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Anotace 

Nákup v prostředí internetu je čím dál tím více rozšířenější záležitostí. Kupujícím 

nabízí tato forma nákupu mnoho výhod. V případě služeb je nákup přes internet poněkud 

riskantnější záležitostí, než je tomu u online nákupu produktů. Zákazník si většinou službu 

přes internet může objednat, často je využití služby vázáno na konkrétní místo, kam nakonec 

musí zákazník fyzicky dorazit. Pro poskyvatele služeb je důležité analyzovat, jaké motivy 

vedou zákazníka k objednání služeb prostřednictvím webové stránky a jak se zákazník 

rozhoduje v přednákupní fázi. Pojem služba je však velmi široký, proto je dizertační zaměřena 

pouze na jeden typ služby (jazykové vzdělávání).  

Cílem dizertační práce je s využitím statistických metod identifikovat faktory 

ovlivňující chování spotřebitelů při výběru a nákupu jazykových kurzů zejména v prostředí 

internetu. Vliv byl posuzován s využitím Chí-kvadrát testu s analýzou kontingenčních 

tabulek, testu ANOVA a korelace. Ze statisticky významných proměnných pak byly tvořeny 

regresní modely, kvantifikující závislost proměnných na formu nákupu. Pro analýzu dat byly 

využity údaje o skutečném nákupu jazykových kurzů, údaje o chování na webu shromážděné 

s využitím služby MYX, která monitoruje místo kliku každého návštěvníka webu, a data 

z dotazníkového šetření mapujícího rozhodovací proces při nákupu jazykového kurzu. 

Pro každou část rozhodovacího procesu byly sestaveny tabulky, které shrnují zjištěné 

závislosti. V provedené analýze byl prokázán a regresními modely kvantifikován vliv 

vzdělání, času stráveného na internetu a způsobu hledání informací na formu nákupu 

jazykového kurzu. Také byl prokázán vliv pohlaví, věku, vzdělání a předchozích zkušeností 

zákazníků na chování na webu, a tedy i na využití různých prvků na homepage webu pro 

(ne)dokončení objednávky jazykového kurzu online. Tyto vztahy jsou kvantifikovány pomocí 

vícenásobného lineárního regresního modelu. V rámci diskuze zjištěných výsledků byly také 

určité prvky na homepage webu jazykové školy označeny spíše jako negativně působící na 

online nákup jazykových kurzů. 

 

Klíčová slova: ANOVA, faktorová analýza, Chí-kvadrát test, online prodej jazykových 

služeb, Pearsonův korelační koeficient, rozhodovací proces zákazníka, regresní analýza 
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Annotation 

On-line shopping is becoming very common these days. It brings along many 

advantages for the customers. The online shopping might seem a bit more risky when 

purchasing services in comparison with product purchase. The customer may order the service 

online, but usually he (she) is welcomed to come on particular place. It is very important for 

services providers to analyse customer behaviour in the pre-shopping stage and to find out the 

motives that lead customers to order the services through their website. The term Service is 

very broad, therefore, this work is focused only on one, and that is the language education. 

The aim of this dissertation is to use statistical methods to identify the factors influencing 

consumer behavior in the selection of language courses especially on the Internet. 

This importance is assessed using the relevant statistical apparatus. For significant factors the 

regressive models were created, to explain the mutual relations more specifically. The data 

analysis was based on the real purchases of language courses and the actual behaviour of 

customers on language school´s website measured by using the MYX services, which 

monitors the place of click of every website´s visitor and data from the survey mapping the 

decision-making process when buying a language course.  

For each part of the decision-making process were compiled tables, which summarizes 

the findings of addiction. In the analysis has also been demonstrated and by regression models 

quantified, the effect of education, time spent on the Internet and how to search for 

information on the form of buying a language course. It has also been shown to influence 

of gender, age, level of education and previous experience with language course in the 

particular language school on the way of language course purchase. The influence of above- 

mentioned customer´s characteristics on their behaviour on the website were proved alongside 

with the use of various elements on the website´s homepage for (un)completion of the online 

order of language course. These relations are quantified by the means of the multiple linear 

regression model. Within the discussion about the obtained results some elements on the 

homepage were appointed as negative influencers in regards to online language school 

purchase.    
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1 Úvod 

Vlivem rychlého rozšiřování internetu a také díky snaze ušetřit čas a náklady roste 

v dnešní době počet nákupů zboží a služeb online, tedy bez fyzického kontaktu nakupujícího 

s nabízeným produktem nebo osobním setkáním zákazníka a prodejce. Kupující je při svém 

rozhodování o nákupu služby často odkázán pouze na informace, které prodávající uvádí na 

svých stránkách. Potenciální zákazník nemá možnost si službu a jejího poskytovatele 

v prostředí internetu reálně prohlédnout a většinou jako hodnotící kritéria při nákupu využije 

neformální diskuze a hodnocení jiných zákazníků. 

Jak uvádí statistiky Sdružení pro internetovou reklamu na stránkách NetMonitor.cz1 

(2011), internet je nejvhodnějším zdrojem informací o nabídce zboží a služeb. Tuto informaci 

podporují i údaje na stránkách Českého statistického úřadu (2011) vypovídající o stále 

rostoucím podílu vybavenosti českých domácností počítačem a přístupem k internetu. 

V minulosti byly publikovány články zaměřené na online nákup, nejčastěji se jedná 

o výsledky výzkumů při nákupu zboží. Například autoři Hernández, Jiménez a Martín (2010) 

ve svém článku mimo jiné prokázali vliv přijetí internetu zákazníkem a jeho předchozích 

zkušeností s touto sítí na prvotní i opakovaný nákup online. Tato skutečnost jen potvrzuje 

důležitost internetu jako místa prodeje. 

Postoji k online nákupům se ve své studii zabývali autoři Crespo a del Bosque (2010). 

Pomocí osobního dotazování na výběrovém vzorku, čítajícího téměř tisíc Španělů, zjišťovali, 

jaký vliv mají socio-demografické znaky respondentů (pohlaví, věk, vzdělání a povolání) na 

online nákupní chování. Sami autoři v závěru svého článku uvádí fakt, že výzkum 

nezohledňuje nákup konkrétního výrobku nebo služby, a také to, že se nejedná o výzkum 

skutečného chování, ale hlavně postojů. Prokázali, že online nákupní chování významně 

ovlivňuje pohlaví a vzdělání, věk a povolání vliv na nákup nemá. 

Závěry studie autorů Crespo a del Bosque (2010) jsou v dizertační práci 

konfrontovány se zjištěnými výsledky pro prostředí online nákupů jazykových kurzů. 

Konkrétně je ověřováno, zda pohlaví, věk, vzdělání a povolání (ne)ovlivňují nákup 

jazykových kurzů online. 

Nabídka služby na internetu má svá specifika oproti online nabídce statků hmotné 

povahy, zejména v možnosti vizualizace a popisu parametrů nabízené služby, které jsou 

                                                 

1Projekt s cílem poskytnout informace o návštěvnosti internetu a socio-demografickém profilu jeho 

návštěvníků v ČR. 
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vzájemně velice špatně srovnatelné. Pojem služba je velice široký, a proto je tato práce 

zaměřena pouze na jednu službu, a to na poskytování jazykového vzdělávání. Volba této 

služby byla podpořena možností spolupráce se soukromým sektorem a zkušenostmi autorky 

se vzděláváním a redakční správou webových stránek vzdělávacích institucí. 

Pro prodej na internetu je mnohem složitější a těžší popsat pro spotřebitele 

podstatnými kritérii službu na rozdíl od produktů, které mají jasně dané hmotné a funkční 

parametry a vizuální podobu. Spotřebitel se potřebuje v širší nabídce rychle zorientovat 

a pomocí zvolených kritérií si omezit nabídku na přijatelnější počet. Z toho důvodu je nutné 

identifikovat faktory, které ovlivňují zákazníka při výběru služeb (v tomto případě služeb 

jazykových škol), a službu na internetu pak nabízet v souladu s tím, co považují zákazníci za 

podstatné a co je ovlivňuje při výběru. 

Hodnocením jazykových webových portálů koncovými uživateli se zabývaly Černá 

a Poulová (2009). K analýze obsahu a chování na jazykových webových portálech však 

využily uživatelské testování. Mimo jiné hodnotily, jak a v jakém čase (ne)dokázali 

respondenti splnit zadané úkoly na hodnocených portálech, jedním z úkolů bylo například 

zaregistrovat se nebo najít materiály zdarma. Na základě zjištěných údajů vyvozují závěry pro 

vhodnost využití některých standardních navigačních prvků.  

Hlavním cílem dizertační práce je s využitím statistických metod identifikovat 

faktory ovlivňující chování spotřebitelů při výběru a nákupu jazykových kurzů zejména 

v prostředí internetu. Faktory mají povahu jak socio-demografických (pohlaví, věk, vzdělání, 

u některých i povolání), tak behaviorálních (motiv ke studiu cizího jazyka, průměrný čas 

strávený na internetu za den) znaků nakupujících.  

V dizertační práci jsou stanoveny dva dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je sestavit 

matematické modely (s využitím regresní analýzy), prostřednictvím kterých by bylo možné 

v budoucnu predikovat pravděpodobnost zejména online nákupu jazykové služby. 

Druhým dílčím cílem je na základě skutečného chování návštěvníků webových 

stránek pomocí statistických metod identifikovat, jak rozvržení prvků layoutu webu jazykové 

školy ovlivní nákup jazykových kurzů. Konkrétněji, které z jednotlivých částí layoutu webu 

měly nejpravděpodobnější vliv na nákup jazykového kurzu. Účelem tohoto zjištění je 

navrhnout, které prvky layoutu webu by na homepage stránky měly být a které se z důvodu 

negativního vlivu na nákup jazykového kurzu nedoporučují. 

Dizertační práce je strukturována na část teoreticko-metodickou a aplikační. V rámci 

teoretické části je popsán celý nákupní rozhodovací proces při nákupu služby, jehož dílčí části 

jsou pak předmětem analýzy. V této části jsou charakterizovány trendy v oblasti online 
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prodeje prostřednictvím internetových stránek. Podkladem pro sestavení teoretické části jsou 

jak tištěné publikace (české i zahraniční) zabývající nákupním chováním, prodejem služeb 

a webovými stránkami jako místem prodeje, tak i články (převážně zahraniční) s výsledky 

vědeckých výzkumů zkoumajících problematiku online prodeje.  

Na část teoretickou navazuje popis hlavních výzkumných a analytických metod 

využitých následně v části aplikační. Spolu s metodami jsou popsána data, která byla pro 

účely dizertační práce sesbírána ze tří zdrojů. Prvním zdrojem dat je dotazníkové šetření 

mapující rozhodovací proces při nákupu jazykového kurzu v Moravskoslezském kraji. Druhý 

zdroj představují interní data o zákaznících jazykové školy. Třetí zdroj dat tvoří údaje 

z pozorování reálného chování návštěvníků webu jazykové školy.   

Aplikační část práce je rozdělena na tři kapitoly. V první je provedena analýza 

jednotlivých fází rozhodovacího procesu. Pro každou fázi jsou popsány základní výsledky 

a následně s využitím statistických metod zjišťovány vlivy socio-demografických 

a behaviorálních znaků nakupujících. Využity jsou podle typu proměnných Chí-kvadrát test, 

test ANOVA, Pearsonův nebo Spearmanův korelační koeficient. Významné vlivy jsou pro 

přehlednost shrnuty do tabulek a diskutovány z hlediska jejich praktického využití pro 

jazykové školy. Na konci kapitoly je proveden rozbor hlavních zjištění a popis míry přenesení 

každé fáze do online prostředí.  

V následující kapitole jsou sestavovány regresní modely sloužící k predikci nákupu 

jazykového kurzu online. Pro kvantifikaci závislosti významných proměnných je využita 

logistická regresní analýza. Zjištěné modely jsou vzájemně porovnány, popsány a z jejich 

výsledků jsou vyvozeny závěry pro jazykové školy.  

