná o produkt v určité produktové řadě, je na-
víc třeba uvažovat i důsledek plánované změny produktového konceptu na ostatní
produkty, které spolu tržně souvisejí. Provedená změna jednoho produktu může
významně ovlivnit poptávku po ostatních produktech – může dojít k vzájemné
„kanibalizaci“ produktů v rámci produktové řady, kterou je nutné udržovat na co
nejnižší úrovni.

Conjoint analýzu lze využít i v případě, kdy není management schopen určit op-
timální kombinaci produktových vlastností, se kterou budou zákazníci nejvíce spo-
kojeni. Tento úkol obvykle vede manažery k sestavení konceptu s těmi nejlepšími,
ale zároveň i nákladově nejdražšími produktovými vlastnostmi. Vzhledem k tomu,
že by takovéto produkty bylo obtížné vyrobit a prodat, produktový manažer musí
při hledání optimálního produktového konceptu uvažovat i nákladovost jednotlivých
produktových vlastností (i ostatních parametrů marketingového mixu) a jejich (ma-
ximální) užitek z pohledu zákazníka. Conjoint studie předpokládá, že když zákazník
činní nákupní rozhodnutí o produktu, toto rozhodnutí je založeno na kompromi-
sech (trade-off) mezi produktovými charakteristikami. Conjoint analýza umožňuje
výzkumníkům simulovat reálný proces nákupního rozhodování vytvořením produk-
tových konceptů zahrnující různé produktové vlastnosti – conjoint studie odkrývá
váhy těchto produktových vlastností.

Identifikované scénáře produktového vývoje, kdy lze využít výhodných vlastností
conjoint analýzy jsou uvedeny v následujících bodech.

1. Návrh optimální konfigurace pro nový produkt.
2. Analýza profitability a tržního podílu nových produktů s uvažováním stáva-

jících, či konkurenčních produktů.
3. Testování reakcí konkurence na strategie uvádění nového produktu.
4. Vliv nových produktů konkurence na ziskovost a tržní podíl pro případ, kdy

společnost neprovede žádné produktové změny v produktovém portfoliu.
5. Pravděpodobnost přechodu zákazníků ze stávajícího produktu na nový pro-

dukt, resp. z konkurenčních produktů.
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6. Reakce trhu na alternativní marketingové strategie (cenové, propagační).
S optimálním produktovým konceptem úzce souvisí účel segmentace (uvedený

dále). Conjoint analýza umožňuje pro odkryté segmenty určit part worth parametry
užitkových funkcí a koncipovat úzce a přesně specifikované produkty pro každý
z cílených segmentů – výrobce může uspokojovat širší rozsah potřeb zákazníků než
při hromadném vnímání trhu.

4.1.1.2 Rozhodnutí o ceně

Conjoint analýza je v cenových studiích primárně zaměřena na měření inter-
akčních efektů „ceny“ a „značky“. Výzkumníci zjišťují rozdíly v tržní odezvě (pro-
centní změnu velikosti poptávky), např. pokud by se stávající cena produktu zvý-
šila o 5 % a o 10 %. Při analýze ceny na základě shromážděných transakčních dat
(např. transakce plateb z pokladních skenerů, platebních karet, atp.) často dochází
k významným obtížím vzhledem k nestabilitě trhu během cenového experimentu
– např. konkurenti mohou reagovat změnou ceny a zákazníky ovlivňovat nabídkou
slev. Conjoint experimenty sice nejsou tak realistické jako analýza reálných tržeb
prodejů, avšak díky tomu zůstávají tržní síly ve výsledném preferenčním modelu
konstantní a umožňují testovat cenovou citlivost i nových produktů, které dosud
nebyly zahrnuty v současné nabídce [84]. Conjoint analýza na základě volby CBC
(kap. 4.2.4) oproti tradiční conjoint analýze hlavních efektů FPCA (kap. 4.2.1) po-
skytuje výhodu přímého měření cenové elasticity značek analýzou četnosti produk-
tových voleb respondenta. Tradiční FPCA umožňuje modelovat cenou citlivost přes
simulace s využitím pravidla „první volby“ (first choice). FPCA přístupy zahrnují
v dotazování cenový atribut jako jednu z několika vzájemně nezávislých vlastností.

Jonesův přístup pro měření cenové citlivosti [59] vytváří koncepty pouze
s kombinacemi dvou atributů „značka-cena“. Tento přístup nabízí respondentům
vytištěné „dvouatributové“ koncepty ve sloupcích seřazených podle ceny a rozřa-
zených podle značky. Vrchní koncepty mají nejnižší cenu. Respondent je požádán,
aby vybral z horní řady značku, kterou by byl ochoten za uvedenou cenu zakoupit.
Vybraná kombinace je odebrána a dále je odkryta nová kombinace značek s vyšší
cenou. Respondent pokračuje stejným způsobem ve volbách, dokud nejsou vybrány
všechny koncepty, nebo dokud nezůstane v nabídce kombinace neakceptovatelných
produktů. Cenové křivky lze po té získat přímo – zakreslováním velikosti poptávky
pro jednotlivé značky, která odpovídá relativním četnostem jejich voleb na daných
cenových hladinách danou skupinou respondentů.
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Mahajanův, Greenův a Goldbergův přístup měření cenové citlivosti
vychází z Jonesovy metody [75]. Namísto voleb konceptů typu „značka-cena“ re-
spondenti přiřazují skupině produktových konceptů pravděpodobnosti koupě – re-
spondenti distribuují konstantní počet bodů mezi koncepty v nabídce (typicky 100
bodů). V tomto přístupu nemusí být koncepty seřazeny podle ceny a mohou obsaho-
vat kromě značky i další atributy. Prostřednictvím dekompozice lze určit parametry
pro funkci pravděpodobnosti volby j-té značky, kde j = 1, 2, . . . , J . Pro zajištění po-
žadavku, aby odhadnutá pravděpodobnost volby j-té značky ze sady J je z intervalu
〈0, 1〉, lze aplikovat „logitovou transformaci“ na regresní parametry modelu.

Křivky cenové citlivosti poskytují strategické informace pro rozhodnutí o ceně.
Pokud společnost přemýšlí o snížení ceny a předpokládá, že by konkurence reago-
vala stejným snížením ceny, značka s největší cenovou citlivostí (nejstrmější křivkou
cenové citlivosti) získá snížením ceny největší tržní podíl oproti konkurenčním. Ce-
nová elasticita E pro každou značku lze stanovit jako poměr preference nejvyšší
cenové úrovně ku preferenci nejnižší cenové úrovně, resp. jako procentuální změna
množství q na procentuální změnu ceny p. Průměrná cenová elasticita mezi dvěma
body je vyjádřena ve vztahu 4.1.1.

E = %∆q
%∆p =

q2 − q1

0.5(q1 + q2)
p2 − p1

0.5(p1 + p2)

=

q2 − q1

q1 + q2
p2 − p1

p1 + p2

(4.1.1)

Cenová elasticita v bodě při uvažování nekonečně malých změn ceny je popsána
vztahem 4.1.2.

E = lim
∆p→0

q2 − q1

q1 + q2
p2 − p1

p1 + p2

= lim
∆p→0

(
∆q
∆p ×

p1 + p2

q1 + q2

)
= ∂q

∂p
× p1

q1
(4.1.2)

Johnson dále doporučil ve své studii [57] (orientované na kvantifikování účinků
cenových změn, tržního podílu a prodávaného množství v různých produktových
kategoriích několika značek) přístup zahrnující v šetření značku, cenu a množství.
Tradiční conjoint analýzu, vzhledem k přítomnosti ostatních produktových atributů
a širokému rozsahu cen uvnitř dílčích kategorií, považuje pro tento účel jako méně
vhodnou.

Rao a Sattler [95] rozlišili při analýze cenového atributu mezi dvěmi samostat-
nými účinky (funkcemi) ceny, které hrají roli při rozhodování zákazníka – „infor-
mační funkce“ (signál kvality) a „alokativní funkce“ (monetární omezení při volbě
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ceny) a implementovali FPCA pro oddělené odhady těchto dvou efektů ceny. Re-
spondenti byli rozděleni do pěti skupin a data byla sebrána za třech různých roz-
počtových podmínek: zdarma („Předpokládejte, že za produkt nemusíte nic platit a
náklady za Vás hradí někdo jiný.“), sleva 50 % („Předpokládejte, že nemusíte platit
plnou cenu a můžete si zakoupit produkt s 50 % slevou.“ ) a plná cena („Předpo-
kládejte, že musíte zaplatit plnou uvedenou cenu.“). Výsledné účinky atributových
úrovní určili jako rozdíl mezi part worth parametry modelu v podmínkách zdarma a
parametry jednoho z modelů za platebních podmínek. V tradičních conjoint studi-
ích je zpravidla určován pouze výsledný účinek (užitek) těchto dvou protikladných
funkcí ceny.

4.1.1.3 Segmentace trhu a positioning produktu

Conjoint analýza může být využita pro měření a následnou aplikaci tržních seg-
mentů, např. při „positioningu“ produktu. Tržní segmentace předpokládá heteroge-
nitu kupujících jak v preferencích pro určitý produkt nebo službu, tak i v nákupních
preferencích pro alternativy tohoto produktu.

Heterogenita preferencí určitého produktu nebo služby může být vztažena buď
k osobním segmentačním proměnným (demografické, sociografické, psychografické),
k proměnným souvisejících s užíváním produktu (loajalita ke značce, stupeň užití)
nebo k situačním proměnným (druh masa, nákup pro sebe/dárek pro někoho dal-
šího, atd.). Společnosti mohou reagovat na heterogenitu preferencí modifikací stá-
vajícího produktu v jeho atributech, reklamě, umístění, atd. Společnosti to obvykle
mají zájem dělat pouze v případech, kdy je čistý příjem z produktové modifikace
větší než by byl bez vynaložení nákladů na tyto modifikace.

Part worth parametry získané prostřednictvím conjoint analýzy mohou sloužit
jako numerické reprezentace zákaznického užitku (preference) vlastností produkto-
vých alternativ. Konstruování segmentů na základě parametrů užitku se zpravidla
provádí dvoustupňově (ve dvou krocích) [117] – nejdříve jsou odhadnuty part worth
parametry na individuálních úrovních pro každého respondenta a ve druhém stupni
jsou tyto individuální parametry užitku shlukovány na základě podobnosti parame-
trů prostřednictvím vhodného shlukovacího algoritmu. Segmenty jsou konstruovány
tak, aby v rámci segmentu byli zařazení respondenti, kteří jsou si ve svých part worth
parametrech co nejvíce podobní a zároveň aby existovaly významné odlišnosti těchto
parametrů napříč segmenty.

Např. ve studii zaměřené na výzkum preferencí mobilních telefonů [40] byly zahr-
nuty atributy: „cena“, „značka“, „výdrž baterie“, „paměť“, „digitální fotoaparát“ a
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„audio přehrávač“. Conjoint šetření bylo provedeno metodou úplných profilů FPCA
s celkem 18 koncepty. Po preferenčním ohodnocení konceptů mobilních telefonů re-
spondenty prostřednictvím 10 bodových škál byl proveden odhad part worth parame-
trů a v hierarchické shlukové analýze byly identifikovány 3 hlavní segmenty. První
segment byl charakteristický orientací na nízkou cenu – „cenově citlivý segment“,
druhý byl orientovaný na značku – „segment loajální ke značce“ a třetí orientovaný
na multimediální funkce – „multimediální segment“).

Průměrné part worth parametry v každém segmentu mohou iniciovat další výz-
kum (např. vedoucí k výrobě nového typu mobilního telefonu), který bude spe-
cializovaný na požadavky definovaného segmentu. Na základě důležitosti atributů
mohou být v reklamních kampaních zdůrazněny určité aspekty umísťovaného pro-
duktu, které jsou důležité pro daný segment.

Wind [120] rozlišuje dva základní segmentační přístupy. První je apriorní přís-
tup, který uvažuje jednu či více segmentačních proměnných, dle nichž jsou zákazníci
klasifikováni. Ve druhém post hoc přístupu uvažuje určitou zvolenou sadu segmen-
tačních proměnných a zákazníci jsou zde shlukováni do skupin vzhledem k míře
jejich příslušnosti k těmto proměnným. Příslušnost členů ke skupině je charakteris-
tická vysokou vnitřní podobností členů a významnou vnější průměrnou nepodob-
ností mezi skupinami.

Green [29] doporučuje koncepty segmentace v kontextu conjoint analýzy a ná-
vrhu optimálního produktového designu. Uvádí několik přístupů, které posuzují pře-
dem získané charakteristiky zákazníků vzhledem k part worth parametrům užitku
produktových atributů. Některé z těchto přístupů nejdříve hledají určitý typ zá-
kazníka, pro kterého je dále připraven optimální produkt. V jiných případech se
nejdříve „shlukují“ part worth parametry zákazníků a pro výsledné segmenty je
navržen optimální produkt. Na studii farmaceutické firmy Green [29] ilustroval cel-
kem 5 různých segmentačních strategií (apriorní /post hoc segmentaci zaměřenou na
zákazníka, post hoc segmentaci zaměřenou na part worth parametry, post hoc seg-
mentaci zaměřenou na důležitosti atributů a postupná segmentace), které využívají
shlukovací proceduru K-means. Pro posouzení efektivnosti segmentů byla sledována
a optimalizována ziskovost produktové řady společnosti vzhledem k nákladům na
produkci léčiv (u hladin atributů byly proporcionálně přiřazeny související náklady).
Jako nejméně efektivní se ukázala první apriorní strategie zaměřená na zákazníka,
ve které byli lékaři shlukováni do 2 segmentů na základě typu jejich praxe: „samo-
statná praxe“, „skupinová praxe“. Příslušníkům obou segmentů nebylo omezováno
vybrat jakýkoliv produkt v nabídce. Kritérium „typ praxe“ se ale neukázalo být neu-
žitečné pro segmentaci za účelem návrhu nového produktu, neboť výsledné segmenty
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vyšly vzájemně homogenní a ve výsledku nedošlo ke změně ziskovosti produktové
řady oproti původnímu stavu (index návratnosti byl 100 a optimální produkty pro
oba segmenty byly identické). Z pohledu posouzení celkové ziskovosti navržených
dvou nových produktů do stávající řady se ukázala být nejvíce efektivní poslední
zmíněná strategie, která po odkrytí segmentů z part worth parametrů nejdříve hledá
optimální design produktu vzhledem celkovému vzorku respondentů, ten přidává do
produktové řady a poté znovu stejným způsobem hledá druhý optimální produkt
(index návratnosti byl 111 a došlo k identifikaci dvou odlišných produktů).

V „komponentní segmentaci“ jde Green [26, 34] ještě o krok dál. Na rozdíl od
klasických přístupů, kde jsou tržní segmenty definovány jako skupiny respondentů
s vnitřními homogenními preferencemi, komponentní segmentace klade důraz na
interakci „stimulačních profilů“ produktů s „osobními profily“ respondentů. Nejde
zde ani tak o rozdělení trhu na skupiny zákazníků jako o predikci, jakým způso-
bem bude určitý zákazník, který je charakterizovaný množinou osobních atributů
(„pohlaví“, „způsob vlastnictví produktu“, „frekvence nákupu“, atp.), reagovat na
množinu stimulů, každý představující určitý produktový koncept sestavený z úrovní
produktových vlastností. Ve výsledku se jedná o společný efekt dvou množin atribu-
tových úrovní (zákaznických a produktových), který vyústí v zákaznickou odezvu.
Komponentní segmentace dekomponuje celkovou variabilitu preferencí pro alterna-
tivní produktový koncept do tří komponent: variabilita zapříčiněná produktovými
atributy, variabilita zapříčiněná osobními atributy a variabilita zapříčiněná inter-
akcemi mezi osobními a produktovými atributy. „První komponenta“ vysvětluje
variabilitu v preferencích průměrného respondenta pro různé produktové atributy.
„Druhá komponenta“ (která se v další analýze neuvažuje) vysvětluje variabilitu
různých hodnot preferenčních měřítek (stupnic) konceptů – může být standardizo-
vaná tak, že všichni respondenti budou mít stejné průměrné hodnocení n konceptů
a tato komponenta tedy bude 0. Třetí komponenta vysvětluje variabilitu interakč-
ních efektů mezi stimulujícími koncepty a profily respondentů a přímo poskytuje
kritérium pro segmentaci trhu2.

Ať už je použit jakýkoliv přístup tržní segmentace, výzkumník vždy musí inter-
pretovat tržní rozdělení vzhledem k aktuálnímu marketingovému mixu společnosti
[29]. Analýza tržních segmentů tedy obecně zahrnuje odkrytí shluků a zjištění odliš-
ností preferencí produktových atributů, posouzení důsledků vyplývajících z hetero-
genity preferencí pro změnu stávající nabídky, obsazení vybraného tržního segmentu
a ohodnocení, zda budou budoucí změny ziskové.

2Dalšími segmentačními conjoint metodami se zabývá Vriens [118].
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Proces tržní segmentace a „positioning“ produktu probíhá v konkurenčním pro-
středí ostatních značek a dodavatelů v rámci stejné produktové kategorie, ale i mimo
ni. Conjoint studie zpravidla zahrnují modelování nákupních voleb zákazníků, při-
čemž výzkumník zadává nové, případně modifikované produktové koncepty do trž-
ního scénáře zahrnující i konkurenční produkty a testuje, které produkty jsou na
základě individuálních zákaznických preferencí při nákupu voleny v kontextu s těmi
konkurenčními. Wind [120] takovýto přístup nazývá „flexibilní segmentací“.

4.1.1.4 Analýza konkurence

Při změně produktového konceptu management zpravidla zjišťuje konkurenční
efekt: „Jaká bude reakce zákazníků na změnu produktu, resp. na uvedení nového
produktu?“

Pro tento účel lze sestavit simulační model trhu3 s několika produktovými kon-
cepty, které si vzájemně konkurují v určitém tržním prostředí. Pro simulaci jsou
(pro každého respondenta) načteny užitkové funkce z conjoint dotazování společně
s dalšími charakteristickými informacemi (proměnnými), např. „naposledy zakou-
pený produkt“, „socioekonomické, demografické, psychografické“ charakteristiky,
atd. Pro každého respondenta je vypočítán celkový teoretický užitek jednotlivých
produktů, které jsou umístěny v konkurenčním scénáři a je předpokládáno pravidlo
„první volby“ – tj. že si respondent zakoupí produkt s nejvyšším celkovým užitkem.
Z frekvencí prvních voleb respondentů jsou určeny u jednotlivých produktových
konceptů jejich relativní podíly voleb v daném tržním scénáři [34].

Přidání nového konceptu (resp. změnou konceptu v produktové řadě) může vý-
zkumník zvažovat, co by se stalo s ostatními produkty ve stejné produktové řadě a
jak by se rozložily podíly preferencí vzhledem ke konkurenčním produktům. Tento
způsob simulace (what-if scénáře) umožňuje produktovým manažerům pochopení
důsledků navrhovaných marketingových změn a definování těch změn, které pove-
dou k zvýšení tržního podílu společnosti v uvažovaném tržním scénáři. Při simulaci
lze zjistit, od jakého konkurenta byl tržní podíl získán a jaké opatření je pro zvýšený
tržní podíl nutno učinit. To je výhodné např. pro stanovení strategie v situaci, kdy
na trhu existuje silný konkurent a společnost raději volí strategii převzetí tržního
podílu primárně od slabých konkurentů, u kterých předpokládá, že nebudou schopni
nežádoucí silné protireakce [117].

3Označení „simulace“ zde vyjadřuje teoretickou predikci individuálních nákupních voleb pro-
duktů/konceptů v hypotetickém konkurenčním scénáři na základě parametrického modelu.



54 KAPITOLA 4. CONJOINT PŘÍSTUPY

4.1.1.5 Rozhodnutí o reklamě a distribuci

Místo předpokladu, že funkce reklamy spočívá v přímém ovlivňování objemů
prodeje, se jako více funkční jeví úvaha, že reklama udržuje nebo modifikuje zákaz-
nické vnímání produktů a postoje vzhledem k důležitým produktovým vlastnostem,
tj. vnímání a hodnocení produktů. V případě, že toto reklama činí, tento účinek
může vést ke vzniku preference produktů, která v důsledku ovlivní tržby a zisk
[11]. Pokud je tedy hlavním cílem reklamy ovlivnění struktury postojů zákazníků,
která je vytvářena množinou důležitých atributů (kritéria volby) a způsobem vní-
mání množiny jednotlivých značek v produktové řadě vzhledem k produktovým
atributům, marketingový manažer může volit z pěti alternativních strategií.

1. Působit na síly, které nejvíce ovlivňují kritéria používaná pro hodnocení zna-
ček v určité produktové řadě.

2. Přidat atributy, které jsou pro danou produktovou řadu považovány za důle-
žité.

3. Zvýšit, resp. snížit hodnocení významných atributů produktové řady.
4. Změnit vnímání značky vzhledem ke konkrétnímu důležitému produktovému

atributu.
5. Změnit vnímání konkurenčních značek vzhledem ke konkrétnímu důležitému

produktovému atributu.
Těmito pěti strategiemi se detailně zabývá Boyd, Ray a Strong [11]. Pro rozhod-

nutí související s výše uvedenými strategiemi lze využít vlastností conjoint analýzy,
a sice analýzu důležitostí atributů a relativní pozice značky v produktové řadě
vzhledem ke konkurenci.

Distribuční koncepce zahrnuje komplexní množinu proměnných, např. „ná-
klady na dopravu“, „náklady ušlé příležitosti“, „dojezdová vzdálenost“, „dostup-
nost“, atd. Conjoint analýza pro tyto případy umožňuje zjistit, jakým způsobem
ovlivňují nákupní chování zákazníků aspekty související např. s lokalitou, dopravou
nebo architektonickými charakteristikami prodejen společnosti.

4.1.2 Příprava conjoint studie
Příprava conjoint studie zahrnuje následující kroky vedoucí k „definování atri-

butů“, „definování atributových úrovní“ a „volbě vhodného conjoint přístupu“.
Způsob formulování atributů a jejich úrovní je stěžejním krokem při návrhu

každé conjoint studie. Atributy a jejich charakteristiky mají přímý vliv na to, jakým
způsobem budou produktové koncepty vnímány respondenty. Pro získání relevant-
ních preferenčních informací by měla konstrukce produktových konceptů (stimulů)
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úzce korespondovat s vnímáním reálných produktů na trhu. Volba sady atributů
také předurčuje, jakým způsobem bude výstup conjoint analýzy interpretován –
např. prezentace zjištěných možností pro zdokonalení produktů manažerům spo-
lečnosti, nebo definice produktů v modelu tržního scénáře při testování různých
tržních situací. Interpretace výsledků conjoint analýzy je založena na přiřazení (od-
hadu) kvantitativních hodnot dílčích užitků předem specifikovaným atributovým
úrovním a dále na určených relativních důležitostech atributů v konceptu, na celko-
vých užitcích libovolných produktových konceptů a na modelech nákupního chování
zákazníků.

4.1.2.1 Definování atributů

Definování vhodných conjoint atributů a jejich úrovní je zásadním a rozhodu-
jícím aspektem dobrého návrhu conjoint studie [82]. Související conjoint teorie je
založena na tom, že kupující vnímá produkty sestavené z různých atributů a úrovní,
přiřazuje každé z těchto charakteristik určitý užitek a zároveň dokáže ohodnotit cel-
kový užitek jakéhokoliv produktu, který odpovídá prostému součtu hodnot užitku
jeho dílčích charakteristik.

Atributy musí být definovány tak, aby byly relevantní jak cílům studie, tak
respondentům (zákazníkům), kteří na jejich základě hodnotí své preference k pro-
duktovým konceptům. Některé z atributů jsou pro zákazníky při formování jejich
produktových preferencí a určování výsledného nákupního rozhodnutí více důležité
než ostatní.

Pro identifikaci důležitých atributů lze využít různých metod založených na ur-
čitém typu kvalitativního výzkumu. Patří sem skupinové rozhovory (focus groups)
a hloubkové rozhovory, kdy moderátor pokládá ústní formou otázky malé skupině
spotřebitelů a zjišťuje, jaké atributy jsou pro ně nejvíce důležité. Atributy, které
jsou spotřebiteli nejčastěji uváděny, nebo které získaly nejvyšší průměrné hodno-
cení důležitosti, jsou ve výsledku považovány za nejvíce relevantní při rozhodování
zákazníka. Velkou roli při volbě atributů hraje také úvaha a názor produktového
manažera nebo poskytnuté informace a zkušenosti od obchodních subjektů, které
produkt prodávají, podporují či používají.

Přímý způsob dotazování předpokládá, že je respondent schopen rozlišit roz-
díly v důležitostech mezi atributy a je si vědom důvodů, které ho vedou k nákup-
nímu rozhodnutí – což v reálném případě zpravidla neplatí. V přímém dotazování
lze zařadit otázky dvou a vícedimenzionální, které jsou méně sugestivní než přímé
(jednodimenzionální) a kromě důležitosti mohou také zjišťovat např. vnímaný rozdíl
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mezi konkurenčními značkami (ve smyslu jednotlivých atributů) [6]. Pro rozhodnutí
o důležitosti atributu se pak uvažuje kombinace hodnocení z více dimenzí.

Při nepřímém způsobu dotazování není respondent dotázán přímo o vyjád-
ření, proč kupuje určitý produkt nebo které atributy nejvíce ovlivňují jeho nákupní
rozhodování. Mezi nepřímé přístupy patří celá řada technik od výzkumu motivací
až po statistické techniky, např. diskriminační analýza [50], vícenásobné regresní
modely, vícerozměrné škálování (kap. 3.2.4), faktorová analýza (kap. 3.2.5) nebo
metoda hlavních komponent (kap. 3.2.6).

Do conjoint studie pro vývoj produktů nebo služeb bývá ve většině případů
zařazen jeden „cenový atribut“ určující náklady pro zákazníka spojené s pořízením
produktu.

Další úkol při specifikaci atributů, který bývá pro výzkumníky náročným, je
redukce velkého počtu atributů na menší množinu, která bude zpracovatelná ze
strany respondentů, zajistí spolehlivý statistický odhad parametrů modelu (vzhle-
dem k počtům stupňů volnosti) a zároveň dostatečným způsobem zachytí hlavní
faktory ovlivňující zákaznické preference. K tomuto účelu je vhodná např. faktorová
analýza (kap. 3.2.5), vícerozměrné škálování (kap. 3.2.4) nebo metody shlukovací
analýzy (kap. 5.6.1.1).

Atributy jsou v rámci produktového konceptu definovány vzájemně nezávisle a
exkluzívně. Vzájemná korelace atributů způsobená vztahy na trhu (environmentální
korelace) a následným úmyslem conjoint designéra zvýšit realističnost produktových
konceptů (povolením pouze určitých atributových kombinací), způsobuje chybu ná-
vrhu (multikolinearitu), která se negativně projevuje při odhadu parametrů – pro-
cedura není schopna díky vzájemným vztahům efektivně separovat příspěvky uži-
tečnosti atributových úrovní v samostatných parametrech modelu. Pokud se v kon-
ceptech vyskytují vzájemně korelované atributy (např. „výkon motoru“ a „spotřeba
paliva“), je vhodné určitým způsobem korelaci omezit například sloučením atributů
v jeden společný „superatribut“.

4.1.2.2 Definování úrovní atributů

Množina úrovní atributu specifikuje hodnoty, kterých může určitý atribut v do-
tazování dynamicky nabývat napříč produktovými koncepty. Úrovně atributů opti-
málně pokrývají celý relevantní rozhodovací prostor respondentů a reflektují reálnou
situaci na trhu. V případě, že by rozsahy atributů byly o mnoho větší než je tomu
v realitě, takovéto málo relevantní stimuly by snížily důvěru respondentů k dota-
zování a tedy i validitu jejich hodnocení. Green [34] doporučuje stanovit rozsah
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atributů s určitým přesahem reálné situace, avšak dbát na to, aby atributy ne-
působily dojmem nerealistického produktového konceptu. Druhým aspektem pro
definování úrovní atributů je nízká vzájemná (inter)korelace mezi atributy. V tra-
diční conjoint analýze se zpravidla volí pro definování rozsahu atributu 3 nebo 4
atributové úrovně. U kvalitativních atributů může být proveden „pretest“, zda sta-
novený rozsah pokrývá realitu. Pro stanovení úrovní kategorických atributů je však
lépe provést podrobnější šetření a zjistit, které úrovně jsou pro atribut nejvíce re-
prezentativní.

V konceptech conjoint analýzy je možno zařadit prakticky jakýkoliv typ atri-
butu (proměnné), ať už vyjádřený slovně, odstavcem textu, grafickým znázorněním
(obrázky), multimediálním klipem nebo fyzickým objektem. Základní rozlišení ty-
pických proměnných poskytuje obr. 4.2.

Atributová proměnná

Kvantitativní
(numerická)

Kvalitativní
(kategorická)

Intervalová
(rozdílová)

Poměrová
(podílová)

Nominální
(klasifikační )

Ordinální
(pořadová)

Zdroj: vlastní

Obrázek 4.2: Typy proměnných

Měření důležitosti atributů je sice citlivé na rozsah definovaný atributovými
úrovněmi, ale nemělo by být citlivé na počet vnitřních úrovní, kterými je rozsah de-
finován4. Witting [123] však ve své studii demonstroval, že atributy se 2 úrovněmi
získávají v experimentu významně menší průměrnou důležitost, než atributy se 3
úrovněmi stejného celkového rozsahu. Dokonce i v případě, kdy je počet úrovní na-
příč atributy konstantní, přidáním vnitřní úrovně rozsahu se zvýší důležitost tohoto
atributu [124]. Verlegh a Schifferstein [116] taktéž potvrdili vliv počtu úrovní v atri-
butech na měření důležitosti a shledávají, že tento „efekt počtu hladin“ je s velkou
pravděpodobností způsoben tendencí respondentů rovnoměrně distribuovat prefe-
rence v daném atributovém „kontinuu“.

4Důležitost atributu je určena jako relativní rozsah užitku atributu vzhledem k součtu všech
rozsahů užitků atributů, viz. vztah 4.2.8.
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4.1.3 Kritéria pro výběr conjoint metody
Conjoint analýza (CA) je flexibilní nástroj kvantitativního marketingového vý-

zkumu. Pokud je CA používána správným způsobem, poskytuje spolehlivé a dobře
prakticky využitelné informace pro marketingové rozhodování. Conjoint metodiku
je zpravidla při každém návrhu studie nutno určitým způsobem přizpůsobit konkrét-
ním podmínkám zkoumané situace a k ní zvolit vhodnou kombinaci dílčích nástrojů
[87]. Z provedených univerzitních i praktických studií vyplývá, že téměř každý návrh
conjoint studie je unikátním.

Srovnání kritérií pro výběr vhodné conjoint metody bude omezen na množinu
kmenových conjoint metod, které se nejčastěji využívají pro marketingové aplikace
(viz. tab. 4.2):
• FPCA (full-profile conjoint analysis) – tradiční conjoint analýza s úplnými

profily (kap. 4.2.1).
• HCA (hybrid conjoint analysis) – hybridní conjoint analýza (kap. 4.2.2).
• ACA (adaptive conjoint analysis) – adaptivní conjoint analýza (kap. 4.2.3).
• CBC (choice-based conjoint analysis) – conjoint analýza na základě volby

(kap. 4.2.4).
• ACBC (adaptive choice-based conjoint analysis) – adaptivní conjoint analýza

na základě volby (kap. 4.2.5).
Pro volbu vhodné metody (v závislosti na dané situaci) bylo identifikováno [87]

pět nejčastěji zvažovaných kritérií:
• Počet atributů conjoint studie (kap. 4.1.3.1).
• Počet úrovní v atributech (kap. 4.1.2.2).
• Typ závisle proměnné (kap. 4.1.3.2).
• Velikost výběrového souboru respondentů (kap. 4.1.3.3).
• Způsob dotazování (kap. 4.1.3.4).

4.1.3.1 Počet atributů studie

Počet atributů požadovaných pro zařazení do conjoint studie bývá nejvíce ome-
zujícím kritériem při volbě ze skupiny conjoint přístupů. Počet atributů přímo ovliv-
ňuje minimální množství potřebných produktových karet v dotazovací sadě pro do-
sažení uspokojivého odhadu part worth parametrů preferenčního modelu regresní
procedurou, naproti tomu vyšší počet produktových karet přímo působí na přesy-
cenost (zahlcení) respondentů informacemi, na jejich únavu, ochotu hodnotit a na
přesnost/relevanci získaných odpovědí vzhledem k předloženým konceptům.

Dotazování s tradiční FPCA, ve kterém respondenti hodnotí, nebo řadí celou
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sadu kompletních produktových konceptů (12-30 karet), umožňuje zahrnout maxi-
málně kolem 6 atributů. Při vyšším počtu atributů (konceptů) již respondenti nejsou
schopni hodnotit velké množství komplexních konceptů bez uplatňování „zjednodu-
šujících strategií“.

Podobným způsobem je limitována také CBC, která stejně jako FPCA při dota-
zování využívá kompletních profilů. Díky tomu, že při CBC hodnocení respondenti
volí v každé otázce vždy pouze jeden koncept v podmnožině jiných konceptů a
navíc lze kompletní sadu konceptů rozdělit mezi více respondentů tak, aby každý
hodnotil pouze část této sady, CBC oproti FPCA umožňuje zařadit nepatrně větší
počet atributů (přibližně 10) s tím, že analýza part worth parametrů je možná pouze
agregované (společné) úrovni5.

Pokročilejší conjoint přístupy (HCA, ACA, ACBC) reflektují potřebu marke-
tingových výzkumníků zařadit do šetření větší počet atributů. HCA (kap. 4.2.2) a
ACA (kap. 4.2.3) umožňují zařadit až 30 atributů – v kompoziční části respondenti
hodnotí užitek všech atributových hladin a důležitosti všech atributů. V následující
conjoint (dekompoziční) části je prezentována respondentům pouze část množiny
konceptů. Kombinací individuálních kompozičních a společných conjoint preferencí
se stanovují parametry modelu na individuálních úrovních.

ACA, resp. ACBC jsou adaptivní metody, které díky počítačovému způsobu do-
tazování přizpůsobují dotazovací koncepty na základě předchozích odpovědí (hod-
nocení) a prezentují pouze relevantní koncepty individuálním respondentům. Tím
umožňují redukovat počet potřebných conjoint otázek a navýšit počet atributů (až
30 atributů v ACA, resp. až 15 atributů v ACBC). Pro navýšení počtu atributů lze
také využít CBC s částečnými profily (PPCBC – partial profile CBC), u kterého
každý koncept obsahuje pouze podmnožinu z celkové množiny atributů vybraných
k analýze.

Přehled vhodnosti conjoint metod v závislost na počtu zahrnutelných atributů
v conjoint studii je uveden v tab. 4.1.

4.1.3.2 Typ závisle proměnné

Volba určité conjoint metody klade požadavky na typ získávaného preferenčního
hodnocení konceptů. Typ závisle proměnné regresního modelu (kvantitativní, ordi-
nální, dichotomická) předurčuje následnou volbu vhodné dekompoziční procedury,
která bude využita pro určení parametrů výsledného preferenčního modelu (met-

5Současné HB procedury umožňují při dostatečném navýšení počtu respondentů individuální
analýzu volby také z CBC dat.
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rický model, nebo stochastický model). Tyto aspekty jsou dále diskutovány v ná-
sledujících kapitolách (4.1.4.2, 4.1.5).

4.1.3.3 Velikost výběrového souboru respondentů

V případech, kdy je k dispozici méně než 100 respondentů, je výhodné použít
HCA, nebo ACBC. Pokud je primárním cílem conjoint studie individuální odhad
preferenčních profilů s menším počtem atributů, pak je vhodná FPCA. Adaptivní
metody ACA a ACBC jsou sice v dotazování časově náročnější a vyžadují využití
počítače, ale díky prezentování přizpůsobených konceptů jsou výhodné zejména pro
získávání maximálně relevantních odpovědí i při malém počtu respondentů a vět-
ším počtu zahrnutých atributů ve studii. V případě využití CBC metody by bylo
potřeba v takovém dotazování předložit každému respondentovi nepřiměřeně velký
počet „otázek volby“ pro dosažení stabilního odhadu parametrů preferenčního mo-
delu s akceptovatelnou chybou měření. Doporučené pravidlo pro dostatečný počet
respondentů v CBC dotazování, které vychází ze zkušeností z provedených studií
[81], je dáno následujícím empirickým vztahem 4.1.3.

nta

c
≥ 500 (4.1.3)

kde n je počet respondentů ve výběrovém souboru, t je počet „otázek volby“, a je
počet konceptů v otázce volby a c odpovídá maximálnímu počtu úrovní v atributech.
Toto číslo je považováno za minimální hranici potřebného počtu respondentů pro
CBC studii. Optimálně by měla být každá úroveň atributu v CBC studii hodnocena
respondenty alespoň 1000×.

Pokud se výběrový soubor respondentů významně liší od základního souboru
zákazníků, vyskytne se tzv. „výběrová chyba“, kterou lze redukovat zvýšením počtu
respondentů za předpokladu, že respondenti jsou ze základního souboru vybíráni
náhodně (např. s rovnoměrným rozdělením pravděpodobnosti). Pokud výběrový
soubor respondentů není vybírán náhodně, vzniká systematická výběrová chyba6,
kterou navyšování počtu respondentů nemusí redukovat.

4.1.3.4 Způsob dotazování

V případech, kdy nemají respondenti přístup k počítači, jsou výhodné metody
FPCA, HCA a CBC – produktové koncepty lze vytisknout a v papírové formě

6Např. pokud jsou respondenti vybíráni z populace studentů, zvyšování jejich počtu nezvýší
reprezentativnost výsledků vzhledem k základnímu souboru uživatelů určitého produktu.
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Tabulka 4.1: Možnosti conjoint metod

Počet atributů Typ závisle proměnné #Respondentů Dotazování
Metoda <8 ∼10 ∼15 ∼30 Kvant. Ord. Dich. <100 >100 Počítač Papír

FPCA X X X X X X X
HCA X X X X X X X X X
ACA X X X X X X
CBC X X X X X X
PPCBC X X X X X X
ACBC X X X X X X

Zdroj: Vlastní zdroj autora

rozeslat respondentům prostřednictvím dopisní pošty, případně uplatnit osobní do-
tazování. Vzhledem k tomu, že se jedná o fixní návrhy, papírové verze dotazování
většinou umožňují pouze odhad „hlavních účinků“ atributů a nikoliv účinky jejich
„interakcí“ (což může být částečně limitující např. v cenových studiích, kde je dů-
ležité měřit cenovou citlivost pro každou značku, tzn. interakce dvou atributů).

Dotazování s adaptivními metodami ACA, ACBC lze realizovat výhradně pro-
střednictvím počítače (internetové dotazování, osobní dotazování s počítačem), který
dynamicky generuje koncepty a významně usnadňuje hodnocení i následné zpraco-
vání a analýzu dat.

4.1.3.5 Aplikace conjoint metod v praxi

Tato dílčí kapitola poskytuje souhrnné informace, jakým způsobem jsou v prů-
běhu vývoje conjoint metod využívány jednotlivé přístupy. Společnost Sawtooth
Software provádí každoročně pravidelný průzkum využívání jednotlivých conjoint
metod mezi svými zákazníky [89].

Respondenti byli dotázáni, kolik projektů conjoint analýzy v jejich společnosti
nebo oddělení vykonali během posledního roku. Poté specifikovali kolik procent
těchto projektů zahrnovaly různé metodologie typu conjoint. Většina projektů pou-
žívala nástroje společnosti Sawtooth Software. Report pro tuto část projektů s pro-
centuálním vyjádřením použitých nástrojů (CBC, ACBC, ACA, a CVA) je uveden
v tab. 4.2.

Tabulka udává procentuální proporce výzkumných projektů využívajících různé
conjoint metody. Z výzkumu je patrné, že dlouhodobě nejvíce používanou meto-
dou je CBC. Popularita CBC v komerčním výzkumu je primárně způsobena díky
vysoké realističnosti a jednoduchosti způsobu hodnocení produktových konceptů a
přívětivosti vzhledem k respondentům. Metoda MBC (menu-based conjoint analy-
sis) je novinkou pro rok 2012 a má velice dobré předpoklady pro budoucí uplatnění
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Tabulka 4.2: Využívání conjoint analýzy v praxi

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Metoda conjoint analýzy

35 46 54 56 59 62 68 65 68 60 65 CBC (Choice-based conjoint)
6 9 10 10 ACBC (Adaptive CBC)

2 2 MBC (Menu-based choice)
25 20 15 12 11 10 6 6 5 4 4 ACA (Adaptive conjoint analysis)
10 9 8 7 6 4 4 2 3 4 2 FPCA (Full profile conjoint analysis)
12 10 10 11 12 9 9 11 6 6 9 proprietární verze conjoint analýzy
5 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 kompoziční (Self-explicated) přístup
10 6 3 7 6 10 9 6 5 11 4 ost. neuvedené softwarové systémy/přístupy
3 5 3 3 3 2 2 2 2 1 2 BPTO (značka-cena Trade-off )

Zdroj: Report on Conjoint Analysis Usage among Sawtooth Software Customers

v komerční praxi. V posledním roce platí, že nejpoužívanějším přístupem pro odhad
parametrů CBC modelu byl Hierarchický Bayes (84 %), poté agregovaný logitový
model (6 %), analýza skrytých tříd7(3 %), ostatní metody (2 %), frekvenční analýza
(1 %) a neznámé metody (4 %).

4.1.4 Conjoint experiment

Charakteristickým znakem conjoint metod je dekompoziční přístup. Conjoint
experiment usiluje o realistické napodobení situace, ve které se zákazník rozhoduje
pro koupi výrobku nebo služby a činí preferenční rozhodnutí (upřednostnění) na
úrovni produktových vlastností – rozhodnutí v produktové řadě, i na úrovni pro-
duktů konkurenčních nabídek – rozhodnutí v produktové kategorii.

Conjoint dotazování s výběrovým vzorkem populace je prováděno prostřednic-
tvím experimentálního návrhu – speciální sady produktových konceptů, kde je každý
koncept složený z unikátní kombinace vlastností popisující užitné komponenty ana-
lyzovaného produktu. Sada konceptů představuje „faktoriální experiment“, ve kte-
rém jsou sledovány současné účinky různých faktorů (atributů) na nákupní chování
zákazníků – hlavní účinky, resp. účinky kombinací faktorů (dvoucestné interakce,
třícestné interakce, atd.) na závisle proměnnou. Ve výsledku experimentu jsou tyto
účinky faktorů analyzovány.

4.1.4.1 Konstrukce stimulů

Při návrzích experimentů nákupních voleb se musí výzkumník vypořádat se
dvěma limitujícími dimenzemi: „omezené množství zahrnutelných faktorů v návrhu“

7Angl. latent class analysis.
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a „omezená schopnost respondentů hodnotit velké množství stimulů vzhledem k je-
jich mentální únavě, omezené mentální kapacitě a informačnímu přetížení“.