V poslední kapitole aplikační části práce jsou analyzovány webové stránky jako místo 

prodeje jazykových kurzů. Kapitola je rozdělena do dvou částí. V první části jsou s využitím 

korelačních koeficientů spočítány korelace pro využívání prvků na webu a nákup jazykového 

kurzu online. Následně je přistoupeno k tvorbě regresních modelů, prostřednictvím kterých je 

možné vlivy kvantifikovat. Využita je vícenásobná lineární regresní analýza. Výsledky 

regresních modelů jsou popsány a vzájemně konfrontovány. Ze zjištěných výsledků jsou 

vyvozeny závěry, které části layoutu webu by na stránkách jazykových škol měly být a které 

mohou mít negativní vliv na dokončení nákupu.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

Hlavním smyslem této kapitoly je shrnutí poznatků z nákupního chování a z online 

prostředí (online komunikace a prodej produktů a služeb přes internet). Nutno podotknout, že 

většina publikací se zaměřuje více na prodej produktů než na služby (vyjma Vaštíkové, 2008), 

kterým je věnována praktická část této dizertační práce. Informace čerpané z knih jsou 

doplňovány poznatky publikovanými v odborných časopisech, například Fox (2012), Plaza 

(2010) či Chen a Pu (2010). 

Tato kapitola vychází zejména z publikací Schiffmana a Kanuka (2004), Vysekalové 

(2011), a to při charakteristice základního rozhodovacího procesu zákazníka. V popisu 

problematiky marketingové komunikace online se nejvíce vychází z Freye (2011), Vaštíkové 

(2008) či Armstronga a Kotlera (2004). Poznatky z oblasti správy a provozování webu jsou 

čerpány především z Janoucha (2010), Nielsena (2010), Kruga (2005), Kaushika (2009), 

Cliftona (2008) či Sedláka a Mikuláškové (2012).  

2.1 Nákupní rozhodovací proces zákazníka 

Poznání rozhodovacího procesu zákazníka je jedním z předpokladů úspěchů firem na 

trhu. Nákupní chování zákazníků se vlivem rozšiřování internetu mění, spotřebitelé mají 

přístup ke spoustě informací, nabídka obchodníků se stále rozšiřuje a přizpůsobuje, snadněji 

se shromažďují informace o zákaznících a nákupech, zákazníci mohou nakoupit kdykoliv, ale 

také je cokoliv může od nákupu odradit rychleji než předtím (Schiffman, Kanuk, 2004).  

Samotné nákupní chování definují Schiffman a Kanuk (2004, str. 14) jako „chování, 

kterým se spotřebitelé projevují při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání 

s výrobky a službami, od nichž očekávají uspokojení svých potřeb.“ Tato dizertační práce je 

zaměřena na nákupní chování na spotřebním trhu, kdy je nakupujícím koncový uživatel, který 

nakupuje pro svou vlastní potřebu nebo pro potřeby domácnosti. 

Studium nákupního chování zákazníků se provádí pomocí spotřebitelského výzkumu 

kvalitativními či kvantitativními výzkumnými metodami. V rámci kvalitativních výzkumů se 

využívají hloubkové či skupinové rozhovory při použití různých psychologických technik, 

například metaforických analýz, projekčních techniky aj. Více o kvalitativním přístupu viz 

Schiffman a Kanuk (2004, str. 46 – 53).  

Kvantitativní výzkum nákupního chování získává závěry, které jsou více popisné, 

empirické a často je lze zevšeobecnit na větší část populace. Využívají se experimenty, 
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průzkumy a pozorování a díky kvantitativní povaze se využívají pro náročnější statistické 

analýzy (Schiffman, Kanuk, 2004). V této práci budou pro shromáždění dat využity zejména 

kvantitativní přístupy (dotazování a pozorování), jednotlivé statistické analýzy využité pro 

hlubší rozbor dat jsou popsány dále v metodologické části.   

Nákupní rozhodovací proces zákazníka vyjadřují Schiffman a Kanuk (2004) ve 

zjednodušené formě jako model, který pracuje se třemi základními částmi: vstup (vnější vlivy 

na spotřebitele), proces (proces rozhodování) a výstup (nákup a ponákupní chování). 

V následujících subkapitolách budou jednotlivé fáze modelu popsány podrobněji. Schiffman 

a Kanuk (2004) v modelu pracují s prvky základního marketingového mixu, tzv. 4P. Pro účely 

této dizertační práce, zaměřené na jazykové služby, je však model přepracován a místo 4P je 

využit rozšířený marketingový mix, tzv. 7P, který se běžně využívá ve službách (Vaštíková, 

2008). Tato změna je již zohledněna v Obr. 2.1, zobrazujícího jednoduchý model 

spotřebitelova rozhodování.  

2.1.1 Faktory ovlivňující spotřebitelovo rozhodování 

První fázi celého modelu (viz Obr. 2.1) představuje tzv. vstup. V rámci 

marketingového úsilí, které společnost na zákazníky vyvíjí, se pracuje s rozšířeným 

marketingovým mixem, tzv. 7P (Vaštíková, 2008). Zahrnuje 7 nástrojů, které firma využívá, 

aby co nejlépe dosáhla stanovených cílů. Produktem, cenou, distribucí, marketingovou 

komunikací, lidským faktorem, materiálním prostředím a svými procesy působí na 

(potenciálního) spotřebitele a snaží se jej přimět, aby využil právě jejích služeb. Podrobně o 

jednotlivých prvcích marketingového mixu služeb viz Vaštíková (2008) nebo Hoffman a 

Bateson (2010). 

Podle Vaštíkové (2008) jsou služby oproti výrobkům nehmotné, existuje tedy větší 

nejistota při jejich koupi. Služby se nedají vlastnit a jsou pomíjivé, tj. po jejich produkci 

zanikají. Služby jsou neoddělitelné od jejího poskytovatele (lektora, který kurz vede a na 

kterém závisí, jak bude daná služba vykonána a vnímána zákazníkem). Služby jsou 

proměnlivé, tj. jednu a tutéž službu nelze vždy provést úplně stejně, v průběhu jazykové 

výuky vstupují do procesu různé faktory, jako počet přítomných studentů a jejich psychické 

rozpoložení, přístup lektora, jeho výklad aj., které aktuálně ovlivňují průběh poskytované 

služby. Tyto vlastnosti služeb jsou problémem při jejich prodeji nejen v online prostředí a je 

třeba klást důraz na standardizaci, podrobný popis nabízené služby a tzv. zhmotnění služby 

(například prospekty, dárkem, vizitkou apod.), aby zákazník mohl službu před její koupí lépe 

zhodnotit a měl jasnější očekávání od jejího využití. 
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Socio-kulturní prostředí představuje vliv rodiny a kultury, informací z neformálních 

zdrojů a zařazení do společenské třídy na spotřebitelovo rozhodování o nákupu. Znalost 

těchto vlivů je předpokladem pro správnou segmentaci zákazníků a úspěšný targeting 

a positioning prostřednictvím správně zvolených nástrojů marketingového mixu (Armstrong, 
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Obr. 2.1: Jednoduchý model spotřebitelova rozhodování 

Zdroj: Schiffman, Kanuk (2004, str. 542), upraveno autorem 
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Kotler, 2004). Pojem rodina není jednoduché definovat, Schiffman a Kanuk (2004, str. 341) 

popisují rodinu jako „dva nebo více lidí spřízněných pokrevně, manželským svazkem nebo 

adopcí, kteří žijí společně“. Děti většinou získávají své normy pro nákupní chování 

pozorováním svých rodičů a starších sourozenců, získávají tak zkušenosti (například z kurzu), 

znalosti, dovednosti a utvářejí si své postoje pro budoucí nákupy. Z hlediska marketingu je 

třeba v rámci rodiny zkoumat zejména postoje a názory těch členů, kteří plní roli 

rozhodovatele o nákupu a roli uživatele služby. Nemalý vliv mohou mít však i ti, kteří ostatní 

ovlivňují nebo iniciují samotnou koupi potřebné služby (Schiffman, Kanuk, 2004).  

Vliv mohou mít i osoby mimo rodinu, tzv. referenční skupiny, které si mezi sebou 

předávají neformální informace. Schiffman a Kanuk (2004) zde zahrnují přátelské skupiny, 

které ovlivňují jedince hned po jeho rodině. Vlivu této skupiny se snaží využívat marketéři 

v obsahu reklam, kde znázorňují přátelství a vliv skupin vrstevníků při užívání produktu. Více 

osob nakupujících společně představuje nákupní skupinu. Často jsou odnožemi rodin nebo 

přátelských skupin, jejich smyslem je strávit společně čas, pomoci si v rozhodování u nákupu 

a získat větší pocit jistoty z kolektivnějšího rozhodnutí. Příkladem může být rozhodnutí začít 

studovat cizí jazyk společně, společně si vybrat vhodnou jazykovou školu a kurz. 

Třetí neformální skupinu představují pracovní skupiny, kde vlivem společně 

stráveného času v zaměstnání vznikají přátelsko-pracovní či formálně pracovní skupiny, které 

mají vliv na výběr obchodní značky zákazníkem. Kolega tak může doporučit studium cizího 

jazyka v jazykové škole, do které sám dochází. S využitím internetu souvisí i rozvoj 

virtuálních skupin a komunit, v rámci kterých probíhá pomocí online komunikace výměna 

zkušeností, názorů a doporučení. V neposlední řadě je třeba zmínit i skupiny na pomoc 

zákazníkovi, které se věnují poskytování pomoci zákazníkům správně se rozhodnout při koupi 

nebo spotřebě. Tyto skupiny se snaží vyvíjet tlak na obchodníky ve snaze napravit 

zpozorované zneužití zákazníka. 

Vysekalová (2011) popisuje neformální skupiny jako skupiny s osobním pojítkem, 

které rozlišuje na primární a sekundární. V primární skupině se předpokládá přímý kontakt 

všech účastníků (například rodina, okruh přátel či sousedé). Tyto skupiny mají velký vliv na 

nákupní rozhodování, obzvláště rodina. U rodiny je třeba brát v potaz její fázi životního 

cyklu, ve kterém se zrovna nachází (více viz Vysekalová 2011, str. 89 - 90) a rozdělení rolí 

v domácnosti. Zvláště děti mají v rodině velký vliv na nákupní rozhodování svých rodičů, 

a proto se jimi marketingoví pracovníci zabývají jako specifickou cílovou skupinou. 

Sekundární skupiny jsou spíše velké, například náboženské společenství, politické 

strany, zaměstnanecké svazy, společenská hnutí aj. Z marketingového pohledu je dle 
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Vysekalové (2011) sekundární skupinou sociální třída; ke kontaktům nedochází tak často 

a jsou spíše formální. Náležitost do určité skupiny se vyznačuje tím, že rozdíly v chování 

jedinců jsou menší, než když jsou samostatní. Členství v takové skupině bývá dobrovolné 

a takováto referenční skupina slouží jednotlivci k orientaci ve spotřebě (především pak 

u drahých výrobků a produktů přicházejících nově na trh). 

Společnost zařazuje každého svého člena do určitých společenských tříd. Schiffman 

a Kanuk (2004, str. 367) to charakterizují jako „rozdělení členů společnosti do systému tříd 

rozdílného postavení tak, aby členové každé třídy měli relativně stejné postavení a členové 

všech ostatních tříd mají větší nebo menší postavení“. Do jednotlivých tříd jsou lidé 

zařazováni na základě společenského postavení dle bohatství, prestiže a moci v dané 

společnosti. K vyhodnocení příslušnosti ke společenské třídě se v rámci marketingových 

výzkumů využívá různých ukazatelů se  socio-ekonomickou proměnnou. Nejčastěji se jedná 

o příjem, povolání nebo vzdělání. 

Schiffman a Kanuk (2004, str. 403) popisují kulturu jako „celkových souhrn nabytých 

názorů, zásad a zvyků, které slouží k usměrňování nákupního chování členů konkrétní 

společnosti“. Kultuře se lidé učí již od raného věku v rodině či ve škole, osvojují si jazyk, 

symboly a rituály, názory, zásady a zvyky.  

Dle Vysekalové (2011) mají lidé žijící ve stejné kultuře stejné normy a poznatky, ale 

také podobné rysy ve spotřebním chování (například obliba určitých jídel). Na toto spotřební 

chování pak působí mnoho kulturních prvků, jako jsou například právě zvyky, hodnoty 

a symboly, rituály a mýty.  

Subkulturu definují Schiffman a Kanuk (2004, str. 432) jako „jasně odlišitelnou 

kulturní skupinu, která je identifikovatelným segmentem větší a komplexnější společnosti“. 

Subkulturní segmentace je založená na množství demografických a subkulturních faktorů. 

Jsou jimi například národnost, náboženství, geografické či regionální členění, rasová či 

věková segmentace aj.  

Například v rámci věkové subkultury se autoři Schiffman a Kanuk (2004) věnují 

mimo jiné Generaci X a Y. Generaci Y, nejmladší věkovou subkulturu, představují lidé 

narození mezi lety 1977 – 1994, často jsou popisování jako pragmatičtí, důvtipní, společensky 

a ekologicky uvědomělí, nebojí se nových experimentů. Spoustu času tráví na internetu 

a obchodníci pochopili, že tuto generaci je třeba zaujmout právě prostřednictvím webových 

stránek. Generaci X pak tvoří tzv. flákači, nespěchají se sňatkem a zakládáním rodiny, netouží 

po vysokém platu, a proto nepracují příliš přesčas. Důležité pro ně je, aby je práce naplňovala, 

a často nestojí o dlouhodobý poměr v jedné firmě, potřebují v práci veselí a pružnost. Tato 
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generace si kupuje značkové produkty, ne však poslední modely. Neuznává neupřímnost, 

avšak není proti reklamám, marketéři mohou tuto skupinu zaujmout právě upřímností. 

Podrobněji o kultuře a jejích prvcích a subkultuře viz Schiffman a Kanuk (2004). 

Dalším příkladem tentokrát z prostředí internetu jsou závěry výzkumu španělských 

autorů Crespo a del Bosque (2010). Pomocí osobního dotazování na vzorku téměř tisíc 

Španělů zjišťovali postoje k online nákupům. Při analýze dat mimo jiné ověřovali, jaký vliv 

mají socio-demografické znaky respondentů (pohlaví, věk, vzdělání a povolání) na online 

nákupní chování. Zjistili, že pohlaví a vzdělání mají významný vliv na online nákupní 

chování, zatímco věk a povolání nikoliv. V závěru svého článku uvádí, že výzkum 

nezohledňuje nákup konkrétního výrobku nebo služby, a také to, že se nejedná o výzkum 

skutečného chování, ale hlavně postojů.  

2.1.2 Rozhodování spotřebitele 

Druhou fází jednoduchého modelu spotřebitelova rozhodování (viz Obr. 2.1) je 

proces. Tato část se věnuje tomu, jak se spotřebitel rozhoduje. Zde je třeba brát v potaz pole 

psychologie, které představuje vnitřní vlivy. Jedná se o motivaci, vnímání, učení, osobnost 

a postoje. Dle Vysekalové (2011, str. 30) se motivace člověka utváří celý život spolu s jeho 

osobností a představuje „relativně stálé dispozice člověka jednat v určitých životních situacích 

svým osobitým způsobem“. Každý motiv je charakterizován svou intenzitou, cílem a trváním, 

tj. časem, po který ovlivňuje chování. Základním zdrojem motivace jsou potřeby člověka 

a nemalou roli hrají emoce, hodnoty, ideály a zájmové orientace. 

Jakékoliv komunikační sdělení může ovlivnit člověka jen, když je vnímáno 

a zpracováno (pochopeno, zařazeno a utříděno). Dle Vysekalové (2007) prochází sdělení 

nejprve procesem smyslového vnímání (zrakem, sluchem, čichem, hmatem a chutí), často ho 

mohou doprovázet i tělesné prožitky (hlad, něha, emoce…) a pak následuje fáze kognitivního 

vnímání, tj. proces zpracování informací, utřídění, obohacení dosavadního systému poznání 

a jeho upřesnění. Každý člověk je ve svém vnímání ovlivněn ostatními lidmi ve skupině, 

čehož často využívají prodejci při prezentaci svých výrobků. 

Učení v širším pojetí představuje dle Vysekalové (2007, str. 101) „hledání optimálního 

způsobu přizpůsobování se organismu proměnlivému prostředí“. Spotřeba je často 

opakovanou činností a každá taková spotřební zkušenost je zaznamenávána v paměti a buď 

spotřební chování upevňuje, nebo působí na jeho změnu, aby bylo dosaženo větší míry 

uspokojení ze spotřeby. Člověk se tedy učí opakováním, existuje také učení nápodobováním 

(zejména v dětství) lidí v okolí, kdy je sledováno, jaké výrobky lidé nakupují, jak je užívají 
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a hodnotí. Toto učení je jednodušší, méně náročné na přemýšlení a často do určité míry bez 

procesu rozhodování. 

Schiffman a Kanuk (2004, str. 128) definují osobnost jako „takové vnitřní 

psychologické vlastnosti, které určují a vyjadřují, jak jedinec reaguje na okolní prostředí“. 

Osobnost se může měnit (například v důsledku důležitých životních událostí), avšak má 

tendenci být pevná a trvalá. Obchodníci mohou využívat povahových vlastností a do určité 

míry předvídat chování spotřebitelů. Postoje pak v kontextu s nákupním chováním představují 

naučený sklon chovat se v určitých situacích určitým způsobem (příznivě nebo nepříznivě 

k danému předmětu). Postojům se lidé učí prostřednictvím přímé zkušenosti, vyzkoušení 

a zhodnocení. Toho využívají obchodníci a nabízí vyzkoušení produktů. Postoje ovlivňuje 

i jedincovo okolí, ale také jeho vlastní povahové faktory hrají při utváření postojů důležitou 

roli. 

Samotný akt spotřebitelova rozhodování se skládá ze tří fází: uvědomění si potřeby, 

přednákupního chování a vyhodnocení alternativ. 

Uvědomění si potřeby  

Schiffmana a Kanuk (2004) uvádí, že k uvědomění si potřeby dochází tehdy, když 

musí spotřebitel čelit určitému problému, potřebě nebo nedostatku. Tento problém nebo 

potřebu lze uspokojit nákupem a následnou spotřebou produktu. Platí, že bez ohledu na to, 

o jakou potřebu jde, se spotřebitel snaží uspokojit nejdříve základní a naléhavé potřeby.  

Rozlišují se dva základní druhy uvědomování si potřeby nebo problému. Tyto druhy 

se dělí na základě času, kdy mezi spotřebiteli k tomuto uvědomění dojde. Jde o aktuální stav, 

kdy si spotřebitel potřebu uvědomí právě v okamžiku, když produkt přestane fungovat nebo 

začne vykazovat závažné nedostatky, které brání jeho uspokojivému využívání. Na straně 

druhé jsou spotřebitelé typu žádaný stav, u kterých se rozhodovací proces začne již 

v okamžiku, kdy u nich vznikne touha po něčem novém.  

Jak uvádí Vysekalová (2007), spouštěcím mechanismem pro uvědomění si potřeby 

může být reklama (nebo jiná forma marketingové komunikace firmy, která osloví 

spotřebitele). Reklama ukazuje určité potřeby tak, aby zaujala a vyvolala touhu produkt 

vlastnit. Může jít například o potřebu moci (ovládání a řízení silného auta), o potřebu vyhnutí 

se poškození (pojištění domu, bytu, budoucnosti), o potřebu pečování o druhé (v reklamách 

na dětské prostředky, prací prášky atd.) apod.  

Existuje mnoho způsobů třídění lidských potřeb. Využívají se různá hlediska, která se 

stanovují tak, aby byla co nejvýznamnější pro lidské chování. Komárková, Rymeš, 
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Vysekalová (1998) klasifikují potřeby z hlediska spotřebitele na trhu. Jde o následující 

potřeby: 

 potřeby afilace – patřit druhým lidem, být s nimi v kontaktu, mít je rád, pečovat 

o druhé, důvěřovat druhým a být důvěryhodný, 

 potřeby akvizice – vlastnit, shromažďovat a sbírat věci, vydělávat a ukládat 

peníze, 

 potřeby altruismu – být užitečný, pomáhat druhým, konat dobro a dobré skutky, 

 potřeby experimentace – zkoušet nové věci, tvořit, objevovat nové možnosti,  

 potřeby moci – řídit svůj život, dávat mu řád, ale zároveň ovládat druhé, mít 

možnost a pozici jiné ovlivňovat, 

 potřeby prestiže – být uznáván a oceňován, být lepší než druzí, vyvolávat závist, 

 potřeby tělesné – rovnováha člověka, zdraví, zdatnost a fyzická krása, uspokojení 

hladu, žízně a uspokojení tělesných prožitků. 

Při hodnocení potřeb na trhu jazykového vzdělávání lze definovat například potřebu 

afilace, tedy potřebu cítit se obdivován a být vzorem za studium, zvládnutí a naučení se cizího 

jazyka, potřebu experimentace jako snahu začít studovat nový jazyk, naučit se něco nového, 

potřebu moci, tj. dobře se dorozumět při podnikání, možnost působení v zahraničí, nevyužívat 

služeb překladatelských agentur, potřebu prestiže, tj. získat certifikát z cizího jazyka, být 

uznáván díky této znalosti apod.  

Přednákupní hledání 

Schiffman a Kanuk (2004, str. 544) uvádějí, že „přednákupní hledání začíná, když si 

spotřebitel uvědomí potřebu, která se dá uspokojit nákupem a spotřebou produktu.“ V té 

chvíli si začíná vybavovat dřívější zkušenosti s nákupem, a ty potřebuje doplnit informacemi 

novými, získanými v době vzniku potřeby. Když spotřebitel předchozí zkušenosti nemá, musí 

začít hledat dostupné informace, aby vzniklou potřebu uspokojil co nejlépe.  

Bližší informace, které se týkají nákupu, spotřebitel nejdříve hledá ve své paměti. Jde 

o pole psychologie, kdy tyto informace mohou mít velký vliv na další nákup.  

Tyto zkušenosti lze označit za vnitřní zdroj informací. Čím více těchto zkušeností 

spotřebitel má, tím méně bude využívat před samotným nákupem dalších zdrojů. Kromě 

interních informací spotřebitel využívá i zdroje externí. Jedná se o vnější zdroje, samotné 

nakupování, vlivy marketingových aktivit apod. Množství vyhledávaných informací je ve 

velké míře závislé na tom, jak spotřebitel vnímá riziko spojené s nákupem. Jestli nejde 

o riskantní situaci, ale spíše o potřebu běžnou, bude přednákupní hledání jenom omezené 
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a vyhodnocení informací nebude velmi náročné. Naopak, jestli je situace vnímaná jako 

vysoce riziková, mělo by dojít k rozsáhlému a komplexnímu vyhodnocení veškerých 

dostupných informací a možností nákupu. Při hledání informací dále platí, že čím menší je 

znalost spotřebitele o daném produktu, tím více budou využívány externí zdroje, a tím více 

času bude věnováno hledání a shromažďování informací.  

Zvláště v dnešní době se často projevuje tzv. prozíravé nakupování (Schiffman 

a Kanuk, 2004). Jde o situaci, kdy snaha o ušetření peněz hraje zásadní roli při nákupu 

produktu. „Spotřebitel může například provozovat prozíravé nakupování, svědčící o ochotě 

investovat značné množství svého času, aby ušetřil. Pro takového spotřebitele je hledání 

„domácím úkolem“, který plní před uskutečněním nákupu,“ Schiffman a Kanuk (2004, str. 

544).  

Hledání informací je z velké části zaměřeno na zjištění cenových rozdílů 

u jednotlivých prodejců – k tomu může sloužit například internet.  

V dnešní době se internet vnímá jako jeden z nejvýznamnějších externích zdrojů 

přednákupního hledání. Internet je dnes široce dostupný a lze tam najít informace z veškerých 

oblastí a sfér zájmu. Na internetu jsou uvedeny nejen základní parametry jednotlivých 

produktů, ale často je možné i srovnávat podobné produkty, hodnotit ceny, akce a slevy, číst 

recenze uživatelů jednotlivých produktů a samozřejmě i možnost nakoupit díky eshopům. 

Informace lze hledat rychle, prakticky zdarma a ve velkém množství, takže se uspokojí 

i potřeba náročných a komplexních informací. Hledání na internetu ušetří spoustu času, který 

by spotřebitel ztratil při kontaktování a shánění informací od jednotlivých prodejců či 

výrobců. Zároveň získá informace nejen z hlavního zdroje, ale může využít zkušenosti 

a poznatky jiných spotřebitelů. Konečnou formou hledání informací na internetu je nákup.  