Úplný faktoriální návrh (full-factorial design) představuje sadu konceptů
vytvořenou na základě všech (křížových) kombinací, které lze utvořit mezi úrov-
němi různých faktorů. Tento návrh umožňuje určit účinky faktorů, interakce mezi
dvojicemi faktorů a interakce vyšších řádů (mezi třemi a více faktory).

Při větším než malém počtu atributů a hladin (zpravidla větším než 3) vzniká
v úplnému faktoriálnímu uspořádání velký počet kombinací, který již není možné
najednou předložit respondentům pro hodnocení. V takových případech je nutné
buď vhodným způsobem zredukovat počet profilů na sadu, která bude zajišťovat
dostatečně přesný odhad parametrů a predikční schopnost modelu a zároveň ji bu-
dou respondenti schopni a ochotni realisticky ohodnotit, nebo rozdělit celkovou sadu
na hodnocení dílčích podmnožin, kde každý respondent bude hodnotit pouze urči-
tou podmnožinu konceptů. Druhý způsob však v základních případech8 neumožňuje
určit preferenční profil (model) pro individuální respondenty.

Geometrická reprezentace úplného faktoriálního návrhu 33 (3 atributy, každý
se 3 úrovněmi) v třídimenzionálním prostoru je uvedena na obr. 4.3. Každá ze
tří dimenzí X1, X2, X3 představuje jeden atribut. Jednotlivé atributy jsou složeny
ze tří úrovní v dané dimenzi. Vyznačené body [x1, x2, x3] reprezentují produktové
koncepty složené z kombinace tří atributů, každý atribut na jedné ze tří úrovní.
Tento úplný faktoriální návrh zahrnuje celkem 3×3×3 = 27 možných kombinačních
profilů se všemi možnými interakcemi atributů. Takový počet konceptů je hraničním
vzhledem k mentálním schopnostem hodnocení respondentů.

Výběr zástupné množiny konceptů pro dotazování vyžaduje důkladné zvážení vý-
hod i nevýhod plynoucích z různých taktik pro vynechání určitých konceptů z úplné
množiny. Možnosti pro tvorbu zástupné sady konceptů kompletní množiny posky-
tují částečné (dílčí) faktoriální návrhy9 (fractional factorial designs), různé typy
ortogonálních plánů (orthogonal plans) a nekompletní blokové návrhy (incomplete
block designs) [35].

Konkrétní způsob návrhu zástupné sady do značné míry závisí na typu modelu,
pro který se výzkumník rozhodne. Výsledný návrh může modelovat např. pouze
hlavní účinky faktorů (ortogonální návrhy) nebo hlavní účinky faktorů s vybranými
interakcemi faktorů, např. druhého stupně (částečné faktoriální návrhy).

8Pokročilejší přístupy jako HCA, resp. ACBC/HB, CBC/HB kombinují „kompoziční individu-
ální informaci“, resp. „neúplnou individuální informaci“ s „úplnou agregovanou informací“ skupiny
a tím určují individuální preferenční profil i z hodnocení částečných množin konceptů.

9„Návrh“ představuje „plán“ dotazování prostřednictvím produktových konceptů.
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Zdroj: vlastní

Obrázek 4.3: Úplný faktoriální návrh 33 ve třídimesionálním prostoru

Částečné faktoriální plány usilují o vypořádání se s měřením možných in-
terakčních účinků použitím menšího počtu „replik“ původní kompletní množiny ná-
vrhu, ve kterých bude možno odděleně určit účinky jednofaktorových a dvoufakto-
rových interakcí. Interakce faktorů vyšších řádů jsou v těchto modelech považovány
za zanedbatelné.

Pokud jsou všechny faktory nezávislé ve svých účincích, jednoduché účinky jsou
rovny jejich hlavním účinkům, přičemž hlavní účinky výhradně zastupují „kvan-
tity” potřebné pro popis následků všech obměn úrovní ve faktoru. Ve faktoriálním
experimentu je každý hlavní účinek odhadnut se stejnou přesností, jakoby byl celý
experiment proveden pouze s jedním faktorem samostatně.

V experimentu, kde faktory vzájemně nezávislé nejsou, se jednoduchý efekt fak-
toru mění podle toho, s jakou konkrétní kombinací ostatních faktorů se vyskytuje.
V takovém případě bude jednofaktorový přístup pravděpodobně poskytovat pouze
několik nesouvislých částí informace, které nemohou být jednoduše složeny dohro-
mady. Experiment pak odkrývá účinek daného faktoru pro konkrétní kombinaci
s ostatními faktory, ale už neposkytuje informaci pro predikci efektu daného faktoru
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s jakoukoliv jinou kombinací ostatních faktorů – velká část informace je obsažena
jak v hlavních účincích faktorů, tak i v interakčních účincích faktorů [16].

„Ruční sestavování“ částečných faktoriálních plánů představuje modifikaci ně-
kterého z prototypů ortogonálních plánů a jeho přizpůsobení potřebám a vlastnos-
tem experimentu. Při vzájemné korelaci faktorů je nutno plány vhodným způsobem
„ortogonalizovat“ (tj. buď vytvořit sadu takových pravidel, které budou kontrolo-
vat společný výskyt faktorových úrovní v konceptu nebo nejvíce korelované faktory
spojit v jeden superatribut, který bude zastupovat jejich interakční účinek). Ruční
způsob návrhu může být značně složitý, ve výsledku neefektivní a v komplexněj-
ších případech je využití počítačového algoritmu jediným možným způsobem pro
nalezení efektivního plánu.

„Počítačový návrh“ neortogonálních plánů usiluje o minimalizaci rozptylů a ko-
variancí odhadu parametrů [69]. Pro nalezení maximálně efektivního plánu je ale
kromě využití automatických počítačových algoritmů třeba i zkušenosti designéra,
který řídí počítačový návrh.

Pro kvantifikaci a měření kvality a účinnosti experimentálního návrhu doporu-
čují Kuhfeld, Tobias a Garratt kritérium D-efektivnost D-efektivnost [69], které je
funkcí rozptylů a kovariancí odhadů parametrů. Účinnost návrhu roste s klesajícím
rozptylem. Dále se předpokládá, že odhady parametrů conjoint modelů, které vyu-
žívají více efektivní návrhy budou lepší, než odhady parametrů u méně efektivních
návrhů (v případě lineárních modelů). Míra účinnosti ND × p matice návrhu X je
založena na informační matici X ′X. Kde ND je počet konceptů plánu a p je počet
odhadovaných parametrů. Kovarianční matice vektoru odhadnutých parametrů β

pomocí metody nejmenších čtverců je proporcionální k (X ′X)−1. Efektivní návrh
má „malou“ matici rozptylu a „vlastní číslo“ matice (X ′X)−1 poskytuje měřítko její
„velikosti”. D-efektivnost je funkce geometrického průměru vlastních čísel, která je
dána vztahem 4.1.4.

D-efektivnost = 100× 1
ND|(X ′X)−1|

1
p

(4.1.4)

Pokud existuje vyvážený ortogonální návrh, pak tento návrh dosahuje optimální
D-efektivnosti [66]. Za předpokladu použití ortogonálního kódování proměnných X
navíc produkuje informační matici s počtem konceptů na diagonále a hodnotou D-
efektivnosti = 100 pro případ ideální efektivnosti, viz. tab. 4.3. „Efektové“ nebo
„dummy“ kódování lze použít také [69].
• Návrh je vyvážený a ortogonální pokud je matice (X ′X)−1 diagonální.
• Návrh je ortogonální, pokud submatice (X ′X)−1 (která neobsahuje řádek a
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sloupec pro konstantu) je diagonální (může obsahovat nenulové mimodiago-
nální prvky).
• Návrh je vyvážený, pokud všechny mimodiagonální prvky ve sloupci a řádku

konstanty jsou nulové.
Informační matice X ′X pro úplný faktoriální návrh 33 – 3 faktory, každý se 3

úrovněmi z obr. 4.3 je v tab. 4.3.

Tabulka 4.3: Úplný faktoriální návrh 33 s 27 koncepty

Informační matice pro vyvážený ortogonální návrh

Konst X1 — X2 — X3 —
Konst 27 0 0 0 0 0 0

X1 0 27 0 0 0 0 0
— 0 0 27 0 0 0 0
X2 0 0 0 27 0 0 0
— 0 0 0 0 27 0 0
X3 0 0 0 0 0 27 0
— 0 0 0 0 0 0 27

Pozn.: D-efektivnost = 100

Při počítačovém návrhu designer na vstupu zadává, kromě specifikace faktorů
a jejich úrovní, také požadovaný počet generovaných konceptů v plánu, který musí
být větší nebo roven počtu odhadovaných parametrů modelu. Algoritmus optimali-
zuje10 kritérium D-efektivity a zpravidla generuje několik návrhů s velmi podobnou
efektivností. Některé kombinace hladin v konceptech mohou být nerealistické (např.
nerealisticky vysoká cena v kombinaci se základními úrovněmi atributů) a nejvyšší
hodnota D-efektivity nemusí být pro nejlepší návrh zcela rozhodující. Vzhledem
k této skutečnosti je důležité nejlepší vygenerované návrhy posoudit z hlediska za-
kázaných kombinací atributových úrovní, resp. tyto zakázané kombinace specifiko-
vat předem na vstupu algoritmu. Při zadaných restrikcích ale nemusí být optimální
návrh nalezen, což způsobí určitý stupeň interkorelace mezi odhadovanými parame-
try. Určitý nízký stupeň vzájemné korelace lze však akceptovat výměnou za dosažení
vysokého stupně „realističnosti“ konceptů a tím i realistického hodnocení respon-
dentů.

Výběr kombinace nejvhodnějších konceptů pro dotazování závisí na zvážení i
10Pro generování optimálních návrhů je využíván např. Dijkstrův algoritmus, Mitchelův

DETMAX, nebo (modifikovaný) Federovův algoritmus [66].
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dalších faktorů, např. „vlastnosti trhu“, „kategorie produktu“, „počet relevant-
ních atributů“, „typ respondentů“ či „získaná zkušenost/intuice marketingového
výzkumníka“.

Ortogonální plány představují „nejúspornější“ částečné faktoriální plány (ty-
picky 16, 18, 20, 24, 27, 28 konceptů) z celkového faktoriálního uspořádání11 umož-
ňující „oddělený“ odhad parametrů hlavních účinků faktorů. Pokud je ustanoven
lineární model s ortogonálním návrhem, odhady parametrů jsou nekorelované. Orto-
gonalita faktorů navíc zpravidla zajišťuje, že odhadnuté koeficienty mají minimální
variabilitu, a tedy maximální přesnost. Ortogonální pole je vyvážené a optimální,
pokud se každá úroveň vyskytuje v každém faktoru se stejnou četností, což znamená,
že konstanta odhadu je ortogonální každému účinku. Nevyváženost ortogonálního
pole zvyšuje rozptyl a chybu odhadu parametrů.

Aplikace ortogonálního plánu je velice výhodná metoda pro vypořádání se s vět-
ším počet faktorů (každý se dvěma, nebo se třemi úrovněmi), avšak jsou dostupné
pouze pro relativně malou množinu specifických návrhů. Nemusí být dostupné v pří-
padech, kdy některé specifické kombinace faktorových úrovní nejsou proveditelné,
pokud je potřeba dosáhnout nestandardního počtu konceptů v plánu nebo vytvořit
model s interakcemi vyšších řádů. Pro tyto případy musí být využito „neortogonál-
ních návrhů” [69]. Ortogonální plány lze využít při conjoint dotazování s úplnými
profily, u kterých se v dotazování prezentují pouze hlavní účinky ze všech možných
interakcí faktorových úrovní.

Příkladem kompozice jednoduchého ortogonálního plánu12 je Graeco-lainský
čtverec řádu n přes množiny S a T . Pokud obě dvě množiny obsahují n znaků,
je to n × n uspořádaných dvojic (s, t), kde s ∈ S a t ∈ T . Každá řádka obsahuje

Tabulka 4.4: Ortogonální Graeco-latinský čtverec

Faktor S
1 2 3

1 A α B γ C β

Faktor T 2 B β C α A γ

3 C γ A β B α

každý prvek S a každý prvek T právě jednou, každý sloupec obsahuje každý prvek
11Počet konceptů I v kompletní sadě může být vysoký již při poměrně malém počtu faktorů J

s počtem úrovní K, kde I = KJ .
12Ortogonalita zde znamená, že každý pár (s, t) z kartézského součinu S × T se objeví přesně

jednou.
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S a každý prvek T právě jednou a všechny páry jsou ve čtverci obsaženy také právě
jednou.

Reprezentaci n × n Graeco-latinského čtverce ortogonálním polem lze zapsat
jako množinu n2 čtveřic (r, s, l, g), kde r je číslo řádku, s je číslo sloupce, l ∈ L a
g ∈ G jsou indexy symbolů, a sice:

{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, 3), (1, 3, 3, 2), (2, 1, 2, 2), (2, 2, 3, 1), (2, 3, 1, 3), (3, 1,
3, 3), (3, 2, 1, 2), (3, 3, 2, 1)}.

Toto ortogonální pole s 9 koncepty je určeno pro 4 atributy, každý se 3 úrovněmi,
tj. návrh 34.

Při reprezentaci ortogonálního pole hrají řádky, sloupce a symboly podobnou
roli. Graeco-latinský čtverec je tedy množina všech čtveřic (r, s, l, g), kde 1 ≤
r, s, l, g ≤ n, takže všechny řazené dvojice (r, s), (r, l), (r, g) ,(s, l), (s, g) a (l, g)
jsou odlišné.

Ortogonální plány reflektující podstatu hladin každého z faktorů lze rozdělit na
plány, kde všechny faktory mají stejný počet úrovní (symetrické) a plány, které mají
ve faktorech různý počet úrovní (asymetrické).

Symetrický ortogonální plány obsahují faktory se stejným počtem úrovní.
Obecně lze říci, že pokud má každý faktor stejný počet úrovní, ortogonální pole
kj vedoucí k oddělenému odhadu všech hlavních efektů může být zkonstruováno,
pokud j je prvočíslo, resp. mocnina prvočísla. Tabulka 4.5 zobrazuje katalogové
symetrické pole [1, 2] pro 15 dvouúrovňových faktorů, které obsahuje 16 zástupných
kombinací kompletní množiny 215 = 32 768 variant, kde každá úroveň atributu
je zobrazena v rámci každého atributu se stejnou četností. Toto platí pouze pro
symetrické ortogonální pole, avšak není pro návrh plánu podmínkou.

Nutná a dostačující podmínka pro symetrické i asymetrické ortogonální pole
je, že hlavní účinky jakýchkoliv dvou faktorů nesmí být vzájemně korelovány –
každá úroveň každého faktoru se musí vyskytovat s každou úrovní jiného faktoru
s proporcionální četností [24].

Asymetrické ortogonální plány obsahují faktory s různými počty úrovní,
viz. tab. 4.6. Jejich konstrukce je odvozena ze symetrických plánů porušením pra-
vidla stejné četnosti výskytu úrovní uvnitř každého faktoru.

V katalozích jsou dostupné i další typy ortogonálních polí (symetrických a asy-
metrických) [1] s 9, 16, 18, 24, 28, atd. koncepty v plánu. Ortogonální pole vytvářejí
konkrétní počet konceptů pro konkrétní počet faktorů s konkrétním počtem úrovní.
Hotové ortogonální plány lze aplikovat na studii převzetím z dostupných katalogů
[1, 2, 67], což značně usnadňuje celý návrh experimentu.

Následující seznam v tab. 4.7 představuje všechny dostupné ortogonální pole do
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Tabulka 4.5: Symetrické ortogonální pole 215

Faktory a úrovně
Kombinace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
6 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
7 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
8 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
11 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
12 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2
13 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
14 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
15 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
16 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1

Zdroj: ADDELMAN, S. Othogonal main-effect plans.

28 konceptů v plánu [68]:
Kromě ortogonálních plánů a částečných faktoriálních plánů, které při konstrukci

zástupné sady uvažují všechny faktory produktového konceptu, je možno využít také
tzv. „nekompletního blokového designu“. „Vyvážený nekompletní blokový design“ je
vhodný pro konstrukci produktových konceptů obsahující vždy pouze část faktorů
z celkové množiny. „Částečně vyvážený nekompletní blokový design“ lze aplikovat
při konstrukci otázek pro hodnocení pouze určité podmnožiny konceptů (např. pro
„párové hodnocením konceptů“) každým respondentem.

Nekompletní blokové plány (NBP) jsou využívány jako doplněk (nadstavba)
k ortogonálním plánům. Cílem je prezentovat jednotlivé faktory (s velkým počtem
úrovní) v blocích, které budou udržovat „vyvážené prezentování faktorových úrovní“
napříč koncepty. Respondent pak může hodnotit koncepty obsahující pouze pod-
množinu měnících se faktorů nebo počítačová procedura může vytvořit podmnožiny
konceptů tak, že respondent bude v každé otázce hodnotit pouze omezený počet
konceptů i. Např. pro párové porovnávání konceptů existuje množství plánů s po-



70 KAPITOLA 4. CONJOINT PŘÍSTUPY

Tabulka 4.6: Asymetrické ortogonální pole 4× 3× 213

Faktory a úrovně
Kombinace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2
4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
5 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
6 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
7 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
8 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2
9 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1
11 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
12 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2
13 4 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1
14 4 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2
15 4 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
16 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1

Zdroj: ADDELMAN, S. Orthogonal main-effect plans for asymmetrical.
factorial experiments.

Tabulka 4.7: Seznam dostupných typů ortogonálních polí

4 23 12 211 16 215 18 2137 21 3171 24 233 25 56

6 2131 2431 21241 2191 22 2111 22041 26 21131

8 27 2261 2942 3661 21631 27 313

2441 3141 2841 20 219 21461 3991

9 34 14 2171 2643 2851 2133141 28 227

10 2151 15 3151 2344 210101 212121 21271

45 4151 2114161 22141

3181 4171

Zdroj: KUHFELD, W. F. Marketing research methods in SAS. Experimental Design,Choice,
Conjoint, and Graphical Techniques.

čtem b bloků a i = 2 položek. Z matice párových porovnání lze získat kompletní
pořadí profilů pro navazující analýzu. Katalog NBP návrhů poskytuje Cochran a
Cox [16].
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Vyvážené nekompletní blokové plány lze využít pro konstrukci „částečných
profilů“. Jedná se o rozdělení množiny k faktorů, do b bloků, s t položkami v bloku
a λ množin „párů faktorů“ s následujícími podmínkami [24]:

1. každý faktor se zobrazí právě jednou v každém bloku,
2. každý faktor se zobrazí právě v r replikacích,
3. každý pár faktorů se celkem vyskytne právě λ krát.
Například vyvážený plán13 s parametry k = 9, b = 18, t = 4, r = 8 a λ = 3

představuje 18 bloků stimulů ve kterém se mění k faktorů zobrazujících se v celém
experimentu se stejnou četností r a každá dvojice faktorů se zobrazí celkem λ krát,
viz. tab. 4.8. Každý blok se skládá z 8 stimulů se 4 faktory (na základě katalogového

Tabulka 4.8: Vyvážený nekompletní blokový návrh design se 4 faktory v bloku

Blok Faktory Blok Faktory

1 A B C D 10 B D E I
2 A B E F 11 B F G I
3 A B G H 12 B C D G
4 A C E G 13 B E F H
5 A D F H 14 C E H I
6 A C F I 15 D F G I
7 A D H I 16 C D E F
8 A E G I 17 C F G H
9 B C H I 18 D E G H

Zdroj: GREEN, P. E. On the Design Involving of Choice
Experiments Multifactor Alternatives.

[1] asymetrického ortogonálního plánu 2× 3× 27 obsahující 1 faktor se 4 úrovněmi,
1 faktor se 3 úrovněmi a 7 faktorů se dvěma úrovněmi a celkem s 8 koncepty).
Respondent by v tomto případě hodnotil 8 × 18 = 144 čtyřfaktorových profilů.
Oproti ortogonálnímu plánu 2 × 3 × 27, kde se jedná o posouzení 8 konceptů s 9
faktory, je to sice více, ale respondenti vždy hodnotí společně pouze 4 faktory, což
je pro ně méně náročné.

Částečně vyvážené nekompletní blokové plány lze např. využít pro sou-
časné hodnocení t konceptů (pro t = 2 jsou vždy dva koncepty v otázce). Jedná
se o obecnější NBP, které splňují omezení, že všechny páry konceptů musí být
zobrazeny se stejnou četností λ. Takovýto částečně vyvážený NBP musí splňovat
následující tři podmínky [24]:

13Greenův vyvážený nekompletní blokový návrh.
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1. Každý koncept se zobrazí právě jednou v každém bloku (otázce).
2. Každý koncept se zobrazí právě v r replikacích v b blocích, každý s t polož-

kami.
3. Každý pár faktorů se celkem vyskytne buď:

(a) Právě λ1 krát, nebo
(b) Právě λ2 krát.

Uvažujme např. návrh experimentu 2× 3× 27 obsahující 1 faktor se 4 úrovněmi, 1
faktor se 3 úrovněmi a 7 faktorů se dvěma úrovněmi, který představuje část původ-
ního asymetrického ortogonálního plánu v tab. 4.6. Obměňováno bude vždy všech 9
faktorů (úplné koncepty). Místo hodnocení všech 16 konceptů najednou na hodno-
tících škálách se výzkumník rozhodne sestavit plán pro dotazování prostřednictvím
párových otázek (pouze dva koncepty najednou), což je celkem 120 párů konceptů,
viz. následující výpočet 4.1.5. 16

2

 = 16!
2!(16− 2)! = 120 (4.1.5)

Částečně vyvážený nekompletní blokový plán v tab. 4.9 umožní nahradit původ-
ních 120 otázek se dvěma koncepty 48 bloky se dvěma koncepty. Každý koncept se
zobrazí v experimentu s počtem r = 6 replikací a parametry pro počet zobrazení
párů konceptů jsou λ1 = 1, λ2 = 0, tj. všechny páry se zobrazí právě jednou, nebo
vůbec, např. pár (1, 6).

Randomizace plánů je proces seřazení řádků návrhu do náhodného pořadí
a náhodného znovu přiřazení všech faktorových úrovní k původním kategoriím
v plánu. To se týká hlavně úplných faktoriálních návrhů, částečných faktoriálních
návrhů a ortogonálních polí. Randomizace nezmění efektivitu návrhu, ortogona-
litu nebo vyváženost. Jedná se o narušení řádkové struktury (vzoru úrovní), neboť
při návrzích bývají zpravidla řádky seřazeny a úrovně atributů se tedy v těchto
návrzích mění částečně předvídatelným způsobem. Jeden řádek představuje pouze
konstantu – celý řádek zastupuje první úrovně všech faktorů.

Vytvoření plánů náhodným výběrem z vícerozměrného normálního rozdě-
lení je alternativní procedurou návrhu [34]. Pokud jsou všechny atributy spojité
(kvantitativní), vícerozměrné rozdělení může být popsáno střední hodnotou, směro-
datnou odchylkou (určenou z atributových rozsahů) a vzájemnými korelacemi mezi
atributy. Popis stimulačních konceptů může být určen náhodně z vícerozměrného
normálního rozdělení. Pokud jsou atributy dichotomické (např. „PC“ vs. „Note-
book“) lze definovat zástupnou spojitou náhodnou proměnou s třídící hodnotou
(např. if x ≤ 0 then PC, if x > 0, then Notebook ). Pro kategorické proměnné
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Tabulka 4.9: Částečně vyvážený nekompletní blokový návrh se 2 faktory v bloku

16 konceptů, 2 koncepty v bloku, 48 bloků, 6 replikací

Pár Pár Pár Pár

1,2 9,10 1,5 3,7
1,3 9,11 1,9 3,11
1,4 9,12 1,13 3,15
2,3 10,11 5,9 7,11
2,4 10,12 5,13 7,15
3,4 11,12 9,13 11,15
5,6 13,14 2,6 4,8
5,7 13,15 2,10 4,12
5,8 13,16 2,14 4,16
6,7 14,15 6,10 8,12
6,8 14,16 6,14 8,16
7,8 15,16 10,14 12,16
Zdroj: GREEN, P. E. On the Design Involving of Choice

Experiments Multifactor Alternatives.

s více než dvěma kategoriemi mohou být hodnoty určovány diskrétním rozdělením.
Procedura konstrukce pomocí náhodného výběru je i přes svojí „těžkopádnost“ vý-
hodná v případě korelace atributů v množině stimulů. Při vytvoření počtu náhod-
ných stimulů překračující maximální počet i konceptů je možno vyřadit koncepty,
které dominují ostatní stimuly a mají pouze (ne)atraktivní úrovně u všech atributů
– označováno také jako „Pareto optimální“ návrh.

S velkým počtem atributů (i jejich úrovní) a se souvisejícím velkým množstvím
produktových konceptů pro dotazování (kap. 4.1.3.1) se přímo vypořádávají po-
kročilé conjoint přístupy (HCA, ACA, ACBC, PPCBC), které se na tento aspekt
specializují.

4.1.4.2 Sběr preferenčních dat

V conjoint experimentu výzkumník předkládá respondentům sadu konceptů
v souladu s plánem experimentu, který představuje množinu nezávislých vektorů
X = (x1, x2, . . . , xn). Každý respondent posuzuje produktové varianty a v reakci
na danou kombinaci atributových úrovní pro každý koncept vyjadřuje souhrnné
hodnocení Y , které zpravidla vyjadřuje míru preference produktové varianty nebo
úmyslu nákupu.
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Pro měření preferenční informace (závisle proměnné) lze použít různé typy mě-
řících stupnic:
• Metrická stupnice – při dotazování zprostředkovává přiřazení preferenčního

hodnocení (velikost celkové preference) každého konceptu na kvantitativní
hodnotící stupnici (FPCA), vyjadřování velikosti preference konceptu rela-
tivně vůči druhému konceptu na hodnotící stupnici s indiferentní hodnotou 0
uprostřed pro párové srovnávání konceptů (ACA) nebo rozdělení konstantního
součtu preferencí (např. 100) mezi koncepty pro vyjádření nákupního záměru,
resp. pravděpodobnosti koupě. Od respondenta je získána kvantitativní závisle
proměnná Yi pro koncept i.
• Nonmetrická stupnice – vhodná pro párové srovnávání konceptů nebo se-

řazení množiny konceptů dle preference. Od respondenta je získána ordinální
(pořadová) závisle proměnná Yi pro koncept i.
• Dichotomická stupnice – v experimentu diskrétní volby respondent vy-

bírá (volí) jednu variantu produktu z podmnožiny dvou a více konceptů. Od
respondenta je získána binární závisle proměnná Yi pro koncept i, kde hod-
nota 1 nebo 0 reflektuje pravděpodobnost nákupní volby v dané podmnožině
konceptů.

Výhodou měření preference prostřednictvím hodnotících stupnic je, že dotazo-
vání může být provedeno i prostřednictvím papírové formy dotazování nebo on-line
dotazování bez nutnosti asistence tazatele.

Pořadové hodnocení konceptů ve většině případů vyžaduje asistenci tazatele,
který poskytne dostatečnou podporu při vysvětlení postupu rovnání/řazení karet,
např.: „Nejdříve rozdělte karty do dvou sloupců tak, aby v jednom byly nejvíce pre-
ferované karty a ve druhém nejméně preferované. Následně srovnejte karty v obou
sloupcích do pořadí dle preference od nejvíce po nejméně preferované a na závěr
spojte oba sloupce pro získání výsledného pořadí karet“ [34].

Experimentální plán conjoint dotazování může být navržen tak, že každý z re-
spondentů posuzuje a hodnotí buď kompletní sadu, nebo částečnou sadu.

Hodnocení kompletní sady je výhodné v případech, kdy marketingového
výzkumníka zajímají individuální preferenční rozdíly respondentů. Všichni respon-
denti hodnotí vždy všechny produktové koncepty z plánu určeného pro dotazování,
z čehož lze pro každého respondenta dekomponovat parametry pro určení individu-
álních užitkových funkcí atributů.

Hodnocení částečné sady je výhodné, pokud je ve studii potřeba obsáhnout
velký počet produktových atributů a jejich úrovní – výsledná sada konceptů v plánu
je v těchto případech příliš objemná pro hodnocení individuálním respondentem.
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Pro plán experimentu je připravena nadstavba původního plánu. Sada konceptů je
rozdělena na menší podmnožiny a každý respondent hodnotí pouze určitou pod-
množinu konceptů původního plánu. Z preferenčních hodnocení částečné sady lze
určit zpravidla pouze společný (agregovaný) preferenční profil14 a nelze tedy sledo-
vat heterogennost individuálních preferencí.

Způsob souhrnného hodnocení konceptů se mnohem více podobá situaci při
rozhodování zákazníka v reálném prostředí. Umožňuje zachytit i environmentální
korelace faktorů. Respondentova odpověď je mnohem více relevantní vzhledem ke
skutečnému nákupnímu úmyslu, než v případech hodnocení jednotlivých produk-
tových vlastností samostatně. Výsledný statistický model dosahuje vyšší predikční
schopnosti nákupního chování i vnitřní konzistence (reliability). Na základě nabíd-
nuté kombinace užitných komponent v teoretickém produktu může respondent rea-
listicky posoudit schopnost specifikovaného produktu (definovaného objektu) plnit
jeho potřeby. Conjoint analýza navíc umožňuje díky tomuto způsobu hodnocení de-
kompozičně odkrýt ovlivňující atributové účinky, kterých si respondent není během
hodnocení (nákupního rozhodnutí) vědom.

4.1.5 Metody pro analýzu preferenčních dat

Analýza preferenčních dat získaných v conjoint dotazování je prováděna rozkla-
dem souhrnných hodnocení víceatributivních konceptů, přičemž jsou odhadovány
part worth parametry faktorů, které nejlépe vysvětlují variabilitu v souhrnných
preferencích (v získaných datech) a umožňují věrohodně napodobovat nákupní roz-
hodování a chování respondentů.

Metody pro odhad (dekompozici/analýzu) parametrů rozděluje Green do tří
skupin [34] podle typu závisle proměnné (kap. 4.1.4.2).

Dekompoziční metody uvažující ordinální závisle proměnnou – zís-
kaná preferenční pořadí stimulů mají vždy monotónní přírůstky15. Mezi metody
v této kategorii patří MONANOVA (monotone analysis of variance) [65], PREF-
MAP (preference mapping) [78], Johnosnova nonmetrická trade-off analýza [53] a

14Moderní přístupy (HB, HCA) umožňují odhad individuálních heterogennit v preferencích i
z hodnocení částečných množin konceptů.

15Ordinální závisle proměnná obsahuje data pořadí konceptů získaná přiřazením celých čísel
z množiny {1, 2, 3, . . . , n}. Umožňuje kombinovat part worth funkce buď aditivním, nebo multipli-
kativním způsobem. Odhad aditivního modelu s nonmetrickou závisle proměnnou je konzistentní
s multiplikativním modelem za předpokladu log-transformace jako jedné z přípustných monotón-
ních transformací závisle proměnné.
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LINMAP (linear programming techniques for multidimensional analysis of prefe-
rences) [104].

Dekompoziční metody uvažující intervalovou závisle proměnnou – zá-
vislá veličina má přiřazeno nejen preferenční pořadí, ale také velikost vzájemných
odlišností mezi objekty v určitých jednotkách. V této skupině jsou zařazeny „více-
násobná regrese OLS“ (ordinary least square) a „regrese MSAE“ (minimizing sum
of absolute errors).

Dekompoziční metody vztahující párové porovnávání k stochastic-
kému modelu volby – závisle proměnná je z intervalu < 0, 1 >. Vyjadřuje míru
pravděpodobnosti upřednostnění jednoho stimulu před jiným, resp. ze skupiny sti-
mulů. Do této kategorie patří „multinomický logitový model“ (LOGIT) [22, 76] a
„multinomický probitový model“ (PROBIT) [43].

Rao [46] rozšiřuje předchozí členění metod z roku 1978 do pěti tříd reflektující
nové moderní přístupy pro odhad parametrů conjoint modelu:

Dekompoziční modely regresního typu jsou vhodné v případech preferenč-
ních dat, které alespoň přibližně vykazují intervalový charakter, kdy atributy mo-
hou být kódovány pomocí dummy proměnných a parametry odhadnuty metodou
vícenásobné regrese např. metodou nejmenších čtverců (MNČ). MNČ představuje
relativně přímočarý způsob, jak part worth parametry určit. V případech pouze
monotónních dat je kritérium nejmenších čtverců nahrazeno tzv. stress kritériem
(kap. 3.2.4). Je možno zohlednit i další předem známá kritéria, např. „preference
nižší ceny před cenou vyšší“, atp. Tyto metody představuje např. „Johnsonova mo-
notónní regresní procedura“ [14].

Specifickým případem regrese je LINMAP (linear programming technique for
multidimensional analysis of preference) algoritmus [104], ve kterém jsou pořadí
profilů konvertovány do párových pořadí (vzájemných pořadí dvou konceptů) a
jsou zjištěny a zaznamenány počty „porušení shody“ skutečných a predikovaných
párových pořadí. Lineární ztrátová funkce je definována tak, že neshody jsou váženy
důležitostí porušení. Pro minimalizaci součtu těchto porušení je použita metoda
lineárního programování.

Regresní metody je výhodné používat v případech, kdy jsou splněny předpo-
klady, že hodnoty dat pocházejí z normální (Gauss-Laplaceovo) rozdělení. Regresní
modely vyžadují nejméně stejný počet pozorování jako je stupeň volnosti regresního
modelu, resp. počet odhadovaných parametrů v modelu, což představuje významné
omezení ve studiích, které požadují obsáhnout velký počet atributových úrovní.
Vzhledem k únavě respondentů je v některých případech doporučeno využívat ra-
ději menšího počtu stimulů. S tímto problémem se úspěšně vypořádávají metody
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s částečnými profily nebo metody kombinující kompoziční a dekompoziční přístupy
(HCA, ACA).

Dekompoziční modely náhodného užitku RUM (random utility model)
jsou určené pro analýzu dat, která reflektují nákupní volby (CBC, ACBC). Zá-
kladní myšlenkou je předpoklad, že maximalizace užitku, v kombinaci s předpo-
kládanou distribucí latentních odchylek, implikuje známou distribuční funkci, která
mapuje part worth úrovně na pravděpodobnosti voleb jednotlivých profilů z dané
množiny. Mnoho specifikací RUM přirozeně vedlo k odhadu metodou maximální
věrohodnosti MLE (maximum likelihood estimation). Běžně používaným RUM mo-
delem je logitový model MNL (Gumbelova odchylka) [22, 76] a probitový model
MNP (vícerozměrná normální odchylka). Výhodou RUM modelů je, že jsou odvo-
zeny z transparentních předpokladů o maximalizaci užitku, které přirozeně vedou
k efektivnímu MLE odhadu z dat obsahující volby respondentů. Nevýhodou těchto
modelů (až na HB přístup) je potřeba relativně velkého počtu odpovědí od každého
respondenta pro odhad jeho individuálního preferenčního modelu.

Hierarchické Bayesovské odhady HB (hierarchical bayes) jsou zaměřeny na
odhad individuálních part worth parametrů při relativně malém počtu položených
otázek v hodnocení – pokud respondent obdrží příliš mnoho otázek, lze předpoklá-
dat jeho předčasné ukončení hodnocení.

HB odhad využívá známé distribuce hodnot individuálních part worth para-
metrů. V případě, že jsou zákazníci heterogenní ve svých volbách, pak existuje
informace v distribuci populace, kterou lze použít pro odhad part worth každého
respondenta. „Apriorní“ informace a věrohodnostní předpoklady lze efektivně (ite-
rativně) kombinovat a získat „posteriorní“ informace. V prvním kroku je, místo
bodových odhadů part worth, plně charakterizována nejistota odhadu parametrů
prostřednictvím jejich střední hodnoty a posteriorní distribuce parametrů modelu,
a pro každého respondenta je charakterizována nejistota o jeho part worth parame-
trech známým rozdělením hodnot. Part worth parametry jsou distribuovány napříč
respondenty (hierarchicky). V dalším kroku jsou stanoveny apriorní předpoklady ze
známého rozdělení pravděpodobnosti a tyto předpoklady aktualizovány na základě
získaných dat a Bayesova teorému. Rovnice modelu ale samy o sobě nemají jedno-
duché analytické řešení. „Gibbsovo vzorkování“ a „metropolis hasting algoritmus“
však umožňují získat aktualizace pro part worth parametry [5, 7, 8, 97].

Hierarchický Bayesův odhad je možno aplikovat na všechny typy conjoint studií
(FPCA, CBC, ACBC, ACA) a všechny typy závisle proměnných. Za předpokladu
homogenních part worth parametrů je HB výhodný i v případech, kdy data obsahují
relativně mnoho chybných odpovědí respondentů.
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Metody přímého výpočtu jsou založeny na kompozičních (self-explicated)
„důležitostech“ [47, 80]. Part worth parametry jsou stanoveny přímým způsobem
z přiřazených hodnot na kvantitativních stupnicích. Respondenti zpravidla nejsou
schopni takto poskytnout dostatek informací pro hodnocení produktů složených
z těchto parametrů. Tyto parametry je ale možné vhodným způsobem kombinovat
s dekompozičním odhadem modelu (HCA, ACA).

Odhad založený na nových optimalizačních metodách – výzkumníci
v posledních letech začali využívat optimalizační přístupy díky dostupnosti dosta-
tečného výpočetního výkonu počítačů, pomocí nichž je realizace těchto metod již
poměrně rychlá. Výpočty se aplikují buď mezi otázkami během dotazování (pro ur-
čení následující otázky), nebo až po shromáždění dat. Existuje množství takových
přístupů, zde jsou zmíněny pouze některé z nich.
• Analytický centrovaný odhad – je výhodný v případě, kdy je méně hodno-

cených stimulů než odhadovaných part worth parametrů. Na dotazové profily
může být pohlíženo jako omezující podmínky v parametrickém prostoru. Vý-
sledná přípustná oblast představuje „vícedimenzionální polyhedron“. Odhad
parametrů je ve středu tohoto polyhedronu [21, 112].
• Podpůrné vektorové stroje SVM (support vector machines) – přesnost od-

hadu preferenční funkce (parametrů) je snížena v případě závislosti (korelace)
mezi faktory modelu a v takovém případě nelze pro jednotlivé faktory od-
hadnout oddělené účinky part worth. Na druhou stranu, při zachování všech
možných interakcí, nebývá hodnocení vzhledem k vysokému počtu alterna-
tiv uskutečnitelné. SVM [19] jsou algoritmy používané ve strojovém učení a
v umělé inteligenci. Základní myšlenkou je vytvořit nové proměnné pro re-
prezentaci interakcí i „nelinearit“ vyjádřených funkcí lineární ve svých pa-
rametrech. To vede k velkému počtu parametrů, které mají být odhadnuty.
SVM stroj řídí komplexnost omezením velikosti součtu čtverců těchto line-
árních parametrů. Kvadratický program pak určí klíčové parametry. Dobré
výsledky z provedených experimentálních aplikací podporují budoucí využití
SVM metod.
• Genetické algoritmy – výzkumníci16 experimentují s genetickými algoritmy

pro identifikaci nejvíce preferovaných konceptů. Koncepty reprezentovány svými
vlastnostmi byly modifikovány tak, že každá vlastnost byla interpretována
jako „gen”. Respondenti hodnotí takovéto koncepty v rámci tříbodové stup-
nice (zelená, žlutá, červená). Hodnocení určuje pravděpodobnost reprodukce

16Např. ve společnosti: Affinova.com.
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produktového konceptu do další generace a nové koncepty jsou generovány na
základě genů jejich rodičů. Tento proces se opakuje až do momentu, kdy se
populace konceptů stabilizuje na určité množině.

Metod pro dekompozici preferenčních informací je mnoho a jejich specifické de-
taily překračují rozsah i možnosti této disertační práce. Pro případný teoretický
rozbor zmíněných metod a algoritmů byly u jednotlivých kategorií připojeny od-
kazy na dostupné zdroje, které se zabývají dílčími oblastmi. V této práci je pozornost
zaměřena pouze na vybrané metody (např. MNČ, MNL, monotónní regrese a HB).

4.2 Rozbor conjoint přístupů

Obecné vlastnosti conjoint modelů v rámci dalších matematických metod využi-
telných v marketingu byly již zmíněny v předchozích kapitolách (kap. 3.3.3, 3.3.5).
Univerzální koncepce conjoint metod s charakteristickými vlastnostmi je popsána
v kapitole 4.1, kde jsou conjoint přístupy diskutovány v obecném pohledu a v kapi-
tole 4.1.3 jsou conjoint přístupy vzájemně porovnávány dle hlavních kritérií určující
výslednou volbu vhodné metody vzhledem k danému účelu studie. Detailnější a
ucelenější popis vlastností dílčích conjoint přístupů je začleněn v následujících od-
stavcích. Pozornost je zde věnována koncepcím a vlastnostem 5 conjoint metod:
FPCA, HCA, ACA, CBC (PPCBC) a ACBC.

4.2.1 Conjoint analýza s úplnými profily

Tradiční conjoint analýza s úplnými profily FPCA (full-profile conjoint ana-
lysis) je původní metoda conjoint analýzy ze 70. let, která je v marketingovém
výzkumu považována za určitý standard. V literatuře bývá označována jako „tra-
diční“ conjoint analýza. Respondenti v FPCA hodnotí produktové profily buď na
kvantitativních stupnicích, nebo řazením konceptů, popř. přiřazováním pravděpo-
dobnosti koupě. Každý koncept v dotazování popisuje produkt/službu kompletní
sadou atributů, které jsou zahrnuté ve studii.

4.2.1.1 Maximální počet konceptů

Celkový počet konceptů (produktových profilů) vyplývající ze všech možných
kombinací úrovní atributů může být příliš velký na to, aby je respondenti byli
schopni realisticky ohodnotit. Zpravidla již při počtu atributů > 6 přesahuje po-
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čet možných atributových kombinací hranici 30 konceptů, při které jsou respondenti
ještě ochotni sadu hodnotit. Pro snížení počtu produktových konceptů v dotazování
se v FPCA využívá statisticky vyvážená podmnožina produktových profilů – čás-
tečný faktoriální plán z celkového úplného faktoriálního uspořádání.

Nejmenší možná množina konceptů pro dotazování je určena ortogonálním plá-
nem (kap. 4.1.4.1). Je volena tak, aby byla schopna reflektovat všechny hlavní účinky
atributových úrovní. Interakce mezi úrovněmi různých atributů jsou v FPCA před-
pokládány za zanedbatelné. Některé kombinace atributových úrovní v konceptech
mohou vycházet nerealisticky. Způsob vypořádání se s nerealistickými kombinacemi
úrovní v plánu experimentu je např. využití neortogonálních plánu (kap.4.1.4.1).