Vysekalová (2011) uvádí i další výhody hledání informací přes internet. Jde o hledání 

v libovolném čase, a tím je významná úspora času. Velkou výhodou je možnost získání 

detailních informací a jejich komparace nejen technická, ale i cenová. V dnešní době jsou 

oblíbené stránky například heureka.cz nebo zboží.cz. Tyto stránky nabízejí možnost přímého 

srovnání cen zboží na jednotlivých eshopech. Když si potenciální zákazník vybere zboží, už 

nemusí pracně hledat nejvýhodnější cenu, ta se mu na uvedených stránkách komparuje 

automaticky. Tyto stránky jsou výhodné především pro cenově citlivé spotřebitele.  

Velký boom v poslední době spustilo tzv. slevové nakupování - Vysekalová (2011). 

Vzniklo mnoho slevových portálů, které nabízí zboží za zlomek ceny (často i 90% slevy). 

Nakupování funguje na principu, že sleva je omezená po určitou krátkou dobu (Páv, 2010). 

Často je i daný fakt, že na to, aby slevové nakupování proběhlo, musí slevu aktivovat určitý 
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počet zákazníků. Toto slevové nakupování dává možnost lidem cítit určitou prestiž 

a exkluzivitu z nákupu něčeho, co by si normálně nemohli dovolit, tedy vlastní něco, co nemá 

každý.    

Schiffman a Kanuk (2004) uvádějí tyto faktory, které mohou zvýšit přednákupní 

hledání informací a pak případně pravděpodobnost nákupu: časté změny ceny nebo vysoká 

cena, mnoho alternativních značek, množství různých vlastností, zkušenosti s prvním 

nákupem, neuspokojivé předchozí zkušenosti nebo naopak žádné předchozí zkušenosti, 

společensky viditelný produkt, dobré vzdělání apod. 

V online prostředí mohou mít velký význam zkušenosti předávané v diskuzích 

a fórech. Výzkumem vlivu pozitivních zkušeností předávaných v online diskuzích na 

rozhodování spotřebitele nakoupit online se zabývali například Lee et al. (2011). Zjistili, že 

pozitivní reakce mají přímý vliv na postoje k online nákupům a k nákupnímu rozhodování. 

Doporučují webdesignérům tato pozitivní hodnocení využívat pro podporu prodeje na svých 

webových stránkách. 

Na trhu jazykového vzdělávaní mají velký význam především zkušenosti. Když jsou 

zkušenosti s nákupem služby pozitivní, často vzniká loajalita ke značce a její další opakované 

využívání. Při nedostatečných zkušenostech je potřebné intenzivní hledání informací. Jde 

zejména o případy silné konkurence na trhu a množství různých vlastností hledaného 

produktu (individuální vs. skupinové vzdělávaní, rodilý mluvčí vs. český lektor apod.). 

Například Magnini a Karande (2011) zkoumali, jak způsob hledání informací 

o službách ovlivňuje to, jakou formou službu zakoupí. Zda telefonicky, přes prostředníky, 

nebo přímo na internetových stránkách dané společnosti. Tuto analýzu prováděli na trhu 

s hotelovými službami a prodeji letenek. Z jejich výzkumu pak vyplývá, že ti, kteří nejvíce 

nakupují přes telefon, jsou ochotni vynaložit více financí. Zákazníci objednávající přes 

internet upřednostňovali informace o ceně (a cenu). Prostředníky pak využívají hlavně ti, kteří 

ke svému rozhodnutí potřebují nejvíce informací. 

Hodnocení alternativ 

Pro zhodnocení alternativ se využívají dva zdroje informací (Schiffman a Kanuk, 

2004). Jde o seznam značek (typů), ze kterého by si spotřebitel chtěl vybrat, a kritéria, která 

jsou stejná pro hodnocení jednotlivých značek (nebo typů). Potenciální zákazníci vybírají ze 

seznamu všech značek (typů), a tím si ulehčují celý proces rozhodování. 

Konkrétní značky, nad kterými spotřebitel uvažuje při rozhodování o nákupu, 

označuje Schiffman a Kanuk (2004) jako evokovaný soubor. Tento soubor většinou obsahuje 
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jenom tři až pět značek (typů), které spotřebitel dobře zná a pamatuje si je.  

 Existuje výrazný rozdíl mezi evokovaným a tzv. nevhodným souborem, do kterého 

spadají značky, které jsou během rozhodování vyřazené z hodnocení. Může to být například 

z důvodu, že jsou z pohledu spotřebitele nevhodné nebo nekvalitní. Kromě nevhodného 

souboru je nutné definovat i inertní soubor. Ten tvoří značky, kterých si spotřebitel nevšímá, 

protože u nich nevidí žádné výhody, kvůli kterým by si produkt měl koupit.  

Pravidla spotřebitelova rozhodování dělí Schiffman a Kanuk (2004) do dvou 

základních kategorií. Jde o kompenzační a nekompenzační pravidla rozhodování. 

Kompenzační pravidla rozhodování značí, že spotřebitel si určí relevantní vlastnosti 

a tyto hodnotí u všech značek nebo typů. Na základě jejich možností vypočítá celkové skóre 

u zvolených značek. Je pravidlem, že značka, která má nejvyšší skóre, bude spotřebitelem 

vybraná jako nejvhodnější alternativa pro nákup. Vysekalová (2011) uvádí, že cílem 

spotřebitele je co nejvíce se přiblížit jeho představě optimálního výrobku. Vybrané vlastnosti 

se mohou proto vzájemně kompenzovat.  

Nekompenzační pravidla fungují jiným způsobem. Rozhodování je rovnocenné, takže 

nevyrovná pozitivní vlastnosti značky s negativními. Tzn., že když chybí určitá vlastnost 

produktu, není možné ji vyvážit jinou, která může být naopak nadprůměrná. Nekompenzační 

pravidla můžeme dále rozdělit na konjunktivní, disjunktivní a lexikografické.  

Konjunktivní pravidlo je vhodné pro spotřebitele, kteří mají stanovenou určitou 

minimální úroveň atributů, které musí produkt splnit. Všechny znaky musí být splněny 

současně, jinak je produkt z dalšího rozhodování vyloučen.  

„Disjunktivní pravidlo je zrcadlovým opakem konjunktivního pravidla. Při použití 

tohoto pravidla si spotřebitel stanoví minimální přijatelnou hranici pro každý atribut. Pokud 

daný produkt svými atributy splňuje nebo překračuje tuto hranici, přijímá se,“ Schiffman 

a Kanuk (2004, str. 552). 

Lexikografické pravidlo značí, že spotřebitel si atributy seřadí podle důležitosti nebo 

relevantnosti vnímaných kritérií. Pak jsou tyto atributy srovnávány mezi sebou. Základním 

kritériem komparace je nejdůležitější atribut.  

2.1.3 Chování po rozhodnutí 

Chování po rozhodnutí o nákupu je třetí fází modelu spotřebitelova rozhodování. Jde 

o výstupní část rozhodování. Obsahem tohoto výstupu jsou dva druhy aktivit – ponákupní 

chování a ponákupní hodnocení. 
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Nákup 

Schiffman a Kanuk (2004) charakterizují tři druhy nákupů, které realizuje spotřebitel. 

Jde o nákupy na zkoušku, opakované nákupy a nákupy s dlouhodobým závazkem. 

Za nákup na zkoušku lze považovat situaci, kdy spotřebitel kupuje produkt poprvé 

a koupí menší množství než obvykle. Nákupem chce tak produkt vyzkoušet a zjistit jestli 

vyhovuje jeho požadavkům z hlediska obsahu, vlastností nebo kvality. U výrobku si tak koupí 

například menší balení, při službách nevyužije balíček nebo komplexní službu, ale jen malou 

část. Na trhu jazykového vzdělávání může jít například o využití ukázkové hodiny.    

Opakovaný nákup je typický pro produkty běžné spotřeby, kde spotřebitel na základě 

užívání ví, že jím preferovaná značka mu vyhovuje z hlediska hodnocených atributů. 

V ideálním případě vzniká věrnost k značce, v každém případě ale platí, že vybraný produkt 

spotřebitel užívá častěji a ve větším množství. U služeb je příkladem již zmíněné využívání 

balíčků služeb nebo dalších služeb spadajících pod jednu značku či pokračování ve studiu 

cizího jazyka v dalším školním roce. 

Ne vždy je možné si produkt (službu) dopředu vyzkoušet. V tomto případě se mluví 

o nákupu s dlouhodobým závazkem. Jde často o produkty dlouhodobé spotřeby, jako je 

elektronika a auta apod. V případě služeb je příkladem nákup specifického kurzu, kdy není 

dopředu možné vědět, jak bude spotřebitel spokojen s lektorem nebo jeho stylem výuky.   

Rozhodováním o nákupu a druhy nákupu se věnuje i Vysekalová (2011). Za 

nejvýznamnější mechanismy, které hrají roli při rozhodování, považuje duševní vlastnosti, 

životní zkušenosti a vědomosti, postoje, vlivy a mínění sociálního okolí.  

Duševní vlastnosti ovlivňují nákupní chování a jeho projevy. Projevují se ve vnímání, 

pozornosti, paměti atd. Rovněž životní zkušenosti ovlivňují nákup, jde o známost 

jednotlivých značek a jejich hodnocení, schopnost rozeznání podnětů, které zvenku působí 

apod. 

Samotné rozhodování o nákupu se liší podle druhu nákupu a od očekávání, která 

spotřebitel má. Vysekalová (2011) charakterizuje tyto druhy nákupu: extenzivní nákup, 

impulzivní nákup, limitovaný nákup a zvyklostní nákup.  

Extenzivní nákup je charakteristický pro dražší produkty, kde si spotřebitel nebo 

potenciální zákazník aktivně hledá informace tak, aby si byl jistý správností nákupu. Využívá 

i různé reklamní zdroje a další marketingové aktivity. V případě služeb může jít o dražší 

a časově náročné typy služeb – například dlouhodobé jazykové kurzy, zahraniční pobyty či 

pomaturitní studium. 
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Impulzivní nákup se využívá u produktů běžné spotřeby, které spotřebitel vnímá za 

natolik identické, že nemá chuť a čas se zabývat hodnocením jednotlivých značek. Jde často 

o okamžitý nákup na základě chuti nebo potřeby. Impulzivním nákupem může být například 

návštěva kavárny. 

Vysekalová (2011, str. 53) charakterizuje limitovaný nákup následovně: „je pro něj 

charakteristické, že produkt nebo značku, kterou kupujeme, neznáme, ale vycházíme 

z obecných zkušeností při nákupu.“ Příkladem je například tvrzení, že dražší výrobek je 

kvalitnější než levnější, české potraviny jsou chutnější než polské apod.  

Zvyklostní nákup znamená, že spotřebitel nakupuje to, co obvykle. Nejde 

o rozhodování, ale spíše o zvyk, kdy kupuje produkty a značky, které zná. Může to být 

například návštěva oblíbené kavárny nebo fast foodu.  

Vysekalová (2011) se zabývá i angažovaností spotřebitele, která má vliv na nákupní 

rozhodování. Angažovanost určuje, jak hluboko a kvalitně zpracovává spotřebitel informace, 

které získal. Když spotřebitel získá určitou nelibost, morální výhrady nebo je obecně 

nespokojený, může se rozhodnout, že nákup neuskuteční. Nespokojenost může pramenit 

z mnohých atributů. Jedním z nich může být i nedostatečná nebo nesprávná komunikace 

společnosti směrem k cílové skupině. 

Zásadní je první dojem, který spotřebitel získá. To představuje emocionální působení 

produktu. K zaujetí a pozitivnímu ovlivnění slouží právě formy marketingové komunikace, 

v místě prodeje půjde konkrétně o materiály umístěné na prodejně a samozřejmě i obal. Cílem 

je, aby potenciální zákazník vzal produkt do ruky, protože ho na první pohled zaujme. Až pak 

začne zvažovat, jestli je pro něj vhodný z hlediska ceny, kvality, složení a dalších atributů. 

Když spotřebitel uzná, že produkt je pro něj vhodný, následuje samotný nákup. 

Nakupovat lze v kamenných prodejnách nebo na internetu. Nákup na internetu má určitá 

specifika. V dnešní době se počet nákupu přes internet radikálně zvyšuje. V roce 2011 přes 

internet nakoupilo 28 % obyvatelů ČR a 43 % z celkového počtu uživatelů internetu. 

Nejčastěji šlo o nákup oblečení a obuvi (Malečková, 2012). 

Vysekalová (2011) uvádí tyto výhody nákupu přes internet: zboží je ve srovnání 

s kamenným obchodem vnímáno jako levnější, ve srovnání s kamenným obchodem lze získat 

výraznou úsporu času, možnost srovnání zboží a jeho cen. Dalšími výhodami jsou například 

neomezená otevírací doba, velký výběr a možnost dodání až domů.  

Naopak jako nevýhody lze definovat nemožnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží, 

nejistota, jestli zboží spotřebitel skutečně obdrží, obtížnost reklamace a obavy z nedostatečné 

bezpečnosti nákupu.  
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Podle Vysekalové (2011, str. 77) je pro zákazníka, který nakupuje na internetu, 

charakteristické, že: „nerad čeká, vyžaduje okamžitou odezvu, je náročný na informace 

o zboží, srovnává mezi konkurenčními nabídkami, má přístup k výhodným cenovým 

nabídkám (e-bazary, e-aukce) a očekává přístup ke komunitě lidí se stejnými problémy či 

přáními.“ 

Vysekalová (2011) se zabývá i možnými příčinami, proč jsou společnosti, které na 

internetu prodávají, neúspěšné. Jde o vícero faktorů, z nichž jsou nejvýznamnější například 

příliš mnoho techniky – tento faktor je typický pro velké projekty, které jsou neúspěšné 

z důvodu, že společnosti si nezjistily, za co všechno jsou ještě zákazníci ochotni zaplatit.  

Další z možných příčin je bezpečnost. Zákazníci preferují pečlivý přístup a optimální 

řešení náročnosti softwaru. Design může být rovněž příčinou neúspěchu. Jde především 

o jeho jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost. Zákazník nechce být obtěžován prvky, 

které ho zdržují a zpomalují jeho pohyb na stránkách. Musí být jasný rovněž systém 

objednávek, aby zákazník nebyl odrazen od samotné koupě.  

Také je nutné nechat zákazníka, ať si vybere způsob kontaktu, který mu nejvíce 

vyhovuje. Mnoho stránek zapomíná na telefonický kontakt. K tomu patří aktuální kontakty 

pro případ, že zákazník si potřebuje něco zjistit okamžitě a nechce čekat na emailovou 

odpověď. 

Nákup na internetu se stává samozřejmostí, k tomu ale bylo nutné překonání určitých 

stereotypů a bariér, které si spotřebitelé za dlouhé roky nákupů v kamenných obchodech 

vybudovali. Až v poslední době si uvědomují rychlost a pohodlí, které jim internet v tomto 

ohledu nabízí.  

Kromě jednoduchosti se zvyšuje i náročnost na provedení webových stránek. Stránky 

musí být propracované, mají zaujmout, ale zároveň musí být jednoduché na ovládání 

a vyhledávaní potřebných informací. Pro tvůrce internetových stránek Vysekalová (2011, str. 

78) definuje tato doporučení: „pregnantnější rozlišení mezi textem a pozadím, které zvyšuje 

čitelnost písma (nejlepší je tmavé písmo na světlém pozadí); omezení použitých barev pro text 

a pozadí; nepoužívat příliš barevné pozadí“. Všechna tato doporučení by měla pomoci 

tvůrcům k tomu, aby jejich stránky působily na potenciální zákazníky příjemně a pozitivně.  

Online nákupu a vlivu online hodnocení prodejce a typů fotografií produktů na 

internetu na počet nákupů se zabývali autoři Bente, Baptitst a Leuschner (2012) ve svém 

online experimentu. V rámci něj analyzovali vliv pozitivního, negativního a žádného 

hodnocení prodejce a důvěryhodných, nedůvěryhodných a žádných fotek na online nákupy. 

Naprogramovali všechny kombinace možností těchto faktorů podporujících důvěru v online 
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nákup a sledovali, jak to ovlivní hodnocení důvěry zákazníků a počet nákupů. V rámci tohoto 

experimentu zjistili, že důvěryhodné fotografie a dobré hodnocení prodejce přispívají 

k důvěře nakupujících a k vyšší pořizovací ceně. Překvapivě ani nedůvěryhodná fotografie, 

ani negativní pověst nebyly tak špatně hodnoceny jako žádné fotky a žádná hodnocení. Žádná 

hodnocení prodejce a žádné fotografie vedly k nedůvěře, přičemž nedůvěryhodná fotografie 

a negativní hodnocení prodejce vedly k neutrálnímu hodnocení důvěryhodnosti. 

Hoďáková, Sobková (2012) hloubkovými rozhovory s kurzisty zjišťovaly, jakou 

podobu by měla mít nabídka jazykových kurzů na webu. Nejatraktivnější byla pro 

respondenty forma tabulky, kdy si mohli jednotlivé sloupce s údaji o kurzu seřadit či 

vyfiltrovat. Ale ani seznam kurzů doplněný ilustrativními obrázky kurzistů při výuce nebyl 

hodnocen negativně. Nevhodná však vyšla podoba nabídky kurzů, kdy je každý kurz 

představen větším ilustrativním obrázkem doplněným o informace o kurzu.   

Ponákupní hodnocení 

Když spotřebitel koupí nějaký produkt, musí ho následně zhodnotit. To platí 

především u těch produktů, které si koupil na zkoušku. Toto hodnocení probíhá zejména 

z hlediska toho, jestli produkt vyhovuje očekáváním, které spotřebitel před koupí měl. 

Schiffman a Kanuk (2004, str. 558) uvádí, že hodnocení produktu může mít různé výsledky: 

„funkčnost vyhovuje a jejich pocity budou neutrální; funkčnost překonává očekávání, což 

vede k pozitivnímu potvrzení očekávání (a ke spokojenosti); a funkčnost očekávání nesplňuje 

a způsobuje negativní vyvrácení očekávání spokojenosti“. 

Jak je zřejmé, snahou je dosáhnout spokojenosti zákazníka, která může vést 

k opakovanému nákupu v budoucnosti. Při neúplné spokojenosti se zákazník bude ohlížet po 

jiných značkách nebo alternativách produktu. To v ještě větší míře platí při nespokojenosti 

s výrobkem. Výsledkem takového hodnocení je zkušenost zákazníka, která se bude prolínat 

v budoucnosti při jeho dalších nákupech podobných výrobků nebo i značek.   

2.2 Online marketingová komunikace 

Základním souborem nástrojů, které umožňují a napomáhají přizpůsobit nabídku 

potřebám a přáním zákazníka, je marketingový mix. Existují významné rozdíly v popise 

jednotlivých nástrojů marketingového mixu pro výrobky a pro služby.  

Marketingový mix ve službách se skládá ze 7 základních prvků, tzv. 7P (produkt, 

cena, distribuce, lidé, materiální prostředí, procesy a marketingová komunikace). Podrobně 
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o jednotlivých prvcích mixu služeb pojednává například Vaštíková (2008) nebo Hoffman 

a Bateson (2010).  

Z hlediska zaměření dizertační práce je potřebné se podrobněji věnovat 

marketingovému komunikačnímu mixu. Ten se někdy označuje i jako propagační mix. Různí 

autoři popisují rozdílně jednotlivé prvky, které jsou do něj zahrnuté, ale v konečném důsledku 

jsou si více či méně podobné.  

Kotler a Armstrong (2004) zahrnují do komunikačního mixu tyto nástroje: reklama, 

podpora prodeje, public relations, osobní prodej a přímý marketing.  

Klasický komunikační mix, jak ho uvádějí například Kotler a Armstrong, se liší od 

marketingového komunikačního mixu pro internet. Ten sice obsahuje podobné nástroje, ale 

jejich využití je upraveno pro internetovou komunikaci.  

Prvkům marketingové komunikace na internetu se věnuje například Janouch (2010), 

který rovněž definuje rozdíly mezi klasickou komunikací a komunikací prostřednictvím 

internetu. Na internetu jde především o rychlost. Při sdělení podstatné informace klasickou 

cestou je nutné zaslat dopis poštou, u internetu se využije email nebo zpráva prostřednictvím 

sociálních sítí. Zatímco na dopis se čeká, na internetu lze danou zprávu převzít prakticky 

okamžitě.  

Rozdíl je i ve vnímání jednotlivých prvků. Zatímco u klasického mixu je vše, co je 

komunikováno nebo sdělováno prostřednictvím internetu, bráno jako přímý marketing, toto 

rozčlenění ale v souvislosti s rozvojem internetu působí nepřesně.  

Janouch (2010, str. 26) uvádí tyto prvky marketingové komunikace na internetu: 

reklama, podpora prodeje, události, public relations a přímý marketing. Jednotlivé prvky 

budou popsány a vysvětleny dále.  

Janouch (2010) definuje jednotlivé cíle, které lze dosáhnout využíváním marketingové 

komunikace na internetu. Tyto cíle člení do dvou základních skupin dle směru, jakým 

komunikace směřuje. Ve směru k zákazníkovi jsou to čtyři základní okruhy cílů: informovat 

jej, ovlivňovat, přimět k akci a udržovat s ním vztah. Směrem od zákazníka lze 

charakterizovat tři základní okruhy: informace vztahující se k nákupu (tzv. leads), informace 

o požadavcích, potřebách, spokojenosti atd. a informace o zákazníkovi samotném.  

2.2.1 Reklama 

Existuje mnoho definic reklamy, které se snaží co nejpřesněji popsat tento pojem. 

Obecnou definici reklamy uvádí Vaštíková (2008, str. 138) následovně: „Jako placená forma 

neosobní, masové komunikace je reklama uskutečňována prostřednictvím tiskových médií, 
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rozhlasu a televize, reklamních tabulí, plakátů, výloh, firemních štítů apod. Jejím cílem je 

informování širokého okruhu spotřebitelů se záměrem ovlivnění jejich kupního chování.“ 

Zrovna v této definici není uveden internet, který má rovněž v reklamě zásadní význam.  

Hawkins, Mothersbaugh a Best (2007) uvádějí, že je prostřednictvím internetové 

reklamy třeba přinášet potenciálním zákazníkům informace. Zákazníci sami totiž nemusejí být 

tak aktivní ve vyhledávání.  

Dle Janoucha (2010) má reklama na internetu nespočet výhod, z nich je nutné uvést 

alespoň ty nejpodstatnější. Ve srovnání s jinými médii je reklama na internetu relativně levná 

a lze ji přesně zacílit. Ten, kdo zná podrobně svou cílovou skupinu, ví, na jakých typech 

stránek se pohybuje. Rovněž existují přesné analýzy nejen o jednotlivých návštěvnících 

stránek, ale taky o tom, kolik zákazníků je nových, odkud přišli nebo jak často se stálí 

zákazníci vracejí. Díky těmto analýzám lze velmi dobře měřit efektivitu reklamy na internetu. 

Další výhodou je zpětná vazba, která je v určitých případech možná díky interaktivitě 

reklamy na stránkách. V neposlední řadě je nutné zmínit, že reklama na internetu může běžet 

ve vybrané době nonstop a neomezeně, stránky fungují o svátcích i v pracovní dny po celý 

den. Není tedy nutné brát ohledy na vysílací časy nebo termíny uzávěrek.  

Stuchlík a Dvořáček (2000) uvádí jako nevýhodu reklamy na internetu oproti ostatním 

prvkům komunikačního mixu celkové vyšší náklady, ale zároveň uvádějí, že jsou relativně 

nízké na jednotku. Rozhodující je podle nich kvalita kampaně a její cíle. 