Do ortogonálního pole je možno přidat další koncepty, označované jako hold-out
případy, které jsou respondenty hodnoceny standardním způsobem, avšak nejsou
zahrnuty při stanovování odhadu part worth parametrů preferenčního modelu. Pre-
ferenční odpovědi z hold-out konceptů jsou používány pro validaci preferenčního
modelu, který by měl být schopen spolehlivě predikovat vyjádřené hold-out prefe-
rence.

4.2.1.2 Analýza preferenčních hodnocení

V případě, kdy každý respondent obdrží k hodnocení množinu i úplných pro-
duktových stimulů, každý ze stimulů může být zapsán jako vektor 4.2.1.

x(i) = (x(i)
k1 , x

(i)
k2 , . . . , x

(i)
kj
, . . . , x

(i)
kJ

) (4.2.1)

kde x(i)
kj

představuje úroveň k, kde k = 1 . . . Kj, atributu j, kde j = 1 . . . J a kde J je
celkový počet atributů v konceptu i, kde i = 1, 2, . . . , I. Respondent je požádán, aby
každý stimul ohodnotil celkovou hodnotou preference na hodnotící škále. Získané
ohodnocení y(i) i-té produktové alternativy může být vyjádřeno vztahem 4.2.2.

y(i) ∼= β0 +
J∑
j=1

u
(i)
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+
∑
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t
(i)
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(4.2.2)

kde ∼= představuje aproximaci MNČ [96], y(i) jsou hodnocení konceptu i. Model
obsahuje hlavní efekty u a případně dvoufaktorové interakce t při využití neorto-
gonálního plánu. Hodnocení respondentů a koncepty jsou známé. Prostřednictvím
dummy regrese jsou odhadnuty parametry pro ukj

a tkjkj′
. Způsob dummy kódování

zobrazuje rovnice 4.2.3, kde je každá kategoriální proměnná (atribut) s m úrovněmi
transformována do K − 1 dichotomických proměnných.
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x
(i)
kj

=

 1 pokud je úroveň kj přítomna v i-tém konceptu
0 v jiném případě

x
(i)
kjkj′

=

 1 pokud je interakce kjkj′ přítomna v i-tém konceptu
0 v jiném případě

Abychom dosáhli nezávislého odhadu part wort parametrů mezi jednotlivými
atributy, pro každý kategoriální atribut je v dummy tabulce vynechána jedna li-
bovolná úroveň (resp. explicitně má hodnotu 0) což způsobí, že se tyto vynechané
úrovně stanou referenčními pro ostatní úrovně daného atributu. V opačném pří-
padě by byl každý sloupec dummy predikovatelný (vysvětlitelný) ostatními sloupci.
Tento jev představuje „kolinearitu“ (skalární součin sloupců je roven nule), která
vzniká, pokud jsou vektory matice X ortogonální a tedy platí, že det(X ′X)−1 = 0.
V ostatních případech se jedná o výskyt „multikolinearity“ a platí det(X ′X)−1 .= 0.

Kolinearita v dummy kódování ale znamená, že pokud bychom pro každý atribut
neodstranili jeden libovolný sloupec (představující jednu jeho úroveň), pak bychom
po zakódování mohli jakýkoliv sloupec x vyjádřit lineární kombinací hodnot ostat-
ních sloupců atributů a nedokázali bychom nezávisle (odděleně) určit part worth
užitky (užitkové funkce) pro jednotlivé atributy. Následující tab. 4.10 demonstruje
tento případ na jednoduchém příkladu aditivního dummy kódování (bez interkakcí)
2 atributů se 2 úrovněmi, tj. úplný faktoriální plán 22, I = 4.

Tabulka 4.10: Aditivní dummy kódování a kolinearita

Stimul x11 x12 x21 x22

1 1 0 1 0 x11 + x21 = 0 ⇒ x12 = −1
2 0 1 1 0 x12 + x21 = 0
3 1 0 0 1 x11 = 1
4 0 1 0 1 x12 = 1

Pokud budeme uvažovat, že každý j-tý atribut bude mít Kj úrovní, aditivní
dummy model bude určen (K − 1)J binárními proměnnými, tj. pro každý atribut
Kj − 1 parametrů. Produktový stimul stanovený všemi atributy s vynechanými
úrovněmi v dummy pak bude mít celkový užitek Ui roven regresní konstantě β0.
V regresní rovnici 4.2.4, vyjadřující případ nezávislých hodnot z tab. 4.10, pak budou
proměnné x11 a x21 rovny 0. Grafické znázornění odhadu part worth parametrů β0,
β1 a β2 pro případ 2 nezávislých atributů, každý se 2 úrovněmi je na obr. 4.4.
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Výsledný model je určen pouze 2 parametry β a referenční konstantou β0.

y(i) = β0 + 0x(i)
11 + β1x

(i)
12 + 0x(i)

21 + β2x
(i)
22 + ε

(i)
i (4.2.4)

Zdroj: vlastní

Obrázek 4.4: Regresní parametry v aditivní dummy proměnné

Při dummy kódování je vždy konstanta β0 rovna průměru referenční skupiny
(referenční skupinu představuje řádek obsahující pouze 0). V aditivním modelu bez
interakcí β11 . . . βjk reprezentují unikátní částečné účinky part worth faktorových
úrovní x11 . . . xjk . Tyto koeficienty každé dummy proměnné jsou rovny rozdílu mezi
střední hodnotou skupiny kódovanou 1 a příspěvku hodnoty referenční skupiny,
resp. střední hodnoty ȳi, viz. obr. 4.4. U chyby odhadu εi se předpokládá normální
rozdělení pravděpodobnosti.

Existují dvě alternativy k dummy kódování [68], a sice efektové kódování a kon-
trastní (ortogonální) kódování.

Efektové kódování je velmi podobné dummy kódování, avšak používá pro vy-
jádření kategoriálních faktorových úrovní hodnot {1, 0,−1}. Opět platí, že efektový
model bude určen (K − 1)J kódovanými proměnnými, každá představující jeden
stupeň volnosti. Referenční skupina úrovní (v dummy řádek pouze s hodnotami 0)
je zde kódována pomocí -1.

Kontrastní kódování volí ortogonální skupinu kontrastů pomocí nichž kóduje.
Musí splňovat tři pravidla:

1. součet vah pro každou kódovanou proměnnou x musí být roven 0,
2. skalární součin kódu každého páru proměnných (např. x12 , x22) musí být 0,
3. diference v rámci proměnné x mezi hodnotami skupiny s pozitivními váhami

a hodnotami skupiny s negativními váhami by měla být 1.
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Metoda nejmenších čtverců MNČ přizpůsobuje parametry funkce tak, aby
co nejlépe vystihla vztah dat mezi datovou maticí nezávislých vektorů X a vekto-
rem závisle proměnné y, jejíž hodnoty byly získány pozorováním. Tvar modelované
funkce je vyjádřen výrazem 4.2.5.

f(X, β) = β0 + β1x1 + · · ·+ βmxm (4.2.5)

kde m+ 1 představuje počet parametrů obsažených ve vektoru β a β0 je konstanta
modelu. MNČ hledá své optimum, které nastává v případě, kdy součet S kvadrátů
reziduálních odchylek ei komponent vektoru e je minimální, viz. výraz 4.2.6.

S =
I∑
i=1

e2
i = eT e (4.2.6)

kde vektor e = Xβ − y. Úlohu můžeme zapsat jako minimalizaci kvadratického
funkcionálu, kde parametry minimalizace jsou komponenty vektoru β. Extrém funk-
cionálu leží v bodě, kde se derivace funkcionálu podle všech komponent vektoru β
rovnají 0. V maticovém zápisu použijeme derivaci podle vektoru β, viz. vztah 4.2.7.

(eT e)′ = [(Xβ − y)T (Xβ − y)]′ = 0

(βTXTXβ − βTXTy − yTXβ + yTy)′ = 0
2XTX − βTy − yTX = 0

2XTXβ − 2XTy = 0
⇓

β = (XTX)−1XTy (4.2.7)

Výsledkem regresní analýzy jsou part worth užitečnosti pro každou úroveň každého
faktoru, které představují komponenty vektoru β. Tyto užitečnosti, které jsou ana-
logické parciálním regresním koeficientům, poskytují kvantitativní míru preference
pro každou atributovou úroveň, kde vyšší hodnota koeficientu znamená vyšší užitek
atributové úrovně konceptu.

4.2.1.3 Dílčí užitky

Part worth užitky β jsou vyjádřeny ve stejných jednotkách pro všechny typy
faktorů, což umožňuje jejich sčítání (aditivitu) pro získání souhrnného užitku pro
jakoukoliv kombinaci faktorů modelu. Part worth parametry vyjadřují dílčí adi-
tivní užitky jednotlivých atributových úrovní konceptů – poskytují model pro pre-
dikci preferencí jakéhokoliv produktového konceptu včetně produktových kombinací
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z úplného faktoriálního plánu, které nebyly respondenty hodnoceny v rámci částeč-
ného/ortogonálního faktoriálního plánu.

Relativní důležitosti atributů jsou dalším výstupem z dekompozice prefe-
renčních dat v FPCA. Jedná se o míru důležitosti příspěvku každého atributu
k celkové preferenci produktového konceptu. Důležitost atributu je určená vztahem
4.2.8.

Vj = maxj(U)−minj(U)∑
J [maxj(U)−minj(U)] (4.2.8)

kde Vj je relativní důležitost (význam) j-tého atributu, kde j = 1, 2, . . . , J . Výraz
maxj(U) představuje maximální hodnotu užitku úrovně v j-tém atributu a minj(U)
je minimální užitek úrovně v j-tém atributu. Informace k vlastnostem měření dů-
ležitosti atributů jsou uvedeny v kapitole 4.1.2.2.

FPCA je vhodná v případech, kdy je nutné studii realizovat formou papírových
dotazníků. Je také jednou z nejvíce validních kvantitativních metod i pro velmi
malé vzorky zákazníků (<100). S narůstajícím počtem atributů se sice hodnocení
sady všech konceptů stává náročným (max. počet je 20–30 konceptů), avšak FPCA
umožňuje statistický odhad parametrů užitku pro každého respondenta.

FPCA má limitovaný počet zařaditelných atributů pro studii (cca 6–8), což
představuje její největší omezení při praktických aplikacích. Při zahrnutí většího
počtu atributů se u respondentů projevuje únava při hodnocení nebo přehlcení
informacemi. Respondenti pak mají tendenci používat „zjednodušující strategie“17

nebo hodnocení předčasně ukončit, což snižuje kvalitu výsledných preferenčních dat
i preferenčního modelu.

4.2.2 Hybridní conjoint analýza

Hybridní conjoint analýza HCA byla navržena tak, aby zjednodušila náročnost
hodnocení při dotazování FPCA metody [25, 30]. Hlavní omezení FPCA je, že při
hodnocení klade na respondenty velké nároky s cílem získání konzistentních dat,
které dále umožní odhad individuálních užitkových funkcí. Individuální užitkové
funkce jsou základem pro simulace scénářů tržních voleb při návrhu nových kon-
ceptů produktů nebo služeb. Problém velkého počtu konceptů se stává ještě palči-
vějším v případě potřeby zahrnout do modelu také interakční účinky mezi atributy.

17Aby si respondent ulehčil úkol, tak se v rámci zjednodušující strategie v konceptech systema-
ticky zaměřuje pouze na některé atributy a ostatní do svého rozhodování nezahrnuje.
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S rostoucím počtem stimulů se projevuje strmé zvýšení časové délky šetření a ná-
ročnosti vynaloženého úsilí respondentů na hodnocení množství konceptů.

HCA je speciální přístup, který vhodně zvoleným způsobem sběru dat zjišťuje
individuální rozdílnosti preferencí pro dekompozici užitků bez zbytečného přepínání
kapacity respondentů. HCA je kombinovaný přístup FPCA a „samovysvětlujícího“
(self-explicated) přístupu18. Pro určení individuálních užitkových funkcí HCA čás-
tečně aplikuje kompoziční SE model [47] (respondenti hodnotí pouze J množin
úrovní, což je pro ně relativně snadné ve srovnání s hodnocením komplexních mul-
tiatributových konceptů) a částečně aplikuje dekompoziční FPCA model, který je
ve srovnání s SE obecnější a více realistický vzhledem ke skutečnému nákupnímu
rozhodování [27].

V kompoziční „samovysvětlující části“ dotazování (zpravidla v rámci 1 otázky)
respondenti hodnotí všechny atributy a jejich úrovně. V následující „dekompoziční
conjoint části“ dotazování pak hodnotí podmnožinu karet s úplným profilem. Vý-
sledné užitkové funkce jsou určeny z kombinace dat získaných v obou částech dota-
zování.

Pro následující matematický popis HCA modelu [30] budeme vycházet z notace
v předchozí kapitole a opět předpokládat i-tý úplný produktový stimul jako vektor:

x(i) = (x(i)
1 , x

(i)
2 , . . . , x

(i)
j , . . . , x

(i)
J ) (4.2.9)

kde x(i)
j představuje úroveň atributu j, kde j = 1 . . . J , v konceptu i, kde i =

1, 2, . . . , I. Každý respondent n obdrží R� I konceptů.

4.2.2.1 Kompoziční samovysvětlující model

V kompoziční „samovysvětlující části“ je respondent požádán, aby nejdříve ohod-
notil nutnost K úrovní u J atributů. Je třeba hodnotit každý atribut samostatně
(úrovně atributu relativně vůči sobě vzhledem k jejich preferenci – např. na hod-
notící stupnici 1 − 10, kde hodnota 10 znamená nejvíce požadovanou úroveň a
1 nejméně požadovanou úroveň). Po hodnocení preference/užitku u všech úrovní
všech atributů je respondent vyzván, aby u každého atributu vyjádřil jeho váhu
důležitosti v procentech – např. na stupnici 1−100, kde 1 vyjadřuje nejnižší stupeň
důležitosti a 100 nejvyšší stupeň důležitosti.

Hodnota kompoziční preference r-té produktové alternativy U (n)
r pro n-tého res-

pondenta je vyjádřena následujícím jednoduchým aditivním modelem [27], který
18Označení „self-explicated“ je zde ve smyslu respondentova explicitního stanovení/vysvětlení

užitku jednotlivých produktových komponent pro každou komponentu odděleně.
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popisuje vztah 4.2.10, kde r = 1, 2, . . . , R.

U (n)
r =

J∑
j=1

w
(n)
j

Kj∑
k=1

u
(n)
kj
D

(n)
rkj

(4.2.10)

D
(n)
rkj

=

 1 if x(i)
j = k, kde i = z

(n)
r

0 if jiný případ

kde U (n)
r je celková užitečnost r-té produktové alternativy, w(n)

j je relativní důležitost
(váha) j-tého atributu a u(n)

kj
je potřebnost (preference) k-té úrovně j-tého atributu.

Váha w(n)
j v podstatě upravuje (škáluje) všechny hodnoty SE užitků na společnou

stupnici tak, aby přidáním dalšího SE užitku byla zachována aditivita modelu, z(n)
r

je číslo profilu r v hlavním návrhu (master design), který odpovídá produktovému
konceptu hodnocenému respondentem n, x(i)

j reprezentuje atributovou úroveň j-tého
atributu i-tého konceptu v hlavním návrhu.

4.2.2.2 Dekompoziční conjoint model

Dekompoziční část šetření je koncipována jako klasický FPCA přístup, který je
uveden v kapitole 4.2.1. Respondenti však hodnotí vždy pouze podmnožinu úplných
konceptů z celkové množiny – master designu. Master design je sestaven na základě
částečného faktoriálního návrhu, nebo ortogonálního návrhu a může obsahovat rela-
tivně větší počet atributů a stimulů než v FPCA studii – obvykle zahrnuje 64−256
konceptů [27], které umožní odhad hlavních účinků atributů.

Z hlavního návrhu jsou koncepty rovnoměrně vybírány do podmnožin a před-
kládány k hodnocení. V podmnožině určené pro daného respondenta mohou být
profily vyváženy na základě „blokového návrhu“ (kap. 4.1.4.1). Každý respondent
hodnotí pouze určitou část konceptů z rozsáhlé ortogonální množiny. Typ hodno-
tící stupnice je zvolen v závislosti na zkoumaném předmětu studie – např. velikost
preference, nákupní záměr, nebo pravděpodobnost koupě.

4.2.2.3 Hybridní conjoint model

HCA určuje užitkové funkce, kde výsledné dílčí užitky part worth z části re-
prezentují individuálních aspekty hodnocení a z části aspekty celého souboru re-
spondentů (resp. jejich skupin) [25]. Hybridní model ve vztahu 4.2.11 je definován
kombinací vztahů 4.2.10 a 4.2.2.

Y (n)
r
∼= a+ bU (n)

r +
J∑
j=1

vjk +
∑
j<j′

tkjkj′
(4.2.11)
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respektive při dummy kódování:

Y (n)
r = a+ bU (n)

r +
J∑
j=1

Kj∑
k=1

vjkD
(n)
rkj

+
∑
j<j′

tkjkj′
D

(n)
rkjkj′

+ ε(n)
r (4.2.12)

D
(n)
rkjkj′

=

 1 if x(i)
jj′ = kjkj′ , kde i = z

(n)
r

0 if jiný případ

kde U (n)
r je určeno pro každého respondenta dle vztahu 4.2.10, a je konstanta, b je

regresní parametr reprezentující příspěvek SE užitečnosti v Y (n)
r , vjk jsou regresní

parametry hlavních efektů conjoint modelu a tkjkj′
jsou regresní parametry vybra-

ných interakčních efektů.
Před provedením odhadu part worth parametrů hybridního modelu jsou SE užit-

kové funkce (vztah 4.2.10) mezi odpověďmi jednotlivých respondentů řádkově vycen-
trovány (tj. w(n)

j u
(n)
kj

každého respondenta jsou vyjádřeny jako odchylky od průměrné
hodnoty SE užitku) a součet každé řádky19 pak vychází 0 [25]. Tím dojde k získání
odchylek od individuálních středních hodnot a k sjednocení individuálního vnímání
stupnic. Takto nulou-centrované odpovědi respondentů jsou shlukovány podle SE
užitkových funkcí. Původní SE data a kompoziční data jsou před určením para-
metrů hybridního modelu ještě normalizovány způsobem [30] uvedeným ve vztahu
4.2.13.

0 ≤ w
(n)
j , u

(n)
kj
, Y (n)

r ≤ 1;
J∑
j=1

w
(n)
j = 1.0 (4.2.13)

Hybridní modely jsou pro každý shluk respondentů odhadnuty regresní procedu-
rou (např. MNČ) samostatně. Pro každý shluk je určena váha SE užitku b a také
jsou nalezeny regresní parametry užitkové funkce v a t, jejichž argumenty před-
stavují dichotomické dummy proměnné reprezentující původní atributy. Hodnota
parametru b je odvozena z užitku U (n)

r získaného z SE hodnocení a tato hodnota je
tedy funkcí původních atributů.

Stejným způsobem, jako byly stanoveny užitkové funkce pro jednotlivé shluky,
lze stanovit užitkové funkce i pro jednotlivé respondenty a zohlednit (např. pro
simulaci) individuální variabilitu hodnocení uvnitř shluků.

4.2.2.4 Validace hybridního conjoint modelu

Test modelu (cross validation) zahrnuje získání individuálních conjoint dat v do-
statečném množství pro odhad individuálních part worth parametrů a dále prefe-
renční data určená pouze pro test (hold-out data). Pro získání hold-out dat lze

19Využití typické vlastnosti aritmetického průměru.
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zařadit do plánu šetření nezávislé testovací (hold-out) stimuly, nebo kalibrační sti-
muly, které se budou dotazovat na pravděpodobnosti koupě prezentované produk-
tové alternativy. Respondenti je budou standardně hodnotit mezi ostatními stimuly
v šetření, avšak tyto stimuly se nebudou účastnit stanovování odhadu užitkových
funkcí.

Křížová validace je prováděna s náhodně vybranými respondenty, resp. koncepty,
u nichž je měřeno procento správné predikce modelu (pravidlo first-choice) a ko-
relace20 mezi hold-out hodnocením konceptů a predikcí hodnocení těchto konceptů
užitkovou funkcí. Při validačních testech HCA se ukázalo, že hybridní model ve
většině případů dosahuje lepších výsledků než samostatný SE model [27].

K odhadu part worth parametrů užitkových funkcí lze využít běžných regresních
(dekompozičních) metod a určit užitkové funkce na individuálních úrovních respon-
dentů, na úrovni shluků určených klasifikací kompoziční části nebo případně i na
celkové agregované úrovni všech zúčastněných respondentů v šetření.

Hybridní přístup nabízí flexibilitu kombinace rychle a snadno hodnotitelného SE
modelu užitku s obecným (konzistentním) dekompozičním FPCA přístupem, čímž
pro respondenta snižuje časovou náročnost hodnocení i množství hodnocených kon-
ceptů obsahujících vyšší počet atributů. HCA poskytuje přístup pro určení rozdíl-
ností v preferencích jednotlivých respondentů určením statistického odhadu jejich
individuálních part worth parametrů. Větší složitost hybridního modelu a nároč-
nost návrhu dotazování ve srovnání s tradiční FPCA je určitou nevýhodou – s tím
souvisí i potřeba využívání vyvážených blokových návrhů a určení celkově většího
počtu parametrů modelu.

HCA nabízí možnosti pro řadu dalších rozšíření [27], např.:
• určovat SE parametr b pro každý atribut v modelu,
• vynechávat některé atributy z SE sekce,
• určovat v SE zcela neakceptovatelné atributy (resp. přípustnou množinu úrovní

v atributu a hodnotit v SE pouze akceptované),
• přidat v dotazování fázi, která bude zjišťovat akceptovatelné koncepty pro

další hodnocení nákupního záměru.

4.2.3 Adaptivní conjoint analýza

Adaptivní conjoint analýza ACA (adaptive conjoint analysis) je metoda, kterou
navrhl v 80. letech XX. století R. Johnson [100] pro dotazování prostřednictvím

20Kendallův korelační koeficient umožňuje měřit nelineární formu vztahů, Pearsonův korelační
koeficient naopak těsnost lineárních vztahů.
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osobních počítačů. Je určena zejména pro případy, kdy je potřeba obsáhnout větší
počet atributů a úrovní – max. 30 atributů, každý až s 15 úrovněmi. Většina studií
je ale zpravidla realizována s menším počtem atributů – v rozsahu 8 až 15. ACA
dotazování se skládá z několika specifických sekcí, které jsou diskutovány v násle-
dujících odstavcích. Vzhledem k využívání „kompoziční SE sekce“ a „dekompoziční
conjoint sekce“ je ACA řazena spolu s HCA mezi hybridní conjoint přístupy.

4.2.3.1 Kompoziční sekce

První sekcí je inicializační SE sekce, která prezentuje respondentům seznam
všech atributových úrovní. Respondent u každé atributové úrovně prostřednictvím
stupnic hodnotí preferenci/užitek. Atributy kvantitativního typu (např. „cena“),
jejichž průběh preference (tvar užitkové funkce) je předem zřejmý (např. monotónní
vzrůstající směr od nehorší úrovně k nejlepší, resp. od nejlepší k nehorší) se v této
sekci pro urychlení hodnocení vynechávají. Zároveň může být aktivována detekce
absolutně „neakceptovatelných“ (nežádoucích) úrovní pro získání nekompenzačních
pravidel ACA modelu.

V následující části této sekce počítač zobrazuje pro každý atribut otázku s dvojicí
úrovní – s „nejvíce“ a „nejméně“ preferovanou úrovní z první části sekce. Respondent
zde hodnotí relativní důležitost rozsahu těchto dvou úrovní. Důležitost vyjadřuje
na bodových kvantitativních škálách s rozsahem 1–4, kde 4 znamená nejvyšší stu-
peň důležitosti. Tyto získané informace umožňují eliminovat z dalšího dotazování
některé nepodstatné atributy a tím zkrátit délku šetření, které by jinak mohlo být
velmi dlouhé. Zároveň je určeno prioritní pořadí pro atributy pro následující sekci
párového srovnávání částečných profilů. Na základě hodnocení důležitostí jsou šká-
lovány rozsahy part worth užitků v atributech a je určen apriorní odhad part worth
parametrů pro vyvažování užitku algoritmem, který sestavuje párové otázky [62].
Apriorně určené part worth parametry se také účastní finálního odhadu part worth
parametrů, a to s odpovídající váhou ( n

n+t), kde n je celkový počet atributových
úrovní zahrnutých v párových otázkách a t je celkový počet párových otázek [100].

Některá zjištění z výzkumů poukázaly na určitou problematičnost s hodnocením
důležitostí atributů [31]. Hodnocení, ve kterém respondenti mají tendenci považovat
všechny atributy jako důležité, způsobují zkreslení odhadu part worth užitků vzhle-
dem k nízké rozlišitelnosti atributů. Při experimentech bylo také zjištěno, že otázky
na důležitost rozsahu úrovní atributů („nejvíce“ a „nejméně“ preferovaných úrovní)
mají nízkou spolehlivost a nejsou konzistentní s hodnocením preferencí21 úrovní

21Důležitost atributu lze alternativně určit přímo z preferenčních hodnocení atributových úrovní
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uvnitř atributu. Z tohoto důvodu je v novějších verzích ACA přidána možnost sekci
s otázkami na důležitost atributů vynechat.

4.2.3.2 Dekompoziční sekce

Následující sekce je „dekompozičního conjoint typu“. Pomocí počítače jsou res-
pondentovi pokládány párové otázky, každá se dvěma částečnými koncepty22. Zís-
kaná preferenční hodnocení poskytují souhrnné informace pro dekompozici para-
metrů užitku. Respondent v každé otázce vyjadřuje na 9 bodové hodnotící škále (0
uprostřed, nalevo i napravo pak 4 stupně preference pro každý koncept) preferenci
jednoho konceptu relativně vůči druhému. Tyto preference jsou při výpočtu trans-
formovány na rozsah škály 〈−4, 4〉. V průběhu dotazování jsou po každém hodno-
cení odhady part worth parametrů aktualizovány23. Výběr konceptů pro následující
otázku je prováděn „heuristickým“ způsobem. Na základě odhadu očekávaného roz-
ptylu odpovědí pro všechny teoreticky možné párové otázky je pro následující krok
vybrána otázka s největším očekávaným rozptylem. Tímto způsobem dotazování
respondent vždy poskytuje ke svým předchozím hodnocení maximum dodatečných
preferenčních informací a zároveň je snížen počet nutných otázek, neboť se ACA
dotazuje pouze na relevantní kombinace atributových hladin [100].

4.2.3.3 Kalibrační otázky

Poslední sekcí v ACA dotazování je „kalibrační conjoint sekce“, která obsahuje
2–9 kalibračních otázek. Kalibrační koncepty jsou sestaveny z nejdůležitějších atri-
butů (v hodnocení vycházejí jejich úrovně jako nejvíce a jako nejméně atraktivní) a
pokrývají celý rozsah preference od velice neatraktivních po velmi atraktivní kon-
cepty. Nejdříve jsou prezentovány koncepty, u kterých je očekávaná nejnižší hodnota
preference, poté jsou prezentovány koncepty s očekávanou nejvyšší preferencí. Re-
spondent je požádán, aby kalibračním konceptům přidělil pravděpodobnost koupě
v procentech (rozsah 0–100). Preferenční informace z kalibračních otázek může být
využita pro kalibraci parametrů užitku určených z odpovědí v předchozích sekcí.

jako rozdíl nejvyšší a nejnižší preference úrovní vztažený k celkovému součtu rozsahů preferencí
všech atributů.

22Koncept je sestaven pouze z podmnožiny atributů, nikoliv z úplného výčtu atributů zahrnutých
ve studii.

23Odhad parametrů je realizován zpravidla MNČ regresí, nebo v posledních verzích ACA pomocí
HB.
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4.2.3.4 ACA model

Formální definice ACA modelu [31] předpokládá částečný produktový koncept i,
kde i = 1, 2, . . . , I je definovaný J atributy, kde atribut j, kde j = 1, 2, . . . , J obsa-
huje Kj úrovní k, kde k = 1, 2, . . . , Kj. Pro individuálního respondenta předpoklá-
dáme množinu part worth parametrů βkj, kde j je příslušný atribut a k je příslušná
úroveň uvnitř tohoto atributu. Dále předpokládáme, že respondentovo hodnocení
Ui konceptu i je funkcí ∑J

j=1 βjk. Pro odhad βjk ACA kombinuje data z kompozič-
ních sekcí a data z conjoint párových otázek ze třetí sekce. Předpokládejme, že wj
představují individuální váhy důležitosti pro atribut j a rjk představují individu-
ální preferenční hodnocení úrovně k atributu j. Transformace, která nejdříve škáluje
preference rkj na nulou-centrovaný jednotkový rozsah [100] a násobí je váhou wj,
lze zapsat:

ykj = wj[(rkj − 1)/(Kj − 1)− 0.5] (4.2.14)

Předpokládejme, že atribut j má např. 3 úrovně a je hodnocen respondentem
váhou wj = 3. Úrovně atributu j byly ohodnoceny preferenčním pořadím na 4-
bodových škálách (r1j, r2j, r3j) = (1, 3, 2), poté bude transformovaná preference
(y1j, y2j, y3j) = (−1.5, 1.5, 0). Apriorní odhad part worth užitku je vyjádřen vztahem
4.2.15.

ykj = βkj + εkj (4.2.15)

kde εkj jsou náhodné chyby z N-rozdělení N(0, σ2) s nulovou střední hodnotou a
rozptylem σ2. Inicializační odhad užitků bude mít pro každý atribut rozsah hodnot
užitku proporcionální k vyjádřeným důležitostem a důležitosti atributů se budou
lišit nejvýše o faktor 4. Uvnitř každého atributu jsou hodnoty užitku se střední hod-
notou 0 a rozdíly mezi těmito hodnotami jsou proporcionální rozdílům v hodnocení
preference/užitku, resp. pořadí preferencí.

„Dekompoziční sekce“ představuje individuální odpovědi z porovnání v P stup-
ňovaných párových otázkách. Předpokládáme, že podmnožina atributů s(p)

1 , s
(p)
2 . . . , s

(p)
t

z množiny t(p) je vybrána pro párové porovnání p, kde t(p) je z rozsahu 2–5 atri-
butů. V párové otázce jsou zobrazeny dva koncepty s atributy s(p)

1 , s
(p)
2 . . . , s

(p)
t , jeden

s úrovněmi m(p)
1 ,m

(p)
2 . . . ,m

(p)
t a druhý s úrovněmi n(p)

1 , n
(p)
2 . . . , n

(p)
t .

Respondent hodnotí párovou otázku upřednostněním jednoho konceptu – přiřa-
zením stupně preference představující celé číslo z rozsahu 1–9, kde upřednostnění
levého konceptu je vyjádřeno hodnotou 1–4, upřednostnění pravého konceptu hod-
notou 6–9. Přiřazená hodnota 5 znamená indiferentní hodnocení. Získané hodnocení
je v ACA transformováno na hodnotu z(p), která standardizuje hodnoty na rozsah
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〈−4, 4〉. Formální model třetí sekce je zapsán vztahem 4.2.16.

z(p) =
t(p)∑
k=1

β
(p)
sk m

(p)
k − β

(p)
sk n

(p)
k + σ(p) (4.2.16)

kde σ(1), σ(2), . . . , σ(p) jsou vzájemně nezávislé (a také nezávislé na εkj) náhodné
veličiny s normálním rozdělením N(0, σ2). Pro odhad part worth parametrů βsk
jsou v MNČ regresi kombinovány rovnice 4.2.15 a 4.2.16.

I přes značnou popularitu ACA v komerčních aplikacích v 80. letech, tato con-
joint metoda vykazuje určité nedostatky, na které poukazuje Green [31]. Při empi-
rickém experimentu zjistil, že zlepšení predikční schopnosti part worth parametrů
v průběhu „stupňovitého“ párového hodnocení je poměrně zanedbatelné vzhledem
k množství prezentovaných párových otázek, kterých bylo v daném experimentu
prezentováno 15. Green upozorňuje na nekompatibilitu stupnic v kompoziční a de-
kompoziční fázi dotazování, kde jsou otázky pokládány i hodnoceny různými způ-
soby a doporučuje rozšířit počet stupňů stupnic pro hodnocení důležitosti atributů
na 10. Pouze 4 stupně se jeví nedostatečné pro rozlišení důležitostí mezi atributy.
Z empirického průzkumu vychází, že při generování párových otázek bývají pre-
dikce preferenčního hodnocení úrovní nižší, než vlastní hodnocení respondentů. Ti
projevují tendenci hodnotit (preference) upřednostnění konceptu volbou extrémní
hodnoty na stupnici i přesto, že byly v párových otázkách voleny velmi indiferentní
produktové koncepty. Částečné profily navíc vykazují nízkou realističnost hodnocení
vzhledem k reálným rozhodovacím situacím, kde se jen zřídka vyskytují produkty,
které se vzájemně liší pouze ve dvou či třech atributech. Johnson v článku [55]
zpětně reagoval na tuto kritiku.

4.2.4 Conjoint analýza volby
Conjoint analýza volby CBC (choice-based conjoint) integruje koncepty tradiční

conjoint analýzy (kap. 3.3.5, 4.2.1) a teorii diskrétní volby (kap. 3.3.6) [73]. Odhad
part worth parametrů conjoint funkcí je získán analýzou dat reflektující zákaznické
volby. Tradiční FPCA přístup, který je také využívaným pro predikci spotřebitel-
ských voleb, využívá při dekompozici užitku kvantitativní, resp. ordinální výstupy
z posuzování produktových konceptů. Numerické stupnice a ordinální pořadí však
formálně nesplňují vlastnosti požadované v modelech volby (MNL) pro simulace
voleb. Volební chování zákazníků napříč populací je pravděpodobnostní fenomén a
systém deterministických conjoint rovnic je pro předpověď volby teoreticky neade-
kvátním. Číselné (part worth) stupnice atributů určované při tradičních FPCA stu-
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diích představují empirické odhady přesných hodnot parametrů s určitou distribucí
chyb. Stochastická teorie diskrétní volby však předpokládá vlastní distribuci chyb
(kap. 3.3.6). Predikce volby založená na pravidle first-choice (tj. volbu reprezen-
tuje produktová alternativa s nejvyšším predikovaným užitkem) s vlastní distribucí
chyb může způsobit zkreslení pravděpodobnostního modelu volby odvozeného na
základě pravidla first-choice [73]. Preferenční data v tradiční FPCA jsou navíc zís-
kávány posuzováním, resp. hodnocením alternativ (zpravidla celé množiny) a tyto
odpovědi proto nereflektují důležitou informaci týkající se změny volebního cho-
vání při obměně (přítomnost/absence) alternativ. Variace alternativ jsou podstatné
pro správné pochopení a napodobení změn v rozhodovacím procesu volby zákaz-
níka. Otázky diskrétních voleb tyto obměny respondentům nabízejí. Navíc CBC
přístup poskytuje přímý odhad pravděpodobností voleb, čímž je zamezeno potenci-
álně nesprávným předpokladům pro návrh simulací voleb na základě rozhodovacího
pravidla první volby.

CBC způsob dotazování se (více než v tradiční FPCA) přibližuje realistickému
rozhodování zákazníků při koupi/volbě produktu. Respondent v jednotlivých otáz-
kách volby volí vždy jeden výrobek (diskrétní volba), jakoby jej v roli kupujícího
zakoupil ve skutečném případě. Vyjadřování preferencí je pro respondenty intuitivní
a relativně snadné – právě intuitivní způsob vyjadřování preferencí je hlavní výho-
dou oproti tradiční FPCA, ve které respondent hodnotí všechny alternativy v sadě
relativně vůči sobě. CBC umožňuje současně analyzovat kompenzační (trade-off)
posuzování atributů i ohodnotit rozhodovací proces volby produktové alternativy.
Výzkumník v dekompoziční analýze získává part worth stupnice pro každý atribut.
Vzhledem k tomu, že tyto parametry byly odvozeny z dat volebních reakcí, tak jsou
adekvátní i pro predikce voleb v simulacích tržních scénářů.

4.2.4.1 CBC dotazování

CBC dotazování představuje posloupnost několika „volebních otázek“. Jednot-
livé volební otázky představují podmnožiny z celkové množiny konceptů experimen-
tálního návrhu. V každé volební otázce respondent vybírá právě jednu produktovou
alternativu ve smyslu nákupní volby, kterou upřednostní mezi ostatními alternati-
vami v dané podmnožině.

V jednotlivých otázkách volby je při návrhu zpravidla začleněna jedna „základní
alternativa“ společná pro všechny otázky – tato základní alternativa sjednocuje
(škáluje) měřítka stupnic part-worth užitků mezi jednotlivými otázkami volby. Jako
základní alternativa může být (a zpravidla i bývá) varianta profilu pro možnost
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volby, kdy respondent v dané otázce nemá zájem o žádnou z nabídnutých alterna-
tiv [51] – s hodnotou např. „Žádná“, nebo „Bez volby“. Při zahrnutí alternativy
„Žádná“ lze výsledky analýzy voleb přímo interpretovat jako tržní podíly produk-
tových alternativ. Touto odpovědí respondent také indikuje, že jako zákazník by
nekoupil ani jeden z produktů nabídnutých v dané otázce. Pravděpodobnost volby
alternativy „Žádná“ lze interpretovat i jako indikátor pro celkovou preferenci pro
danou produktovu kategorii [42]. Příliš častá volba varianty „Žádná“ signalizuje,
že je nutné změnit produktový koncept, nebo že by bylo rozumné analyzovaný vý-
robek umístit na jiném trhu vzhledem k nízkému zájmu respondentů/zákazníků.
Důvodem pro volbu alternativy „Žádná“ může být i to, že se v dané otázce volby
nevyskytují produktové alternativy s požadovanými atributy (nerelevantnost kon-
ceptů) – např. není přítomna preferovaná značka nebo je požadována příliš vysoká
cena. Nevýhoda plynoucí z použití alternativy „Žádná“ je, že v momentě její volby
respondent neposkytuje do souboru preferenčních dat žádné informace vypovídající
o jeho preferencích k ostatním produktovým alternativám v otázce a preferenční in-
formace o posouzení ostatních alternativ je ztracena. Další potenciální nevýhodou
je, že respondent může tuto alternativu využívat v rámci zjednodušující strategie –
v případě respondentova nezájmu poskytnout preferenční hodnocení.

Cenou za snadné a intuitivní přiřazování preferencí v CBC je, že získávané množ-
ství informací z každého hodnocení se redukuje na binární informaci indikující volbu
pouze jedné produktové varianty. Na druhou stranu je po zobrazení všech otázek
volby respondentovi prezentována každá z hypotetických alternativ vícekrát, než by
tomu bylo v případě stejné experimentální sady v FPCA dotazování. CBC ale vy-
žaduje poměrně velký počet odpovědí respondentů pro získání kvalitních dat, která
by umožnila analýzu voleb na úrovni každého respondenta.

4.2.4.2 Návrh CBC experimentu

Charakteristickým znakem CBC experimentů je, že je pro návrh potřeba dvou
experimentálních plánů (narozdíl od FPCA). Jeden plán je pro sestavení produkto-
vých konceptů (stejně jako v FPCA), druhý je pro definování různých podmnožin
konceptů pro otázky voleb. Při návrhu CBC experimentu je potřeba dodržet, aby
hlavní účinky a interakční účinky byly v rámci návrhu vzájemně ortogonální, resp.
téměř ortogonální – ortogonální návrhy nemusí být vždy těmi nejvíce efektivními
[69], (kap. 4.1.4.1). Efektivní CBC návrh je charakterizován čtyřmi vlastnostmi [49]:

1. Vyváženost – každá úroveň atributu musí být v konceptech osazena se stej-
nou četností.
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2. Ortogonalita – nezávislost vektorů reprezentující produktové charakteristiky
experimentálního návrhu.

3. Minimální překrytí – otázky volby by měli obsahovat minimální počet
konceptů se stejnými atributovými úrovněmi (minimální pravděpodobnost
výskytu dvou stejných atributových úrovní v rámci jedné otázky volby). V pří-
padě výskytu jedné úrovně v rámci atributu všech konceptů v otázce volby
respondenti volbou jakéhokoliv konceptu neposkytují žádné preferenční infor-
mace k danému atributu. V případě, ve kterém je počet úrovní atributů roven
počtu alternativ v otázce, každá úroveň se vyskytne v otázce právě jednou.

4. Vyvážený užitek – umožňuje vylepšit efektivnost návrhu vyvážením užitků
alternativ v jednotlivých otázkách. Otázky volby generující extrémní prav-
děpodobnosti (volba mezi vysoce a velmi málo atraktivní alternativou) mají
malý vliv na parametry modelu volby, přestože mají značný vliv na logarit-
mickou věrohodnost (log-likelihood) tohoto modelu. Vysoká logaritmická vě-
rohodnost modelu tak může souviset s neprecizním odhadem parametrů pro
otázky volby s extrémními pravděpodobnostmi. [49].

Způsoby návrhu experimentu diskrétní volby lze rozdělit do tří skupin [15]:
1. ruční návrh,
2. náhodný návrh s vyžitím počítače a
3. počítačově optimalizovaný návrh.
Ruční návrh CBC experimentu lze zkonstruovat využitím 2I úplného faktori-

álního návrhu [73], kde I je počet alternativ úplného faktoriálního návrhu. Tento
návrh pak bude obsahovat všechny kombinace všech možných produktových alter-
nativ (analogie k I dvouúrovňovým atributům, kde úrovně každého atributu repre-
zentují přítomnost, resp. nepřítomnost alternativy v otázce volby). Nevýhodou 2I

částečného faktoriálního návrhu je, že v případě většího počtu I alternativ může
návrh vést k příliš velkému počtu produktových alternativ v otázkách volby [73].

Obecnějším případem 2I částečného faktoriálního návrhu je návrh otázek volby
s konstantním počtem M alternativ, ve kterém je obsažen konstantní počet J atri-
butů (faktorů), každý s K úrovněmi. V takovém případě je možno využít návrh,
který splňuje požadavky MNL modelu volby, a sice KM×J ortogonální návrh hlav-
ních účinků pro vytvoření spojených kombinací atributových úrovní [71]. Strate-
gie KM×J návrhu tedy využívá hotových částečných (faktoriálních) ortogonálních
plánů.

Např. CBC návrh, kde koncepty obsahují 4 atributy (J = 4), každý se 3 úrov-
němi (K = 3), úplný faktoriální plán obsahuje celkem 81 možných kombinací kon-
ceptů. Pokud bude každá otázka volby obsahovat 3 alternativy (M = 3) je možno
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využít 33×4 částečný faktoriální plán s 27 řádky [1] a z něho převzít 12 sloupců.
Z těchto sloupců lze získat 3 skupiny se 4 sloupci představující tři alternativy
v otázce se 4 atributy a celkem 27 otázek volby [15].