Janouch (2010) uvádí, že předtím, než je možné uvažovat o reklamě na internetu, je 

potřebné mít tzv. vstupní stránku (landing page). Tato stránka je první stránkou, kterou 

zákazník vidí, když hledá konkrétní informace. Na tuto stránku se návštěvník dostává právě 

z reklamy. Stránka je nutná nejen z informačního hlediska, ale rovněž z prodejního (například 

v případě eshopu). Tady více než jindy platí, že vstupní stránka musí zaujmout, ale zároveň 

být jednoduchá, přehledná a srozumitelná. Vstupní stránka by měla být přizpůsobená tomu, 

aby splnila cíl, který se od reklamy očekává. Nejde jen o zvýšení prodejnosti zboží, ale rovněž 

o získání stálých návštěvníků, odběratelů newsletterů, reklamních emailů apod.  

Janouch (2010) rozlišuje tři základní druhy vstupních stránek. Jde o produktovou 

stránku, stránku pro vyhledávače a reklamní stránku.   

Produktová stránka je stránka, pro kterou je charakteristický fakt, že nabízí určité 

zboží k prodeji. Stránka by měla motivovat ke koupi a vysvětlit hlavní důvody nákupu právě 

na tomto místě. V případě stránky pro vyhledávače jde nejčastěji o testovací stránku, která je 

optimalizována na určité specifické klíčové slovo. Cílem je najít a využít vhodná klíčová 

slova, která se následně využívají i v reklamě.  
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Reklamní stránka se využívá například při budování značky a jde čistě o informativní 

stránku, která neočekává nějakou akci jejího návštěvníka.  

Při tvorbě vstupní stránky je nutné dodržovat určitý postup tvorby. Dle Janoucha 

(2010) by měl tvůrce respektovat několik základních zásad. Nejdříve se stanoví cíl, jemuž 

bude stránka přizpůsobena. Může jít o prodej zboží, budování značky, připomenutí nebo 

informace ohledně aktivit společnosti mimo prostředí internetu, přilákání na určitou akci 

apod.  

Vstupní stránka musí rovněž brát ohled na to, pro jakou cílovou skupinu je primárně 

určena. Tady lze reklamu zacílit přesně na základě demografických nebo geografických 

kritérií, rovněž se může využívat zájem skupiny ohledně určitého produktu nebo aktivity. 

Nespornou výhodou je, že určitá část cílové skupiny se dokáže přihlásit i sama, když 

například stránku najde pomocí vhodného klíčového slova.  

Na základě předchozí informace je zřejmé, že je nutné zaměřit se důsledně na výběr 

správných klíčových slov. Když potenciální zákazník zadá klíčové slovo, musí ho jednoduše 

a okamžitě na stránce najít, jinak je velká pravděpodobnost toho, že stránku opustí. 

Vstupní stránka pro reklamu musí brát do úvahy, aby obsah korespondoval 

s reklamou. Jde například už o zaujetí nadpisem, který je v souladu s reklamou, pak 

samozřejmě i následný text či obrázky.  

Pro úspěšnost je rovněž nutný poutavý design. Když zákazník přijde na stránku, musí 

ho okamžitě zaujmout nejen z grafického hlediska, ale především z hlediska orientace. Jinak 

je vysoká pravděpodobnost jeho ztráty, protože stránku opustí. Doporučením proto je, aby 

grafika stránky byla podobná, jako je grafika reklamy.  

Plošná reklama 

Dle Janoucha (2010) byla plošná reklama první reklamou, která se začala využívat na 

internetu. Její počátky lze najít v roce 1994, kdy bylo do diskuzních skupin zasláno první 

reklamní sdělení. V tom samém roce byla využita i při spuštění nové elektronické verze 

časopisu. Na stránku tohoto časopisu odkazoval reklamní proužek.  

Plošnou reklamu lze rozdělit na reklamní proužky (bannery), vyskakovací okna (pop-

up) a buttons (tlačítka). 

Reklamní proužky (bannery) byly v počátcích velmi oblíbenou a účinnou formou 

reklamy. Bylo to něco nového, co okamžitě zvýšilo pozornost uživatelů internetu. Situace 

dnes je jiná. Mnoho uživatelů trpí tzv. bannerovou slepotou, která způsobuje, že reklamní 

proužky již uživatelé ignorují a nevidí. Tuto ignoraci ještě zvyšují určité prohlížeče (například 
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Firefox nebo Opera), které jsou schopné blokovat tuto formu reklamy, a tak je pro běžné 

návštěvníky skutečně neviditelná. 

Janouch (2010, str. 153) uvádí, že „Tato forma reklamy je stále nabízená za vysoké 

částky. Její účinnost je však v rozmezí 0,05 % až 0,2 %.“ Ve výjimečných případech může 

dosáhnout i vyšších hodnot, většinou se ale blíží k spodní hranici. Tyto hodnoty jsou 

minimální, a když se počet lidí, kteří si reklamní proužek zobrazí, přepočítá na počet reálných 

zákazníků, jde o číslo ještě mnohem nižší.  

Hoyer a MacInnis (2007) uvádějí, že vyskakovací (pop – up) okna jsou nevhodnou 

formou reklamy. Podobně jako u reklamních proužků ji umí některé prohlížeče zablokovat. 

Mezi uživateli jde o velmi neoblíbenou formu reklamy, její použití zhoršuje přístupnost na 

stránky.  

Tlačítka (buttons) popisuje Janouch (2010) jako malá tlačítka většinou umístěná na 

konci stránky. Jde například o způsob propagace dalších značek od jednoho výrobce. 

Bylo realizováno mnoho analýz, které byly zaměřeny na zjištění účinnosti plošné 

reklamy na internetu. Kromě běžných analýz byly provedeny dvě, jejichž výsledky jsou velmi 

zajímavé. Popsal je Janouch (2010). Na základě výsledků OPA (Online Publishers 

Association) vyšlo najevo, že počet prokliknutí nemá souvislost s mírou účinnosti. To 

znamená, že lidé, kteří kliknou na reklamu, většinou nejsou zákazníci. Jako vhodný způsob 

měření účinnosti se jeví analýza zvýšení počtu klíčových slov, která se týkají daného 

reklamního sdělení.  

Druhý významný závěr se týkal plošné reklamy na sociálních sítích. Vyšlo najevo, že 

reklamu si uživatelé prohlédli častěji než třetí nebo čtvrtý výsledek přirozeného vyhledávání 

a téměř dvě třetiny respondentů reagují na reklamu v čase kratším než 10 vteřin. 

Zápisy do katalogů a oborové portály 

Janouch (2010) uvádí, že zápis do katalogů má dva hlavní cíle. Primárně jde o to, aby 

zákazníci firmu na internetu našli. Druhým cílem je možnost získat zpětný odkaz. Každý 

záznam do datbáze firem je vkládán člověkem, který jej zařadí do určité skupiny (určitých 

skupin). Uživatel při vyhledávání hledá tedy záznam v databázi, nikoliv na celém internetu 

(Phillips, 2003). Nejvýznamnějším katalogem v České republice jsou Firmy.cz, které spadají 

pod Seznam. Zápis do katalogu má obecně velký význam z hlediska zvýšení známosti firmy. 

Tento zápis může být realizován zdarma. Připlácí se za možnost posunutí na vyšší místa 

v dané kategorii.  



 

27 

 

Oborovým portálem lze označit stránky, které nevyhledávají všechny firmy, ale věnují 

se konkrétnímu oboru podnikání. Takto zákazník najde jen skutečně relevantní firmy, které 

spadají do oboru, který vyhledává.  

Přednostní výpisy 

Janouch (2010) definuje přednostní výpis jako reklamu založenou na vyhledávání dle 

klíčových slov nebo firem. S takovým přednostním výpisem se lze setkat například na již 

zmíněném portálu Firmy.cz, kde si lze zakoupit různé formy přednostních výpisů. Může jít 

například o to, aby se reklama zobrazila při vyhledávání v katalogu (přímo v záložce Firmy) 

nebo se objeví až při postupném proklikávaní v příslušné subkategorii, která uživatele 

internetu zajímá.  

Na podobném principu funguje i vyhledávání zboží. Při zadání typu zboží se ukážou 

jenom ty značky a typy, které mají zaplacené přednostní výpisy a byly ochotné zaplatit za 

proklik.  

Kontextová reklama 

Janouch (2010, str. 162) uvádí, že „jako kontextovou reklamu můžeme označit jak 

plošnou reklamu, tak přednostní výpisy nebo reklamu na obsahových sítích v PPC (pay per 

click) systémech. A také reklamu v textu se zvýrazněním určitých slov. Jde tedy o reklamu 

buď v kontextu s obsahem stránky, nebo svázanou s konkrétním slovem v určitém textu“. 

Pro její využití je nutné se důkladně seznámit se systémem, na kterém funguje. Může 

se totiž spustit při nevhodném obsahu nebo slovu, a tak může spíše poškodit, než být účinná.   

Behaviorální reklama 

Behaviorální reklama je dle Janoucha (2010) taková reklama, která se zobrazuje na 

základě toho, jak se zákazník na internetu chová. Toto chování lze odhalit na základě historie 

pohybů návštěvníka na internetu. Sleduje se tedy, jaké stránky uživatel navštívil, co hledal na 

vyhledávačích apod. Tuto historii lze zjistit prostřednictvím cookies, nebo instalací takových 

programů, které dokážou shromáždit informace o chování uživatele přímo v jeho počítači. 

Tyto dvě možnosti se často dějí bez toho, aby o tom uživatel věděl. Informace ale může 

uživatel poskytovat i zcela dobrovolně, například zapnutím historie webu, která umožňuje při 

opakovaném vyhledávání upřednostňovat takové výsledky vyhledávání, které jsou 

přizpůsobené předchozímu chování nebo hledání.  

Behaviorální reklama je účinnější než podobná, ale necílená reklama. I tady však platí, 

že závisí na konkrétních okolnostech. Míra prokliku a konverzní poměr (poměř počtu 
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přeměněných návštěvníků v zákazníky ke všem návštěvníkům) může být výrazně vyšší než 

u kontextové reklamy, ale taky v určitých případech mnohem nižší. Velký význam pro 

účinnost reklamy má oblast zájmů a důkladné přípravy. V této době je totiž tato reklama 

považována za neetickou (kromě případu, kdy se uživatel dobrovolně zapojí do sledování 

historie webu prostřednictvím systému Google). 

Modely platby za reklamu 

PPT (Pay Per Time) – platba za čas. Jedná se o nejjednodušší formu platby za reklamu 

na internetu. Znamená to dohodu mezi majitelem a zadavatelem, po jakou dobu má být 

inzerát nebo banner na stránkách zobrazen a platí za tuto dohodu bez ohledu na počet 

zhlédnutí nebo kliknutí (Jurášková, Horňák, 2012). Tento typ platby je výhodný u velmi 

navštěvovaných webů. Nevýhodou pak může být výpočet efektivity reklamy, protože je 

obtížnější zjistit, kolik uživatelů na ni ve skutečnosti klikne.  

PPV (Pay per View) – platba za zhlédnutí. Jde o platbu za vzhlédnutí dané reklamy 

nebo banneru. Cena se nejčastěji udává za tisíc zhlédnutí (Jurášková, Horňák, 2012). 

PPC (Pay Per Click) – platba za proklik. Kaushik (2011) charakterizuje PPC reklamu 

jako jednu z nejúčinnějších forem reklam na internetu, kterou je však nutné využívat společně 

s tzv. optimalizací webových stránek pro vyhledávače. Nutnou podmínkou pro využívání PPC 

reklam je, aby nástroj pro webovou analytiku rozpoznal, zda návštěvník přichází přes placený 

kanál vyhledávání (zdroj návštěvnosti placený PPC formou).  

Janouch (2010) uvádí, že pro tento typ kampan je charakteristická relativně nízká cena 

a velmi přesné zacílení na zákazníky. Reklama je uzpůsobena jednotlivým uživatelům, tzn., 

zobrazí se jim dle toho, jaké slovo vyhledávají nebo na jakých stránkách se pohybují. 

Zhlédnutí reklamy zadavatele nic nestojí, platí až tehdy, když zákazník na reklamu klikne.  

Výhody PPC lze tedy shrnout následovně: platba proběhne, až když návštěvník na 

reklamu klikne, lze dosáhnout velmi přesného zacílení, kampaň je možné kdykoli změnit 

a tedy je pod neustálou kontrolou a její vyhodnocení je velmi snadné.  

V praxi se rozlišují tři skupiny PPC kampaní. Jsou to kampaně pro budování značky 

(při kterých jde především o vysoký počet zobrazení a návštěv), kampaně pro zvyšování 

návštěvnosti (tady je podstatná vysoká návštěvnost, sleduje se, jak dlouho zůstanou 

návštěvníci na stránkách, kolik stránek projdou, jestli se vrátí apod.). Poslední skupinou jsou 

kampaně výkonové, které jsou zaměřeny především na prodej produktů. Cílem je konverze 

a zvýšení zisku na zákazníka. 
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S PPC kampaněmi se dobře pracuje, mnoho věcí lze nastavit tak, aby byla kampaň co 

nejvíce optimalizována. Základním nastavením je cena. Lze nastavit denní nebo měsíční 

rozpočet i maximální cenu za prokliknutí. Janouch (2010) uvádí tyto další příklady nastavení: 

 textový, grafický a video formát, 

 jazyky, 

 zobrazování reklamy v určitém časovém úseku dne nebo týdne, 

 zobrazování reklam pro mobilní vyhledávaní, 

 zabránění zobrazování reklam na konkrétních místech (například vyloučení 

určitých IP adres) aj. 

Janouch (2010) uvádí, že existuje mnoho systémů, které umí zadávat PPC reklamy. 

Dělí se dle zásahu a rovněž podle toho, jestli jde o obsahovou nebo vyhledávací síť. Ve světě 

se nejčastěji využívají Google AdWords, Yahoo! Search Marketing a Microsoft Adcenter. 

V České republice mají největší význam zmíněný Google AdWords, Seznam Sklik, 

ETARGET a AdFox.  

Google AdWords je v současnosti nejrozšířenější reklamní systém na světě. Reklamy 

se začnou spouštět ihned, jakmile je zaplacen poplatek za aktivaci. Platí se za proklik a lze 

nastavit max. denní útratu pro spuštěnou kampaň. Výhodou je i nabídka nástrojů na 

provádění, sledování a vyhodnocování jednotlivých kampaní.  

Google Adsense. Tento systém funguje na opačném principu jako Google AdWords. 

Jde o síť webů, které zobrazují reklamy vytvořené v Google AdWords. Google Adsense je 

velkou výhodou pro majitele stránek – za to, že vysílají reklamu, dostávají při proklicích 

provizi.  

Seznam Sklik. Pracuje na stejném principu jako Google AdWords. Reklamy a inzeráty 

se zobrazují na Seznamu i v obsahové síti. 

PPA (Pay Per Action) – platba za akci. Janouch (2010) uvádí, že platba za akci se 

využívá především na partnerských webech (affiliate program). Jde o systém, kdy se plošná 

reklama objevuje na webech třetích (partnerských stran). Využívá se nejčastěji v případě 

prodeje. Firmy tak platí za to, že na jejich reklamu nejen někdo kliknul, ale rovněž si objednal 

určité zboží. PPA je efektivní, když je plošná reklama umístěna na správném webu s vysokým 

pohybem cílových zákazníků a relativně vysokou pravděpodobností uskutečnění cílové akce 

(například u již zmíněného prodeje). 
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2.2.2 Podpora prodeje 

Vaštíková (2008) definuje podporu prodeje jako kombinaci reklamy a cenových 

opatření. Jde o aktivity, které stimulují prodej produktů a služeb pomocí dodatečných 

podnětů. Kotler a Armstrong (2006) doplňují, že podpora prodeje apeluje na okamžitý nákup.  

Janouch (2010) uvádí, že existuje mnoho forem podpory prodeje v prostředí internetu 

i mimo něj. Tyto formy jsou zaměřeny buď na zákazníky, nebo prodejce, ale hlavní cíl je 

pořád stejný – zvýšit prodej. Podpora prodeje se týká nejvíce eshopů, ale i ostatních stránek, 

které nabízejí a prodávají zboží. Může mít například formu anket a soutěží. Mnoho těchto 

forem lze prostřednictvím internetu velmi rychle a levně realizovat.  

Jak již bylo uvedeno, podpora prodeje může být zaměřena na koncové zákazníky 

(B2C, zkratka z anglického výrazu business to consumer) nebo firemní odběratele (B2B, 

zkratka z aj. výrazu business to business). U těchto dvou skupin existují určité rozdíly 

v realizaci. Rozdíly se netýkají ani tak jednotlivých forem, jako především času. U koncových 

zákazníků platí, že podpora prodeje může trvat krátkou dobu, protože mezi koncovými 

zákazníky se informace šiří rychleji, a ti jsou schopni rovněž rychleji zareagovat. U firemních 

odběratelů toto neplatí. Jedná se o dlouhodobý proces, do kterého je zapojeno více lidí a tomu 

musí být uzpůsobená i použitá forma. U B2B je rovněž možné realizovat různé formy 

podpory prodeje dle jejich hodnoty pro firmu. Tato diferenciace byla typická pro B2B, ale 

v poslední době se díky možnosti uchovávat informace stále častěji realizuje i na trhu B2C. 

Formy podpory prodeje na B2C 

Janouch (2010) uvádí následující formy pro zvýšení prodeje. Kupony. Jde o možnost 

získat určitou slevu, často i formou dárkového poukazu. Kupony se využívají v prostředí 

internetu (například možnost zaslaní emailem) i mimo něj (fyzická forma nebo forma SMS). 

Steinová (2003) dodává, že kupon je vhodná odměna za zaregistrování se na webu nebo při 

souhlasu se zasíláním novinek. Kupon ve formě slevy lze využít například při koupi 

jazykového kurzu v případě zájmu o jazykové vzdělávání.  

Soutěže a ankety. Ty jsou oblíbené obzvláště v případě, že lze získat hodnotnou cenu. 

Výhra může být podmíněna nákupem v určité hodnotě, anketa zase umožní získat cenné 

informace o chování spotřebitelů, jejich přáních, požadavcích, potřebách a názorech. Slevy. 

Používají se především slevy množstevní nebo sleva při koupi určitého objemu produktu. 

Rovněž může sleva sloužit jako lákadlo při doprodání zboží a zásob. 

U Up – sellingu jde o snahu přimět zákazníky, aby si při nákupu koupili i další zboží, 

které souvisí s nákupem, a zvýšili tak hodnotu své objednávky. Cross – selling je forma 
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podpory prodeje, která spíše pomáhá uživateli na webu při nákupu. Často má podobu modulů 

vložených na stránku, kde pak návštěvník vidí nejvíce prodávané produkty, zboží, které bylo 

prohlédnuto naposledy aj. Cílem je pomoci v nákupu a rozhodování, a tím podpořit prodej.  

Formy podpory prodeje na B2B 

Více forem, které se využívají na trhu B2C, lze využít i na trhu B2B. Janouch (2010) 

zmiňuje následující. Rabat – tato forma se na B2B trhu poskytuje nejčastěji. Při určitém 

odběru prodeje lze získat rabat. Soutěže, například o nejlepšího distributora dané značky nebo 

největšího odběratele. Podíl na nákladech – ukazuje snahu výrobce nebo majitele, aby se jeho 

produkty prodávaly co nejlépe. Formou podpory prodeje se tak snaží přilákat zákazníky pro 

jednotlivé své odběratele.  

2.2.3 Public relations  

Public relations neboli vztahy s veřejností jsou podle Vaštíkové (2008, str. 143) 

„neosobní formou stimulace poptávky po službách a aktivitách organizace publikováním 

pozitivních informací.“  

Janouch (2010, str. 261) uvádí, že „hlavním cílem public relations je budování značky 

nebo povědomí o firmě. Stejně jako reklama nebo účast v sociálních sítích, PR rozšiřuje 

možnost, jak se o vás zákazníci mohou dovědět. Znamená to zároveň i přínos z pohledu 

vyhledávačů, protože s pomocí těchto aktivit zvyšujete popularitu vašich stránek a tím jejich 

snadnou vyhledatelnost.“ Mezi formy PR lze zařadit novinky a zprávy, články, virální 

marketing a podcasting.  

Novinky a zprávy. Jde o vhodnou formu, jak informovat a upozornit, aniž by to 

vypadalo jako reklama. Lidé se často zajímají o novinky, technologie, kauzy, různé 

komentáře apod.  

Články. Jejich úkolem je propagace webu. Není to reklama v pravém slova smyslu. 

Články by měly pomoci získat nové zákazníky a zvýšit oblíbenost a popularitu webových 

stránek.  

Podcasting a vodcasting. Janouch (2010, str. 270) definuje podcasting jako „přenos 

digitálního audio obsahu přes internet do PC nebo mobilních zařízení.“ Vodcasting je výraz 

podobný, jde ale o přenos video obsahu. Možnosti využití podcastingu (vodcastingu) jsou 

velmi široké. Příkladem je stahování hudby, videa, filmů, prezentací, zpráv a rozhovorů, 

reklam, návodů apod. 
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Virální marketing. Existuje mnoho definicí této formy, nejčastěji se říká, že je to 

předávání reklamního sdělení ústní formou. Je to jev, který by měl usnadnit předávat 

konkrétní marketingové sdělení a ulehčit a povzbudit toto šíření mezi lidmi. Využívá se 

v případě, že firma má kvalitní produkt, který má něco navíc (nějakou přidanou hodnotu, 

která bude u rozesílatelů vzbuzovat zájem o další šíření). Virální marketing se člení do 

několika kategorií. Jde o Value Viral (hodnotový virus), Guile Viral (lstivý viral), Vital Viral 

(živý virus), Spiral Viral (spirálový virus) a Vile Viral (odporný virus). 

2.2.4 Přímý marketing 

Janouch (2010) definuje přímý marketing jako takovou činnost, kdy se mezi dvěma 

subjekty komunikuje skutečně přímo. Výhodou je možnost interakce a okamžité zpětné 

reakce. Do přímého marketingu na internetu se zařazuje emailing, webové semináře, VoIP 

telefonie a online chat.  

Emailing jednoduše znamená rozesílání emailů (například různých nabídek, 

informativních emailů). Cílem těchto emailů je doručit email správnému adresátovi, získat 

vysokou čtenost a hlavně usilovat o co nejvyšší konverzi. Snahou je ovlivnit adresáta natolik, 

aby vykonal určitou akci (nejčastěji nakoupil, vyplnil anketu, formulář, přečetl si zprávu nebo 

článek apod.) 

Při emailingu je možné zvolit z několika základních typů emailů. Email s nabídkou – 

promo email, který ukazuje výhodné zboží nebo služby. Využívá se v eshopech. Newsletter, 

tedy pravidelně rozesílaný informační email. Takový email nemá reklamní charakter ani nemá 

za cíl něco prodat. Permission email. Je to vlastně určitá výsada, kdy lze poslat sdělení, které 

je neočekávané, osobní a důležité pro lidi, kteří takové sdělení chtějí dostat.  

Aby byl emailing úspěšný, musí být nejen kreativně a dobře zpracovaný. Záleží 

rovněž na technických možnostech rozesílání. Pro emailing existují určité specializované 

programy, které by měly ulehčit rozesílání a dávají široké možnosti filtrace, seskupování 

uživatelů apod. Nejznámější jsou: Mail.One, SendBlaster a MailKit.  

Webové semináře. Janouch (2010) uvádí, že tyto semináře (nebo webináře) jsou 

prezentace, semináře nebo konference, které lze zhlédnout nebo se jich účastnit 

prostřednictvím webu. Výhodou opět je, že jde o vzájemnou komunikaci mezi minimálně 

dvěma osobami. Jako další výhodu je potřeba uvést, že k webináři se lze přihlásit z domova 

nebo z práce, a šetří se tak náklady na cestovné i časové náklady.  
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VoIP telefonie. Dle Janoucha (2010) je VoIP zkratkou pro Voice over Internet 

Protocol a je to jednoduše telefonování přes internet. Nejvýznamnější program, který toto 

umožňuje, je široce dostupný Skype. 

Online chat. Janouch (2010) uvádí, že nejčastější je jeho využití v eshopech, kde lze 

přímo a jednoduše komunikovat s prodejcem. Zákazník může okamžitě získat odpovědi na 

své otázky, a tím se zvyšuje důvěra a dobré mínění v eshop nebo v prodejce.  