Do otázek volby lze přidat sjednocující alternativu společnou pro všechny otázky
(základní alternativa sjednocuje měřítka stupnic jednotlivých otázek volby). Může
to být buď standardní produktová alternativa, nebo speciální alternativa typu „Žádná
volba“, „Jiná volba“, atp., která neobsahuje žádné atributy. Tato alternativa je
v dummy většinou kódovaná řádkou obsahující samé 0 (v ortogonálním poli před-
stavuje 1. úrovně všech atributů) – vytváří fixovanou nulovou referenční hodnotu
užitku pro každou otázku volby. Alternativní způsob kódování alternativy „Žádná
volba“ je prostřednictvím samostatného sloupce v dummy (samé 1) pro získání re-
ferenční konstanty. Kódování úrovní atributů v návrhu volebního modelu lze opět
provést několika různými způsoby, jak již bylo popsáno (kap. 4.2.1 a 4.2.2), tj. např.
„dummy kódováním“, nebo „efektovým kódováním“.

Jednodušší způsob, který též využívá částečného faktoriálního návrhu, je tzv.
„posunutý návrh“ (shifted design) [12, 15], který z původního ortogonálního plánu
vytvoří sadu konceptů představující první alternativu v každé z otázek volby. Plán
pro druhou alternativu v otázce volby je vytvořen modifikací plánu první alterna-
tivy tak, že se posunou (přepíšou) hodnoty úrovní 1 na úroveň 2, (v případě více
úrovní dojde k posunu i ostatních úrovní, tj. posun úrovně 2 na 3 atd.) a poslední
úroveň zpět na úroveň 1, tj. x′j = mod (xj+1, k), kde x′j je pořadí nominální úrovně
atributu j s k úrovněmi. Obdobně se postupuje i pro další alternativy v otázce, kde
třetí alternativa je posunuta oproti alternativě 2, atd. Příklad posunutého návrhu
33 se 3 alternativami v otázce je v tab. 4.11.

Řádky v takovémto návrhu zůstávají vzájemně nekorelovány a je zajištěn nulový
přesah – v každé otázce volby je každý atribut zobrazen s unikátní úrovní. Shif-
ted návrh je relativně jednoduché zkonstruovat, ale je omezen na zjišťování pouze
hlavních účinků atributů. Počet otázek volby je určen počtem úrovní přiřazených
různým atributům jednotlivých alternativ [71]. Efektivním návrhem CBC experi-
mentů, jehož podrobná analýza je nad rámec této práce, se zabývá např. Street
[107], Louviere [71, 73], Huber a Zwerina [49] nebo Chrzan a Orme [15].

Návrh otázek volby může být fixní nebo individualizovaný. Při fixním návrhu
každý respondent obdrží stejnou sadu otázek volby ve stejné fázi dotazování. Při
individualizovaném experimentu každý z respondentů dostává k hodnocení vlastní
sadu otázek volby [42].

Náhodný návrh prezentuje otázky volby v náhodném pořadí. Každý respon-
dent obdrží množiny alternativ v otázkách v jiném pořadí, což umožňuje kompenzo-
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Tabulka 4.11: CBC posunutý návrh experimentu 33

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Otázka J1 J2 J3 J1 J2 J3 J1 J2 J3

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
2 1 2 2 2 3 3 3 1 1
3 1 3 3 2 1 1 3 2 2
4 2 1 2 3 2 3 1 3 1
5 2 2 3 3 3 1 1 1 2
6 2 3 1 3 1 2 1 2 3
7 3 1 3 1 2 1 2 3 2
8 3 2 1 1 3 2 2 1 3
9 3 3 2 1 1 3 2 2 1
Zdroj: vlastní

vat efekt učení napříč populací respondentů. Některé softwarové produkty uplatňují
náhodný návrh, který reflektuje náhodný výběr respondentů.

Počítačově optimalizovaný návrh je v praxi nejčastěji využívaným, neboť
počítačové algoritmy značně snižují pracnost návrhu. Jako příklad je zde uveden
algoritmus konstrukce náhodného návrhu systému CBC od společnosti Sawtooth
Software [15], který disponuje čtyřmi metodami pro generování počítačem optima-
lizovaného návrhu:

1. Kompletní výčet – koncepty jsou maximálně ortogonální a dvoustranné kombi-
nace atributových úrovní jsou vyváženy. V rámci otázky volby jsou atributové
úrovně zobrazovány s minimálním přesahem (minimal overlap).

2. Minimální zobrazení – koncepty pro každého respondenta jsou konstruovány
z atributů, které byly v předchozích konceptech použity nejméně krát. Četnost
zobrazení atributových úrovní v konceptech je vyvažována. V případě shody
počtu zobrazení u dvou a více úrovní lze mezi úrovněmi rozhodnout náhodným
výběrem.

3. Náhodný výběr – koncepty mohou být vybírány náhodně z kompletní mno-
žiny možných kombinací atributů (úplného faktoriálního návrhu) a je testován
„přesah“ atributových úrovní, který se v otázkách volby vyskytuje. Při detekci
přesahu všech atributů (tj. v otázce volby se vyskytnou dva koncepty s iden-
tickými vlastnostmi) je takový koncept nahrazen novým náhodně vybraným
konceptem.
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4. Vyvážený přesah – představuje kompromis mezi kompletním výčtem a náhod-
ným výběrem ve smyslu optimalizace (minimalizace) přesahů atributových
úrovní v rámci otázek volby.

Možnosti počítačových CBC návrhů poskytují i další softwarové nástroje, např.
SAS, SPSS, ad.

4.2.4.3 Podmíněný cenový atribut

Při standardním (ortogonálním) návrhu mohou vycházet některé produktové
koncepty (kombinace atributů) s nerealistickými cenami (např. „max. velikost ba-
lení za nejnižší cenovou úroveň“). Funkce „podmíněný cenový atribut“24 v návrhu
CBC [90] umožňuje vytvořit takový cenový atribut, který bude reflektovat vlast-
nosti ostatních atributových úrovní přítomných v daném konceptu. Podmíněný ce-
nový atribut je v CBC realizován pomocí náhradních atributových úrovní (např.
3 úrovní) a vyhledávací tabulky. Konstrukce vyhledávací tabulky spočívá v defino-
vání průměrné ceny, vysoké ceny a nízké ceny pro určité kombinace úrovní v kon-
ceptu. Vyhledávací tabulka obsahuje specifikovaný počet atributů, které se účastní
ve vztahu s cenovými úrovněmi. Jsou zde specifikovány všechny vzájemné kombi-
nace úrovní těchto atributů (i jejich přiřazené ocenění) v kombinaci se zástupnými
úrovněmi ceny („kategorie nízká“, „průměrná“, „vysoká“). Pro každou zástupnou
úroveň ceny jsou v tabulce vypočítány její hodnoty, tj. „průměrná cena“ je určena
součtem cen dané kombinace atributových úrovní, „vysoká cena“ stejné kombinace
je spočítána zvýšením průměrné ceny např. o 30 % a nízká cena naopak snížením
průměrné ceny o 30 %. Při dotazování je v konceptu namísto fixního cenového atri-
butu umístěna zástupná proměnná, která zobrazuje pro zástupnou cenovou úroveň
text vyhledaný v tabulce s odpovídající cenou atributové kombinace, tzn. že cenový
atribut je při dotazování dynamicky nahrazován na základě kombinace sledovaných
atributů a dané úrovně ceny. Odhad part worth parametrů je realizován standardním
způsobem, avšak vyhledávací tabulka s hodnotami cen (pro „vysokou“, „průměr-
nou“ a „nízkou“ úroveň) se musí následně exportovat a používat i během simulací
voleb.

Prostřednictvím jiné vyhledávací tabulky je možné specifikovat „zakázané kom-
binace“ atributových úrovní v konceptu. S rostoucím počtem zakázaných kombinací
sice roste realističnost dotazování, ale klesá efektivnost CBC návrhu.

24Podmíněný cenový atribut lze realizovat pouze v dotazování prostřednictvím počítače.
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4.2.4.4 Analýza voleb

Tradiční CBC přístup předpokládá analýzu voleb na agregované úrovni, tj. jeden
společný parametrický model pro všechny respondenty. CBC model vychází z RUT
(kap. 3.3.6). Užitek m-té alternativy v q-té otázce volby n-tého respondenta je
definován jako:

U (n)
qm = Xqmβ + ε(n)

qm (4.2.17)
kdeXqm je vektor proměnných (x1, x2, . . . , xJ) představujícím-tou alternativu volby
v q-té otázce volby, β je vektor (β1, β2, . . . , βJ)′ neznámých parametrů a ε(n)

qm je ná-
hodný chybový člen. Matice X zde nezávisí na n, protože dekompoziční analýza
obecně neuvažuje individuální charakteristiky respondentů (model lze snadno mo-
difikovat na individualizovaný případ, kde X je závislé na n). Pro každého indivi-
duálního respondenta n předpokládáme, že si zvolí alternativu s nejvyšším užitkem.
V každé otázce volby q je pozorována proměnná y(n)

qm , kde:

y(n)
qm =

 1 if U (n)
qm > U

(n)
qm′ ∀m′ 6= m, m′ = 1, . . . ,M

0 if ∃m′ 6= m : U (n)
qm′ > U

(n)
qm

(4.2.18)

U (n)
qm je skrytý (latentní), nepozorovatelný užitek n-tého respondenta přiřazený

k m-té alternativě. Vqm = ∑J
j=1 xjβj je systematická vysvětlitelná komponenta

užitku, εin je náhodná komponenta (chyba) a xj je j-tá vysvětlující proměnná vm-té
produktové alternativě.

Analýza dat je možná např. procentuálním vyjádřením počtu upřednostnění
úrovní atributů na celkovému počtu jejich zobrazení v produktových alternativách
(frekvenční analýza) [101]. Další metody pro analýzu voleb jsou pravděpodobnostní
modely MNL a MNP.

Luceův MNL model je nejčastěji používaným modelem diskrétní volby (kap.
3.3.6). Tento model umožňuje přímý odhad tržních podílů a odhad jejich změny.
Pravděpodobnost volby pqm alternativy m ze sady alternativ q je dána:

pqm = eXqmβ

M∑
i=1

eXqiβ

(4.2.19)

Za předpokladu nezávislosti každé volby respondenta na volbách ostatních re-
spondentů můžeme vztahem 4.2.20 vyjádřit společnou pravděpodobnost, že každý
respondent zvolí alternativu m, kterou v šetření vybral.

L(β) =
N∏
n=1

Q∏
q=1

M∏
m=1

(pqm)y
(n)
qm (4.2.20)
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kde β je vektor obsahující part worth parametry modelu, které jsou odhadnuty
metodou maximální věrohodnosti MLE. Ve většině případů není odhad parametrů
prováděn přímo s věrohodnostní funkcí dle vztahu 4.2.20, ale s její logaritmickou
transformací na logaritmickou věrohodnostní funkci ve vztahu 4.2.21.

LL(β) =
N∑
n=1

Q∑
q=1

M∑
m=1

y(n)
qm ln(pqm) (4.2.21)

Numerická procedura (např. Newton-Raphson metoda, nebo Fisherovo skóro-
vání) určuje hodnoty β tak, že hledá maximum této logaritmické věrohodnostní
funkce. Většina současných statistických software obsahují procedury pro odhad
parametrů MNL modelu.

MNL model se stal populární v experimentech volby hlavně díky relativně snad-
nému výpočtu pravděpodobností voleb. Jeho použití má však značné limitace vzhle-
dem k požadavkům na nezávislost irelevantních alternativ IIA (independence of
irrelevant alternatives).

IIA vlastnost předpokládá, že poměr pravděpodobností jakýchkoliv dvou al-
ternativ není ovlivněn systematickým užitkem jiných alternativ, tzn. je konstantní
(kap. 3.3.6). To prakticky znamená, že pravděpodobnost volby jedné alternativy
oproti jiné musí být konstantní bez ohledu na to, zda je přítomna jakákoliv jiná
alternativa [73]. Tato vlastnost může být v mnoha praktických situacích značně
omezující.

Vzhledem k tomu, že IIA vlastnost vyžaduje, aby užitky jednotlivých alterna-
tiv nebyly ovlivněny přítomností nebo absencí atributových úrovní jiné alternativy
v rámci volební otázky, MNL model může být testován statistickým způsobem pro-
střednictvím odhadu interakčních efektů mezi alternativami [71]. Pokud je MNL
model přibližně správný, všechny interakce mezi dvojicemi alternativ by měly vy-
cházet nevýznamné. Pokud IIA vlastnost je splněna, lze MNL model jednoduše
využít pro predikci pravděpodobnosti volby nové produktové alternativy, jejíž atri-
buty jsou zadány do výrazu pro pravděpodobnost volby 4.2.19. Pokud IIA vlastnost
splněna není, je rozumné použít některý z jiných modelů volby (např. probitový mo-
del MNP), avšak za cenu nárůstu výpočetní komplexnosti odhadu.

Nové možnosti pro individuální analýzu volby přinesl odhad part worth parame-
trů pomocí metody HB (hiearchical bayes). Jedná se o rozšířený MNL model, který
v CBC umožnil odhad parametrů pro volby individuálních respondentů. HB odhad
je v současné době nejvíce využívaným přístupem (kap. 4.1.3.5) v CBC.

Hlavní výhodou CBC modelu je, že volba jediné preferované alternativy (pro-
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duktového konceptu) v otázce volby je velice podobná způsobu volby produktu
v reálném tržním prostředí. Pro respondenty je tento způsob vyjadřování preferencí
intuitivní a zpravidla každý okamžitě porozumí, jakým způsobem v dotazování hod-
notit. CBC navíc umožňuje zahrnout alternativu „Žádná volba“ pro respondenty,
kteří by si v dané otázce volby nevybrali žádnou alternativu v nabídce. Volbou této
alternativy respondent poskytuje informaci o očekávaném snížení poptávky po pro-
duktu, pokud by se jeho užitek určitým způsobem nezvýšil (např. snížením ceny,
přidáním více atraktivních vlastností, atd.). CBC je vhodná pro měření interakcí
(zpravidla párových) mezi atributy a pro cenové analýzy (interakce mezi cenovým
atributem a jiným atributem).

Nevýhodnou vlastností CBC je, že vyjadřování preferencí respondentů prostřed-
nictvím volby je poměrně neefektivní z pohledu získávání preferenčních informací.
Každý koncept je zpravidla popsán úplnou sadou atributů (úplný profil) a každá
otázka volby obsahuje několik produktových konceptů představujících alternativy
dané volby. Respondent tedy při rozhodování zpracuje značné množství informací
před tím, než označí jednu alternativu jako svojí kupní volbu v dané otázce. I přes
to, že se jedná o velmi věrohodný způsob napodobení reálné nákupní situace, re-
spondent v dotazování poskytuje mnohem méně informací o jeho rozhodování, než
je tomu v případě preferenčního hodnocení nebo řazení konceptů. Z tohoto dů-
vodu CBC nebylo původně využíváno pro individuální analýzu dat. CBC data byla
zpravidla před analýzou nejdříve agregována (segmentována) do určitých skupin
respondentů. Agregace respondentů předpokládala homogenitu skupin v jejich pre-
ferencích, což ale nebylo vždy příznivé a možné.

4.2.4.5 PPCBC

CBC s částečnými profily PPCBC (partial profile choice-based conjoint) je al-
ternativně vhodný přístup pro případy, kdy je nutné ve studii zahrnou velký počet
atributů. PPCBC v otázkách volby prezentuje pouze podmnožinu (<5) z celkové
množiny atributů zahrnutých ve studii. Tyto atributy jsou mezi otázkami volby
náhodně rotovány tak, že v průběhu dotazování každý respondent při volbách zva-
žuje všechny atributy a jejich úrovně [87]. Nevýhodou tohoto přístupu je menší
stabilita odhadu parametrů modelu volby na individuální úrovni než v ACA (ACA
taktéž využívá částečné profily), neboť je v každé otázce volby vynecháno několik
atributů a volby respondentů (závisle proměnná s hodnotami 0/1) jsou i méně in-
formativní než upřednostňující ACA stupnice. Pro individuální odhad parametrů
(prostřednictvím HB) je potřeba mnohem více respondentů. PPCBC předpokládá,
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že respondenti ignorují vynechané atributy a svojí volbu formují pouze na základě
atributů přítomných v otázce volby. Oproti ACA lze s PPCBC dosáhnout poměrně
přesné tržní simulace na agregované úrovni respondentů.

4.2.5 Adaptivní conjoint analýza volby

Adaptivní conjoint analýza volby ACBC (adaptive choice-base conjoint) je me-
toda navržená Richardem Johnsonem a Brianem Ormem, kterou představili v roce
2007 [52]. ACBC kombinuje vlastnosti předchozích dvou přístupů CBC a ACA. Při
dotazování využívá jejich výhodných aspektů, přičemž jejich nevýhody se snaží eli-
minovat. ACBC dotazování je adaptivní metoda a stejně jako ACA lze provádět
výhradně s využitím počítače.

Předchozí CBC metoda je v komerčním výzkumu populární hlavně díky intu-
itivnímu „volebnímu“ způsobu hodnocení v otázkách volby. Naopak významnou
nevýhodnou CBC je, že respondenti musí v každé otázce volby posoudit několik
konceptů a ve výsledku poskytují relativně malé množství preferenčních informací
týkajících se vždy pouze vybrané varianty produktu. Pro analýzu dat na individu-
ální úrovni potřebuje CBC velké množství odpovědí od každého respondenta. CBC
často prezentuje v otázkách volby respondentům i alternativy, které nejsou příliš
blízké jejich preferovanému konceptu produktu.

Otázky volby (návrh experimentu) jsou statisticky efektivnější, pokud produk-
tové alternativy uvnitř každé otázky volby si jsou vzájemně blízké (z pohledu uži-
tečnosti vnímané respondentem) a naopak méně efektivní, pokud respondent vybírá
mezi alternativami s extrémními užitky [49]. Problémem je, že velikost užitku pro-
duktových alternativ není možno určit pro daného respondenta předem. ACBC
v průběhu dotazování přizpůsobuje sadu prezentovaných produktových alternativ
každému individuálnímu respondentovi, aby byly produktové koncepty ve svých
vlastnostech v maximální míře relevantní. Pro každého respondenta je tedy vždy
generována jiná, individuální sada otázek, která na základě předchozích voleb po-
stupně vyvažuje užitek prezentovaných alternativ pro nadcházející otázky volby.
Způsob dotazování je navíc přizpůsoben pro zahrnutí většího množství atributů a
hladin, než tomu je u CBC přístupu.

Respondenti v CBC otázkách volby často volí alternativu velice rychlým způ-
sobem. Typicky nad jednou otázkou tráví 12–18 sekund [58], a to i v případech,
kdy hodnotí koncepty obsahující 9 atributů. Z krátkého času zvažování vyplývá, že
respondenti uplatňují zjednodušující strategie pro činění svých voleb a tyto volby
se liší od jejich rozhodování při reálném nákupu.
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V případě, že respondent bude v CBC striktně vyžadovat pouze určitou úroveň
atributu, v otázce volby bude (díky požadavku na minimální překrytí úrovní) zpra-
vidla pouze jedna alternativa představující respondentovu možnost pro výběr – ten
ji systematicky volí. Pokud danou úroveň atributu alternativy volby neobsahují, re-
spondent volí možnost „Žádná volba“. Otázky volby sestavené na základě pravidla
minimálního překrytí tak nedovolují odkrýt preference respondentů rozsáhleji než
k několika „povinným“ vlastnostem.

Johnson a Orme potvrdili hypotézu, že při sestavování otázek volby s mini-
málním překrytím respondenti věnují pozornost pouze několika málo atributovým
úrovním, přestože jich je v produktových konceptech obsaženo mnohem více [52].
Ve studii s 9 atributy zjistili, že 85 % voleb respondentů může být kompletně vysvět-
leno předpokladem, že každý respondent uvažuje přítomnost nebo absenci max. 4
atributových úrovní. Další CBC studie opět tuto hypotézu potvrdila, kde 80 % vo-
leb respondentů představovaly volby max. 3 atributových úrovní. Na základě tohoto
zjištění lze usuzovat na to, že se respondenti při metodě CBC vyjadřují mnohem
méně preferenčních informací, než se původně předpokládalo. Respondenti tedy při
nákupním rozhodování (CBC volbách) uplatňují „kompenzační“ model a zároveň
také produkují výsledky kompatibilní s jednoduchým „nekompenzačním“ modelem
[52], který však nemusí vždy platit plošně pro všechny respondenty a nelze tedy
usuzovat na to, že by byl proces volby až takto jednoduchý.

Cílem metody ACBC není efektivnější návrh otázek pro experiment volby, ale
získávat lepší data z voleb přiblížením otázek volby více skutečné nákupní situaci.
Hlavní cíle ACBC jsou:

• poskytnutí více stimulující zkušenosti, která podpoří zapojení respondentů
v dotazování lépe než CBC,
• lepší napodobení nákupní zkušenosti, která může zahrnovat nekompenzační i

kompenzační chování zákazníků,
• diagnostikovat širokou množinu produktových konceptů a zaměřit se pouze

na podmnožinu, která je zajímavá (relevantní) pro daného respondenta,
• poskytnout více preferenčních informací oproti CBC z daného počtu otázek

volby, ze kterých bude možný odhad individuálních part worth užitků.

ACBC dotazování obsahuje tři sekce: sekci BYO, sekci screening a sekci volby
(choice tournament). Tyto sekce po sobě následují, viz. obr. 4.5 a přizpůsobují pre-
zentované produktové koncepty v průběhu otázek volby užitku daného respondenta.
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Zdroj: JOHNSON, R. – ORME, B. K. A New Approach to Adaptive CBC.

Obrázek 4.5: ACBC sekce dotazování

4.2.5.1 Sekce BYO

Sekce BYO (build your own) respondentovi prezentuje kompletní množinu atri-
butů a jejich úrovní zahrnutých do šetření. Respondent v seznamu úrovní u kaž-
dého atributu volí nejpreferovanější úroveň. Ve výsledku této sekce respondent určí
koncept nejbližší svému ideálnímu produktovému konceptu. Respondenti zpravidla
BYO otázku okamžitě a bez velkého úsilí zodpovídají. V případě, že je u některých
z atributů předem zřejmé preferenční pořadí úrovní a je jasné, kterou úroveň re-
spondent ze seznamu zvolí, je možné takové atributy z BYO sekce vynechat. Tyto
vynechané atributy jsou dále přítomny v konceptech otázek následujících sekcí.

4.2.5.2 Sekce screening

Navazující částí dotazování na BYO je sekce screening – diagnostická sekce,
pro kterou je z respondentova BYO konceptu vygenerována množina produktových
konceptů (near-neighbor) nejvíce relevantních danému respondentovi. Algoritmus
generující sady produktových konceptů (maximálně ortogonálních množin) na zá-
kladě ideálního BYO konceptu [103] typicky generuje T (18–36) příbuzných konceptů
obsahující úplný rozsah atributových úrovní. Výsledný počet konceptů v sadě zá-
visí na množství atributů a jejich hladin obsažených ve studii. Tento algoritmus
proběhne pro každý z T konceptů přibližně v následujících krocích:

1. krok: Náhodně zvol celé číslo Ai z rozsahu Amin až Amax, které určuje, kolik
atributů v C0 bude modifikováno pro získání příbuzného konceptu C1.

2. krok: Náhodně vyber Ai prvků v C0, které budou modifikovány.
3. krok: Náhodně vyber úrovně pro atributy z kroku 2, které nejsou přítomny

v BYO konceptu.
4. krok: Zkontroluj, že vybraný koncept neobsahuje zakázaný pár úrovní a ne-
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duplikuje některý jiný předchozí respondentův koncept. V případě výskytu
duplikátu nebo detekce zakázaného páru koncept zruš a vrať se na krok 1.

C0 je vektor obsahující počet elementů rovný počtu atributů v sekci BYO. Po-
pisuje, které úrovně byly vybrány v BYO konceptu. Amin a Amax jsou explicitně
zadané parametry při tvorbě dotazování určující minimální a maximální počet po-
volených atributů konceptu pro modifikace.

Sada vygenerovaných konceptů je prezentována v otázkách zpravidla se 4–6 kon-
cepty a respondent u každého volí jednu ze dvou možných odpovědí (označí, zda je
daný produktový koncept pro něj v roli zákazníka přijatelný pro zakoupení, nebo
nikoliv). Z těchto „akceptačních“ odpovědí je možné pro každého respondenta od-
hadnout parametr kompenzačního modelu identifikující „práh užitku“, při kterém
je respondent ochoten přistoupit ke koupi. Práh užitku je možno využít pro simulaci
nákupních voleb.

Vzhledem k tomu, že zákazníci při nákupu obvykle postupují vylučovací meto-
dou a při svém výběru redukují množinu přípustných variant mezi kterými vybírají
výsledný produkt, je zde realizováno v rámci jednoduchého nekompenzačního mo-
delu tzv. cut-off pravidlo „musí být“ (must-have) a cut-off pravidlo „nesmí být“
(must-avoid) [45].

Must-have otázka se dotazuje na automaticky počítačem detekované atributové
úrovně vyskytující se ve všech konceptech, které respondent během předchozích
diagnostických kroků označil jako přijatelné pro koupi.

Must-avoid otázka se obdobně dotazuje respondenta na úrovně, které ACBC
systém detekoval jako nepřijatelné, tzn. tyto úrovně nebyly přítomny v žádném
produktovém konceptu označeném respondentem jako přijatelný pro koupi.

Must-have a must-avoid odpovědi tedy potvrzují atributové úrovně, které nejsou
kompenzační. V nadcházejících diagnostických sekcích je původní sada konceptů
modifikována tak, aby dále byly nabízeny respondentovi pouze koncepty obsahující
povinné úrovně a jsou vyřazeny koncepty obsahující nežádoucí atributové úrovně.

4.2.5.3 Sekce volby

Sekce volby (choice tournament section) je koncipována ve smyslu „experimentu
diskrétní volby“. Respondentům se v této sekci prezentují pouze ty produktové kon-
cepty, které byly v předchozí diagnostické sekci označené jako možnost pro koupi a
respondenti jsou tak dotazováni pouze na úzkou množinu jim relevantních produk-
tových alternativ. Každý produktový koncept, který je zvolen jako nejlepší v dané
otázce volby (zpravidla je prezentováno v otázce volby 3–5 konceptů), je přenesen
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do některé z následujících otázek volby a objeví se v množině dosud nezvažovaných
konceptů. Tento postup se opakuje, dokud nezůstane pouze jeden vítězný koncept.
Proces výběru nejlepšího produktového konceptu představuje t/2 výběrových otá-
zek, pro t přijatelných konceptů v sadě.

4.2.5.4 Upravený seznam atributů a hladin

I přes dostatečné výpočetní možnosti současných počítačů pro vypořádání se
s rozsáhlými objemy dat, výzkumníci varují před příliš rozsáhlými ACBC studiemi.
Většina ACBC studií zahrnuje v konceptech úplný výčet atributů a jejich hladin
obsažených ve studii. ACBC ale umožňuje přizpůsobit seznam atributů a hladin
v šetření každému respondentovi, což je výhodné zejména pro větší množství atri-
butů (např. >10). Pro tento účel je možné vytvořit upravený seznam atributů a
hladin, tzn. že respondent na začátku dotazování nejdříve vyřadí některé atributy
(u kterých je v analýze dále předpokládáno, že mají pro respondenta nulovou důleži-
tost a všechny jeho úrovně mají nulové part worth parametry), nebo vyřadí některé
úrovně, které jsou dále považovány za neakceptovatelné. Dosud však není zřejmý
vhodný způsob dotazování pro indikování, které atributy respondent považuje za
irelevantní pro své hodnocení [90] a které je možno následně vyřadit z atributového
seznamu. Zcela jasné také není, jakým způsobem se vhodně dotazovat na neakcepto-
vatelné úrovně. Pokud je úroveň vyřazena z respondentova atributového seznamu, je
potřeba indikovat, zda vynechaná úroveň má být považován za: „obecně podřadnou
vzhledem k ostatním zařazeným úrovním“ (ne nutně neakceptovatelná), „absolutně
neakceptovatelnou“, nebo „náhodně chybějící“ (kdy preference může být „dopočí-
tána“ z preferencí populace ostatních respondentů.)

4.2.5.5 Souhrnný cenový atribut

Speciální vlastností ACBC oproti jiným conjoint přístupům je možnost vytvo-
řit „souhrnný cenový atribut“ (summed price attribute). Klasický conjoint způsob
realizace cenového atributu v produktových konceptech zpravidla definuje 3–5 dis-
krétních úrovní uvažovaného rozsahu ceny (např. 2000 Kč, 5 000 Kč, 8 000 Kč)
a kombinuje je v konceptech s ostatními produktovými hladinami jako standardní
atribut. Tento způsob ale způsobuje, že některé koncepty obsahují i nerealistické
ceny (např. 8 000 Kč za low-end a 2 000 Kč za prémiový produkt) – prémiové
produkty s příliš nízkými cenami a low-endové produkty s nerealisticky vysokými
cenami. Respondenti mohou vnímat takové dotazování jako značně nerealistické.
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ACBC, při použití souhrnného cenového atributu, místo toho cenu konceptu se-
stavuje jako součet předem zadaného „cenového základu“ (společného pro všechny
produktové alternativy) a „přírůstkových (komponentních) cen“ jednotlivých atri-
butových úrovní obsažených v daném konceptu. Při generování sady konceptů pro
diagnostickou sekci se ceny konceptů generují náhodně s určitou předem zadanou
variabilitou od souhrnné ceny [103]. Všechny atributy by v konceptech měly být
vzájemně nezávislé pro efektivní odhad parametrů, avšak určitá korelace je akcep-
tovatelná výměnou za dosažení vysoké realističnosti a relevance hodnocených kon-
ceptů. Pro dosažení dostatečné míry nezávislosti cenového atributu na ostatních,
by měly být variace od souhrnné ceny v rozsahu alespoň -30 %+30 %. Tento roz-
sah obměny cen zadává výzkumník při návrhu ACBC v parametrech dotazování.
V průběhu dotazování mohou být respondentům potenciálně prezentovány tisíce
unikátních cen. Užitková funkce cenového atributu je při analýze odhadnuta buď
jako lineární, nebo jako nelineární funkce (např. log-lineární, part worth). Při využití
souhrnného cenového atributu je možné odhadnout cenu jako spojitou funkci.

4.2.5.6 Analýza dat

Analýza dat z ACBC sekcí může být provedena pomocí multinomického logi-
tového modelu. V sekci BYO každý respondent činní u každého atributu 1 volbu
atributové úrovně. Každá alternativa volby se tak skládá pouze z 1 úrovně a její
související ceny. Sekce screening poskytuje jednu volbu pro každou produktovou
alternativu tak, že respondent volí alternativu vzhledem ke konstantní alternativě
představující práh akceptace. Sekce volby představuje t/2 voleb pro t přijatelných
konceptů v případě trojic konceptů v otázkách volby [52].

Odhad part worth parametrů užitku může být v ACBC proveden prostřednic-
tvím HB (hierarchical bayes) procedury, ve které chceme odhadnout part worth
parametry pro každého respondenta ve vektoru β, střední hodnotu part worth pa-
rametrů všech respondentů ve vektoru α, rozptyl a kovariance pro parametry re-
spondentů v matici D.

Hierarchický model má dvě úrovně: „horní“ a „spodní“ úroveň. V horní úrovni
předpokládáme, že vektory parametrů užitku individuálních respondentů β pochází
z vícerozměrného normálního rozdělení

β ∼ N(α,D) (4.2.22)

Ve spodní úrovni předpokládáme logitový model pro každého respondenta, kde
užitek každé alternativy je vyjádřen jako součet užitků jejích atributových úrovní.
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Pravděpodobnost P , že respondent n vybere ze sady q určitou alternativu m je
rovna:

P (n)(m|q) = exp (xqmβ(n))
M∑
i=1

exp (xqiβ(n))
(4.2.23)

HB procedura odhaduje parametry β, α aD prostřednictvím MCMC (Markov
chain Monte Carlo) iteračního procesu [3, 102]. Tento proces je poměrně robustní a
jeho výsledek nezávisí na počátečních hodnotách. Proces začíná inicializačním od-
hadem β pro každého respondenta. Inicializační odhad je realizován jako četnost, se
kterou byla každá atributová úroveň přítomna ve vybraných konceptech ku četnosti,
se kterou byla atributová úroveň přítomna ve všech konceptech v sadě q. Počáteční
odhad α je pro všechny vektorové elementy 0 a pro D je zadán jednotkový rozptyl
a nulové kovariance (konzervativní přístup má obvykle nastaven parametry β, α a
D na hodnotu 0).

Opakující se algoritmus pro každý krok je:
1. krok: Na základě současných odhadů β a D odhadni vektor α jako střední

hodnotu rozdělení. Předpokládáme, že vektor α je distribuován s normálním
rozdělením se střední hodnotou rovnou průměru β a s kovarianční maticí
D
n
, kde n je počet respondentů. Nový odhad α je náhodně vybrán z tohoto

vícerozměrného normálního rozdělení.
2. krok: Na základě současných odhadů β a α náhodně zvol nový odhad matice

kovariancí D z inverzního Wishartova rozdělení.
3. krok: Na základě současných odhadů α a D odhadni nový vektor βnew pro

každého respondenta i.
Náhodný výběr vektorů z vícerozměrného normálního rozdělení se specifiko-

vanou střední hodnotou a kovariancemi je možno realizovat tak, že matice D je
dekomponována25 na součin D = TT ′, kde T je spodní triangulární matice. Pokud
budeme uvažovat vektor u a další vektor v = Tu, kde vektor u obsahuje nezávislé
elementy náhodně vybrané z normálního rozdělení se střední hodnotou 0 a rozpty-
lem 1, tak pro velké n 1

n

∑
n uu

′ se blíží k jednotkové matici a 1
n

∑
n vv

′ se blíží k D,
jak je ukázáno ve vztahu 4.2.24 [102].

1/n
∑
n

vv′ = 1/n
∑
n

Tuu′T ′ = T (1/n
∑
n

uu′)T ′ ⇒ TT ′ = D (4.2.24)

kde symbol⇒ znamená „blíží se“. Náhodný výběr vektoru z vícerozměrného normál-
ního rozdělení se střední hodnotou α a kovarianční maticí D je získán vynásobením

25Algoritmus tohoto rozkladu je znám jako tzv. Choleského dekompozice matice.
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dekomponované matice T vektorem u s nezávislými normálními odchylkami. Vektor
α+ Tu je pak distribuován v souladu s normálním rozdělením se střední hodnotou
α a kovarianční maticí D.

Kovarianční matice D je v kroku 2 odhadnuta na základě apriorního odhadu
D který je roven jednotkové matici řádu p, kde p označuje počet odhadovaných
parametrů. Nejdříve je určena matice H, která kombinuje apriorní informaci se
současnými odhady α a βi.

H = pI +
∑
n

(α− βi)(α− βi)′ (4.2.25)

Dále je určena inverzní matice H−1 a její Choleského dekompozice.

H−1 = TT ′ (4.2.26)

Po té je generováno N = n + p vektorů s nezávislými náhodnými hodnotami s nu-
lovou střední hodnotou a jednotkovým rozptylem.

S =
∑
N

(Tui)(Tui)′ (4.2.27)

kde D je rovna S−1.

V každém z kroků HB algoritmus znovu odhadne jeden ze tří parametrů β, α
a D, přičemž vždy vychází ze zbývajících dvou. Tento přístup se nazývá Gibbsovo
vzorkování, který konverguje ke správnému rozdělení těchto tří parametrů [102].
Jiný název pro tuto proceduru je MCMC (Monte Carlo Markov Chain).

Algoritmus je opakován v počtu několika desítek tisíc iterací, které lze rozdělit
do dvou skupin. Prvních několik tisíc iterací je využito pro dosažení konvergence
s tím, že následné iterace stále upřesňují odhad. Druhá skupina obsahuje zbývajících
několik tisíc iterací, které jsou uloženy pro pozdější analýzu a pro vytvoření odhadu
vektorů β, α a D. Na rozdíl od klasických statistických metod, následné iterace
nekonvergují k jednotnému bodovému odhadu pro každý part worth parametr, ale
po konvergenci se odhady v následujících iteracích pohybují náhodně, čímž reflektují
určité množství nejistoty, která se v takovýchto odhadech vyskytuje. To je zřejmé
z obr. 4.6. Part worth parametry užitku jsou ve výsledku určeny jako bodový odhad
získaný jako průměr individuálních vektorů β z druhé skupiny iterací, která jich
obsahuje dalších několik tisíc. Následné hodnoty β v jednotlivých iteracích jsou
odhadovány pomocí Metropolis-Hasting algoritmu, který celý proces charakterizuje
Bayesovskou povahou.
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Zdroj: vlastní

Obrázek 4.6: HB odhad part worth parametrů

Předpokládejme, že βold a βnew představují předcházející a následný individuální
odhad, kde vektor βnew vznikl přidáním malých náhodných odchylek d k βold s nulo-
vou střední hodnotou a kovarianční maticí proporcionální k D, tedy βnew = βold+d.
Využitím logistického modelu 4.2.23 můžeme z vektoru β spočítat pravděpodobnost
výskytu množiny voleb u každého respondenta.

LL(n) =
Q∑
q=1

M∑
m=1

y(n)
qm(P (n)

qm ) (4.2.28)

V souladu s hierarchickým modelem pocházejí individuální vektory β z více-
rozměrného normálního rozdělení se střední hodnotou α a kovarianční maticí D.
Využitím funkce relativní hustoty pravděpodobnosti můžeme spočítat pravděpo-
dobnost pnew a pold toho, že parametry βold a βnew budou náhodně vybrány z tohoto
rozdělení.

p(β1, β2, . . . , βk) = e−
1
2 (β−α)′D−1(β−α) (4.2.29)

Nyní můžeme spočítat poměry r posteriózních pravděpodobností, které jsou
v souladu s Bayesovským pravidlem.

r = (LLnew × pnew)
(LLold × pold)

(4.2.30)

Pokud je poměr r větší než 1, nový odhad βnew je přijatý, protože má vyšší
posteriózní pravděpodobnost, než byl v předchozím kroku. Pokud je r menší než 1,
je přijat vektor βnew pro další iterační krok s pravděpodobností rovnou r.

Pokud jsou respondentovy volby odhadnuty těsně, jeho parametry βi závisí pře-
vážně na jeho vlastních datech a jsou méně ovlivněny distribucí parametrů populace
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ostatních respondentů. V případě, že je těsnost malá, tak odhad parametrů indivi-
duálního respondenta závisí více na distribuci parametrů ostatních respondentů a
je méně ovlivněn vlastními daty [56].

Generická HB procedura neanalyzuje samostatně jednotlivé sekce ACBC dota-
zování a zjednodušuje analýzu opominutím teoreticky možných rozdílů v rozsazích
ve třech ACBC sekcích. Sofistikovanější HB algoritmus navrhl Otter [93], který
samostatně modeluje rozsahy jednotlivých ACBC sekcí. Během provedených expe-
rimentů však zjistil, že obecná HB procedura dosahuje téměř stejných výsledků,
jako jeho nově navržený pokročilý HB model.

Jako další dostupnou ACBC publikaci lze uvést článek [18] autorů Charles E.
Cunninghama, Ken Deala a Yvonne Chena, kteří přezkoumávají uskutečněné ACBC
studie v oblastech spotřební elektroniky, nákupů domácností, osobních počítačů,
automobilů, rychlého občerstvení, mobilních telefonů, petrochemických produktů a
zboží dlouhodobé spotřeby.



Kapitola 5

Aplikace conjoint analýzy

Tato kapitola je zaměřena na aplikaci vybraných matematicko-statistických me-
tod, sestavení parametrického modelu využitelného pro predikci nákupních voleb
a další marketingové analýzy preferencí zákazníků. Preferenční data byla získána
při experimentálním dotazování prostřednictvím teoretických více atributových pro-
duktových stimulů. Cílem experimentu bylo formulovat tržní preferenční (volební)
model zákazníků a analyzovat jejich nákupní rozhodování na reálném příkladě –
„při nákupu telefonního tarifu mobilního operátora v České republice“.

Tato marketingová studie částečné navazuje na předchozí conjoint experiment
s tradiční FPCA metodou1 [39]. Zjištění této předchozí studie ukázala, že i přes
velmi robustní výsledky FPCA metody je její hodnocení úplné sady konceptů pro
respondenty značně obtížné a náročné – každý respondent vždy hodnotí kompletní
(ortogonálně) konstruovanou množinu konceptů, každý s úplným rozsahem atributů
studie. Druhým důležitým omezením FPCA se potvrdil být relativně malý počet
zahrnutelných atributů – respondenti nejsou při dotazování schopni komplexnější
koncepty vnímat v potřebném detailu a relevantně je preferenčně hodnotit (v našem
případě hodnotili na kvantitativních stupních 0-9). I přesto, že se v této studii jed-
nalo o technologicky vyspělý produkt, který je typický několika desítkami atributů
různých typů, v FPCA mohl být koncept mobilního telefonu charakterizován max.
6-ti různými vlastnostmi. Takto zjednodušený koncept měl zpětně vliv na vnímanou
realističnost produktových stimulů. Volba podstatných atributů studie důležitých
pro rozhodování zákazníka se ukázala být klíčovou pro získání kvalitních výsledků
z analýzy.

V nadcházející conjoint studii bylo naším cílem aplikovat vhodnou conjoint me-
1Conjoint analýza pro návrh optimálního produktového konceptu na trhu mobilních telefonů

(6 atributů, každý se 3 úrovněmi).
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todu, která se s uvedenými omezeními FPCA metody dokáže vypořádat, avšak
poskytne obdobné možnosti pro analýzu preferencí produktu jako předchozí me-
toda. Po přezkoumání a srovnání vlastností dostupných conjoint modelů i ostatních
metod využitelných při výzkumu trhu v předchozích kapitolách lze pro komplexní
produkty s více než 8 atributy využít ACBC přístup.

ACBC [18, 52, 103] představuje moderní a metodologicky pokročilý marke-
tingový nástroj pro odkrývání vzorců chování respondentů na základě „webového“
dotazování. Adaptivní způsob sestavování konceptů ACBC vychází z předchozích
přístupů CBC a ACA a byl navržen tak, aby zprostředkoval více upoutávající pro-
ces dotazování, který respondentům zjednoduší proces zvažování konceptů a vyja-
dřování preferencí a zároveň poskytne více informací než předchozí CBC, které je
v tomto ohledu jen málo efektivní. Celý proces sběru preferenčních informací pro-
bíhá intuitivním způsobem v rozhodovacích scénářích, obdobných, jako při reálném
nákupu. Dotazovací proces vychází z ideálního produktového BYO konceptu a za-
měřuje se na hodnocení pouze relevantních produktů danému respondentovi v sérii
teoretických situací, ve kterých se zjišťují nákupní volby produktových konceptů
blízkých respondentovu ideálnímu konceptu. Na základě pravděpodobnostního mo-
delu ACBC analyzuje nákupní rozhodování respondentů a z odhadnutých parame-
trů pravděpodobnostního MNL/HB modelu dokáže přímo předpovědět tržní podíly
zákaznických preferencí (teoretické tržní podíly voleb produktů/značek), pravděpo-
dobnosti nákupních rozhodnutí (koupě/volby) libovolného produktového konceptu,
nebo definovat optimální produkt na základě maximalizace funkcí užitku, podílu
preferencí, pravděpodobnosti koupě, ziskovosti produktu, resp. minima vynalože-
ných nákladů na produkt. ACBC zároveň stanovuje parametrické preferenční mo-
dely prostřednictvím nezávislých užitkových funkcí pro každý atribut (komponentu
užitku), které se dají vzájemně kombinovat pro určení celkového užitku jakéhokoliv
produktového konceptu sestaveného z atributů studie, což představuje hlavní vý-
hodu conjoint metod oproti ostatním přístupům. ACBC navíc umožňuje zahrnout
nadstandardní počet atributů (6-15). Vzhledem k důkladnému způsobu dotazování,
při němž dochází k adaptování konceptů danému respondentovi, sice vyžaduje oproti
CBC delší čas respondenta na dokončení šetření, na druhou stranu umožňuje určit
preferenční modely na individuální úrovni každého respondenta, což představuje
značnou výhodu pro virtuální testování tržního chování. ACBC metoda je zároveň
využitelná i při relativně malém počtu respondentů (>100). Další speciální vlast-
ností ACBC je současné uplatňování kompenzačních (trade-off) i nekompenzačních
(cut-off) pravidel v průběhu dotazování.
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Kompenzační rozhodování respondenta představuje kompromisy, které činní
mezi danými atributovými úrovněmi konceptu. Koncept pro respondenta předsta-
vuje kombinaci atributových úrovní, které hodnotí celkovou hodnotou preference,
resp. se rozhodne v rámci skupiny nabídnutých produktů pro určitou kombinaci
atributových hladin, která pro daného respondenta představuje maximální užitek
produktu, přičemž malý užitek úrovně jednoho atributu může být kompenzován
vysokým užitkem jiného atributu v rámci daného produktového konceptu (celkový
užitek produktu je dán součtem dílčích užitků jeho komponent).

Nekompenzační rozhodování představuje jednoduchá pravidla dvojího druhu
– „povinné“ (must-have) a „nežádoucí“ (must-avoid) produktové vlastnosti. ACBC
tato rozhodnutí (pravidla) zjišťuje v adaptivním procesu a na jejich základě při-
způsobuje v průběhu dotazování nabízené koncepty zahrnuté v rozhodovacích scé-
nářích2 preferencím jednotlivých respondentů. ACBC navíc zjednodušuje respon-
dentům hodnocení tím, že některé úrovně atributů mohou být v rozhodovacích
scénářích buď ukotveny, vyloučeny nebo určeny maximální a minimální akceptova-
telné úrovně atributů daným respondentem. Každý respondent tedy v dotazování
nehodnotí úplnou sadu konceptů, ale pouze sadu s koncepty, které jsou relevantní
jeho rozhodovacímu prostoru. To umožňuje zapojit více atributů do conjoint stu-
die. ACBC adaptivním dotazováním zvyšuje kvalitu a relevantnost získávaných in-
formací i angažovanost respondenta při vyjadřování nákupních rozhodnutí tím, že
hodnotí pouze koncepty, které odpovídají jeho nákupnímu zájmu.

Výše popsané vlastnosti ACBC vedly k rozhodnutí vytvořit zamýšlenou conjoint
studii právě využitím ACBC metody.

5.1 ACBC experiment

ACBC experiment byl vykonán formou internetového dotazování3 se zaměřením
se na analýzu nákupního chování a rozhodování respondentů v roli zákazníků na trhu
mobilních telefonních tarifů. Skupina respondentů primárně zahrnovala univerzitní
studenty. Na návrhu ACBC experimentu, jeho průběhu i analýze preferenčních dat
bylo možno ověřit, jakým způsobem lze teoretický model conjoint analýzy využít
v praktických úlohách. Zároveň byly zjištěny možnosti a omezení této metody pro
využívání v marketingovém výzkumu.

2Rozhodovací scénáře představují jednotlivé otázky volby s několika produktovými koncepty.
3Sběr i analýza dat byly uskutečněny programem SSI Web od společnosti Sawtooth Software,

která pro tento účel poskytla grant na licence souvisejících softwarových modulů.
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V následující kapitole je předveden postup návrhu ACBC studie, vyvozena a
v navazujících statistických analýzách interpretována zjištění z šetření. Doporučení
jsou směřována k potenciálnímu využití ACBC i ostatních conjoint metod při ná-
vrhu optimálních produktových vlastností pro daný trh (resp. segment). Je sestaven
matematický model nákupního chování spotřebitele v rámci definovaných tržních
scénářů pro predikci nákupních voleb, které vycházejí z reálné situace na trhu mo-
bilních operátorů v ČR.

Následující kroky ACBC experimentu zahrnují:
1. návrh conjoint studie,
2. vlastní dotazování a sběr dat,
3. navazující frekvenční analýzu voleb respondentů v jednotlivých ACBC sekcích,
4. sérii simulačních scénářů v několika tržních situacích,
5. stanovení cenové citlivosti pro určité produkty/značky,
6. určení optimálních produktů pro daný trh,
7. segmentaci respondentů na základě vnímaného užitku,
8. odhad funkcí užitku pro definované atributy v jednotlivých segmentech a
9. určení tržních podílů tarifů základního scénáře v těchto segmentech.

5.2 Definování atributů a hladin conjoint studie

Určení podstatných atributů pro nákupní rozhodování respondentů je klíčovým
krokem každé conjoint studie. Pro zjištění relevantních informací studie je vhodné
provést určitý typ předvýzkumu4 s malým počtem respondentů (např. focus group,
osobní interview). Pro tento účel je navrženo dvoustupňové elektronické dotazování,
které aplikovalo typické vlastnosti tzv. „Kano modelu“ [10, 60, 98].

5.2.1 Specifikace relevantních atributů

Záměrem první části dotazování bylo zjistit, které atributy je vhodné zařadit
do conjoint modelu. Vzhledem k tomu, že při uplatnění přímých otázek na motivy
koupě a potřeby zákazníků respondenti obvykle vyjadřují pouze svá ustanovená
vnímání, vědomé postoje a preference, tak zpravidla nelze tímto způsobem odkrýt
nevědomé motivy, které se významně účastní na formování jejich výsledného ná-
kupního rozhodnutí.

4V praxi se zpravidla provádí pravidelný monitorovací výzkum [111].
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5.2.1.1 Identifikace požadavků

Pro určení požadavků nepřímým způsobem byly položeny v osobním interview
následující (otevřené) otázky malé skupině respondentů, kteří své odpovědi vyjádřili
prostřednictvím papírových dotazníků:

1. Jaké se Vám vybaví asociace při používání služeb vašeho mobilního operátora?
2. Jaké problémy/nedostatky si vybavíte v souvislosti se službami, které nabízí váš

mobilní operátor?
3. Jaká kritéria berete v úvahu při volbě mobilního operátora?
4. Jaké nové služby byste přivítali od mobilního operátora, případně co byste na

stávajících službách změnili?

• Odpovědi na první otázku sice bývají často nejasné a vágní, ale umožňují
detekovat percepce respondentů vzhledem k danému produktu.
• Druhá otázka specifikuje nové požadavky na daný produkt, které nemusely

být předtím mobilnímu operátorovi zřejmé.
• Třetí otázka by měla zahrnovat hlavně jednodimenzionální (výkonnostní, li-

neární) požadavky na produkt.
• Čtvrtá otázka evokuje odpovědi ohledně očekávání respondentů, tzn. již známé

požadavky, které se ale dosud mobilním operátorům nedaří patřičně naplňo-
vat.

První část dotazování5 se zúčastnilo celkem 38 studentů z bakalářského studij-
ního předmětu Marketingový výzkum. Odpovědi byly dle očekávání značně hete-
rogenní. Četnosti odpovědí na výše uvedené otázky, agregované na základě jejich
společného významu, jsou uvedeny v tab.6 5.1.

Jasně dominujícími (nejčastějšími) kritérii ve všech všeobecných otázkách byla
„cena služeb“ a „dostupnost služeb“ (hovory, SMS, data), což je s velkou pravdě-
podobností dáno dlouhodobou medializací příprav tendru nového operátora a pou-
kazováním na vyšší ceny mobilních služeb na českém trhu oproti průměru v zemích
EU [121]. Tato kritéria byla vědomě stanovena většinou respondentů jako důležitá
pro rozhodování se při výběru tarifu mobilního operátora.

5.2.1.2 Klasifikace vybraných požadavků

Do druhé fáze dotazování bylo na základě odpovědí z první fáze vybráno 7
atributů:

5Předšetření proběhlo v listopadu 2011.
6Odpovědi s četností 1× jsou uvedeny bez četnosti.
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Tabulka 5.1: Četnosti odpovědí pro identifikaci požadavků na tarify

Jaké asociace se Vám vybaví při používání služeb vašeho mobilního operátora?
13× vysoká cena hovoru a SMS bubliny ve vodě staré technologie
11× dostupnost signálu, spolehl. dobíjecí karta široká nabídka telefonů
8× 3G mobilní internet kačenky telefonování bez starání
5× kvalitní zákaznický servis malá orientace na zákazníka se o náklady
4× výhodné ceny malý kontakt s operátorem vtipné reklamy
3× zvýhodněné akce neinformovanost
3× SMS obtěžující telefonáty/obch. sdělení
3× volání platba za služby o kterých nevím
3× výhodný studentský tarif problém
3× zákaznická linka rychle řešící problémy
2× komunikace samovolné změny tarifu
2× mnoho tarifů spojení s přáteli a rodinou
2× online vyúčtování sponzor reprezentace ČR

Jaké problémy/nedostatky si vybavíte v souvislosti se službami, které nabízí váš
mobilní operátor?
17× vysoká cena volání drahé neomezené tarify
16× slabý signál(metro,vlaky,budovy)/3G pokrytí chyby lidského faktoru
15× nízký FUP/drahý internet internet v samostatném balíčku
8× reklamní SMS/telefonáty málo detailní informace o tarifech
5× minutová tarifikace málo dotovaných smartphonů
4× neochotný/nedostupný help desk málo kontaktních míst
4× dlouhé reakce na problémy neochota uzavřít smlouvu na míru
4× vysoké ceny roamingu obtížný přístup na WAP/internet
2× špatná internetová samoobsluha zpoždění zpráv při nedostupnosti
2× nefunkční služby zdarma
2× chyby ve vyúčtování
2× poplatky za změnu tarifu
2× špatné informace o bonusech/ztráta

Jaká kritéria berete v úvahu při volbě mobilního operátora?
31× cena minuty hovoru barevné schéma
26× cena SMS dostupnost služeb
23× cena internetu chyby ve vyúčtování
20× pokrytí 3G signálem image
7× doporučení známých/jiných zákazníků kvalitní webový portál pro správu účtu
6× kvalita a šíře poskytovaných služeb online platby kartou
5× výhodné balíčky a akce penále
5× studentský tarif poplatek za zrušení smlouvy
4× možnost přizpůsobení tarifu na míru přeposílání e-mailů pomocí SMS
4× nabídka dotovaných telefonů služby zdarma
4× zvýhodnění hovoru/SMS na určitá čísla/v rámci síti operátora srovnání ceny hovoru kredit/paušál
3× zákaznický servis tarifikace
2× změna tarifu zdarma technologické vybavení operátora
2× volání zdarma po 18 hodině značku
2× zasílání SMS z internetu
2× jednoduché a přehledné tarify
2× výhodnost roamningu/volání do zahraničí
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Jaké nové služby byste přivítali od mobilního operátora, případně co byste na stáva-
jících službách změnili?

9× levnější data lepší zákaznický servis
8× levnější hovory mobilní email
6× levnější SMS neomezený tarif
6× neomezený/vyšší datový limit FUP potvrzení přečtení SMS
5× tarifikace 1:1 tarif bez internetu a MMS - jen hovory a SMS
5× lepší pokrytí rychlým internetem tarif s internetem s možností příjmu SMS a hovorů
4× zdarma několik MB dat účtování internetu podle dnů např. 10 Kč/den
3× lepší přehlednost tarifů a výpočtu ceny hovoru a SMS větší nabídka tarifů
2× rychlejší mobilní internet více služeb mobilního internetu
2× více a levnější dotované telefony v nabídce více tarifů pro mobilní internet
2× i-banking v mobilu více volných čísel
2× SMS platby volání do všech sítí za stejnou cenu
2× výhodnější studentský tarif volání za $1 denně komukoliv
2× tarif na míru volná čísla i mimo síť
2× věrnostní programy výběr státu kam by byly hovory levnější
2× online účet - rychlý webový portál výhodnější kreditové služby
Zdroj: vlastní

1. mezinárodní roaming
2. široká nabídka dotovaných telefonů
3. posílání a příjem MMS zpráv
4. volná volání na vybraná čísla v rámci sítě operátora
5. připojení k vysokorychlostnímu (3G) internetu
6. výhodná volání v rámci tarifu mimo špičku
7. nabídka slevových balíčků SMS

Dílčím cílem je ověřit hypotézu, že těchto 7 atributů není podstatných pro ná-
kupní rozhodování, a tedy pro zařazení jako popisných charakteristik v konceptech
tarifů. Tyto vybrané atributy budou v následujícím šetření klasifikovány na základě
jejich charakteru do jedné ze 3 kategorií Kano modelu:

Povinný atribut – M (must-have) základní (prahový) atribut, který při špat-
ném plnění „nadproporcionálně“ působí na nespokojenost zákazníka. Tato vlastnost
„musí být“ v produktu automaticky zahrnuta, je latentní a při jejím plnění je po-
važována za samozřejmou, tzn. přímo nepůsobí na spokojenost zákazníka.

Jednodimenzionální atribut – O (one-dimensional) výkon tohoto atributu
působí proporcionálně na spokojenost uživatele v závislosti na míře jeho plnění. Ab-
sence tohoto atributu redukuje spokojenost. Většina atributů, které si respondenti
sami uvědomují, spadá do této kategorie „vědomých“ požadavků a zpravidla k nim
vztahují i svá nákupní rozhodnutí – s vyšším výkonem atributů se u zákazníků
objevuje i vyšší ochota zaplatit vyšší cenu za produkt.
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Atraktivní atribut – A (attractive) jedná se skrytý (latentní) atribut, který
zákazník vědomě v produktu neočekává. Při absenci A atributu zákazník necítí
nespokojenost. Pokud se ale v produktu vyskytuje, může působit nadproporcionálně
na spokojenost zákazníka za předpokladu splnění všech povinných atributů. Tento
atribut naplňuje skryté potřeby a může poskytnou konkurenční výhodu.

Ostatní typy atributů Q (questionable), R (reverse), I (indifferent) by neměly
významně působit na rozhodování zákazníků a v Kano modelu nejsou klasifikovány.

V druhé fázi předšetření byl zvolen nepřímý způsob elektronického dotazování.
Pro každý atribut byla položena:
• dvoudimenzionální otázka týkající se absence, resp. přítomnosti daného atri-

butu v tarifu,
• jednodimenzionální otázka na vnímanou spokojenost s daným atributem,
• jednodimenzionální otázka na vnímanou důležitost daného atributu.

Např. dvou dimenzionální otázka na absenci/presenci mezinárodního roamingu
v konceptu tarifu:

Jak hodnotíte, když Váš telefonní tarif umožňuje mezinárodní roaming?
2 je to vynikající
2 musí to tak být
2 je mi to jedno
2 lze to vydržet
2 je to velký problém

Jak hodnotíte, když Váš telefonní tarif neumožňuje mezinárodní roaming?
2 je to vynikající
2 musí to tak být
2 je mi to jedno
2 lze to vydržet
2 je to velký problém

Získané párové odpovědi pro každý atribut byly na základě klasifikační matice
v tab. 5.2 klasifikovány do 6 různých skupin, přičemž vypovídajícími o účincích
atributu na rozhodování zákazníka jsou primárně 3 skupiny (A, M, O). Ostatní 3
kategorie (indiferentní – I, reverzní – R a nejasné – Q) jsou určeny především pro
detekci neplatných odpovědí respondentů.

Četnosti kategorií atributů zařazených do 6 kategorií jsou pro 38 respondentů
uvedeny v tab. 5.3, ve které se nevyskytla žádná nejasná odpověď Q a jen minimum
reverzních I odpovědí (max. 2).

Extrémní hodnoty četnosti zařazení do kategorií jsou určujícími pro povahu
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Tabulka 5.2: Klasifikace pro kombinace odpovědí dvoudimenzionálních otázek

Atributy → dysfunkční dimenze
↓ funkční dimenze vynikající musí být neutrální nevadí nesmí být

vynikající Q A A A O
musí být R I I I M
neutrální R I I I M
nevadí R I I I M

nesmí být R R R R Q
Zdroj: KANO, K. H. – HINTERHÜBER, H. H. – BAILON, F. – aj. How to

delight your customers. 1984.

Tabulka 5.3: Klasifikace atributů do kategorií

Kategorie (počet zařazení)

Atribut A I M O Q R max.

Mezinárodní roaming 3 14 18 2 0 1 M
Nabídka slevových balíčků SMS 19 15 1 3 0 A
Posílání a příjem MMS zpráv 8 21 8 1 0 I
Připojení k vysokorychlostnímu (3G) internetu 11 8 8 11 0 A,O
Široká nabídka dotovaných telefonů 11 23 1 1 0 2 I
Volná volání na vybraná čísla v rámci sítě operát. 22 10 1 5 0 A
Výhodná volání v rámci tarifu mimo špičku 9 25 2 1 0 1 I
Zdroj: vlastní

každého hodnoceného atributu. Zpravidla všechny atributy nabývají dominantních
hodnot v určité kategorii (popř. v kombinaci s indiferentní kategorií). Pouze atri-
but „připojení k 3G internetu“ má relativně k ostatním atributům nesourodé za-
řazení napříč kategoriemi. Tato nejednotnost poukazuje na rozdílné vnímání atri-
butu „data“ skupinou respondentů. Hlavními zjištěnými kategoriemi tohoto atri-
butu jsou atraktivní A a jednodimenzionální O kategorie. Skupina respondentů
vnímající tento atribut jako A vědomě v tarifu „data“ nevyžaduje, avšak pokud bu-
dou v jejich tarifu „data“ zahrnuta, bude významně působit na jejich spokojenost
v průběhu používání tarifu. Skupina vnímající tento atribut jako O kategorii prav-
děpodobně má s datovým tarifem vlastní zkušenost a klade důraz na objem dat
(výkonnost) této charakteristiky tarifu. Významná část respondentů také vnímá
tento atribut jako M a v telefonním tarifu ho považuje za nutný. Atribut „meziná-
rodní roaming“ vyšel jako M, tedy při jeho přítomnosti v tarifu příliš nepůsobí na
spokojenost při používání produktu, ale bez jeho přítomnosti v tarifu by byla velká
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část respondentů značně nespokojena. Nejčastěji u vybraných atributů dominovala
atraktivní kategorie A, která sice není respondenty při nákupním rozhodování expli-
citně vyžadována, avšak může silně působit na skryté potřeby – na spokojenost při
používání produktu („nabídka slevových balíčků SMS“, „volná volání na vybraná
čísla v rámci sítě operátora“) a na budoucí hodnocení atributů. Dva atributy jsou
v kategorii indiferentní („posílání a příjem MMS zpráv“, „výhodná volání v rámci
tarifu mimo špičku“) u nichž není zřejmý přímý vliv na nákupní rozhodování.

Současně s dvoudimenzionálními otázkami byly pokládány jednodimenzionální
otázky pro zjišťování stupně aktuálního plnění daného atributu v tarifu respondenta
(tab. 5.4) a na závěr dotazování také otázky na důležitosti atributů.

Tabulka 5.4: Zjišťování stupně aktuálního plnění

Jak jste spokojen/a s možnostmi mezinárodního roamingu?

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
netýká se velmi velmi
mě to nespokojen spokojen

Odpovědi respondentů byly vyjadřovány na 7-bodových hodnotících stupnicích
(1-7). U každé hodnotící stupnice byla přidána i jedna možnost pro případ, že re-
spondent nemá s daným atributem zkušenost. Otázky na důležitost byly pokládány
pro všechny atributy v rámci jedné sekce na konci dotazování – respondenti své od-
povědi opět vyjadřovali na hodnotících stupnicích (1-7). Získané důležitosti atributů
nebyly v další analýze aplikovány.

Frekvenční analýza „četností zařazení“ do kategorií nám poskytuje pouze při-
bližnou kvantitativní interpretaci výsledků klasifikace. Pro souhrnné vyjádření byl
vypočítán tzv. „celkový koeficient spokojenosti“ TCS, který je uveden ve vztahu
5.2.1. CS koeficient spokojenosti [98] vyjadřuje rozsah spokojenosti, kterou zákaz-
ník pociťuje, pokud je požadavek atributem splněn, DS koeficient nespokojenosti
vyjadřuje opak. TCS představuje souhrnný koeficient, u něhož kladné znaménko
indikuje, že se celkově jedná více o zákaznickou spokojenost, resp. záporné indikuje
zákaznickou nespokojenost s daným atributem v produktovém konceptu.

CS = A+O

A+O + I +M
DS = O +M

A+O + I +M
(5.2.1)

TCS = CS +DS = A−M
A+O + I +M

(5.2.2)
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kde A, O, I, M jsou četnosti klasifikací atributů do kategorií a TCS je celkový
koeficient spokojenosti. Velikost koeficientu vyjadřuje procentuální přesah (A−M)
vzhledem k celkovému počtu klasifikací. Koeficient spokojenosti TCS je společně
s průměrnou aktuální hodnotou plnění pro daný atribut zobrazen ve dvou dimen-
zionálním souřadnicovém systému na obr. 5.2. Percepční mapa atributů určená na
základě CS a DS koeficientů je na obr. 5.1.

Na základě zjištění Kano modelu může být většina testovaných atributů vy-
nechána z konceptů tarifu conjoint dotazování. Převážná většina atributů vychází
v kategoriích „atraktivní“ a „indiferentní“, které nemají přímý vliv na nákupní roz-
hodování zákazníka.

Poměrně nejednoznačně vnímaným atributem vyšel „3G internet“. Zastoupení
kategorií tohoto atributu naznačuje, že je vhodné zahrnout tento atribut v konceptu
telefonního tarifu – jedná se o „jedno dimenzionální“ výkonový typ atributu, který
bude klíčovým při nákupním rozhodování zákazníků pro telefonní tarif.

5.2.2 Atributy zařazené do ACBC experimentu

Provedená analýza výsledků předšetření umožnila odkrýt charakter daných atri-
butů a určit, které z těchto atributů budou hrát významnou roli při nákupním roz-
hodování zákazníků. Z těchto výsledků, v kombinaci s informacemi z dostupných
zdrojů a aktuálních nabídek tří mobilních operátorů, byla pro ACBC studii defino-
vána množina 7 produktových atributů s celkem 23 úrovněmi, které jsou uvedeny
v tab. 5.5.

Mezi tyto atributy byly záměrně zařazeny i dva atributy z atraktivní kategorie,
a sice „volná volání na vybraná čísla v rámci sítě operátora“ a „nabídka slevových
balíčků SMS“ (vyjádřených stručněji), u kterých byla prostřednictvím conjoint ex-
perimentu ověřena hypotézu, že tyto atributy nemají významný vliv na rozhodování
zákazníků.

U jednotlivých atributů byly zvoleny úrovně na základě analýzy jednotkových
cen služeb operátorů v ČR z internetových nabídek v listopadu 20117. Ceny jed-
notlivých komponent tarifu (uvedeny v závorce u jednotlivých atributových hladin)
byly nastaveny mírně nižší, než by v součtu dané konfigurace vycházely v nabíd-
kách operátorů. Tím bylo reflektováno blížící se vánoční období, kdy se dají před-
pokládat předvánoční akce s výhodnějšími cenami (což se také potvrdilo) a také

7Jednotkové ceny služeb byly u všech 3 stávajících GSM operátorů obdobné – tarify v různých
cenových hladinách mezi operátory se zároveň vzájemně lišily i jiným množstvím nabízené mobilní
služby (hovory, internet, data).
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Obrázek 5.1: Klasifikace atributů Kano modelu
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Obrázek 5.2: Atributy tarifu v Kano modelu

veřejně projevovaná nespokojenost zákazníků se současnými cenami mobilních slu-
žeb. Mimoto, operátoři v tomto období nabízely svým loajálním zákazníkům (kteří
zvažovali změnu operátora) neoficiální individuální retenční nabídky, které před-
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Tabulka 5.5: Konfigurace atributů a úrovní pro conjoint studii

Operátor Hovory SMS

Nový operátor 50 minut (0 Kč) 20 SMS (0 Kč)
Vodafone 150 minut (100 Kč) 100 SMS (40 Kč )
T-Mobile 300 minut (250 Kč) 500 SMS (130 Kč)
Telefónica O2 500 minut (600 Kč)

Neomezené (1300 Kč)

Data (FUP) Volná čísla v síti Způsob platby

Bez dat Bez volných čísel Paušál (na 2 roky)
150 MB (100 Kč) 3 volná čísla (150 Kč) Převoditelný kredit
500 MB (200 Kč) 6 volných čísel (300 Kč) Dobíjecí karta
1 GB (300 Kč)
3 GB (500 Kč)

Základní cena: 150 Kč
Cena: Souhrnný cenový atribut s různými cenami od:+50% do:-30%
Zdroj: vlastní

stavovaly nesrovnatelně nižší jednotkové ceny služeb než oficiální nabídky. Tímto
nastavením sice bylo dosaženo poměrně atraktivních cen v otázce BYO vzhledem
k oficiálním ceníkům operátorů, avšak během dotazování byly náhodně generované
ceny tarifů významně vyšší i nižší, což v dotazování umožnilo získávat preferenční
informace k cenám v dostatečném rozsahu pro ohodnocení hypoteticky možných
rozhodovacích situací o ceně tarifu.

„Výsledná cena“ konceptu je dána součtem příslušných dílčích cen dané kombi-
nace atributových úrovní v konceptu + základní cena, která je společná pro všechny
koncepty + náhodná odchylka od tohoto součtu jednotlivých složek cen v intervalu
od: +50% do: -30%. Náhodná odchylka v součtu dílčích cen umožňuje dosažení
určitého stupně nezávislosti cenového atributu8 na dané kombinaci atributových
úrovní. S větším podílem základní ceny na ceně konceptu a s vyšším rozsahem
náhodné odchylky je dosaženo vyššího stupně nezávislosti cenového atributu na
ostatních atributech, a tedy i přesnějšího odhadu cenového parametru užitku [85],
avšak na úkor relevantnosti produktových konceptů k reálnému trhu.

8Vzájemné závislosti atributů způsobují multikolinearitu při odhadu parametrů regresního mo-
delu.
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5.3 ACBC dotazování

Conjoint dotazování proběhlo v posledním týdnu před Vánocemi 2011. Celkem
bylo započato 828 dotazování – měřeno z počtu ohodnocených otázek BYO. Ex-
periment kompletně dokončilo 515 respondentů, další tři respondenti dokončili do-
tazování dodatečně po ukončení šetření v průběhu následujícího měsíce. Celkem
ACBC šetření nedokončilo 38 % respondentů. Počty respondentů a otázky, ve kte-
rých byla nedokončená šetření přerušena zobrazuje tab. 5.6. Nejvíce respondentů

Tabulka 5.6: Četnosti ukončení dotazování v jednotlivých otázkách

Poslední zobrazená otázka Nekopletních % resp.

BYO 190 23
Screening – úvodní text 12 1
Screening otázka 1 24 2
Screening otázka 2 27 3
Screening otázka 3 13 1
Screening otázka 4 16 1
Nekaceptovatelné 2 3 0
Screening otázka 5 10 1
Screening otázka 6 5 0
Screening otázka 7 1 0
Volba – úvodní text 1 0
Volba otázka 1 8 0
Volba otázka 2 1 0
Volba otázka 4 1 0
Volba otázka 6 1 0
Zdroj: vlastní

přerušilo ACBC dotazování během BYO otázky, další významná část respondentů
pak v první části screening sekce. Nárůst počtu přerušení je zřejmý i během první
otázky volby.

Respondenty byli studenti českých univerzit, u nichž nebyly zjišťovány další de-
mografické charakteristiky či jiné segmentační proměnné. Šetření proběhlo prostřed-
nictvím internetu nejdříve mezi studenty ČVUT, později mezi studenty jiných uni-
verzit, kteří byli rekrutováni prostřednictvím sociálních sítí. Vzhledem k virálnímu
potenciálu šíření nelze objektivně posoudit strukturu druhé skupiny respondentů.
Lze však odhadnou přibližný věk respondentů mezi 20-30 lety patřící do segmentu
studentů českých vysokých škol a také předpokládat jejich značně omezený finanční
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rozpočet9. V průběhu dotazování byly zaznamenávány u každého respondenta ča-
sové délky zvažování odpovědí. Histogram s délkou hodnocení jednotlivých ACBC
dotazníků je na obr. 5.3.

Zdroj: vlastní

Obrázek 5.3: Histogram časové délky dotazování

Vzhledem k tomu, že velmi krátká doba strávená při hodnocení může indikovat
nízký zájem respondenta pečlivě zvažovat a hodnotit koncepty, pro další analýzu
bylo z datového souboru odstraněno 5 % nejrychlejších respondentů (s nejkratší do-
bou strávenou při dotazování) a jejich odpovědi byly dále považovány za nekvalitní.
Pomalí respondenti s dlouhým šetřením (5 %), kteří mohli být v průběhu dotazo-
vání rozptýlení jinými činnostmi, byli z datovém souboru vynecháni také – počet
kvalitních hodnocení byl poté redukován na 463 respondentů.

Výhodnou vlastností HB metody je, že pokud jsou respondentovy volby odhad-
nuty přesně, odhad part worth parametrů závisí hlavně na vlastních datech respon-
denta a je méně ovlivněn distribucí part worth populace všech respondentů a nao-
pak, pokud jsou volby respondenta odhadnuty nepřesně, pak jeho odhad part worth

9Pro opravdu reprezentativní výsledky šetření na úrovni všech zákazníků v ČR by bylo třeba
pečlivě vybrat reprezentativní vzorek populace a zároveň vhodným způsobem respondenty stimu-
lovat ke zvýšení angažovanosti v šetření.
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závisí více na distribuci part worth celé populace a méně na jeho individuálních
preferenčních datech [56]. V ACBC respondenti poskytují pouze část preferenčních
informací – pouze k relevantní podmnožině dotazovacích konceptů, ostatní potřebné
informace jsou při HB analýze „půjčovány“ z distribuce preferenčních informací po-
pulace ostatních respondentů. Individuální rozdíly (extrémy) v preferencích mohou
být díky tomu menší, než by byly při hodnocení všech konceptů v FPCA.

5.3.1 Sekce BYO

První sekce v ACBC dotazování je „BYO otázka“, viz. obr. 5.4. Respondentům
jsou zde představeny atributy a jejich hladiny (zpravidla většina atributů zařaze-
ných ve studii). Respondent u každého atributu indikuje, jaká atributová úroveň je
pro něj nejvíce preferovaná, přičemž respondent uvažuje i komponentní cenu souvi-
sející s danou úrovní, která je u každé úrovně zobrazena. Celková cena („přibližná
platba“) vybraného konceptu se mění na základě respondentem vybraných atribu-
tových úrovní. Atributy naší studie byly navrženy tak, aby jejich všechny možné
kombinace dávaly ve výsledku smysluplné a realistické produkty.

Např. pokud by bylo možno v BYO otázce u každého atributu zvolit všechny
služby s nulovou hodnotou („Hovory“, „SMS“, „Data“), daná kombinace atributo-
vých úrovní tarifu by nedávala respondentovi smysl. Proto byly u „Hovorů“ a „SMS“
zvoleny minimální úrovně „50 minut“ a „20 SMS“. V případě operátora, který by se
rozhodl nabízet tarify s volitelnou možností některé služby zcela vypustit by bylo
možné pro tento případ zařadit úrovně i s nulovými objemy daných služeb10 při
nastavení určité základní ceny tarifu zohledňující ostatní vlastnosti bez explicitně
zadaných komponentních cen.

Pokud některá kombinace atributů nedává smysl (v našem případě např. kom-
binace „Neomezené volání“ a „Volná čísla v rámci sítě“), lze v ACBC šetření im-
plementovat vyhledávací tabulku obsahující zakázané kombinace pro vyvarování se
těchto konceptů pro prezentaci respondentům. Prohibice by ale měli být používány
velmi střídmě, nebo raději vůbec11. Ve studii byla nastavena pouze jedna prohibice,
a sice kombinace „neomezeného volání“ a „3 volných čísel“. Zde bylo předpokládáno,
že respondent v BYO po volbě „neomezeného volání“ automaticky vybere variantu

10V internetovém diskusním fóru byla některými respondenty zpětně připomínkována absence
přípustné možnosti tarifu „bez SMS“ v BYO otázce a absence atributu zohledňující pokrytí ope-
rátora.

11Příliš mnoho prohibicí vede k nepreciznímu odhadu part worth, popř. k nemožnosti stanovení
jejich stabilního odhadu.
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Zdroj: vlastní

Obrázek 5.4: Otázka v sekci BYO

„bez volných čísel“.
Z BYO tarifu byl vynechán atribut „Operátor“, který je ale v dalších sekcích

v konceptech tarifů opět zařazen. Vynecháním tohoto atributu bylo předesláno hod-
nocení ostatních atributů před zvážením volby GSM operátora.

Četnosti voleb atributových úrovní atributů v BYO otázce jsou znázorněny na
obr. 5.5, z něhož jsou zřejmé maximální četnosti voleb atributových úrovní napříč
respondenty. Nejzřetelnější jsou extrémy v atributech „Přátelé v síti“ a ve „Způsobu
platby“. Atribut „Přátelé v síti“ byl v předchozím šetření (obr. 5.2) klasifikován
v Kano modelu jako atraktivní atribut. V BYO otázce respondenti ale explicitně
deklarovali, že spíše preferují telefonní tarif bez této služby. Atribut „způsob platby“
stojí také za povšimnutí. Respondenti zde nejčastěji volili úroveň „paušál (2 roky)“,
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Obrázek 5.5: Četnosti voleb atributových úrovní v BYO konceptu

Zdroj: vlastní

Obrázek 5.6: Četnosti souhrnných cen nakonfigurovaných BYO konceptů

přestože s ostatními dvěma způsoby platby nejsou spojeny žádné další náklady
a z pohledu racionálního zákazníka by měly být výhodnější (žádná doba vázání,
resp. převod neprovolaných minut do dalšího období). Paušál však nabízí možnost
automatického plnění plateb a s tím spojený určitý komfort. Ostatní volby mezi
úrovněmi atributů poukazují spíše na menší potřebu hovorů a větší požadavky na
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SMS při daných cenách obou služeb. Nejmenší rozdíly v četnostech voleb úrovní jsou
zřejmé u atributu „Data“, což je obdobná situace jako byla při klasifikaci atributů
38 respondenty v Kano modelu. Z toho je patrné, že právě v datových službách
budou mezi respondenty největší rozdíly v poptávce a že vzhledem k životnímu
cyklu služby právě zde existuje potenciál pro budoucí růst poptávky. Průměrná
cena zvolených BYO konceptů vyšla napříč respondenty 529 Kč, viz. obr. 5.6.

5.3.2 Sekce screening

V této sekci je pro každého respondenta na základě jeho BYO konceptu vygene-
rována sada blízkých konceptů. Respondenti zde místo definitivní volby konceptu
pouze indikují jednou ze dvou možných odpovědí, zda pro ně nabídnutá produktová
alternativa představuje produkt, který by si v obchodě zakoupili, či nikoliv. Příklad
první „screening otázky“ v našem experimentu s telefonními tarify je na obr. 5.7.

Zdroj: vlastní

Obrázek 5.7: Otázka v sekci screening
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V dotazování bylo pro každého respondenta generováno 7 screening otázek,
každá se 4 koncepty. „Screening koncepty“ jsou popsány všemi atributy ve studii
(úplné profily) – každý koncept s jinou kombinací atributových úrovní. I přes důraz
kladený na blízkost „BYO konceptu“ při generování konceptů, v průběhu sekce jsou
prezentovány všechny úrovně každého atributu alespoň jednou. Ceny konceptů jsou
určeny součtem dílčích nákladů na jednotlivé úrovně obsažené v konceptu a gene-
rovanou náhodnou cenovou odchylkou v rozsahu +50 % – -30 % zaokrouhlenou na
celé desítky Kč.

Minimální počet atributů pro obměnu (počet náhodně vybraných atributů pro
obměnu od BYO konceptu) byl Amin = 1 a maximální počet obměňovaných atributů
Amax = 2. Pro sledování kolikrát byl každý element konceptu vybrán a modifikován
udržuje program pole četností s informacemi, jak často byla každá úroveň v rámci
atributu (kromě úrovní vybraných v BYO otázce) zahrnuta ve „screening návrhu“
[90]. Elementy s menší četností mají větší pravděpodobnost výběru do následují-
cího screening konceptu. Pro atributy bez předem známého logického preferenčního
pořadí úrovní (např. „Značka“) procedura usiluje o dosažení rovnováhy mezi všemi
úrovněmi (mimo BYO úrovně). U atributů s předem známým logickým, nebo čí-
selným preferenčním pořadím (např. „Hovory“, „Data“) je pravděpodobnost volby
přilehlých úrovní BYO do screening konceptu vážena faktorem 2.

Optimální počet atributů určených pro obměnu v konceptu závisí na počtu atri-
butů ve studii (nemělo by jich být více než 1

2×počet atributů mimo ceny+1 ). Na
základě experimentálních zkušeností doporučuje Sawtooth Software přibližné nasta-
vení těchto parametrů návrhu (závislých na počtu atributů ve studii) [90] v souladu
s tabulkou 5.7.

Tabulka 5.7: Parametry screening sekce v závislosti na počtu atributů

Počet atributů v ACBC studii (bez souhrnné ceny) 3 5 7 10 12

počet screening otázek 6 6 7 8 8
počet konceptů ve screening otázce 3 4 4 4 5
minimální počet obměňovaných atributů v BYO konceptu 1 1 2 2 2
maximální počet obměňovaných atributů v BYO konceptu 2 2 3 4 4
počet otázek na neakceptovatelné úrovně 3 3 4 5 5
počet otázek na povinné úrovně 2 2 3 4 4
Zdroj: dokumentace SSI Web v8.0

Vzhledem k tomu, že se ve screening sekci jedná o asymetrický návrh (tzn. atri-
buty mají různý počet úrovní), je vhodné atributy s větším počtem úrovní vybírat



132 KAPITOLA 5. APLIKACE CONJOINT ANALÝZY

pro obměnu častěji než atributy s menším počtem úrovní a snížit tak nejistotu hod-
nocení v prostoru atributových úrovní. To je zajištěno vhodným inkrementem čítače,
který zaznamenává kolikrát byl každý atribut obměněn od BYO úrovně. Po každé
obměně tento čítač přičte hodnotu 1

k
k aktuálnímu počtu výběrů atributu k obměně,

kde k představuje počet úrovní daného atributu. Tento přístup sice redukuje nejis-
totu napříč prostorem atributových úrovní, avšak za cenu určitého psychologického
ovlivňování respondenta (pokud je určitý atribut v konceptu vybírán k obměně čas-
těji než jiný, respondent může tomuto atributu věnovat větší pozornost). ACBC má
z těchto důvodů implementovanou kombinovanou (mixed) strategii, která zapojuje
oba dva přístupy (výběr na základě vyvažování atributů i výběr na základě vyvažo-
vání atributových úrovní). Pole četností pro T = 28 konceptů (7 atributů s celkem
27 úrovněmi) může vypadat např. následovně:

[[7,7,7,7],[18,4,2,2,2],[4,20,4],[2,2,3,18,3],[21,4,3],[20,3,5],[7,7,7,7]]

Vzhledem k tomu, že se jedná o adaptivní návrh, nelze předem stanovit jeho
efektivitu. Maximální statistické efektivnosti lze dosáhnout v tradičním ortogonál-
ním návrhu, a tedy při volbě úzké podmnožiny atributů pro obměnu v sadě scree-
ning konceptů vychází horší statistická efektivnost experimentálního návrhu. ACBC
přístup však nabízí tři důležité výhody výměnou za ztrátu statistické efektivnosti
[90]:

1. pokud se mění méně atributů v každém konceptu, respondent může lépe
(s menším šumem) posuzovat koncepty v otázkách volby,

2. koncepty se jeví respondentovi jako více relevantní jeho požadavkům (jsou
blízké jeho ideální BYO volbě),

3. screening návrh se zaměřuje na zjišťování preferenčních informací o úrovních,
které přímo přiléhají nejvíce preferovaným úrovním daného respondenta.

Obr. 5.8 zachycuje histogram počtu konceptů označených respondenty ve scree-
ning sekci jako akceptovatelné varianty tarifu. V dotazování se vyskytlo 23 respon-
dentů (4 %), kteří v dotazování neshledali žádnou alternativu jako vyhovující jejich
požadavkům (popř. tito respondenti mohli uplatňovat zjednodušující strategie hod-
nocení). Vzhledem k tomu, že u těchto respondentů nebyl zaznamenán extrémní
čas hodnocení (rychlé, resp. pomalé hodnocení), pravděpodobně se jedná o malý
segment respondentů, kteří vyžadují služby nepokryté rozsahem atributů našeho
experimentu12. Většina respondentů však považovala za akceptovatelných 5-18 al-
ternativ BYO tarifu. Pozitivní a negativní hodnocení ze screening sekce jsou při

12Pro tento segment byly s největší pravděpodobností ceny tarifů příliš vysoké.
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Obrázek 5.8: Četnosti počtu akceptovaných alternativ tarifu ve screeningové sekci

analýze využity pro odhad „prahu akceptace“ – parametru užitku, kterého musí
produktová alternativa aditivně dosáhnout, aby ji respondent považoval za přijatel-
nou ke koupi.

Screening sekce produkuje pro analýzu stejné množství volebních otázek, jako
je počet prezentovaných screening konceptů. Pro každou produktovou alternativu
je uvažována volba dané alternativy vzhledem k „prahu akceptace“ respondenta.

5.3.2.1 Identifikace neakceptovatelných pravidel

Po několika položených screening otázkách je v dotazování detekováno, zda na-
příč hodnocenými koncepty existuje taková úroveň nějakého atributu, díky které
respondent daný produktový koncept systematicky vyřazuje z množiny nákupních
možností. Indikací neakceptovatelného screening pravidla je, že se vyskytla spo-
lečná úroveň určitého atributu ve všech konceptech vyřazených z množiny přijatel-
ných možností. V případě pozitivní indikace je v průběhu sekce zobrazována otázka,
viz. obr. 5.9, u které jsou respondenti vyzváni k potvrzení hypotézy, že je deteko-
vaná atributová úroveň pro respondenta v tarifu neakceptovatelná. Při potvrzení
atributové úrovně jako „nepřijatelné“ je potvrzeno nekompenzační screening pravi-
dlo. Vygenerované, dosud neohodnocené screening koncepty určené pro následující
otázky, které obsahují nějakou neakceptovatelnou atributovou úroveň, jsou automa-
ticky hodnoceny odpovědí jako nepřijatelné a jsou z dalšího dotazování vyřazeny.
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Zdroj: vlastní

Obrázek 5.9: Screening neakceptovatelné úrovně

Vyřazené koncepty jsou nahrazeny novými, které nežádoucí úrovně neobsahují, resp.
vyhovují danému screening pravidlu.

Po této cut-off otázce následují opět screening otázky s koncepty dotazující se na
akceptaci konceptů s pouze relevantními atributovými úrovněmi pro daného respon-
denta (u spojitých atributů jsou přípustné pouze úrovně, které mají vyšší předpoklá-
danou preferenci, např. „nižší cena“, resp. „více minut hovoru“, atp., u nominálních
atributů je vyřazena z následujících konceptů diskrétní nepřijatelná úroveň, např.
„Operátor: O2“).

V našem experimentu byly ve screening sekci zařazeny celkem 3 otázky na ne-
přijatelné úrovně. Četnosti odkrytí neakceptovatelných pravidel pro dané úrovně
napříč respondenty jsou zobrazeny na obr. 5.10.

Z grafu lze vysledovat nejčastěji uplatňovaná neakceptovatelná screening pravi-
dla. Absolutně nejčastěji byl omezován intervalový rozsah atributu „Cena“ (93 %
respondentů). Námi nastavený rozsah cen (112 - 3675 Kč) pokrýval situaci ofici-
álních nabídek operátorů, avšak jak je z obr. 5.10 zřejmé, takovýto rozsah téměř
všichni respondenti pokládali za neakceptovatelný. Zhora omezující cenová úroveň
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Obrázek 5.10: Četnosti neakceptovatelných screening pravidel

byla průměrně 639 Kč13. Dalším často omezovaným atributem byla atribut „Data“,
kde významná skupina (47 %) respondentů označila tarif „bez datových služeb“ za
neakceptovatelný. U atributu „Hovory“ byla „50 minutová úroveň“ neakceptovatelná
pro (21 %) respondentů. U ostatních méně významných atributů lze vypozorovat
extrémy četností neakceptovatelných hladin v rámci daného atributu: „Operátor:
Telefonica O2“ (7 %), „SMS: 20 SMS“ (18 %) a „Způsob platby: dobíjecí karta (18
%)“.

Vzhledem k častému omezování horní cenové hranice tarifů je distribuce souhrn-
ných cen (summed prices) adaptivně generovaných konceptů ve screening sekcích
v souladu s obr. 5.11, na kterém je zřejmé „zešikmené“ rozdělení četností cen zprava.
Průměrná cena generovaného tarifu napříč respondenty byla 702 Kč a maximální
četnosti dosáhla cena tarifu 360 Kč (285 generovaných konceptů). Tato distribuce ge-
nerovaných cen je dále užitečná pro nastavení vhodných cenových intervalů (úrovní
cenového atributu) při odhadu part worth parametrů atributu „cena“, neboť je
vhodné určit velikosti parametrů dílčích užitků v bodech cenového intervalu, kde
byl od respondentů poskytnut dostatek preferenčních informací.

13Pro respondenty mohly být generované ceny vysoké a omezující úroveň zpravidla nebude
odpovídat optimální cenové úrovni tarifu.
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Obrázek 5.11: Generované ceny screening konceptů

5.3.2.2 Identifikace povinných pravidel

„Povinná pravidla“ představují druhý typ cut-off nekompenzačního pravidla.
Identifikace povinných pravidel je realizována opačným způsobem, než u neakcep-
tovatelných pravidel. Opět se po několika screening otázkách analyzují hodnocení
konceptů daného respondenta. V případě výskytu některé atributové úrovně pouze
v kladně hodnocených konceptech (produktové alternativy označené jako akcepto-
vatelné možnosti pro koupi) procedura předpokládá, že se pravděpodobně jedná
o vyžadovanou („povinnou“) atributovou úroveň, bez které by si daný respondent
tarif nezakoupil. Pokud jsou jedna nebo více povinných úrovní v průběhu otázek
identifikovány, položí se respondentovi cut-off otázka s jejich seznamem (obr. 5.12).
Respondent je požádán, aby u jedné nejvíce důležité úrovně potvrdil, zda se jedná
o povinnou vlastnost produktu. Při kladném potvrzení povinné úrovně jsou v ná-
sledujících screening otázkách respondentovi prezentovány pouze koncepty, které
splňují tento nekompenzační požadavek. Respondent se tak v dalším hodnocení
může zaměřit na zvažování a hodnocení dalších variabilních úrovní (tímto je sní-
ženo riziko, že se respondent bude soustředit na hodnocení konceptů z pohledu
pouze několika atributových úrovní). Četnosti povinných nekompenzačních pravi-
del v našem dotazování jsou uvedeny na obr. 5.13.

V průběhu screening sekce byly respondentům prezentovány max. 2 otázky na
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Zdroj: vlastní

Obrázek 5.12: Screening povinné úrovně
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Obrázek 5.13: Četnosti povinných screening úrovní
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potvrzení povinné úrovně. Největší zájem byl o atribut „Data“ s jeho minimální
úrovní „150 MB“ (29,3 %) a zároveň žádný respondent nepodmínil koupi svého ta-
rifu tím, že musí být bez datových služeb. Také atributy „SMS“ s alespoň „100 SMS“
(16,2 %) a atribut „Hovory“ s alespoň „150 minutami“ (13,1 %) byly často ozna-
čovány za povinné. U způsobu platby má stejně jako u neakceptovatelných úrovní
maximální četnost atributová úroveň „dobíjecí karta“ – patrně se jedná o dva menší
segmenty s různými požadavky: jeden segment, který striktně vyžaduje dobíjecí
kartu (5,6 %) a druhý segment, který ji naopak nechce (18,1 %). Současně je dobře
rozpoznatelná další malá skupina respondentů, kteří povinně vyžadují „3 volná čísla
v rámci operátora“ (5,4 %). Další zajímavé zjištění týkající se zákaznické loajality
je, že žádný z respondentů neoznačil úrovně „T-Mobile“ ani „Telefónicu O2“ za po-
vinnou atributovou úroveň svého tarifu, avšak za určitý indikátor loajality lze také
považovat případnou preferenci „paušálu na 2 roky“.

5.3.3 Sekce volby

Ve třetí sekci ACBC dotazování je respondentovi prezentována série otázek voleb
s koncepty, které byly v předchozí screening sekci označeny kladně jako možnosti
koupě, což představuje jediný rozdíl této sekce oproti konvenčnímu CBC dotazo-
vání. Koncepty vybrané pro sérii voleb tak respektují respondentova „povinná“ a
„neakceptovatelná“ screening pravidla a v této fázi ACBC dotazování podporuje
lépe řízený a efektivnější kompenzační proces, který je předpokládán aditivním lo-
gitovým modelem [18].

Akceptované koncepty obsahují vždy úplný výčet atributů, každý reprezentující
jednu atributovou úroveň. Úplné koncepty jsou předkládány ve skupinách, každá
skupina představuje jednu otázku volby. V našem dotazování byly prezentovány
otázky volby se třemi koncepty, tzn. celkem t

2 otázek volby, kde t představuje počet
přípustných konceptů (obr. 5.14). V případě dvou konceptů v otázce volby by se
jednalo o t− 1 otázek volby [52].

Pro snížení komplexnosti hodnocení respondentů jsou v otázkách volby propo-
jeny šedou barvou pozadí atributy konceptů, které reprezentují identické úrovně.
Tento přístup respondentovi umožňuje, aby v průběhu hodnocení tyto atributy ig-
noroval a více se soustředil na vzájemné rozdíly mezi koncepty. Tyto vyznačené
vlastnosti zpravidla představují klíčové faktory s nejvyšší důležitostí, které byly ve
screening sekci fixovány prostřednictvím povinných screening pravidel a respondent
tak může pečlivě zvažovat také méně významné atributy.

Respondent v průběhu série otázek volby v každé otázce upřednostní 1 produk-
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Zdroj: vlastní

Obrázek 5.14: Otázka volby

tový koncept mezi ostatními koncepty, který se přesouvá do některé z následujících
otázek volby s dosud nevolenými akceptovanými koncepty. Ve výsledku celé volební
série a potažmo i celého ACBC šetření, je pro každého respondenta určen jeden
vítězný (nejvíce preferovaný) produktový koncept. Četnosti atributových úrovní ve
vítězných konceptech respondentů jsou uvedeny na obr. 5.15.

Nejčastěji zastoupená úroveň (70 %) ve vítězném konceptu je „Přátelé v síti: bez
volných čísel“, přičemž tato úroveň nebyla téměř přítomna v nekompenzačních pra-
vidlech respondentů (povinná 0 %, nechtěná 5,83 %). Tento výsledek koresponduje
s volbami úrovní pro BYO koncepty (73 %).

Dalšími frekventovanými úrovněmi ve vítězném konceptu byly „Hovory: 50 mi-
nut“ (53,4 %), „SMS: 100 SMS“ (49,6 %) a „Způsob platby: paušál (2 roky)“
(49,4 %). Bez výrazných extrémů v četnostech zastoupených úrovní ve vítězném
konceptu byly atributy: „Operátor“ a „Data“.

U atributu „Data“ bylo zaznamenáno výrazné nekompenzační chování respon-
dentů. Tarif s úrovní „150 MB“ dat byl ve vítězném konceptu zastoupen méně často
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Obrázek 5.15: Kompozice vítězného konceptu v sekci volby

(17 %) než v povinných úrovních screening sekce (30 %), z čehož vyplývá, že část
těchto respondentů si ve výsledku vybrala tarif s vyšším objemem dat. Pořadí čet-
ností úrovní atributu „Operátor“ je konzistentní s BYO četnostmi voleb s relativně
malými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi. Průměrná cena vítězného konceptu
byla 438 Kč.

5.3.4 Kalibrační sekce

Pro určení parametru prahu „žádná volba“ může být v ACBC volitelně zařazena
čtvrtá sekce, ve které je respondentovi prezentován BYO koncept, vítězný koncept
z otázek volby a několik dalších konceptů označených jako možnosti ve screening
sekci. V této kalibrační sekci je respondent požádán, aby u každého konceptu vyjá-
dřil pravděpodobnost koupě, pokud by takový produkt byl dostupný na trhu (např.
na Likertově pětibodové stupnici). Tyto odpovědi pak mohou být použity pro odhad
parametrů prahu užitku pro alternativu „žádná volba“ (práh akceptace). V našem
dotazování nebyla kalibrační sekce aplikována a parametr alternativy „žádná volba“
byl určen z odpovědí získaných ve screening sekci.
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5.4 Odhad parametrů conjoint modelu
Parametry part worth užitků byly pro každého respondenta odhadnuty pomocí

HB procedury (kap. 4.2.5.6) bez uvažování interakčních účinků mezi atributy. ACBC
software nabízí i alternativní možnost odhadu part worth prostřednictvím procedury
monotónní regrese. HB procedura při odhadu parametrů zahrnuje prostřednictvím
efektového kódování BYO odpovědi (pro každý BYO atribut každého respondenta
1 volbu atributové úrovně mezi ostatními úrovněmi za danou cenu), screening od-
povědi (každý akceptovaný koncept jako 1 volbu respondenta dané produktové al-
ternativy oproti alternativě „žádná volba“) a sérii volebních otázek (v každé volební
otázce 1 respondentovu volbu konceptu).

Na základě distribuce generovaných cen v tarifech ve screening sekcích (obr.
5.11) byly pro odhad zvoleny úrovně cenového atributu následovně: 100 Kč, 400
Kč, 1500 Kč, 3200 Kč. Tyto úrovně ceny mají v daných bodech cenového rozsahu
přiřazeno respondenty dostatek preferenčních hodnocení. Pro odhad parametrů ceny
byla použita transformace cen pomocí přirozeného logaritmu, neboť log-lineární
funkce ceny lépe vystihuje závislost preferencí na ceně tarifu, než je tomu v případě
složené lineární funkce získané interpolací part worth parametrů lomenou čárou.
Navíc log-lineární funkce zabezpečuje monotónnost průběhu preference (tj. s vyšší
cenou preference klesají).

HB odhad byl proveden celkem ve 40 000 iteracích. Prvních 20 000 iterací bylo
použito pro dosažení konvergence odhadu parametrů a následujících 20 000 iterací
bylo použito pro vytvoření odhadu individuálních vektorů užitku β (odhad vektoru
β představuje střední hodnoty jeho komponent z druhé skupiny iterací).

Výsledné part worth parametry pro průměrného respondenta představují střední
hodnotu náhodné veličiny α nabývající hodnot individuálních part worth parametrů
β jednotlivých respondentů. Střední hodnoty odhadnutých part worth parametrů
pro sadu atributových úrovní šetření jsou uvedeny v tab. 5.8.

Tyto parametry jsou po HB odhadu s efektovým kódováním v rámci atributu vy-
centrovány tak, že součet odchylek part worth parametrů v rámci každého atributu
je roven 0. Užitečnosti part worth stupnic jednotlivých atributů jsou přeškálovány,
aby součet rozdílů užitečností mezi nejlepší a nejhorší úrovní každého atributu na-
příč atributy byl roven počtu atributů ×100. Tímto způsobem jsou odstraněny často
se vyskytující významné rozdíly v rozpětí part worth jednotlivých respondentů,
které ztěžují srovnávání původních odhadnutých užitečností (raw part worths) mezi
respondenty nebo mezi skupinami respondentů. Pro segmentační účely se lépe hodí
normalizované (nulou centrované odchylky) užitečnosti. Původní (raw) užitečnosti
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Tabulka 5.8: HB odhad part worth parametrů ACBC modelu.

param. Průměrné užitky (0-centrované odchylky) Průměrné užitky Směrodatná odchylka

(α1) Nový operátor 3,3794 8,1356
(α2) Vodafone 0,6563 7,7009
(α3) T-Mobile -1,5745 8,4878
(α4) Telefónica O2 -2,4612 7,8296
(α5) 50 minut -26,5790 37,3959
(α6) 150 minut 2,4402 17,2985
(α7) 300 minut 10,3850 12,0662
(α8) 500 minut 0,9219 17,1152
(α9) neomezeně 12,8319 35,6456
(α10) 20 SMS -14,1153 22,8282
(α11) 100 SMS 8,4303 9,8407
(α12) 500 SMS 5,6851 18,0468
(α13) bez dat -54,7987 45,7485
(α14) 150 MB -2,8096 16,7023
(α15) 500 MB 15,2085 15,4010
(α16) 1 GB 21,4430 19,6984
(α17) 3 GB 20,9569 26,9125
(α18) bez volných čísel -5,8328 16,3283
(α19) 3 volná čísla 6,3805 10,7291
(α20) 6 volných čísel -0,5477 10,0846
(α21) paušál (2 roky) 8,0368 11,7820
(α22) převoditelný kredit (2 roky) -2,0657 8,4585
(α23) dobíjecí karta -5,9712 15,3626
(α24) Cena: 100 231,6115 29,7629
(α25) Cena: 400 61,7288 7,9324
(α26) Cena: 1500 -100,2450 12,8818
(α27) Cena: 3200 -193,0952 24,8134
(α28) Práh akceptance – None 83,9135 35,1925
Zdroj: vlastní

je naproti tomu výhodné využívat při simulování tržních scénářů.

Počet očištěných respondentů z původní množiny, jejichž preferenční odpovědi
byly využity pro určení odhadu part worth parametrů, byl N = 463. U jednotlivých
středních hodnot byly stanoveny směrodatné odchylky. Průběhy užitku atributů
tarifu z tab. 5.8 jsou zobrazeny na obr. 5.16. Pro každý atribut byla stanovena jeho
důležitost při rozhodování se průměrného respondenta, která představuje průměr-
nou hodnotu rozdělení individuálních důležitostí Vi, kde důležitost V (i)

j je určena
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Obrázek 5.16: Užitkové funkce atributů tarifu

dle vztahu 5.4.1.

V
(i)
j =

max
j

(U (i))−min
j

(U (i))
J∑
j=1

[max
j

(U (i))−min
j

(U (i))]
(5.4.1)

kde max
j

(U i) představuje maximální užitečnost úrovně v j-tém atributu a min
j

(U (i))
je minimální užitečnost úrovně v j-tém atributu pro respondenta i. Střední hodnoty
náhodných rozdělení důležitostí individuálních respondentů jsou uvedeny v tab. 5.9
a na obr. 5.17.

Nejmenší rozsah parametrů užitku byl zaznamenán u atributu „Operátor“ (2,7%).
Rozdíly mezi part worth parametry jsou poměrně malé. Dvojice středních hodnot
α2, α3 a α3, α4 tohoto atributu byla otestována testem významnosti rozdílu mezi
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Tabulka 5.9: Relativní důležitosti atributů tarifu

Relativní důležitost [%] Směrodatná odchylka

Operátor 2,67 1,57
Hovory 10,14 6,61
SMS 5,49 3,98
Data 13,68 7,35
Volná čísla 3,51 2,81
Platba 3,83 2,39
Cena 60,67 7,80
Zdroj: vlastní
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Obrázek 5.17: Relativní důležitosti atributů

dvěma nezávislými středními hodnotami. Testem má být posouzeno, zda jsou od-
chylky mezi středními hodnotami part worth parametrů hladin atributu „Operátor“
statisticky významné na hladině významnosti 5 %. Testové kritérium pro testování
rozdílu středních hodnot dvou nezávislých výběrů při dvoustranném testu [61] je
uvedeno ve vztahu 5.4.2.

t = | α1 − α2 |√
D̂(α1 − α2)

(5.4.2)

Nulová hypotéza o rovnosti středních hodnot je zamítnuta, jestliže hodnota tes-
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tového kritéria t je větší, než kritická hodnota na zvolené hladině významnosti
α = 5%, tj. t > uα. Pro odhad rozptylu dvou nezávislých náhodných výběrů platí
vztah 5.4.3.

D̂(α1 − α2) = D̂(α1) + D̂(α2) = s2
1 + s2

2
N − 1 (5.4.3)

Hodnota testového kritéria pro part worth parametry α2, α3 je vypočtena ve
vztahu 5.4.4.

t = | 0, 6563 + 1, 5745 |√
7, 70092 + 8, 48782

462

= 2, 2308√
0, 2845 = 4, 1823 > 1, 96 = u0,05 (5.4.4)

a hodnota testového kritéria pro part worth parametry α2, α3 je vypočtena ve vztahu
5.4.5.

t = | −1, 5745 + 2, 4612 |√
8, 48782 + 7, 82962

462

= 0, 8867√
0, 2886 = 1, 6504 < 1, 96 = u0,05 (5.4.5)

V případě 5.4.4 je kritická hodnota u0,05 N-rozdělení pro 5 % hladinu význam-
nosti (1,96) podstatně nižší, než je hodnota testového kritéria (4,1823) a nulovou
hypotézu o rovnosti obou středních hodnot s pravděpodobností vyšší než 95 % zamí-
táme. V případě 5.4.5 je naopak kritická hodnota u0,05 N-rozdělení pro 5 % hladinu
významnosti (1,96) podstatně vyšší, než hodnota testového kritéria (1,6504) a ne-
máme důvod k zamítnutí nulové hypotézy. Rozdíl užitku (0,8867) můžeme pokládat
za náhodný. Z toho vyplývá, že úrovně „T-Mobile“ a „Telefónica O2“ atributu „Ope-
rátor“ představují pro průměrného respondenta shodný užitek a průměrné užitky
úrovní „Vodafone“ a „T-Mobile“ se významně liší.

Z part worth analýzy dále vyplynulo, že největšího rozpětí užitku dosáhl atribut
„Cena“ (60,7 %). Cena tedy hraje nejpodstatnější roli při vnímání tarifu respon-
denty i při jejich rozhodování se pro telefonní tarif. Dalšími v pořadí důležitosti
jsou atributy „Data“ (13,7 %) a „Hovory“ (10,1 %). Srovnávání důležitostí atributů
však může být mírně zavádějícím, vzhledem k tomu, že se při experimentech uká-
zala určitá psychologická souvislost relativní důležitosti s počtem prezentovaných
úrovní atributů, která pravděpodobně vede k efektu intenzivnějšího vnímání atri-
butů s větším počtem úrovní oproti atributům s menším počtem úrovní stejných
rozsahů. Pro analýzu nákupního rozhodování a interpretaci výsledků se proto více
hodí simulace tržních scénářů, ve kterých jsou na základě individuálních charakte-
ristik respondentů predikovány jejich nákupní volby.
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5.5 Virtuální simulace tržních scénářů
Tržní simulace jsou důležitým nástrojem pro interpretaci a prezentaci výsled-

ného conjoint modelu. Odhad part worth parametrů, který může být pro každého
respondenta proveden zvlášť, nebývá pro tyto účely zcela praktický vzhledem k ob-
vykle většímu počtu respondentů v conjoint studii. Part worth mohou být pro určení
průměrných hodnot parametrů užitku skupin respondentů alternativně agregovány,
avšak analýza conjoint modelu na základě průměrných parametrů může zakrýt ně-
které důležité tržní síly a zároveň vede ke ztrátě detailu informace. Tyto skryté
účinky však mohou mít významný vliv na preference produktu v tržním scénáři.

Vytvoření virtuálního simulátoru trhu umožňuje využití charakteristických in-
dividuálních preferencí – konverze těchto (nestandardizovaných) part worth užitků
(parametrů conjoint modelu) do výstupu, který bude dobře čitelný, intuitivní a
snadno pochopitelný i marketingovými manažery [83], kteří potřebují rychle zjistit
a pochopit informace vycházející z modelu místo analýzy velkého množství sta-
tistických parametrů. Virtuální simulace trhu na základě parametrů conjoint mo-
delu umožňují sestavovat what-if scénáře a jimi odkrývat tržní aspekty související
s novými produktovými návrhy, s distribucí produktů, s cenovými či propagačními
strategiemi, atd.

Výstupem ze simulací jsou teoretické tržní volby zákazníků zasazené do kontextu
dané tržní situace. Jednotlivé produkty společnosti jsou interpretovány v základ-
ním tržním scénáři14. Simulátor u jednotlivých produktů hodnotí, jak velká část
respondentů by si daný produkt v dané tržní situaci vybrala. Z výsledků simulací
s detailními individuálními preferenčními daty lze navrhnout různé nabídky pro-
duktů/služeb, které budou přesnou odpovědí na požadavky zákazníků v unikátních
tržních segmentech.

Conjoint simulátor15 umožňuje detekovat různé substituční efekty mezi různými
značkami nebo produktovými vlastnostmi, jako je kanibalizace produktu nebo kří-
žová elasticita [99]. Conjoint simulace zároveň umožňují odkrýt interakční efekty,
např. interakce mezi atributy „Značka-Cena“ (analýza cenové elasticity různých zna-
ček), popřípadě interakční efekty mezi jinými typy atributů (např. „Barva-Model
vozidla“, atd.).

Conjoint simulátory poskytují v současné době nejlepší prostředek pro optimali-
zace produktů. Simulátory umožňují brát v úvahu charakteristiky dostupných pro-
duktů i požadavky heterogenní populace potenciálních zákazníků. Umožňují přesně

14Množina konkurenčních i vlastních produktů konkurujících si v rámci určité produktové řady.
15Program obsahující algoritmy pro vytváření virtuálních marketingových simulací.
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ohodnotit pravděpodobnost úspěchu produktu ještě dlouho před tím, než je daný
produkt připravený pro tržní test. Simulátory volby zahrnují následující čtyři fáze
[48]:

1. odhad preferenčního modelu (individuální/agregovaná úroveň),
2. specifikace konkurentů jejichž tržní podíly je potřeba určit,
3. aplikace preferenčního modelu na konkurující si množinu produktů a získání

pravděpodobností voleb pro každou alternativu produktu, pro každý segment
nebo pro každého respondenta,

4. agregování získaných pravděpodobností napříč segmenty (nebo respondenty)
pro predikci podílů voleb na daném trhu.

5.5.1 Simulační metody

Vstupem conjoint simulátoru nákupních voleb je sada individuálních part worth
parametrů a dále množina produktových specifikací, u kterých mají být stanoveny
podíly voleb, resp. tržní podíly.

Nejčastěji používanými simulačními metodami (volebními pravidly – choice ru-
les) [28, 91] jsou:

1. „Maximální užitek“ (maximum utility)/„první volba“ (first choice),
2. „BTL (Bradley-Terry-Luce) model“, „logitový model“ (logit) a
3. „Randomizovaná první volba“ RFC (randomized first choice).

5.5.1.1 Metoda maximálního užitku

Dříve velmi populární přístup, který je intuitivní, jednoduchý a snadno interpre-
tovatelný. Jedná se o deterministické pravidlo, které při simulaci voleb předpokládá,
že si každý kupující vybere produkt/službu s nejvyšším užitkem. Užitky produktů
v simulačním scénáři jsou určeny aditivním způsobem z part worth parametrů ku-
pujícího.

pi =

 1 pokud je Ûi = max(Ûi)
0 v jiném případě

(5.5.1)

kde pi je pravděpodobnost koupě vypočítaná pro každého respondenta na základě
predikovaných skóre užitku Ûi pro i-tý produkt.

Odhad podílu trhu je určen z podílu prvních voleb pro každý produkt v simu-
lačním scénáři. Pravidlo maximálního užitku výhradně přiřazuje pravděpodobnost
volby k jednomu produktu (první volbě) a neuvažuje velikost rozdílu v užitku mezi
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tímto produktem a ostatními produkty. Důležitou výhodou této metody je, že není
citlivá na potíže spojené se zařazením podobných produktových alternativ ve scénáři
(IIA). Na druhou stranu její nevýhodné vlastnosti spočívají v tendenci nadhodnoco-
vat podíly populárních produktů a podhodnocovat podíly nepopulárních produktů,
a zároveň neumožňuje škálovat (ladit) podíly pro kompenzaci těchto efektů. Z těchto
nepříznivých vlastností vyplývá větší směrodatná odchylka výsledných podílů oproti
jiným metodám, které distribuují respondentovy pravděpodobnosti volby mezi více
produktů [99].

5.5.1.2 Metody podílu užitku

Tyto metody, mezi něž patří BTL a logitový model, určují pravděpodobnost
volby kupujícího pro každý z konkurenčních produktů zařazených v simulátoru.
Stejně jako v předchozí metodě jsou pro každý produkt v simulačním scénáři určeny
užitky jednotlivých respondentů. Místo toho, aby se přiřadila respondentova volba
k produktu s nejvyšším užitkem, raději se alokuje pravděpodobnost volby mezi
produkty. Přiřazené pravděpodobnosti jsou vyjádřeny pomocí funkce produktových
užitků, které jsou vypočteny z part worth jednotlivých respondentů.

BTL: pi = Ûi
J∑
j=1

Ûj

logit: pi = eÛi

J∑
j=1

eÛj

(5.5.2)

kde pi je pravděpodobnost koupě vypočítaná pro každého respondenta na základě
predikovaných skóre užitku Ûi pro i-tý produkt.

Výsledný tržní podíl (podíl voleb) je určen agregační funkcí jako průměrná prav-
děpodobnost pro každý produkt napříč respondenty. Huber a Moore prokázali shodu
ve výsledcích obou modelů a neshodu s modelem maximálního užitku [28]. V BTL
a logitovém modelu nemusí být produkty s vysokým průměrným užitkem první vol-
bou žádného respondenta či segmentu v případě, že se jedná o vysoce heterogenní
trh.

Výhodou metod podílu užitku je možnost škálování tak, že poměr odhadů maxi-
málního a minimálního podílu voleb může být přizpůsoben (např. reálným podílům
na trhu). To lze provést vynásobením part worth vhodnou konstantou, kde větší
konstanta způsobí více extrémní predikce podílů (v limitním případě se dosáhne
stejných výsledků jako u metody první volby). Malá konstanta způsobí, že si pre-
dikované podíly budou téměř rovny [99].

Značnou nevýhodu metod podílu užitku je jejich náchylnost k IIA potížím (in-
dependence of irrelevant alternatives) vznikajících při používání agregovaných part
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worth parametrů v simulátoru, které neobsahují individuální odhady part worth pa-
rametrů (např. CBC/MNL). Tato IIA vlastnost je nežádoucí vzhledem k tomu, že
v simulátoru je potřeba odhadovat tržní podíly produktů v produktovém portfoliu,
které si jsou určitým způsobem vzájemně podobné – např. přidáním chytrého tele-
fonu do scénáře obsahující chytrý a klasický telefon by přidaný chytrý telefon měl
být více konkurenční stávajícímu chytrému telefonu a převzít od něj i významnější
část podílu voleb a nikoliv převzít proporcionálně stejný podíl od obou telefonů
umístěných v simulovaném scénáři. Pro agregované part worth modely, až na pří-
pad velice podobných produktů v simulovaném scénáři, jsou modely podílu užitku
nevhodné.

5.5.1.3 Randomizovaná první volba

Randomizovaná první volba RFC (randomized first choice) [48] kombinuje před-
chozí dva přístupy. RFC začíná s první volbou (metoda maximálního užitku), ve
které je vybrán produkt s nejvyšším užitkem, avšak tuto metodu dále modifikuje
přidáním rozptylu dvojího typu.

„První typ“16 je variabilita atributových hodnot, která přidává rozptyl k atribu-
tovým part worth parametrům. „Druhým typem“17 je variabilita přidaná k užitku
produktu a je matematicky ekvivalentní běžně používanému škálování pro přizpů-
sobení simulačního modelu aktuálním tržním podílům. RFC je založena na RUT
(random utility theory), kde je k užitku produktové alternativy přidán jak náhodný
rozptyl u part worth koeficientů, tak náhodná reziduální odchylka, viz. rovnice 5.5.3.

Ûi = Xi(β + Ea) + Ep (5.5.3)

kde Ûi představuje odhad užitku pro i-tého individuálního respondenta, Xi je řád-
kový vektor nezávislých proměnných (kódované atributové úrovně) asociované s al-
ternativou i, β je vektor s part worth parametry, Ea je variabilita přidaná k part
worth koeficientům, která je stejná pro všechny produkty v sadě a Ep je variabi-
lita nabývajících hodnot z Gumbelova rozdělení, která je přidaná k produktu i a
je unikátní pro každý produkt v sadě. Produktová variabilita je používaná pro při-
způsobení chyby v experimentálních otázkách volby. Přidání atributové variability

16Atributová variabilita vzniká vzhledem nekonzistentnosti respondenta při přiřazování vah
k atributovým úrovním. Příkladem je zákazníkova nižší cenová citlivost k určitému produktu
v období po výplatě.

17Produktová variabilita vzniká vzhledem k nekonzistentnosti voleb a hodnocení produktů.
Např. při různých příležitostech se kupující rozhodne pro odlišné produkty.
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umožňuje vypořádání se s heterogenitou a zachování očekávaného vlivu podobných
produktů na odhadnuté pravděpodobnosti voleb.

Náhodné výběry rozptylů jsou opakovány pro dosažení stability odhadu podílů
voleb. Pro náhodné výběry Ea lze použít jak Gumbelova rozdělení, tak i normál-
ního rozdělení. V případě, že je atributový rozptyl nulový, rovnice 5.5.3 je rovna
logitovému modelu. Při přidání většího atributového rozptylu se budou rozdíly po-
dílů produktových voleb v simulaci zmenšovat, avšak ať už je velikost atributového
rozptylu jakákoliv, rozdělení podílů voleb dvou identických produktů v simulačním
scénáři bude 1

2 .
RFC model poskytuje automatickou korekci pro podobné produkty díky kore-

lovaným součtům odchylek mezi produktovými alternativami definovanými z velké
části stejnými atributy. Např. pokud budou produkty nadefinovány 6 atributy a dvě
produktové alternativy lišící se v jednom atributu umístíme v simulačním scénáři,
po přidání atributového a produktového rozptylu bude akumulovaná chyba mezi
těmito dvěma produkty z 5

6 stejná a bude unikátní pouze z 1
6 . Tyto dva produkty

budou v RFC modelu v silném konkurenčním vztahu relativně k ostatním méně
podobným produktům ve stejném simulačním scénáři.

5.5.2 Simulace teoretických nákupních voleb

Tato kapitola navazuje na conjoint studii tarifů mobilních operátorů v kapitole 5.
Vzhledem k tomu, že skupinu respondentů tvořili primárně studenti, bude simulace
nákupních voleb omezena pouze na trh studentských tarifů, přestože bylo respon-
dentům v adaptivním dotazování umožněno hodnotit tarify pokrývající kompletní
trh v ČR.

Pro simulaci nákupních voleb použijeme obdobný parametrický výstup s part
worth odhady individuálních respondentů jako v kapitole 5.4, avšak pro účely si-
mulací voleb na studentském trhu odhadneme part worth parametry znovu při ome-
zeném rozsahu cen tarifů (v rozmezí 150-300 Kč), který bude definován 4 úrovněmi:
„150 Kč“, „200 Kč“, „250 Kč“, „300 Kč“. Toto omezení bude v modelu pokrý-
vat studentské tarify reálného trhu a zároveň nám nový odhad parametrů modelu
umožní detailněji zachytit změny užitku v cenovém intervalu, kde máme dostatečné
množství voleb respondentů z dotazování a který je relevantní zkoumané skupině
respondentů. Snížením rozsahu cenového atributu zároveň dojde ke snížení relativní
důležitosti cenového atributu v part worth modelu voleb18, která je dána podílem

18Cenový atribut zaujímal v případě definování kompletního cenového rozsahu cca 60 % důleži-
tost.
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hodnoty rozsahu part worth cenového atributu a součtu rozsahů part worth všech
atributů v modelu. Simulační model tedy dále nebude reflektovat „nestudentské“ ta-
rify, které se jeví z pohledu trhu i zahrnutých respondentů jako nerelevantní – cenově
nedostupné. Odhad part worth provedeme opět pomocí HB procedury s log-lineární
transformací cenového atributu. Odhad parametrů užitku a důležitosti atributů jsou
zachyceny v tab. 5.10.

Pro simulaci byl sestaven simulační scénář19 s konkurenčními telefonními tarify,
v rámci kterého budou odhadnuty podíly preferencí, viz. tab. 5.11. Tarify byly
nakonfigurovány v souladu s aktuální nabídkou na reálném trhu.

„Předpokládejme, že se Nový operátor chystá vstoupit na trh v ČR, který se
skládá ze 3 stávajících konkurentů (T-Mobile, Vodafone a Telefónica O2). Na zá-
kladě 7 atributů, které adekvátně charakterizují tarif chce Nový operátor zjistit pre-
ference na trhu, určit velikost tržního podílu pro nabízené tarify a připravit vhodnou
nabídku produktů, kterou osloví zákazníky.“

Prvním krokem je simulace stávajícího tržního scénáře, který je určen 7 tarify,
viz. tab. 5.11. Vzhledem k vlastnostem simulačních metod (kap. 5.5.1) byla pro si-
mulaci zvolena metoda RFC. Metody podílu užitku v kombinaci s individuálními
part worth modely mohly být použity pro simulaci také, neboť v případě individu-
álních dat bývají u jednotlivých respondentů téměř všechny preference alokovány
k jednomu produktu, jako v případě maximální užitečnosti (první volby). Porov-
nání výsledků určených na základě ostatních zmiňovaných metod („první volba“,
„podíly preferencí“, „RFC“ a „pravděpodobnost koupě“) jsou v příloze A.

V následujícím simulačním modelu byla, pomocí metody RFC a simulátoru ASM
(advanced simulator module), u každého individuálního respondenta pro každý tarif
ve scénáři určena pravděpodobnosti volby. Tarif s nejvyšší pravděpodobností byl
považován za volbu daného respondenta. Na základě modelovaných voleb byly dále
odhadnuty tržní podíly (podíly preferencí) pro každý tarif, viz. tab. 5.12.

V této simulaci preferovalo (23,34 %) respondentů tarif „Na míru-sd“ od operá-
tora Vodafone zahrnující také „datové služby“ a (17,57 %) preferovalo „Pohoda-s“
od operátora Telefónica O2. Všichni respondenti v modelu si nutně nemusí vybrat
tarif. Na základě prahu akceptace (None)20 by si žádný tarif nevybralo (35,5 %)

19Tarify ve scénáři mohou být definovány i prostřednictvím úrovní atributů z mezilehlých bodů
atributových hladin (např. hovory: 60 minut). Při simulaci jsou užitky těchto mezilehlých úrovní
určeny z lineární interpolace part worth vnějších úrovní daného intervalu atributu.

20Pokud v individuálním part worth modelu produkt nepřesáhne None práh, v simulačním
modelu se předpokládá, že si daný respondent produkt nevybral.
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Tabulka 5.10: Part worth pro simulace studentského trhu

Počet respondnetů: 463

č Průměrné užitky (0-centrované odchylky) Průměrné užitky Sm. odch.

1

Operátor

Nový operátor 6,485 15,030
2 Vodafone 1,142 14,673
3 T-Mobile -2,940 16,140
4 Telefónica O2 -4,688 15,330
5

Hovory

50 minut -43,078 71,730
6 150 minut 14,826 33,816
7 300 minut 28,794 23,412
8 500 minut 9,619 29,011
9 neomezeně -10,161 72,099
10

SMS
20 SMS -27,328 44,049

11 100 SMS 16,289 18,880
12 500 SMS 11,039 34,431
13

Data

bez dat -104,889 85,319
14 150 MB -4,403 31,759
15 500 MB 29,174 30,350
16 1 GB 39,666 38,753
17 3 GB 40,452 47,096
18

Přátelé v síti
bez volných čísel -10,708 30,231

19 3 volná čísla 12,728 19,726
20 6 volných čísel -2,021 18,820
21

Způsob platby
paušál (2 roky) 14,416 21,890

22 převoditelný kredit -3,994 16,288
23 dobíjecí karta -10,421 28,974
24

Cena

150 Kč 91,062 22,801
25 200 Kč 20,813 5,211
26 250 Kč -33,677 8,432
27 300 Kč -78,198 19,580
28 None -61,805 52,997
č Atributy Průměrné důležitosti Sm. odch.
1 Operátor 5,148 2,876
2 Hovory 20,254 10,502
3 SMS 10,497 7,723
4 Data 25,951 13,578
5 Přátelé v síti 6,700 5,076
6 Způsob platby 7,270 4,214
7 Cena 24,180 6,054
Zdroj: vlastní
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Tabulka 5.11: Kompozice scénáře pro simulaci trhu se studentskými tarify v ČR

Tarif Operátor Hov. SMS Data Platba Cena

BAV SE-s T-Mobile 50 minut 100 SMS Paušál 228 Kč
Kredit 300 T-Mobile 60 minut 20 SMS Kredit 300 Kč
Pohoda-s O2 50 minut 100 SMS Paušál 180 Kč
Pohoda-sd O2 50 minut 100 SMS 150 MB Paušál 280 Kč
St. na míru-s Vodafone 50 minut 20 SMS Paušál 150 Kč
St. na míru-sd Vodafone 80 minut 20 SMS 150 MB Paušál 240 Kč
Na míru-k Vodafone 80 minut 20 SMS Karta 300 Kč
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní

Tabulka 5.12: Podíly tarifů na studentském trhu

Podíly preferencí tarifů
Tarify Podíl [%] Sm.odch.

TM Bav se-s 1,68 0,35
TM Kredit 300 0,00 0,00
O2 Pohoda-s 17,57 1,44
O2 Pohoda-sd 10,30 1,06
VD Na míru-s 11,37 1,09
VD Na míru-sd 23,34 1,48
VD Na míru-k 0,20 0,12
None 35,55 1,63

Zdroj: vlastní

Tabulka 5.13: Konfigurace nového tarifu pro přidání do scénáře trhu

Tarif Operátor Hov. SMS Data Volná čísla Platba Cena

Nový 1 Nový operátor 100 minut 100 SMS 300 MB 3 čísla Paušál 260 Kč

respondentů. Podíly preferencí napříč tarify + podíl None respondentů v součtu
dává (100 %).

V následujícím kroku tržní simulace Nový operátor navrhne konfiguraci svého
tarifu, viz. tab. 5.13, který zahrne do simulačního scénáře. V simulačním výpočtu
byly určeny podíly preferencí, viz. tab. 5.14. U jednotlivých tržních podílů je uve-
dena střední chyba průměru (standard error) a 95 % interval spolehlivosti, který
byl určen jako podíl±(1, 96)×SE, tj. pro „Nový tarif“ je 95 % interval spolehlivosti
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Tabulka 5.14: Podíl nového tarifu na studentském trhu

Podíly preferencí tarifů
Tarify Podíl [%] Sm.odch.

TM Bav se-s 0,90 0,24
TM Kredit 300 0,00 0,00
O2 Pohoda-s 10,38 1,08
O2 Pohoda-sd 1,16 0,22
VD Na míru-s 7,91 0,90
VD Na míru-sd 7,05 0,80
VD Na míru-k 0,17 0,11
Nový 1 53,73 1,77
None 18,70 1,29

Zdroj: vlastní

53, 73±3, 47, tj. interval 〈50, 26; 57, 2〉. Nový operátor dále může experimentovat se
změnami atributů (posouvat cenu tarifu, měnit množství dat, hovorů, atd.) a pozo-
rovat, ze kterých tarifů bude Nový tarif přebírat podíly preferencí. V našem scénáři
byl největší podíl převzat od konkurenčních datových tarifů, avšak významný podíl
preferencí byl získán taktéž od „None“ respondentů. Zároveň lze detekovat např. ka-
nibalizační efekty ve vlastním portfoliu nebo určit adekvátní tržní pozici produktu
vzhledem k silným konkurentům.

5.5.3 Optimalizace produktu/portfolia

V předchozí kapitole bylo předvedeno, jakým způsobem lze prostřednictvím con-
joint simulátoru testovat nový produktový design v tržním scénáři. Marketingový
manažer může libovolně měnit konfiguraci produktu a ověřovat tržní reakce. Tímto
manuálním způsobem, vzhledem k velkému počtu potenciálních produktů21 (v ně-
kterých případech i optimalizace několika produktů najednou), nemusí manažer
vždy v rozumném čase nalézt optimální produktový koncept. Může rychle nakonfi-
gurovat produkt s nejlépe hodnocenými atributovými úrovněmi (a zároveň nejnižší
cenou), avšak zpravidla takovýto produkt nebude nákladově efektivní. Druhou slabi-
nou manuálního hledání je, že výzkumník snadno přehlédne heterogenitu v poptávce
vyskytující se na daném trhu.

V současné době se conjoint simulace a optimalizace produktu/portfolia [99]
21Např. v případě 7 atributů každý s 5 úrovněmi (bez uvažování možnosti atributy interpolovat)

existuje 57 = 78125 možných produktů.
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provádějí na základě:
• užitku
• pravděpodobnosti koupě
• tržního podílu
• obratu, ziskovosti nebo nákladů
Pro optimalizační úlohu hledání produktového konceptu splňující kritéria jako

je: „maximální tržní podíl“, „maximální užitek“, či „maximální zisk“ při dosažení
minimálních nákladů, je potřeba poskytnout dodatečné informace ohledně nákla-
dových položek jednotlivých atributových úrovní, které však bývají ve fázi návrhu
produktu (odhadu konkurenčních nákladů) těžko dostupné.

ASM obsahuje heuristiky po hledání optimálního produktu a optimálního portfo-
lia produktů. Optimalizaci provádí procházením multidimenzionální mřížky. Vzhle-
dem k tomu, že tento prostor může obsahovat velké množství bodů a nemusí mít
pouze jeden vrchol, ASM poskytuje různé optimalizační strategie jejichž efektivita
je závislá na typu povrchu této mřížky.

Pro optimalizaci produktu/portfolia je opět výchozím tržní scénář s konkurenč-
ními produkty a definice jednoho či více optimalizovaných produktů. U optimali-
zovaných produktů je třeba specifikovat, které atributy a v jakých rozsazích budou
procházeny. Pro každý atribut je možno určit rozsah přípustných úrovní, přičemž
lze u atributů spojitého typu uplatnit interpolace. Zároveň je možné nastavit inter-
polační krok a u produktů nastavit i základní cenu (base price).

ASM [99] obsahuje 5 různých optimalizačních algoritmů, které jsou ve stručnosti
uvedeny v následujících podkapitolách.

5.5.3.1 Úplné prohledání

Algoritmus úplného prohledání (exhaustive search) porovnává každou přípust-
nou kombinaci úrovní všech atributů. Interpolační krok rozšiřuje počet úrovní spo-
jitých atributů rozdělením intervalů na menší části. Hlavní výhoda úplného pro-
hledání spočívá v zaručeném nalezení nejlepšího řešení i v případě, kdy povrch
multidimenzionální mřížky obsahuje více vrcholů. Hlavní nevýhodou je potenciálně
velké množství možných kombinací potřebných pro ohodnocení. Vzhledem k tomu je
vhodné nejdříve použít jiné metody, které rychleji určí užší rozsah atributů, a pokud
se určitá atributová úroveň pravidelně vyskytuje v optimálním konceptu, je lépe ji
nastavit jako konstantní. Ve druhém kroku je možno využít úplného prohledání pro
redukovanou množinu procházených atributů.
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5.5.3.2 Mřížkové prohledání

Mřížkové prohledání (grid search) je mnohem rychlejší než úplné prohledání.
Postupuje heuristicky z počátečního řešení, které může být zadáno uživatelem na
vstupu. Následuje sada iterací, přičemž pro každou iteraci jsou atributy zvoleny
náhodně, všechny povolené atributové úrovně jsou prohledány a nejlepší atributové
úrovně zaznamenány. V každé iteraci jsou atributy prozkoumány v náhodném po-
řadí. Iterace se ukončí v momentě, kdy algoritmus již nedokáže nalézt vylepšení
změnou jakéhokoliv atributu.

Hlavní výhodou mřížkového prohledání je rychlost. Pokud povrch multidimenzio-
nální mřížky obsahuje pouze jeden vrchol, algoritmus garantuje nalezení optimál-
ního řešení. Pokud existuje více vrcholů, optimální řešení lze nalézt opakovaným
spouštěním algoritmu s různými počátky, ale i v případě stejných počátečních bodů
vrací každý běh různé výsledky díky náhodné volbě pořadí atributů.

5.5.3.3 Gradientní prohledání

Gradientní prohledání (gradient search) prohledává kombinace atributů, přičemž
obměňuje všechny atributy najednou. K nalezení vrcholu povrchu používá metodu
„nejstrmějšího stoupání“ (steepest ascent) . Pro diskrétní atributy používá identic-
kou proceduru jako mřížkové prohledání.

Gradientní prohledání v náhodném inicializačním řešení nejdříve provede malou
změnu v každém interpolovaném atributu (po jednom) a měří výsledný zisk, resp.
ztrátu. Na základě maximálního vylepšení dále rozhodne o směru jednotkové změny
pro všechny interpolovatelné atributy současně. Dále provede posun ve zvoleném
směru. První posun je velmi malý, každý následující je dvojnásobně vzdálený od
počátečního bodu. Tento proces pokračuje, dokud není odhalen pokles v kriteriální
funkci. Na základě získaných výsledků odhadne kvadratickou křivku multidimen-
zinálního povrchu, která je dále maximalizována. Pokud je řešení lepší než před-
chozí, tak je zachováno. Pokud se v konceptech jedná o kombinaci interpolovaných
a diskrétních atributů, pro interpolované používá úplné prohledání, pro diskrétní
mřížkové prohledání. Iterace jsou zastaveny, pokud již není možné vylepšení.

Výhodou gradientního prohledání je schopnost rychle nalézt dobré řešení a není
omezeno předem specifikovanými interpolačními kroky. Hlavním nedostatkem této
metody je, stejně jako u mřížkového prohledání, že garantuje nalezení pouze lo-
kálního maxima. Proto je vhodné provést opakovaně několik průchodů s různými
počátečními body. Další nevýhodou je problematičnost s diskontinuitami multidi-
menzionálního povrchu. Pokud definujeme jako přípustné pouze některé intervaly
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interpolovaného atributu (např. cena: 100-200, 300-500 Kč), gradientní prohledání
nebude pracovat korektně.

5.5.3.4 Stochastické prohledání

Stochastické prohledání (stochastic search) používá podobný koncept jako mříž-
kové prohledání. Základní myšlenkou je, že atribut je vybrán náhodně a jeho hod-
nota je změněna také náhodně. Pokud je tato změna vylepšením, je akceptována,
v opačném případě zamítnuta. Toto je opakováno mnohokrát. Tato procedura je
aplikována pouze na interpolované atributy. Na diskrétní atributy je aplikováno
mřížkové prohledání.

Hlavní výhodou tohoto algoritmu je jeho efektivnost a rychlost srovnatelná s gra-
dientním a mřížkovým prohledáním. Navíc nevyžaduje kontinuitu interpolovaných
atributů. Nevýhodou opět je, že nezaručuje nalezení globálního maxima, proto by
měl být tento algoritmus spuštěn několikrát z různých počátečních bodů.

5.5.3.5 Genetické prohledání

Tento algoritmus začíná s populací o velikosti 300 náhodných řešení. Každá ite-
race je považována za generaci, ve které se polovina (150 řešení) méně vhodné popu-
lace vymění za nové členy, kteří vzniknou náhodným párováním více vhodné části
populace. Předpokládá se, že nejvíce vhodní předci budou produkovat s vysokou
pravděpodobností vhodné potomky. Každý potomek obsahuje kombinaci vlastností
rodičů. Pro interpolovatelné proměnné potomek získává jednu hodnotu náhodným
výběrem s rovnoměrným rozdělením pravděpodobností mezi hodnotami rodičů. Pro
diskrétní proměnné přebírá potomek hodnotu od obou rodičů se stejnou pravděpo-
dobností. Pro měření úspěchu iterací je použita objektivní hodnota nejlepšího člena
generace, avšak stagnace zlepšení mezi generacemi nemusí znamenat, že už k dal-
šímu vylepšení v následujících iteracích nemusí dojít. Algoritmus tedy posuzuje tři
generace za sebou, a pokud nedochází ke zlepšení, algoritmus se zastaví.

Silná stránka genetického prohledání je, že neuplatňuje žádné předpoklady o mul-
tidimenzionálním povrchu a nevyžaduje kontinuitu interpolovaných atributů. Hlavní
nevýhodou je značná pomalost algoritmu oproti ostatním metodám.

5.5.3.6 Volba prohledávacího algoritmu

Obecně lze doporučit začít prohledávání buď mřížkovým nebo stochastickým
prohledáním z různých počátečních bodů. Pokud vychází jednotné řešení, jedná se
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pravděpodobně o optimální řešení. Pokud se řešení vzájemně liší, je vhodné stabilní
atributy v jednotlivých řešeních ukotvit a pro redukovaný multidimezionální po-
vrch použít úplné prohledání. Pokud se jedná převážně o atributy spojitého typu,
je vhodné využít gradientní prohledávání. Genetické prohledání je vhodné v pří-
padech, kde jsou limitovány ostatní metody, jako např. při velmi nepravidelném
multidimenzionálním prostoru s několika vrcholy. V takových případech, i přes po-
třebný delší výpočetní čas, dosahuje lepších výsledků.

5.5.3.7 Optimalizace tarifu nového operátora

V této kapitole bude provedeno vyhledání optimálního tarifu pomocí ASM. Opti-
malizace vyjde ze stejného simulačního scénáře jako v kapitole 5.5.2. Cílem simulace
je určit optimální tarif pro konkurenční trh na základě maximalizace tržního po-
dílu a tržeb. Dále bude provedeno vyhledání optimální skupiny produktů (2 tarify),
které by měly poskytnou větší flexibilitu a lépe reflektovat heterogenitu poptávky.
Pro simulaci použijeme metodu randomizované první volby RFC

Jaký produkt za danou cenu? – hypotetický příklad uvažuje, že nový mo-
bilní operátor chce na trh vstoupit s cenou tarifu 300 Kč a chce zjistit, jaký by byl
pro dané konkurenční prostředí optimální studentský tarif. K prozkoumání všech
kombinací tarifů bude použito úplné prohledání (exhaustive search). Produktová
specifikace tržního scénáře je uvedena v tab. 5.15.

Tabulka 5.15: Produktová specifikace pro optimalizaci tržního podílu

Tarify Oper. Hovory SMS Data Vol. č. Platba Cena [Kč]

Nový-s 1 50-150 20-100 0-500 0,3,6 1,2,3 300
TM Bav se-s 3 50 100 0 0 1 228
TM Kredit 300 3 60 20 0 0 2 300
O2 Pohoda-s 4 50 100 0 0 1 180
O2 Pohoda-sd 4 50 100 150 0 1 280
St. na míru-s 2 50 20 0 0 1 150
St. na míru-sd 2 80 20 150 0 1 240
Na míru-k 2 80 20 0 0 3 300
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní

V daném simulačním scénáři je přidán jeden dynamický koncept „Nový-s“,
který má definovány rozsahy úrovní pro atributy, v rámci kterých má být opti-
mální produkt hledán. Pomlčka ve specifikovaných úrovních atributů představuje



5.5. VIRTUÁLNÍ SIMULACE TRŽNÍCH SCÉNÁŘŮ 159

rozsah, v rámci kterého se mohou spojité atributy měnit. U diskrétních atributů
jsou možné alternativy úrovní oddělit čárkou. Lze specifikovat i další varianty jako
jednostranně omezené intervaly, více intervalů v rámci jednoho atributu, kombinace
intervalů, diskrétní hodnoty, atd.

Procedura úplného prohledání trvala přibližně 2,5 minuty. Výsledek výpočtu je
v tab. 5.16.

Tabulka 5.16: Optimalizovaný tarif z pohledu maxima tržního podílu

Tarif Podíl [%] SE Oper. Hov. SMS Data Vol.č. Platba Cena [Kč]

Nový-s 59,10 1,83 1 150 100 500 3 1 300
TM Bav se-s 1,00 0,25 3 50 100 1 228
TM Kredit 300 0,00 0,00 3 60 20 2 300
O2 Pohoda-s 10,84 1,13 4 50 100 1 180
O2 Pohoda-sd 1,82 0,33 4 50 100 150 1 280
St. na míru-s 7,66 0,89 2 50 20 1 150
St. na míru-sd 6,38 0,79 2 80 20 150 1 240
Na míru-k 0,17 0,11 2 80 20 3 300
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní

Z tab. 5.16 je zřejmé, že při optimalizaci, ve které nový tarif dosáhl více než 59 %
podíl voleb respondentů, došlo k volbě nejlepších přípustných úrovní atributů. Ve
studiích, kde atributy neobsahují jasně preferované úrovně, však nemusí být předem
zřejmý výsledek.

Jaký produkt pro maximální tržby? – pro úlohu návrhu tarifu, který zajistí
maximální celkové tržby je potřeba do modelu zahrnout počet prodaných tarifů na
daném na trhu. Poté lze využitím RFC metody spočítat celkové tržby jako:

celkové tržby = cena tarifu× podíl voleb× počet prodaných tarifů (5.5.4)

Využitím některého algoritmu (např. úplného prohledání) lze hledat optimální
tarif automaticky. Velikost trhu byla v tomto případě nastavena na 13 000 000 uži-
vatelů22, u interpolovaných atributů nastavíme krok 5. Úplné prohledání považuje
spojité atributy za diskrétní a rozděluje každý interval (mezi atributovými úrov-
němi) na body jejichž počet odpovídá počtu kroků. Poté ohodnotí všechny možné
kombinace a určí optimální produktový koncept.

Z výsledku v tab. 5.17 je zřejmé, že na základě vysoce konkurenční nabídky
by nový operátor získal téměř 60 % podíl voleb, čemuž odpovídá tržba v hodnotě

22Velikost trhu v ČR činí přibližně 13 mil. aktivních SIM karet.
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Tabulka 5.17: Optimalizovaný tarif z pohledu maxima tržního podílu (1)

Tarif Tržby [Kč] SE Podíl [%] SE

Nový-s 2 304 735 121 71180951 59,10 1,83
TM Bav se-s 29 533 897 7394871 1,00 0,25
TM Kredit 300 38 997 38955 0,00 0,00
O2 Pohoda-s 253 588 913 26527909 10,84 1,13
O2 Pohoda-sd 66 151 709 11997089 1,82 0,33
St. na míru-s 149 416 547 17422198 7,66 0,89
St. na míru-sd 199 118 071 24700896 6,38 0,79
Na míru-k 6 453 984 4239123 0,17 0,11
Celkem 3 009 037 237 83070518 86,96 2,5
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní

2 304 735 121 Kč. Pokud by však cena nového tarifu byla 270 Kč, tržní podíl nového
operátora by se zvýšil na na 68,44 % a celkové tržby na 2 402 367 711 Kč, viz. tab.
5.18.

Tabulka 5.18: Optimalizovaný tarif z pohledu maxima tržeb

Tarif Tržby [Kč] SE Podíl [%] SE Cena [Kč]

Nový-s 2 402 367 711 60855114 68,44 1,73 270
TM Bav se-s 23 458 183 6444169 0,79 0,22 228
TM Kredit 300 38 997 38955 0,00 0,00 300
O2 Pohoda-s 212 653 888 24292297 9,09 1,04 180
O2 Pohoda-sd 36 506 279 7469140 1,00 0,21 280
St. na míru-s 129 167 417 16147044 6,62 0,83 150
St. na míru-sd 125 694 744 19249868 4,03 0,62 240
Na míru-k 6 083 513 4187299 0,16 0,11 300

Celkem 2 935 970 732 70990108 90,14 2,29
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní

Nový operátor může přidat další tarif(y) a namísto nabídky jednoho univerzál-
ního tarifu pro všechny zákazníky se pokusit nabídnout jeden tarif s hovorovými i
datovými službami a druhý tarif pro zákazníky, kteří nemají o datové služby velký
zájem a diferencovat tím svou nabídku. Předpokládejme následující nabídku Nového
operátora v tab. 5.19, která je přidaná do původního tržního scénáře.

Pro snížení náročnosti simulace byly určité atributy fixovány na nejvíce prefe-
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Tabulka 5.19: Návrh portfolia produktů z pohledu maxima tržeb

Operátor Hovory SMS Data Volná čísla Platba Cena [Kč]

Nový1-s 1 150 100 500 0,3,6 1,2,3 150-300
Nový2-s 1 150 100 0 0,3,6 1,2,3 150-300
Zdroj: vlastní

rovaných úrovních. V tomto případě však již nelze použít úplné prohledání vzhle-
dem k časovým nárokům algoritmu23. Z tohoto důvodu bude pro simulaci použito
stochastické prohledání v několika opakováních s různými počátečními body. Ma-
ximální hodnota součtu tržeb nového operátora bude považována jako řešení blízké
optimálnímu. Výsledek simulace je v tab. 5.20, kde jsou z důvodu rozsahu uvedeny
pouze obměňované atributy.

Tabulka 5.20: Návrh portfolia produktů z pohledu maxima tržeb (1)

Tarif Tržby [Kč] SE Podíl [%] SE Vol.č. Platba Cena [Kč]

Nový1-s 2 151 184 905 73271860 55,54 1,87 3 1 300
Nový2-s 300 555 540 34134032 7,90 0,94 3 3 263,36
TM Bav se-s 24 851 152 6478193 0,86 0,22 1 228
TM Kredit 300 58 495 33663 0,00 0,00 2 300
O2 Pohoda-s 208 091 253 23064462 9,11 1,00 1 180
O2 Pohoda-sd 65 205 384 11819046 1,79 0,32 1 280
St. na míru-s 128 328 984 15652504 6,71 0,81 1 150
St. na míru-sd 197 433 405 24396954 6,34 0,78 1 240
Na míru-k 935 925 783591 0,02 0,02 3 300

Total 3 076 645 043 89935261 88,39 2,62
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní

Součet tržeb nového operátora je v případě 2 nových produktů nepatrně vyšší
(+ 49 372 734 Kč) v porovnání s tržním scénářem, kde nový operátor nabízel pouze
jeden tarif. Vzhledem k větší střední chybě průměru SE je však tato odchylka za-
hrnuta v intervalu spolehlivosti scénáře obsahující jeden nový tarif a je statisticky
nevýznamná. Celkově vyšší tržby celého trhu (v ČR odpovídá celková měsíční tržba
cca 6 mld. Kč) by mohly být dosaženy povolením vyšších cen tarifu než 300 Kč
(použití preferenčního modelu z tab. 5.8).

23Určení optimální kombinace 2 nových tarifů by v případě použití metody úplného prohledání
trvalo přibližně 6,5 hodiny na 2 jádrovém procesoru 2,7 GHz.
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5.5.4 Odhad cenové elasticity
K odhadu poptávkových křivek a cenových elasticit budou využity conjoint si-

mulace. Pro tento účel je vhodná „metoda podílu užitku“. Metoda RFC může být
použita také, pokud je předpokládána určitá korekce na základě produktové po-
dobnosti a těsnějšího konkurenčního vztahu v momentě, kdy jsou tyto produkty
za stejné ceny [99]. Tato část simulace opět vyjde ze stejného simulačního scénáře
(základní případ), který je uveden v tab. 5.21, ve kterém byly v simulační úloze
v kap. 5.5.2 určeny podíly voleb respondentů (tržní podíly).

Tabulka 5.21: Základní scénář pro simulaci trhu se studentskými tarify v ČR

Tarif Operátor Hov. SMS Data Platba Cena

BAV SE-s T-Mobile 50 minut 100 SMS Paušál 228 Kč
Kredit 300 T-Mobile 60 minut 20 SMS Kredit 300 Kč
Pohoda-s O2 50 minut 100 SMS Paušál 180 Kč
Pohoda-sd O2 50 minut 100 SMS 150 MB Paušál 280 Kč
St. na míru-s Vodafone 50 minut 20 SMS Paušál 150 Kč
St. na míru-sd Vodafone 80 minut 20 SMS 150 MB Paušál 240 Kč
Na míru-k Vodafone 80 minut 20 SMS Karta 300 Kč
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní

Při určování poptávkových křivek jednotlivých produktů v tržním scénáři bude
postupováno tak, že se vždy vybere jeden produkt, u kterého bude měněn cenový
atribut (např. 150 Kč, 200 Kč, 250 Kč, 300 Kč). Po každé změně se pomocí simulace
určí tržní podíl tarifu v tržním scénáři, přičemž konfigurace ostatních tarifů ve
scénáři zůstávají na konstantních atributových úrovních.

Tržní podíly měněného tarifu při jednotlivých cenových úrovních představují
body, kterými prochází poptávková křivka. Tímto způsobem se postupuje při od-
hadu poptávkových křivek pro všechny tarify v tržním scénáři. Ceny konstatních
tarifů jsou udržovány na průměrné atributové úrovni. Poptávkové křivky jednotli-
vých tarifů byly určeny pomocí MNČ s log-log transformací. Výsledné koeficienty
„log-log regrese“ reprezentují průměrné cenové elasticity poptávky, viz. tab. 5.22.

Cenová elasticita může být také spočítána mezi krajními body. Například pro
tarif „Bav se-sd“ v cenovém intervalu 200-250 Kč je cenová elasticita poptávky:

E = Q2−Q1
(Q1 +Q2)/2 ÷

P2− P1
(P1 + P2)/2 = 28, 39− 58, 42

(58, 42 + 28, 39)/2 ÷
250− 200

(200 + 250)/2 = −3, 11

(5.5.5)
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Tabulka 5.22: Cenová citlivost tarifů v tržním scénáři

Zdroj: vlastní

Cenová elasticita vychází záporná, protože se jedná o elasticitu poptávky (kladná
v případě nabídky). U všech tarifů vychází průměrné | E |> 1, jedná se tedy
o elastické ceny24, které jsou příliš vysoké. Poptávkové křivky pro základní scénář
na obr. 5.18 byly sestaveny na základě regresních koeficientů „log-log regrese“.

Poptávková křivka pro „nový tarif“ v tab. 5.23 s uvedenou průměrnou cenovou
elasticitou a poptávkovými křivkami 3 vybraných tarifů je na obr. 5.19.

Tabulka 5.23: Nový tarif

tarif operátor hovory SMS data vol.volání platba

Nový tarif Nový operátor 150 minut 100 SMS 500 MB 3 vol.čísla Paušál

24| E |> 1 – cenově elastická cena – příliš vysoká cena, | E |< 1 – cenově neelastická cena –
příliš nízká cena, | E |= 1 – jednotková elasticita – optimální poměr mezi cenou a množstvím.
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Obrázek 5.18: Cenová citlivost tarifů v základním scénáři

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 200 400 600 800 1000 

P
o

d
íl

  
[%

] 

Cena [CZK] 

Nový tarif 
E = -4,02 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

100 200 300 400 

TM "Bav se*" 

O2 "Pohoda*" 

VF "St. na míru*" 

Zdroj: vlastní

Obrázek 5.19: Cenová citlivost nového tarifu a vybraných tarifů
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5.6 Conjoint segmentace

Termín shluková analýza zahrnuje množinu metod pro hledání skupin případů25

(objektů), které se jeví ve svých vlastnostech (proměnných) jako podobné uvnitř
těchto skupin a zároveň z vnějšího pohledu vykazují významné vzájemné odlišnosti.
Posuzování skupin probíhá prostřednictvím základních proměnných použitých pro
shlukování. Těmito popisujícími proměnnými mohou být např. fyzikální míry, sub-
jektivní hodnocení, indikátory přítomnosti/absence charakteristických rysů případů
(binární proměnné), atd.

Při analýze preferencí individuálních zákazníků pro mobilní tarif předpoklá-
dáme, že tito potencionální zákazníci projevují škálu různých očekávání a postojů
vzhledem k jednotlivým atributům produktu (např. počet požadovaných minut ho-
voru, datové připojení k internetu, ceny těchto služeb) [63]. Charakteristiky indivi-
duálních respondentů určené v part worth analýze popisují užitky, které přiřazují
jednotlivým komponentám tarifu. Na základě těchto individuálních preferenčních
dat (part worth užitků) můžeme provést shlukovací analýzu a rozpoznat, zda jed-
notliví respondenti přirozeně spadají do určitých skupin, a tedy vyžadují odlišné
zákaznické benefity. Při odhalení těchto skupin může být každá obsluhována ze
strany mobilního operátora jiným, přesněji zacíleným marketingovým mixem.

Shluková analýza poskytuje způsob pro klasifikaci kolekce objektů do skupin
(shluků, klastrů). Pro tento účel existuje početná skupina různých metod, přičemž
každá z nich může vést k různým výsledkům.

Rozbor vhodných metod pro shlukování part worth (conjoint) dat byl proveden
v kapitole 4.1.1.3. Volba shlukovací metody je zpravidla založena na její šanci pro-
dukovat robustní a reprodukovatelná řešení. Je tedy důležité ohodnotit, zda odkryté
struktury shluků vykazují větší stupeň uspořádání, než vykazuje náhodné zařazení
do skupin. Velmi užitečné také je, pokud daný shlukovací přístup umožňuje určit,
zda např. řešení se 3 skupinami lépe charakterizuje data než řešení s 5 skupinami.

Cílem této části práce je odkrýt homogenní skupiny respondentů ve svých prefe-
rencích pomocí dvou fázové procedury. „První fáze“ představuje standardní odhad
part worth parametrů pomocí HB procedury provedený v rámci minulých kapitol,
„druhá fáze“ pak představuje určení shluků respondentů na základě dat z první fáze
při aplikaci komplexní shlukové analýzy CCEA26.

25Ve oblastech marketingového výzkumu zpravidla tříděné případy představují jednotlivé re-
spondenty.

26Shlukovací metoda CCEA využívá kombinace řešení jak metody K-means, tak i Hierarchických
shlukovacích metod (kap. 5.6.1.1).
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5.6.1 K-means
Metoda K-means je shlukovací metoda27 běžně používaná pro data z conjoint

experimentů diskrétní volby CBC, jejíž výsledky mohou záviset na výchozím počá-
tečním stavu (starting cluster seed) [92]. Nevhodně zvolený počátek shlukování může
způsobit, že výsledek shlukování bude nedostatečný. Algoritmus K-means probíhá
přibližné v následujících krocích:

1. Zadej počet shluků k.
2. Náhodně vygeneruj k středů shluků, kde každý střed je reprezentován vekto-

rem (centroidem) se stejnou dimenzí, jako je dimenze vektorů tvořící shluko-
vaná data (počet atributových úrovní).

3. Přiřaď vektory dat k centroidům, ke kterým jsou nejblíže.
4. Urči novou pozici centroidů jako průměr k nim přiřazených vektorů.
5. Při změně pozice centroidů, jdi na krok 3.
Algoritmus hledá minimum funkce 5.6.1.

J =
k∑
j=1

nj∑
i=1
| xi,j − cj |2 (5.6.1)

kde k je zvolený počet centroidů c a xi,j jsou vektory představující n shlukovaných
případů.

5.6.1.1 Souborné shlukové metody

Souborné shlukové metody využívají množiny několika shlukových řešení. Vý-
sledné řešení vytvářejí na základě shody kombinace několika dostupných řešení
v rámci souboru. Výsledné shlukové řešení bývá často značně odlišné od všech jed-
notlivých řešení v souboru [108].

Konvergentní shluková a souborná analýza – CCEA (convergent cluster &
ensemble analysis) [86] je softwarový nástroj společnosti Sawtooth Software, který
je určený pro odkrývání homogenních skupin uvnitř datového souboru. CCEA je
další generace předchozího CCA (convergent cluster analysis) softwarového systému
pro analýzu shluků pomocí metody K-means. CCEA je vhodná primárně pro shlu-
kování objektů popsaných kvantitativními proměnnými. Tyto proměnné by měly
mít podobný rozptyl. Pokud se rozptyl proměnných liší, je možné ho standardizo-
vat28. Pokud proměnné standardizované nejsou, proměnná s větším rozptylem má

27Více o metodě K-menas např. [106].
28Od každé hodnoty proměnné odečíst průměrnou hodnotu proměnné a vydělit směrodatnou

odchylkou pro získání proměnné se střední hodnotu 0 a směrodatnou odchylkou 1.
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větší vliv na shlukové řešení. Proměnné kategoriálního typu pro použití v CCEA
vhodné nejsou. Vzhledem k tomu, že kvalita shlukového řešení nejvíce závisí na kva-
litě startovních bodů algoritmu K-means, CCEA se zaměřuje na generování vysoce
kvalitních počátečních bodů a ohodnocení reprodukovatelnosti shlukových řešení
získaných z různých množin počátečních bodů. Průběh algoritmu, který je nejvíce
reprodukovatelný mezi opakovanými pokusy je považován za výsledné řešení. Tento
způsob zabraňuje dosažení nekvalitního řešení z důvodu (analytikem) „nešťastně“
zvolených počátečních bodů algoritmu.

Reprodukovatelnost řešení zpravidla můžeme hodnotit dvěma způsoby:
1. Pokud víme, že výsledné shlukové řešení může záviset na počátečních bodech,

je důležité opakovaně zkoušet různé počáteční body a porovnávat, zda pro-
dukují obdobné výsledky. Reprodukovatelnost tak může být měřena určením,
do jaké míry jsou identické objekty společně shlukovány do skupin v různých
řešeních. CCEA poskytuje automatické opakování každého shlukování např.
pro 30 různých počátečních bodů a automaticky měří reprodukovatelnosti
s určením nejvíce reprodukovatelného řešení.

2. Další možností je rozdělit shlukované objekty náhodně do podmnožin a shlu-
kovat každou podmnožinu samostatně. V takovém případě lze reprodukovatel-
nost měřit porovnáním, zda si skupiny odpovídají ve smyslu středních hodnot
proměnných. Pro tento účel je vhodné ověřit, zda spolu střední hodnoty na-
příč shluky korelují. Korespondující skupiny by měly mít i přibližně stejnou
velikost.

Míru reprodukovatelnosti řešení demonstrujeme na následujícím příkladu [86].
Předpokládejme dvě množiny počátečních bodů, které byly použity k vytvoření
řešení se třemi shluky. Tato řešení byla tabulována v tab. 5.24.

Tabulka 5.24: Tabulované řešení se 3 shluky pro měření reprodukovatelnosti

Řešení 2
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Celkem

Řešení 1
Skupina 1 10 13 311 334
Skupina 2 321 13 4 338
Skupina 3 5 307 16 328
Celkem 336 333 331 1000
Zdroj: Software CCEA v3.0.12

Shluková řešení v tabulce si vzájemně odpovídají, pouze byla zařazena do skupin
s jinými názvy. Permutací dvojic sloupců tak, aby byl součet hodnot na diagonále
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maximální lze sjednotit náhled na řešení. V tab. 5.25 je zaměněn sloupec 1 a 2 a
následně sloupec 1 a 3.

Tabulka 5.25: Permutované tabulované řešení se 3 shluky

Řešení 2
Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Celkem

Řešení 1
Skupina 1 311 10 13 334
Skupina 2 4 321 13 338
Skupina 3 16 5 307 328
Celkem 331 336 333 1000
Zdroj: Software CCEA v3.0.12

Procentuální vyjádření součtu elementů na diagonále (311 + 321 + 307 = 959)
vzhledem k celkovému počtu objektů představuje 95,9 % reprodukovatelnost řešení.

Strategie volby počátečních bodů v CCEA zahrnuje celkem 5 různých pří-
stupů pro K-means shlukování:

1. Počáteční body na základě vzdálenosti – pro stanovení počátečních bodů
každé replikace je vybrána náhodná množina respondentů. Náhodná množina
je složena z více než 50 respondentů, nebo 10 % celého souboru dat, avšak
maximálně z 250 respondentů, popř. ze všech respondentů, pokud jich je v da-
tové množině méně než 50.

2. Počáteční body na základě hierarchie – náhodně je vybrána množina
respondentů a provedena hierarchická shluková analýza metodou nejvzdále-
nějšího souseda (complete linkage). Je vypočítán centroid pro každý shluk a
tyto centroidy jsou považovány za počáteční body. Pokud je v množině dat
méně než 50 respondentů, tato metoda bude poskytovat pokaždé různé počá-
teční body a je výhodná pro opakované replikace.

3. Počáteční body na základě hustoty – opět je vybrána náhodná množina
respondentů a je provedena analýza pro volbu respondentů, kteří jsou nej-
blíže středu relativně hustých regionů v daném prostoru. Pokud je v souboru
dat více než 50 respondentů, tato metoda bude pokaždé poskytovat různé
počáteční body, a proto může být výhodně použita pro opakované replikace.

4. Strategie definovaná uživatelem – pokud již existuje řešení z předchozích
analýz (členství respondentů ve skupinách, skupinové průměry proměnných),
může být využito připojením externího souboru pro definování počátečních
bodů algoritmu.
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5. Smíšená strategie – tento přístup umožňuje zapojit do cyklu replikací před-
chozí čtyři strategie pro určení výsledného řešení. Smíšená strategie je dopo-
ručována pro většinu situací s CCEA.

5.6.2 Conjoint segmentace trhu mobilních operátorů

Metoda K-means s využitím různých počátečních bodů algoritmu byla apliko-
vána na výstup z part worth analýzy preferencí zákazníků pro studentské tarify mo-
bilních operátorů (1 fáze). Vlastní segmentace (2 fáze) byla provedena pomocí pro-
gramu CCEA, který obsahuje implementovaný algoritmus pro automatickou volbu
počátečních bodů smíšenou strategií (přístupy na základě vzdálenosti, hierarchie,
hustoty). Na základě zadaných parametrů algoritmus prozkoumával 2 shluková až
5 shluková řešení v celkem 10-ti samostatných replikacích. Redukovaný výstup z al-
goritmu je uveden v příloze B.

2 shluková řešení – algoritmus iteroval v jednotlivých replikacích min. 6×
a max. 19× pro dosažení konvergence. Reprodukovatelnost (55,8 %) 2 shlukového
řešení byla nejlepší ve druhé iteraci pro hierarchický přístup volby počátečních bodů,
který se jeví jako nejvíce reprodukovatelný.

3 shluková řešení – byla stanovena přibližně se stejným počtem iterací jako
v předchozím případě. Tato 3 shluková řešení v jednotlivých replikacích vykazují
jen malou variabilitu, která naznačuje, že data přirozeně vytvářejí velmi stabilní
shluky. Nejlépe reprodukovatelné řešení obsahuje šestá replikace (počátek zvolen na
základě hustoty), které dosáhlo nejlepší reprodukovatelnost (99,1 %) a toto řešení
je považováno za reprezentativní. Průměrné užitky 3 shlukového řešení společně
s četnostmi respondentů ve skupinách a s hodnotami testového kritéria F jsou
uvedeny v tab. 5.26.

Hodnota kritéria F indikuje relativní stupeň odlišností mezi shluky pro každou
proměnnou. Poslední hodnota F kritéria (umístěná v řádku s četnostmi segmentů
v tab. 5.26) představuje celkový indikátor odlišnosti mezi shluky pro dané řešení.
Při jeho porovnání mezi různými řešeními lze na jeho základě rozhodnout optimální
počet shluků výsledného řešení. F kritérium zde poskytuje více deskriptivní míru
relativní důležitosti jednotlivých proměnných, než kritérium pro testování statistické
významnosti rozdílu (ve většině případů bude rozdíl vycházet jako vysoce statisticky
významný). Proměnné s nejvyšší hodnotou F představují ty proměnné, ve kterých
se shluky nejvíce liší, nízké hodnoty F představují proměnné s malým účinkem na
výsledné shlukové řešení. Vypočtené důležitosti pro každý atribut jsou v tab. 5.27.
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Tabulka 5.26: Průměrné hodnoty užitků ve 3 segmentech

segment
č. Úroveň atributu 1 2 3 F

1 Nový operátor 8,78 4,91 6,8 2,61
2 Vodafone 2,56 2,53 -2,29 5,27
3 T-Mobile -6,58 -2,45 -0,35 5,03
4 TelefónicaO2 -4,76 -4,99 -4,16 0,12
5 50 minut -134,07 -16,46 -0,48 333,87
6 150 minut -17,92 22,89 32,48 126,06
7 300 minut 35,84 24,77 28,51 8,93
8 500 minut 38,82 2,33 -5,99 142,09
9 neomezeně 77,32 -33,53 -54,53 279,52
10 20 SMS -18,67 -12,18 -58,57 60,73
11 100 SMS 12,32 11,76 26,89 34,04
12 500 SMS 6,36 0,41 31,67 41,08
13 bez dat -79,99 -177,63 -15,91 450,96
14 150 MB -8,1 -12,1 10,83 24,58
15 500 MB 20,47 50 5,16 162,1
16 1 GB 32,41 69,52 0,43 306,56
17 3 GB 35,22 70,22 -0,5 153,77
18 bez volných čísel 0,15 -8,05 -24,76 25,69
19 3 volná čísla 4,21 7,98 27,85 75,01
20 6 volných čísel -4,36 0,07 -3,09 2,44
21 paušál (2roky) 14,01 15,65 12,89 0,67
22 převoditelný kredit -6,54 -1,19 -5,98 5,67
23 dobíjecí karta -7,47 -14,47 -6,92 3,67
24 Cena: 150 87,05 89,21 97,59 8,33
25 Cena: 200 19,89 20,39 22,3 8,33
26 Cena: 250 -32,19 -32,99 -36,09 8,33
27 Cena: 300 -74,75 -76,61 -83,8 8,33
28 None -88,38 -55,3 -47,41 24,16

Velikost segmentu 123 206 134 152,28

5.6.2.1 Odkryté segmenty

Respondenti ze všech tří segmentů by preferovali tarif od Nového operátora
v relativním porovnání s ostatními operátory, avšak zvýšení užitku s tím spojené
není příliš výrazné a tedy hraje v rozhodování zákazníků poměrně zanedbatelnou
roli i napříč segmenty. Nejvíce odlišující úrovně atributů mezi 3 segmenty jsou:

1. Data: bez dat (F = 451)
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Tabulka 5.27: Průměrné hodnoty důležitosti atributů ve 3 segmentech

č. Segment 1 2 3 Průměr

1 Operátor 3 2 2 5
2 Hovory 37 11 19 20
3 SMS 5 4 19 10
4 Data 20 45 6 26
5 Volná čísla 2 3 11 7
6 Platba 4 5 4 7
7 Cena 29 30 39 24

Velikost segmentu 123 206 134 463

2. Hovory: 50 minut (F = 334)
3. Data: 1 GB (F = 307)
4. Hovory: neomezeně (F = 280)

Segment 1: (Silní uživatelé – 123 respondentů) – Tato skupina vyžaduje po-
měrně velké objemy hovorových služeb (alespoň 300 minut) a silně preferuje neo-
mezené tarify (50 minut je pro ně zcela nepřijatelných). Současně vyžadují v určité
míře i připojení k internetu (značně záporné hodnocení úrovně bez dat), objem
500 MB datových služeb je pro ně dostatečným.

Segment 2: (Mobilní data – 206 respondentů) – Respondenti jsou primárně
zaměřeni na datové služby, které se pro ně stávají nejdůležitější službou operátora.
Silně upřednostňují objem 1-3 GB dat. Zároveň se spokojí s menším počtem hovoro-
vých minut v tarifu (největší nárůst užitku je zde mezi 50 a 150 minutami, více než
300 minut je pro ně již nezajímavých) a jsou mírně citlivější na cenu než zákazníci
v segmentu 1.

Segment 3: (Levné hovory a SMS – 134 respondentů) – Skupina zákazníku
s vyšší cenovou citlivostí, tj. preferují nízkou cenu tarifu. Tito respondenti mají
nižší nároky na hovory než předchozí segment 2. Vyžadují nejlépe 150 minut, avšak
neomezená volání nejsou pro ně atraktivní. Silně využívají SMS služby a preferují
jejich velký objem (500 SMS). Mobilní datové služby v tarifu pro ně nejsou příliš
podstatné (pravděpodobně služba SMS pro ně stále představuje levnější alternativu
než datové služby).

Průběhy part worth užitků pro jednotlivé segmenty jsou uvedeny na obrázcích
5.20, 5.21 a 5.22.
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Obrázek 5.20: Průběh průměrných part worth v segmentu 1
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Obrázek 5.21: Průběh průměrných part worth v segmentu 2
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Obrázek 5.22: Průběh průměrných part worth v segmentu 3
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5.6.2.2 Tržní podíly v odkrytých segmetnech

Pro jednotlivé shluky byly provedeny simulace tržních podílů pomocí programu
ASM. V simulaci byl uplatněn základní tržní scénář a v každém segmentu respon-
dentů byly určeny tržní podíly (metodou RFC). Predikované procentuální podíly
voleb tarifů v jednotlivých segmentech jsou uvedeny v tab. 5.28 a na obr. 5.23.
Detailní výstup z této simulace je uveden v příloze B.

Tabulka 5.28: Tržní podíly tarifů ve 3 segmentech

Tarif Celkem Segment 1 [%] Segment 2 [%] Segment 3 [%]

TM Bav se-s 1,68 0,18 0,07 5,52
TM Kredit 300 0,01
O2 Pohoda-s 17,57 8,22 1,89 50,27
O2 Pohoda-sd 10,30 3,42 17,40 5,70
VD St. na míru-s 11,37 14,13 2,87 21,89
VD St. na míru-sd 23,34 16,70 39,31 4,88
VD Na míru-k 0,20 0,68
None 35,55 57,35 38,46 11,06
d – tarif s daty, s – studentský tarif, k – dobíjecí karta
Zdroj: vlastní
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Obrázek 5.23: Podíly voleb tarifů ve třech segmentech
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Závěr

Tato disertační práce vychází ze široké teoretické základny v oblasti matema-
tických metod používaných v marketingu a z neméně rozsáhlých analýz týkajících
se nákupního chování. Tato východiska byla doplněna vlastním výzkumem a jeho
ověřením formou primárního výzkumu. Přínos práce spočívá v zaměření na využití
matematických metod v marketingu z jiného pohledu, než nabízely předešlé práce a
v poskytnutí vlastní metodologické koncepce, která posouvá současný stav odborné
problematiky v této oblasti. Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku značně
širokou, které se věnuje již delší dobu řada špičkových akademických i komerčních
pracovišť, práce nemůže kompletně pokrývat všechny existující přístupy a relevantní
teorie. Namísto toho bylo provedeno jejich posouzení a výběr těch nejvíce vhodných.

V první části práce jsou definovány analytické přístupy, které vznikly především
v oblastech psychometrie a které se jeví jako vhodné pro úspěšné aplikování v ob-
lastech marketingového výzkumu. Na základě průběžných výsledků analýzy dostup-
ných metod byla pozornost zaměřena na dekompoziční přístupy, které poskytují pro
analýzu preferencí zákazníků a následnou predikci jejich nákupního chování v trž-
ním prostředí široké teoretické zázemí. Přestože se conjoint metody v západních
zemích v průběhu posledních několika desítek let staly určitými standardy, pravdě-
podobně díky zpožděnému nástupu a dosud nízkým metodologickým standardům
českého marketingového výzkumu, v ČR zůstávají conjoint metody marketingovým
výzkumníkům stále téměř neznámými.

Druhá část práce dekompoziční metody analyzuje, porovnává jejich výhodné a
nevýhodné vlastnosti a diskutuje typové případy, při kterých je lze uplatnit.

Navazující části práce si kladou za cíl aplikovat vybraný teoretický aparát na
konkrétním tržním příkladu, přičemž je navržena vlastní koncepce, která kombi-
nuje adaptivní conjoint přístup s dalším teoretickým přístupem marketingového

174
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výzkumu. Zde byly integrovány do návrhu conjoint studie typické vlastnosti Kano
modelu. Tato kombinace při návrhu studie umožňuje odkrývat podstatné faktory
rozhodování zákazníků, které jsou více vhodné pro sestavení conjoint produktových
stimulů než ostatní ovlivňující faktory. Navržený přístup byl aplikován v modelu,
který od respondentů získává preferenční data s ohledem na jejich kompenzační i ne-
kompenzační způsob rozhodování při formování svého nákupního rozhodnutí, byly
určeny parametry užitků pro zahrnuté faktory ve studii a parametrický model byl
aplikován v simulacích pro odhad tržních podílů ve specifikovaných tržních scénářích
s vybranými produktovými koncepty. Práce se v závěru zabývá i možnostmi optima-
lizace produktového konceptu a segmentace na základě užitku metodou K-means při
využití získaných odhadů part worth parametrů modelu užitku z provedené conjoint
analýzy voleb.

6.1 Vnitřní koncepce černé skříňky

Zdroj: vlastní zdroj autora

Obrázek 6.1: Black box – model nákupního rozhodování
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Zdroj: vlastní zdroj autora

Obrázek 6.2: Black box – percepční schéma

Zdroj: vlastní zdroj autora

Obrázek 6.3: Black box – postojové schéma
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Zdroj: vlastní zdroj autora

Obrázek 6.4: Black box – preferenční schéma

6.2 Výsledky práce

V této části jsou shrnuty výsledky disertační práce a její přínos do oblasti ana-
lýzy nákupního chování zákazníků, modelování procesu nákupního rozhodování a
návrhu optimalizovaného produktového konceptu z pohledu přání a potřeb cílových
zákazníků. Zároveň je zde provedeno ověření stanovených hypotéz v kapitole 2.1.
Výsledky práce jsou následující:
1. Při návrhu struktury procesu nákupního rozhodování zákazníků je na základě

analýzy a identifikace matematických metod a souvisejících teorií adaptován
ekonomický koncept procesu nákupního rozhodování pro využití v marketingu,
který je rozšířený v teorii i v praxi. K identifikovaným skrytým mechanismům
podílejících se na formování nákupního rozhodnutí zákazníků jsou doporučeny
příslušné matematické metody s přihlédnutím k jejich možnostem pro měření
těchto mechanismů. Dílčí hypotéza 1 o možnostech matematických metod ana-
lyzovat, měřit a napodobovat vnitřní mechanismy černé skříňky (psychologické
konstrukty zákazníků) a jejich prostřednictvím modelovat pozorovatelné vnější
chování byla potvrzena.

2. V práci je poskytnut komplexní pohled na oblast různých dekompozičních pří-
stupů conjoint analýzy a jejich detailní rozbor s definicemi matematických mo-
delů. Je zde nabídnuta obecná koncepce návrhu a realizace conjoint studie. Jed-
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notlivé metody jsou diskutovány v kontextu jejich výhodných vlastností i omezení
a doporučeny pro využívání při konkrétních praktických případech marketingo-
vého výzkumu. Studie jednotlivých conjoint metod odkryla značnou teoretickou
náročnost na jejich aplikaci v praxi běžných společností. Jejich využití je buď
realizovatelné s využitím současného software, který zjednodušuje a urychluje
proces návrhu, vlastního dotazování i analýzy získaných preferenčních dat expe-
rimentálního plánu, popřípadě vyškolením specialisty, který bude schopen con-
joint studie navrhovat. Nicméně, bez pochopení základních principů a možností
conjoint metod marketingovými výzkumníky či manažery s největší pravděpo-
dobností zůstane potenciál těchto významných a vyspělých metod i nadále v ČR
nevyužitým. Dílčí hypotéza 2 o vhodnosti conjoint metod (jejich potenciálu) pro
využití v praktických marketingových výzkumech byla potvrzena.

3. Původním záměrem práce bylo zaměřit se pouze na vybrané conjoint přístupy
– FPCA a ACBC. Vzhledem k vzniklému požadavku na poskytnutí komplex-
ního pohledu a kontextu různých dekompozičních přístupů bylo v práci srovnáno
celkem 6 odlišných conjoint přístupů. Rozšířené možnosti ACBC metody byly
potvrzeny a ověřeny na konkrétní conjoint studii. Na základě předchozích zku-
šeností s FPCA byly srovnány vzájemné možnosti těchto dvou metod, přičemž
bylo ověřeno, že moderní ACBC rozšiřuje FPCA v celé řadě aspektů, a to hlavně
díky svému pokročilému adaptivnímu návrhu experimentu, který je ale podmí-
něn využitím počítače. FPCA metoda však také poskytuje robustní preferenční
model, který je možno s úspěchem aplikovat v jednodušších studiích, pro které
nabízí široké možnosti praktického uplatnění. Hypotéza 3 o širších možnostech
ACBC vzhledem k tradiční FPCA pro analýzu preferencí a návrh preferenčních
modelů byla potvrzena.

4. V práci byla navržena koncepce pro zvýšení efektivnosti conjoint studie. Vzhle-
dem k tomu, že pro každou kvalitní conjoint studii je kritická volba atributů,
které musí být relevantní rozhodovacímu procesu respondentů, práce doporučuje
k tomuto účelu využít Kano model. Využitím Kano klasifikace lze předem určit,
které atributy budou vhodné pro zařazení do experimentálního návrhu pro popis
produktových stimulů. Během empirického experimentu byla potvrzena hypo-
téza o malém vlivu atraktivních a povinných atributů při formování nákupního
rozhodnutí během conjoint otázek volby a naopak významný vliv výkonových
atributů. Zobecnění platnosti této hypotézy a ověření funkčnosti doporučené
koncepce však vyžaduje podporu z potvrzování její platnosti i během dalších
ACBC studií a také potvrzení její platnosti během studií s dalšími typy conjoint
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přístupů. Hypotéza 4 o možnosti využití klasifikačních vlastností Kano modelu
při návrhu conjoint studie byla potvrzena.

5. Během conjoint studie bylo na případu tarifů mobilních operátorů v ČR ověřeno,
že respondenti uplatňují jak kompenzační, tak i nekompenzační způsob rozho-
dování v procesu nákupního rozhodnutí. V rámci široce definovaného cenového
atributu v rozsahu vztahujícímu se k celkovému trhu bylo zaznamenáno omezo-
vání relevantní ceny u 93 % respondentů z řad univerzitních studentů. Hypotéza 5
byla potvrzena.

6. V praktické studii byl sestaven parametrický preferenční model zohledňující tržní
síly působící v segmentu studentských tarifů a byly vytvořeny hypotetické roz-
hodovací scénáře, pro které byly pomocí tohoto modelu určeny teoretické podíly
voleb jednotlivých produktů scénáře – analogicky jako by je volili respondenti,
kteří se zúčastnili studie. Sestavený pravděpodobnostní model poskytl základ pro
určení cenové citlivosti vybraných produktů a využitím iterativního algoritmu
byl identifikován optimální produktový koncept pro daný tržní scénář. Práce
dále doporučuje vhodné segmentační modely a uvádí možnosti jejich využití pro
identifikaci vnitřně homogenních skupin v návaznosti na conjoint výstupech. Pa-
rametry individuálních preferenčních modelů studie poskytly individuální prefe-
renční charakteristiky jednotlivých respondentů, u kterých byla provedena ana-
lýza heterogenity a odkryty tržní segmenty s odlišnými požadavky na produkt
z pohledu různě vnímaných užitků respondenty. Hypotéza 6 o možnosti využití
výstupů conjoint analýzy ve virtuálních simulátorech trhu a při segmentaci trhu
dle užitku byla potvrzena.



180 PŘÍLOHY

Příloha A - Simulace tržního podílu

Vstupy pro simulace

Celkem respondnetů 463

Průměrné hodnoty užitku
Škálovací metoda: 0-centrované odchylky

Celkem Celkem
Nový operátor 6,49 bez volných čísel -10,71
Vodafone 1,14 3 volná čísla 12,73
T-Mobile -2,94 6 volných čísel -2,02
Telefónica O2 -4,69

paušál 14,42
50 minut -43,08 převoditelný kredit -3,99
150 minut 14,83 dobíjecí karta -10,42
300 minut 28,79
500 minut 9,62 Cena: 150 91,06
neomezené -10,16 Cena: 200 20,81

Cena: 250 -33,68
20 SMS -27,33 Cena: 300 -78,20
100 SMS 16,29
500 SMS 11,04 None -61,81

bez dat -104,89
150 MB -4,40
500 MB 29,17
1 GB 39,67
3 GB 40,45

Specifikace produktů
Operátor Hovory SMS Data Platba Cena

TM Bav se-s 3 50 100 1 228
TM Kredit 300 3 60 20 2 300
O2 Pohoda-s 4 50 100 1 180
O2 Pohoda-sd 4 50 100 150 1 280
St. na míru-s 2 50 20 1 150
St. na míru-sd 2 80 20 150 1 240
Na míru-k 2 80 20 3 300
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Hustota pravděpodobnosti part worth napříč respondenty1
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1Odhady hustoty pravděpodobnosti part worth parametrů byly provedeny pomocí funkce
density() v softwaru R verze 2.15.1 [94].
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Simulace s různými metodami

Nastavení simulace
Simulační mód: Simulace
Simulační metoda: První volba
None váha: 1,00

Produktové podíly preferencí
Podíl Std. chyba

TM Bav se-s 1,30 0,53
TM Kredit 300 0,00 0,00
O2 Pohoda-s 18,57 1,81
O2 Pohoda-sd 9,50 1,36
St. na míru-s 11,23 1,47
St. na míru-sd 22,03 1,93
Na míru-k 0,22 0,22
None 37,15 2,25

Nastavení simulace
Simulační mód: Simulace
Simulační metoda: Podíly preferencí
None váha: 1,00
Exponent: 1,00
Produktové podíly preferencí

Podíl Std. chyba
TM Bav se-s 2,87 0,36
TM Kredit 300 0,02 0,01
O2 Pohoda-s 16,96 1,28
O2 Pohoda-sd 11,36 1,01
St. na míru-s 11,75 0,98
St. na míru-sd 23,20 1,43
Na míru-k 0,27 0,12
None 33,54 1,67

Nastavení simulace
Simulační mód: Simulace
Simulační metoda: RFC
Celk. vzorkovacích iterací: 200000
Multipl. atr. variability: 0,4336
Multip. prod. variability:
None váha: 1,00
Exponent: 1,00
Produktové podíly preferencí

Podíl Std. chyba
TM Bav se-s 1,68 0,35
TM Kredit 300 0,00 0,00
O2 Pohoda-s 17,57 1,44
O2 Pohoda-sd 10,30 1,06
St. na míru-s 11,37 1,09
St. na míru-sd 23,34 1,48
Na míru-k 0,20 0,12
None 35,55 1,63

Nastavení simulace
Simulační mód: Simulace
Simulační metoda: Pravděp. nákupu

None váha: 1,00

Pravděpodobnost nákupu
Pravděpodobnost Std. chyba

TM Bav se-s 12,01 1,24
TM Kredit 300 1,08 0,32
O2 Pohoda-s 21,45 1,61
O2 Pohoda-sd 16,49 1,32
St. na míru-s 19,04 1,48
St. na míru-sd 18,41 1,36
Na míru-k 2,12 0,50
None 16,43 1,11
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Příloha B - Conjoint segmentace

Počet případů: 463
Počet proměnných/případ: 28

CCEA (K-Means) Výpočet (12/28/2012)
=======================================================
Minimální počet skupin 2
Maximální počet skupin 5
Počet replikací 10
Maximální počet iterací 1000
Minimální velikost skupiny 1
Použití smíšené strategie počátečních bodů.

======================ŘEŠENÍ PRO 2 SKUPINY======================

Replikace Start Iterace Velikost skupin
--------------------------------------------------------

1 Vzdálenost 18 216 247
2 Hierarchie 7 178 285
3 Hustota 7 284 179
4 Vzdálenost 8 172 291
5 Hierarchie 10 286 177
6 Hustota 7 290 173
7 Vzdálenost 6 242 221
8 Hierarchie 8 286 177
9 Hustota 15 179 284

10 Vzdálenost 19 167 296

Párová reprodukovatelnost replikací (2 skupiny)
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----+------------------------------------------------------------
1 | ----- 35,2 34,8 73,2 38,2 51,2 97,8 38,2 34,8 46,0
2 | 35,2 ----- 99,6 9,3 97,0 12,7 33,9 97,0 99,6 17,9
3 | 34,8 99,6 ----- 8,9 96,5 13,2 33,5 96,5 100,0 18,4
4 | 73,2 9,3 8,9 ----- 12,3 78,0 71,9 12,3 8,9 72,8
5 | 38,2 97,0 96,5 12,3 ----- 9,7 36,9 100,0 96,5 14,9
6 | 51,2 12,7 13,2 78,0 9,7 ----- 51,6 9,7 13,2 94,0
7 | 97,8 33,9 33,5 71,9 36,9 51,6 ----- 36,9 33,5 45,6
8 | 38,2 97,0 96,5 12,3 100,0 9,7 36,9 ----- 96,5 14,9
9 | 34,8 99,6 100,0 8,9 96,5 13,2 33,5 96,5 ----- 18,4

10 | 46,0 17,9 18,4 72,8 14,9 94,0 45,6 14,9 18,4 -----

Avg | 49,9 55,8 55,7 38,6 55,8 37,0 49,1 55,8 55,7 38,1

Replikace 2 (počátek na zákl. hierarchie) má nejlepší
reprodukovatelnost (55,8%).
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Skupinové průměry a F poměr
1 2 --F--

-----------------------------------------------------------
1. Novy operator 8,18 5,42 3,72
2. Vodafone 1,21 1,10 0,01
3. T-Mobile -4,92 -1,70 4,39
4. Telefonica O2 -4,47 -4,82 0,06
5. 50 minut -116,69 2,89 891,40
6. 150 minut -9,97 30,31 233,92
7. 300 minut 36,24 24,14 31,17
8. 500 minut 33,25 -5,14 327,59
9. neomezene 57,16 -52,21 553,91

10. 20 SMS -22,24 -30,51 3,88
11. 100 SMS 12,82 18,46 9,96
12. 500 SMS 9,42 12,05 0,64
13. bez dat -81,59 -119,44 22,57
14. 150 MB -8,10 -2,09 3,95
15. 500 MB 21,03 34,26 21,78
16. 1 GB 32,59 44,08 9,82
17. 3 GB 36,08 43,18 2,50
18. bez volnych cisel -2,55 -15,80 22,00
19. 3 volna cisla 6,27 16,76 33,16
20. 6 volnych cisel -3,72 -0,96 2,35
21. pausal (2 roky) 14,44 14,40 0,00
22. prevoditelny kredit -5,62 -2,98 2,89
23. dobijeci karta -8,82 -11,42 0,89
24. Cena: 150 88,59 92,60 3,41
25. Cena: 200 20,25 21,17 3,41
26. Cena: 250 -32,76 -34,25 3,41
27. Cena: 300 -76,08 -79,52 3,41
28. None -83,70 -48,13 55,14

Velikost skupiny 178 285 122,80

=======================ŘEŠENÍ PRO 3 SKUPINY======================

Replikace Start Iterace Velikost skupin
---------------------------------------------------------

1 Vzdálenost 6 208 135 120
2 Hierarchie 16 212 128 123
3 Hustota 15 212 123 128
4 Vzdálenost 6 122 134 207
5 Hierarchie 8 122 207 134
6 Hustota 11 134 206 123
7 Vzdálenost 6 207 122 134
8 Hierarchie 7 122 206 135
9 Hustota 8 207 134 122

10 Vzdálenost 19 123 128 212
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Párová reprodukovatelnost replikací (3 skupiny)
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----+------------------------------------------------------------
1 | ----- 97,1 97,1 99,4 99,4 99,0 99,4 99,4 99,4 97,1
2 | 97,1 ----- 100,0 97,7 97,7 98,1 97,7 97,7 97,7 100,0
3 | 97,1 100,0 ----- 97,7 97,7 98,1 97,7 97,7 97,7 100,0
4 | 99,4 97,7 97,7 ----- 100,0 99,7 100,0 99,4 100,0 97,7
5 | 99,4 97,7 97,7 100,0 ----- 99,7 100,0 99,4 100,0 97,7
6 | 99,0 98,1 98,1 99,7 99,7 ----- 99,7 99,7 99,7 98,1
7 | 99,4 97,7 97,7 100,0 100,0 99,7 ----- 99,4 100,0 97,7
8 | 99,4 97,7 97,7 99,4 99,4 99,7 99,4 ----- 99,4 97,7
9 | 99,4 97,7 97,7 100,0 100,0 99,7 100,0 99,4 ----- 97,7

10 | 97,1 100,0 100,0 97,7 97,7 98,1 97,7 97,7 97,7 -----

Avg | 98,6 98,2 98,2 99,1 99,1 99,1 99,1 98,9 99,1 98,2

Replikace 6 (počátek na zákl. hustoty) má nejlepší reprodukovatelnost (99,1%).

Skupinové průměry a F poměr
1 2 3 --F--

----------------------------------------------------------------------
1. Novy operator 8,78 4,91 6,80 2,61
2. Vodafone 2,56 2,53 -2,29 5,27
3. T-Mobile -6,58 -2,45 -0,35 5,03
4. Telefonica O2 -4,76 -4,99 -4,16 0,12
5. 50 minut -134,07 -16,46 -0,48 333,87
6. 150 minut -17,92 22,89 32,48 126,06
7. 300 minut 35,84 24,77 28,51 8,93
8. 500 minut 38,82 2,33 -5,99 142.09
9. neomezene 77,32 -33,53 -54,53 279,52

10. 20 SMS -18,67 -12,18 -58,57 60,73
11. 100 SMS 12,32 11,76 26,89 34,04
12. 500 SMS 6,36 0,41 31,67 41,08
13. bez dat -79,99 -177,63 -15,91 450,96
14. 150 MB -8,10 -12,10 10,83 24,58
15. 500 MB 20,47 50,00 5,16 162,10
16. 1 GB 32,41 69,52 0,43 306,56
17. 3 GB 35,22 70,22 -0,50 153,77
18. bez volnych cisel 0,15 -8,05 -24,76 25,69
19. 3 volna cisla 4,21 7,98 27,85 75,01
20. 6 volnych cisel -4,36 0,07 -3,09 2,44
21. pausal (2 roky) 14,01 15,65 12,89 0,67
22. prevoditelny kredit -6,54 -1,19 -5,98 5,67
23. dobijeci karta -7,47 -14,47 -6,92 3,67
24. Cena: 150 87,05 89,21 97,59 8,33
25. Cena: 200 19,89 20,39 22,30 8,33
26. Cena: 250 -32,19 -32,99 -36,09 8,33
27. Cena: 300 -74,75 -76,61 -83,80 8,33
28. None -88,38 -55,30 -47,41 24,16

Velikost skupiny 123 206 134 152,28
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=======================ŘEŠENÍ PRO 4 SKUPINY======================

Replikace Start Iterace Velikost skupin
---------------------------------------------------------------

1 Vzdálenost 13 111 127 110 115
2 Hierarchie 7 123 206 106 28
3 Hustota 12 131 111 113 108
4 Vzdálenost 7 128 130 116 89
5 Hierarchie 29 157 118 92 96
6 Hustota 19 116 118 115 114
7 Vzdálenost 7 205 106 112 40
8 Hierarchie 12 40 112 197 114
9 Hustota 14 145 72 120 126

10 Vzdálenost 23 146 66 128 123

Párová reprodukovatelnost replikací (4 skupiny)
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----+------------------------------------------------------------
1 | ----- 55,4 97,1 67,7 77,5 81,6 50,8 49,0 60,0 58,5
2 | 55,4 ----- 57,4 61,7 68,0 58,8 89,6 89,1 56,8 55,7
3 | 97,1 57,4 ----- 68,9 74,7 82,1 53,1 50,8 61,1 59,7
4 | 67,7 61,7 68,9 ----- 65,4 84,4 60,5 58,8 66,3 64,0
5 | 77,5 68,0 74,7 65,4 ----- 80,4 64,0 63,7 45,0 44,1
6 | 81,6 58,8 82,1 84,4 80,4 ----- 56,8 54,2 55,9 53,6
7 | 50,8 89,6 53,1 60,5 64,0 56,8 ----- 95,4 54,2 54,5
8 | 49,0 89,1 50,8 58,8 63,7 54,2 95,4 ----- 53,1 53,3
9 | 60,0 56,8 61,1 66,3 45,0 55,9 54,2 53,1 ----- 97,7

10 | 58,5 55,7 59,7 64,0 44,1 53,6 54,5 53,3 97,7 -----

Avg | 66,4 65,8 67,2 66,4 64,8 67,6 64,3 63,1 61,1 60,1

Replication 6 (počátek na zákl. hustoty) má nejlepší reprodukovatelnost (67.6%)

Skupinové průměry a F poměr
1 2 3 4 --F--

-------------------------------------------------------------------------------
1. Novy operator 9,15 4,28 6,66 5,92 2,12
2. Vodafone 2,14 1,89 -2,25 2,73 2,80
3. T-Mobile -6,74 -3,36 0,24 -1,88 3,87
4. Telefonica O2 -4,55 -2,81 -4,65 -6,77 1,31
5. 50 minut -136,86 -19,77 -3,73 -12,49 204,79
6. 150 minut -18,90 15,27 32,10 30,84 89,24
7. 300 minut 35,10 19,70 28,46 32,12 10,06
8. 500 minut 39,19 1,47 -6,11 4,05 86,25
9. neomezene 81,48 -16,67 -50,71 -54,54 208,99

10. 20 SMS -20,22 2,37 -61,08 -31,41 56,47
11. 100 SMS 12,97 6,14 26,64 19,74 30,01
12. 500 SMS 7,26 -8,51 34,44 11,67 38,11



188 PŘÍLOHY

13. bez dat -76,08 -195,69 -2,09 -142,11 400,71
14. 150 MB -8,61 -26,56 9,35 8,79 42,72
15. 500 MB 19,11 48,12 0,98 47,58 116,45
16. 1 GB 31,40 79,58 -5,03 51,19 263,53
17. 3 GB 34,18 94,55 -3,21 34,55 192,75
18. bez volnych cisel 1,01 -3,35 -26,06 -14,72 20,97
19. 3 volna cisla 4,01 3,88 29,69 13,70 60,39
20. 6 volnych cisel -5,02 -0,53 -3,63 1,02 2,53
21. pausal (2 roky) 13,71 12,82 11,62 19,49 2,99
22. prevoditelny kredit -7,34 -3,67 -6,48 1,43 7,07
23. dobijeci karta -6,37 -9,15 -5,14 -20,92 7,46
24. Cena: 150 87,35 89,60 97,24 90,16 4,11
25. Cena: 200 19,96 20,48 22,22 20,61 4,11
26. Cena: 250 -32,30 -33,14 -35,96 -33,34 4,11
27. Cena: 300 -75,01 -76,94 -83,50 -77,42 4,11
28. None -87,29 -36,56 -42,94 -80,76 33,35

Velikost skupiny 115 118 114 116 120,53

============================ŘEŠENÍ PRO 5 SKUPIN==========================

Replikace Start Iterace Velikost skupin
---------------------------------------------------------------------

1 Vzdálenost 21 109 119 104 62 69
2 Hierarchie 21 99 158 37 92 77
3 Hustota 6 113 96 102 93 59
4 Vzdálenost 10 72 114 53 150 74
5 Hierarchie 9 140 67 79 54 123
6 Hustota 14 101 90 109 104 59
7 Vzdálenost 16 88 124 53 76 122
8 Hierarchie 30 112 100 102 59 90
9 Hustota 12 83 89 119 76 96

10 Vzdálenost 21 81 54 110 150 68

Párová reprodukovatelnost replikací (5 skupin)
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

----+------------------------------------------------------------
1 | ----- 63,6 49,5 53,0 49,8 49,2 50,6 48,4 50,3 48,4
2 | 63,6 ----- 62,7 45,2 48,7 59,0 72,2 59,5 45,5 55,7
3 | 49,5 62,7 ----- 66,8 71,4 94,9 47,4 95,7 49,5 72,7
4 | 53,0 45,2 66,8 ----- 86,0 64,1 42,8 65,4 40,1 87,9
5 | 49,8 48,7 71,4 86,0 ----- 69,8 47,9 71,1 43,8 89,2
6 | 49,2 59,0 94,9 64,1 69,8 ----- 48,2 98,7 50,3 69,5
7 | 50,6 72,2 47,4 42,8 47,9 48,2 ----- 48,4 61,7 30,9
8 | 48,4 59,5 95,7 65,4 71,1 98,7 48,4 ----- 53,6 70,3
9 | 50,3 45,5 49,5 40,1 43,8 50,3 61,7 53,6 ----- 42,0

10 | 48,4 55,7 72,7 87,9 89,2 69,5 30,9 70,3 42,0 -----

Avg | 51,4 56,9 67,8 61,3 64,2 67,1 50,0 67,9 48,5 63,0

Replikace 8 (počátek na zákl. hierarchie) má nejlepší reprodukovatelnost (67.9%)
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Skupinové průměry a F poměr
1 2 3 4 5 --F--

--------------------------------------------------------------------------------
1. Novy operator 10,49 3,42 7,58 4,94 7,22 2,49
2. Vodafone -0,18 2,63 -1,86 1,32 3,22 2,00
3. T-Mobile -5,98 -3,09 0,05 -1,21 -5,48 2,41
4. Telefonica O2 -4,33 -2,96 -5,78 -5,04 -4,95 0,44
5. 50 minut -155,10 2,16 -8,53 8,73 -98,14 262,03
6. 150 minut -28,51 19,34 27,53 39,08 0,81 75,50
7. 300 minut 32,05 15,56 27,84 29,45 38,00 13,12
8. 500 minut 40,84 -4,45 -4,67 -4,61 30,20 83,39
9. neomezene 110,72 -32,60 -42,17 -72,64 29,13 218,28

10. 20 SMS -22,96 5,44 -66,14 -32,10 -16,35 48,61
11. 100 SMS 12,14 5,49 28,57 20,29 12,39 25,71
12. 500 SMS 10,81 -10,93 37,57 11,81 3,96 32,43
13. bez dat -36,54 -203,68 5,43 -126,86 -142,36 390,69
14. 150 MB -3,48 -25,23 8,19 12,84 -15,01 30,35
15. 500 MB 8,69 51,49 -0,52 41,33 38,22 86,77
16. 1 GB 13,25 81,59 -7,38 43,33 59,47 241,07
17. 3 GB 18,08 95,83 -5,72 29,36 59,69 147,37
18. bez volnych cisel 2,90 -4,68 -24,95 -17,83 -3,39 13,98
19. 3 volna cisla 3,87 5,50 27,90 18,17 4,53 36,32
20. 6 volnych cisel -6,77 -0,82 -2,95 -0,34 -1,14 1,36
21. pausal (2 roky) 15,27 13,95 12,53 16,88 13,85 0,56
22. prevoditelny kredit -9,64 -3,07 -7,02 -0,24 -2,36 4,47
23. dobijeci karta -5,63 -10,88 -5,51 -16,65 -11,49 2,36
24. Cena: 150 80,33 89,72 99,08 90,25 91,21 6,86
25. Cena: 200 18,36 20,51 22,65 20,63 20,85 6,86
26. Cena: 250 -29,71 -33,18 -36,64 -33,38 -33,73 6,86
27. Cena: 300 -68,99 -77,04 -85,09 -77,50 -78,32 6,86
28. None -86,01 -25,89 -40,88 -70,67 -89,05 32,42

Velikost skupiny 59 90 102 100 112 109,04

Tabulace: 2 skupinové vs. 3 skupinové řešení

0 1 2 3 Celkem
---- ---- ---- ---- ----

0 | 0 0 0 0 | 0
1 | 0 123 31 24 | 178
2 | 0 0 175 110 | 285

---- ---- ---- ---- ----
Celkem 0 123 206 134 | 463
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Tabulace: 3 skupinové vs. 4 skupinové řešení

0 1 2 3 4 Celkem
---- ---- ---- ---- ---- ----

0 | 0 0 0 0 0 | 0
1 | 0 115 3 0 5 | 123
2 | 0 0 115 0 91 | 206
3 | 0 0 0 114 20 | 134

---- ---- ---- ---- ---- ----
Celkem 0 115 118 114 116 | 463

Tabulace: 4 skupinové vs. 5 skupinové řešení

0 1 2 3 4 5 Celkem
---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

0 | 0 0 0 0 0 0 | 0
1 | 0 59 0 2 0 54 | 115
2 | 0 0 87 0 0 31 | 118
3 | 0 0 0 100 14 0 | 114
4 | 0 0 3 0 86 27 | 116

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Celkem 0 59 90 102 100 112 | 463

Simulace tržních podílů v jednotlivých segmentech

Nastavení simulace
Simulační mód: Simulace
Simulační metoda: RFC
Celk. vzorkovacích iterací: 200000
Multipl. atr. variability: 0,43359
Multipl. prod. variability:
None váha: 1,00
Exponent: 1,00

Specifikace produktů
Operátor Hovory SMS Data Platba Cena

TM Bav se-s 3 50 100 1 228
TM Kredit 300 3 60 20 2 300
O2 Pohoda-s 4 50 100 1 180
O2 Pohoda-sd 4 50 100 150 1 280
St. na míru-s 2 50 20 1 150
St. na míru-sd 2 80 20 150 1 240
Karta na míru 2 80 20 3 300
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Produktové podíly preferencí podle segmentů
Celkem Segment 1 Segment 2 Segment 3

TM Bav se-s 1.68 0.18 0.07 5.52
TM Kredit 300 0.00 0.00 0.01
O2 Pohoda-s 17.57 8.22 1.89 50.27
O2 Pohoda-sd 10.30 3.42 17.40 5.70
St. na míru-s 11.37 14.13 2.87 21.89
St. na míru-sd 23.34 16.70 39.31 4.88
Karta na míru 0.20 0.00 0.00 0.68
None 35.55 57.35 38.46 11.06

Std. chyba podle segmentů
Total Segment 1 Segment 2 Segment 3

TM Bav se-s 0,35 0,05 0,04 1,15
TM Kredit 300 0,00 0,00 0,01
O2 Pohoda-s 1,44 1,63 0,66 3,16
O2 Pohoda-sd 1,06 0,88 2,07 1,29
St. na míru-s 1,09 2,37 0,68 2,56
St. na míru-sd 1,48 2,17 2,49 1,37
Karta na míru 0,12 0,00 0,00 0,41
None 1,63 2,90 2,46 1,59
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Příloha C - Komponenty důležitosti na ČVUT FEL



Seznam použitých symbolů

Symbol Význam
FPCA conjoint analýza s úplnými produktovými profily
ACA adaptivní conjoint analýza
CBC conjoint analýza na základě volby (choice-based conjoint)
PPCBC conjoint analýza na základě volby s částečnými profily
ACBC adaptivní conjoint analýza na základě volby
MBC analýza volby v menu
HCA hybridní conjoint analýza
OLS ordinary least square
MNČ metoda nejmenších čtverců
MSAE minimizing sum of absolute errors
DCM model diskrétní volby (discrete choice model)
DCE experiment diskrétní volby (discrete choice experiment)
MNL multinomial logit
HB hierarchický Bayesův model
MLE maximum likelihood estimation
MU pravidlo volby na základě maximálního užitku
BTL Bradley-Terry-Luce pravidlo pro určení volby
LOGIT pravděpodobnost volby vyjádřená logitovým modelem
RFC randomizovaná první volba (randomized first choice)
RUT stochastická teorie užitku (random utility theory)
RUM stochastický model užitku (random utility model)
EVT teorie očekávané hodnoty (expectancy value theory)
IID nezávisle a identicky distribuované náhodné komponenty
IIA nezávislost irelevantních alternativ
PCA analýza hlavních komponent (principal component analysis)
SE samovysvětlující přístup (self-explicated)
BYO sestavení ideálního produktového konceptu (build your own)
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Symbol Význam
LINMAP linear programming technique for multidimensional analysis of preference
PART
WORTH

dílčí užitek určité úrovně atributu v produktovém konceptu

SVM support vector machines
FA faktorová analýza
MDS vícerozměrné škálování
CA conjoint analýza
VARIMAX rotace matice
CAPI osobní dotazování pomocí počítače
CAWI webové dotazování (computer-assisted web interviewing)
Cut-off nekompenzační model nákupního rozhodování
Trade-off kompenzační model nákupního rozhodování
NBP nekompletní blokový plán
Hold-out validační koncepty v conjoint analýze
None alternativa „bez volby“ v otázce volby, práh akceptace
ASM advanced simulation module
CCEA convergent cluster & ensemble analysis
CCA convergent cluster analysis
BT behaviorální teorie
S-R model stimul-rekace
S-O-R model stiml-objekt-rekace
Conjoint obvykle interpretováno jako „considered jointly“
CS koeficient spokojenosti
DS koeficient nespokojenosti
TCS celkový (totální) koeficient spokojenosti
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Popis parametrů FPCA a HCA modelu

I počet členů v hlavní množině konceptů (master design)
R počet členů podmnožin konceptů R� I

J počet členů v množině atributů
Kj počet členů v množině úrovní atributu
U užitek produktového konceptu (kompenzační model)
Û odhad užitku produktového konceptu
Y získané hodnocení konceptu (závisle proměnná)
βjk koeficient užitečnosti (váha) úrovně k atributu j
Ij relativní důležitost atributu j
N počet respondentů
Vj důležitost (význam) atributu j

Popis parametrů v experimentálním návrhu

λ počet množin párů faktorů
j počet faktorů
b počet bloků
t počet položek v bloku
i počet konceptů
r počet replikací
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Popis parametrů CBC a ACBC modelu

I počet členů v množině konceptů
M počet konceptů v otázce volby
Q počet otázek volby
J počet členů v množině atributů
Kj počet členů v množině úrovní atributu j
Û odhad užitku produktového konceptu
y přiřazené hodnocení konceptu (závisle proměnná)
βjk koeficient užitečnosti (part worth) úrovně k atributu j
Ij relativní důležitost atributu j
N počet respondentů
T počet vygenerovaných konceptů na základě BYO
Amin min. počet atributů BYO konceptu určených pro modifikaci
Amax max. počet atributů BYO konceptu určených pro modifikaci
C0 BYO koncept reprezentovaný vektorem s J elementy
C1 . . . CT near-neighbor koncepty blízké BYO
P pravděpodobnost volby konceptu
α střední hodnota distribuce part worth parametrů
D matice kovariancí distribuce part worth parametrů
L(β) věrohodnostní funkce
LL(β) logaritums věrohodnostní funkce
H Wishartova matice
β vektor individuálních part worth parametrů
p relativní hustota pravděpodobnosti pro β
r poměr postériózních pravděpodobností
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- CIMA, 2001, ISBN 9788023871623.

[62] KING, W. C. – HILL, A. – ORME, B. K. The, importance’ question in ACA:
can it be omitted. In Proceedings of the 11th Sawtooth Software Conference,
San Diego, S, 2004, s. 53–63.

[63] KOUDELKA, J. Segmentujeme spotřební trhy. Professional Publishing, 2005.

[64] KRUSKAL, J. B. Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to
a nonmetric hypothesis. Psychometrika, ročník 29, č. 1, 1964: s. 1–27.

[65] KRUSKAL, J. B. – CARMONE, F. J. MONANOVA: A FORTRAN IV pro-
gram for monotone analysis of variance. Behavioral Science, ročník 14, 1969:
s. 165–166.

[66] KUHFELD, W. F. Efficient experimental designs using computerized sear-
ches. Research Paper Series, SAS Institute, Inc, 1997.

[67] KUHFELD, W. F. Orthogonal arrays. Website courtesy of SAS Institute,
2009.

[68] KUHFELD, W. F. Marketing research methods in SAS. Experimental Design,
Choice, Conjoint, and Graphical Techniques. Cary, NC, SAS-Institute TS-
722, 2010.

[69] KUHFELD, W. F. – TOBIAS, R. D. – GARRATT, M. Efficient Experimental
Design with Marketing Research Applications. Journal of Marketing Research
(JMR), ročník 31, č. 4, 1994: s. 545 – 557, ISSN 00222437.

[70] LENK, P. J. – DESARBO, W. S. – GREEN, P. E. – aj. Hierarchical Bayes
conjoint analysis: Recovery of partworth heterogeneity from reduced experi-
mental designs. Marketing Science, 1996: s. 173–191.

[71] LOUVIERE, J. – TIMMERMANS, H. A review of recent advances in de-
compositional preference and choice models. Tijdschrift voor economische en
sociale geografie, ročník 81, č. 3, 1990: s. 214–224.

[72] LOUVIERE, J. J. – FLYNN, T. N. – CARSON, R. T. Discrete Choice Ex-
periments Are Not Conjoint Analysis. Journal of Choice Modelling, ročník 3,
č. 3, 2010: s. 57–72.

[73] LOUVIERE, J. J. – WOODWORTH, G. Design and analysis of simulated
consumer choice or allocation experiments: an approach based on aggregate
data. Journal of marketing research, ročník 20, č. 4, 1983: s. 350–367.



LITERATURA 203

[74] LUCE, R. – TUKEY, J. Simultaneous conjoint measurement: A new type
of fundamental measurement. Journal of mathematical psychology, ročník 1,
č. 1, 1964: s. 1–27.

[75] MAHAJAN, V. – GREEN, P. E. – GOLDBERG, S. M. A conjoint model for
measuring self-and cross-price/demand relationships. Journal of Marketing
Research, 1982: s. 334–342.

[76] MCFADDEN, D. The Choice Theory Approach to Market Research. Marke-
ting Science, ročník 5, č. 4, 1986: s. 275–297.

[77] MCFADDEN, D. Economic choices. The American Economic Review, roč-
ník 91, č. 3, 2001: s. 351–378.

[78] MEULMAN, J. – HEISER, W. J. – D., C. J. PREFMAP-3 User’s Guide.
1986.

[79] MOLNÁR, Z. Úvod do základů vědecké práce: SYLABUS pro potřeby semi-
náře doktorandů. 2003.

[80] NETZER, O. – SRINIVASAN, V. Adaptive self-explication of multi-attribute
preferences. 2011.

[81] ORME, B. K. Sample size issues for conjoint analysis studies. Sawthooth Soft-
ware Research paper Series. Squim, WA, USA: Sawthooth Software Inc., 1998.

[82] ORME, B. K. Formulating attributes and levels in conjoint analysis. Sawtooth
Software Research Paper, 2002.

[83] ORME, B. K. Introduction to Market Simulators for Conjoint Analysis. Sa-
wtooth Software Research Paper Series, 2003.

[84] ORME, B. K. Getting started with conjoint analysis: strategies for product
design and pricing research. Research Publishers, LLC, 2006.

[85] ORME, B. K. Three Ways to Treat Overall Price in Conjoint Analysis. Re-
search Technical Paper Series, Sawtooth Software, 2007.

[86] ORME, B. K. Software for Convergent Cluster & Ensemble Analysis v3.0.12.
Sawtooth Software Inc., Orem, Utah, 6 2008.

[87] ORME, B. K. Which conjoint method should I use. Sawtooth Software Re-
search Paper Series, 2009.

[88] ORME, B. K. Menu-Based Choice (MBC) for Multi-Check Choice Experi-
ments. 2011.



204 LITERATURA

[89] ORME, B. K. Report on Conjoint Analysis Usage among Sawtooth Software
Customers. Technická zpráva, Sawtooth Software Inc., 4 2012.

[90] ORME, B. K. SSI Web v8.0. Sawtooth Software Inc., Orem, Utah, 2 2012,
software for Web Interviewing and Conjoint Analysis.

[91] ORME, B. K. – BAKER, G. Comparing Hierarchical Bayes Draws and Ran-
domized First Choice for Conjoint Simulations. Sawtooth Software Research
Paper Series, 2000.

[92] ORME, B. K. – JOHNSON, R. M. Improving K-Means Cluster Analysis:
Ensemble Analysis Instead of Highest Reproducibility Replicates. Sawtooth
Software, 2008.

[93] OTTER, T. HB-Analysis for Multi-format Adaptive CBC. In Sawtooth Soft-
ware Conference, 2007, str. 111.

[94] R Core Team R: A Language and Environment for Statistical Computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2012, ISBN 3-900051-
07-0.

[95] RAO, V. R. – SATTLER, H. Measurement of price effects with conjoint
analysis: Separating informational and allocative effects of price. Technická
zpráva, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Wirtschaftswissenschaftliche Fa-
kultät, 1999.

[96] RENCHER, A. C. Methods of multivariate analysis. 2002.

[97] ROSSI, P. E. – ALLENBY, G. M. – MCCULLOCH, R. Hierarchical Models
for Heterogeneous Units. Bayesian Statistics and Marketing: s. 129–158.

[98] SAUERWEIN, E. – BAILOM, F. – MATZLER, K. – aj. The Kano model: How
to delight your customers. In International Working Seminar on Production
Economics, ročník 1, 1996, s. 313–327.

[99] Sawtooth Software Inc. Advanced Simulation Module (ASM) for Product Op-
timization v 1.5. 2003, technical paper series.

[100] Sawtooth Software Inc. ACA System for Adaptive Conjoint Analysis, Version
6.0. 2007, technical paper series.

[101] Sawtooth Software Inc. The CBC System for Choice-Based Conjoint Analysis.
2008, technical paper series.

[102] Sawtooth Software Inc. The CBC/HB System for Hierarchical Bayes Esti-
mation. 2009, technical paper series.



LITERATURA 205

[103] Sawtooth Software Inc. The Adaptive Choice-Based Conjoint. 2009, technical
paper series.

[104] SHOCKER, A. D. – SRINIVASAN, V. A consumer-based methodology for
the identification of new product ideas. Management Science, ročník 20, č. 6,
1974: s. 921–937.

[105] SMITH, L. A tutorial on principal components analysis. Cornell University,
USA, ročník 51, 2002: str. 52.

[106] STEINLEY, D. K-means clustering: A half-century synthesis. British Journal
of Mathematical and Statistical Psychology, ročník 59, č. 1, 2006: s. 1–34.

[107] STREET, D. J. – BURGESS, L. – LOUVIERE, J. J. Quick and easy cho-
ice sets: constructing optimal and nearly optimal stated choice experiments.
International Journal of Research in Marketing, ročník 22, č. 4, 2005: s. 459–
470.

[108] STREHL, A. – GHOSH, J. Cluster ensembles—a knowledge reuse framework
for combining multiple partitions. The Journal of Machine Learning Research,
ročník 3, 2003: s. 583–617.

[109] TIGERT, D. J. – SHETH, J. N. Factor Analysis in Marketing. Marketing
Classics Press, 2011, ISBN 9781613111765.
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