Řízení vztahů se zákazníky  

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) umožňuje využít diferencovaný přístup pro 

zákazníky na základě dat, které o nich má (Janouch, 2010). Nejde jen o základní údaje 

o zákaznících, rovněž se shromaždují jejich požadavky, názory na produkty, preference, 

reklamace, faktury, komunikace prostřednictvím telefonu a emailu atd. Systém CRM by měl 

všechny tyto informace obsahovat. Následuje jejich třídění a analyzování, které dopomohou 

zjistit, jak zákazníci vnímají jednotlivé produkty, a tak je lze maximálně přizpůsobit jejich 

požadavkům. Správné využívání CRM je pro firmu obrovským přínosem.  

Steinová (2003) v této souvislosti uvádí, že pro získání základních dat o zákaznících je 

nezbytné vytvořit databázi. Databáze je aktuální a neustále aktualizovaný soubor dat 

o současných, potenciálních i minulých zákaznících. Tato databáze pomůže získávat, třídit, 

prodávat produkty a rovněž má za úkol péči a zlepšení vztahů se zákazníky.  

Databázemi a informacemi o zákaznících se zabývá databázový marketing. 

Databázový marketing je dle Steinové (2003, str. 36) „Integrovaný systém organizací; 

vytváření retrospektivního souboru informací o každém individuálním zákazníkovi.“ 

V dnešní době se zákaznické databáze budují velmi snadno díky dobrovolným 

registracím na eshopech a různých webech, fórech aj. Prostřednictvím databázových systémů 

fungujících online a napojených na více či méně propracovaný systém CRM v podniku je 

možné zaznamenávat nejen data o zákaznících, ale také veškerou vzájemnou komunikaci. Na 

základě takové databáze je možné vytvářet a oslovovat segmenty dle určitých společných 

znaků při nákupu a zvyšovat případný efekt z cílené marketingové komunikace. Data jsou 

často napojena i na samotné nákupy a vyhodnocování efektivity prodeje, a marketingová 

komunikace je tak mnohem jednodušší a přesnější. 
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2.2.5 Sociální média 

Sociální sítě patří mezi tzv. sociální média. Frey (2011, str. 59) definuje tato média 

jako „souhrn technických nástrojů a platforem, jako jsou sociální sítě, online komunity a sítě 

umožňující sdílení videa a obrázků bez nutnosti instalování dalšího softwaru.“  

Dle Janoucha (2010) jsou sociální média taková online média, kde je obsah 

(spolu)vytvářen a sdílen jejich uživateli. Také je zdrojem (pravdivých) názorů o firmě a jejích 

produktech (službách) a nápadů. Na rozdíl od ostatních klasických médií slouží k obousměrné 

komunikaci mezi zákazníky a firmou, typické je hlasování, komentování, hodnocení aj. 

Janouch (2010) dělí sociální média na:  

 sociální sítě (například Facebook, Google+, LinkedIn), 

 blogy, videoblogy, mikroblogy (Twitter), 

 diskuzní fóra, Q&A portály, 

 Wikis (Wikipedia, Google Knol), 

 sociální záložkovací systémy, 

 sdílená multimédia (YouTube, Flickr), 

 virtuální světy (SecondLife, The Sims). 

Vanessa Fox (2012) naproti tomu uvádí členění sociálních médií zejména na diskuzní 

servery (obecná i specifická), stránky pro sdílení obsahu (například pro sdílení fotek – Flickr, 

blogy a mikroblogy), weby sociálních sítí (například Facebook) a stránky recenzí (databáze 

spolu s recenzemi, v českém prostředí se dá uvést příklad heureka.cz nebo csfd.cz), přičemž 

se některé kategorie mohou prolínat. 

Ve všech ohledech zaujímají sociální sítě v sociálních médiích důležitou roli. Mezi 

nejvyužívanější sociální sítě v České republice patří Facebook (blíže viz dále), Twitter 

(mikroblog, kde uživatelé přispívají formou tzv. tweetů, tj. textovými příspěvky s délkou max. 

140 znaků), LinkedIn (sociální síť orientovaná na business, kde si uživatelé mohou sestavit 

svůj profesní profil formou CV a hledat práci, sdružovat se v odborných diskuzích a fórech 

a sbližovat se profesně) a Google+ (konkurenční sociální síť Facebooku není tak rozšířená 

jako Facebook, ale Google ji zohledňuje například ve svém vyhledávání) (Frey, 2011). Dle 

ČSÚ (2013) se česká společnost veze na severoamerické či západoevropské vlně ve využívání 

sociálních sítí. Celosvětově má sociální síť Facebook od října 2012 více než jednu miliardu 

aktivních uživatelů (využívají služeb Facebooku více než jednou za měsíc) a šest set tisíc se 

jich připojuje přes mobilní zařízení. Konkurenční síť Google Plus má „pouze“ sto miliónů 

aktivních uživatelů (zive.cz, 2012). 
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Janouch (2010) v souvislosti se sociálními sítěmi definuje největší uživatelskou 

skupinu sociálních sítí, tzv. generaci Facebooku. Jedná se o lidi ve věku 15 – 34 let, kteří se 

na sociálních sítích potkávají s ostatními, hledají zábavu nebo se chtějí něco nového naučit. 

Firma by se měla snažit tuto skupinu vtáhnout do svých procesů například formou zjišťování 

připomínek, které sice budou zveřejněné, ale budou akceptované. Cílem je snažit se 

o transparentnost podnikání a získání důvěry u této cílové skupiny. Vzhledem k tomu, že je 

sociální síť Facebook v ČR nejrozšířenější, bude dále blíže popsána.  

Facebook 

Dle ČSÚ (2013) využívá Facebook v České republice více než 3,5 miliónů uživatelů, 

z čehož je 51 % žen a 49 % mužů (stav k lednu 2013). 50 % pak tvoří uživatelé ve věku 18 – 

34 let a 5 % (číslo pomalu roste) jsou lidé ve věku 55 a více let. 

Původně byla tato síť založena v roce 2004 pro studenty Harvardské univerzity 

studentem Markem Zuckenbergrem. Jméno serveru bylo odvozeno od papírových letáků 

(facebooks), které dostávají studenti v prvním ročníku na amerických univerzitách (Frey, 

2011).  

Od srpna 2006 se k Facebooku může připojit každý od věku 13 let. Hlavním 

principem je být ve spojení se svými přáteli (firma se snaží získat fanoušky), sdílet s nimi 

různé informace (formou fotek, videí, komentářů, událostí aj.) a komunikovat. Z pohledu 

firmy je důležité získávat a udržovat oddané fanoušky a poskytovat jim zajímavý a žádaný 

obsah. Z pohledu marketingu je možné od fanoušků firmy na Facebooku získávat názory, 

přání a požadavky, a to i vzájemnou oboustrannou komunikací. Sociální síť Facebook je 

vhodná pro budování vztahů. Pokud bude firma respektovat názory zákazníků a bude jim 

přizpůsobovat svůj produkt (službu), může pak lépe dosahovat i svých cílů souvisejících 

s prodejem (Janouch, 2010). 

Firma může svoji aktivitu na Facebooku rozvíjet několika směry. Prvním z nich je 

formou stránky. Cílem je sbírat fanoušky (produktu, firmy, značky) a vytvářet a budovat 

dobré dlouhodobé vztahy. Vhodné je propojit aktivitu na stránce s firemními webovými 

stránkami a zvyšovat nejen návštěvnost, ale i počet konverzí. Druhým způsobem je skupina. 

Skupinu tvoří síť členů, kteří mají podobné zájmy, koníčky nebo názory. Členové skupiny 

mezi sebou komunikují, sdělují si názory, zkušenosti, a vzájemně tak na sebe působí. Pro 

firmu je důležité mít takové skupiny pod kontrolou a nabízí se jí zde prostor pro ovlivnění 

potenciálních či skutečných zákazníků. Třetím možným využitím Facebooku je tzv. událost. 

Nejedná se o nic jiného, než že firma uspořádá akci s jasným datem konání a na takovou akci 
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pozve své fanoušky (ti pak mohou zasílat pozvání svým známým atd.). Vhodné využití 

událostí je při eventech firmy upozornění na výrazné slevy, setkání, významné události ve 

firmě (například uvedení produktu na trh) aj. Kromě těchto možností nabízí Facebook 

i placenou reklamu, jejíž velkou výhodou je velmi přesné cílení (nejen dle demografických 

údajů, jako jsou pohlaví, věk, ale také dle zájmů, zkušeností, prakticky dle informací, které 

o sobě uživatel Facebooku poskytuje). Přístup k reklamě je velmi jednoduchý a většinou bývá 

placena jako PPC nebo za tisíc zhlédnutí (Janouch, 2010). 

Sociální nakupování  

V offline prostřední hraje prodavač významnou roli při prodeji výrobků nebo služeb. 

V online prostředí může prodavač komunikovat pouze v rámci online chatu či telefonování 

přes internet. Zákazníci jsou tedy při svém rozhodování o nákup na internetu odkázání na 

neformální zdroje informací o zboží a službách. Dají se zde dle Janoucha (2010) zařadit 

srovnávače zboží, informace ze sociálních sítí a diskuzí. 

Výhodou, resp. i v případě nespokojenosti zákazníků nevýhodou je šíření informací 

o kvalitě eshopu právě prostřednictvím těchto sociálních médií. Zákazníci mohou velmi 

rychle a snadno doporučit (poslat) produkt svému známému, komentovat a hodnotit 

zakoupené zboží. Žádané je i získávat fanoušky firmy (produktu, služby) na sociálních 

médiích, kde může docházet i ke vzájemné zpětné vazbě mezi firmou a zákazníkem.   

Se sociálním nakupováním úzce souvisí pojem sociální marketing. V tomto kontextu 

Janouch (2010) hovoří o sociálním marketingu jako o způsobu, kterým lze (nepřímo) ovlivnit 

vybranou skupinu lidí k akceptaci, změně nebo opuštění určité myšlenky, chování nebo 

názoru právě prostřednictvím sociálních médií. Firmě umožňuje zjistit rozdíl mezi vnímáním 

produktu (služby) u zákazníka a požadovaným stavem.  

Cílem sociálního marketingu je tedy získat podněty, informace, náměty a vlivy, až 

druhotným cílem je prodej produktů a služeb. Za vhodné před využíváním sociálních médií 

firmou považuje Janouch (2010) jasné určení cílové skupiny zákazníků. Důležité je zjistit, co 

od firmy budou zákazníci očekávat a co je jim firma schopna nabídnout. Také sledování 

počínání konkurence v oblasti sociálních sítí je v dnešní době nevyhnutelností. Na sociálních 

sítích se pak doporučuje propagovat produkty a služby s co nejvyšší hodnotou pro zákazníka.  

Aktivitu na sociálních médiích lze poměrně snadno monitorovat a hodnotit. V první 

fázi je nutné stanovit si cíle, kterých chce firma prostřednictvím sociálních médií dosáhnout. 

Je vhodné stanovit si přehled všech aktivit a cíle pak sledovat dle jednotlivých aktivit. Některé 

údaje lze měřit přímo, například počet členů komunity, tempo jejich růstu, počet zobrazení 
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příspěvku, počet komentářů, odkazů, návštěv z odkazů aj. Nepřímo pak lze vysledovat kvalitu 

poskytovaných informací (například poměr pozitivních a negativních komentářů), zvýšení 

tržního podílu, růst povědomí o firmě, produktu nebo službě aj. (Janouch, 2010). 

Dle APEK 2 (2013) činil odhad obratu na internetových obchodech v ČR v roce 2012 

43 miliard korun českých (v odhadu není započtena zábava a cestování). Toto číslo 

každoročně roste, pro příklad v roce 2011 činil odhad cca 37 miliard Kč. APEK na svých 

stránkách také uvádí, že 98 % uživatelů internetu mělo již v roce 2012 alespoň jednu 

zkušenost s nakupováním v eshopech, 52 % z nich pak na eshopech nakoupilo dokonce 

pětkrát a častěji. 

Češi na internetu nakupují prakticky vše, roste obliba eshopů s oblečením, sportovním 

zbožím či produkty pro domácí mazlíčky. Růst zaznamenává také sektor služeb, zejména 

slevové portály a finanční služby (například nabídky pojištění). Jednoduché cenové srovnání 

a široká nabídka na jednom místě je velkou výhodou nákupu produktů i služeb na internetu. 

S růstem obratu však klesá průměrná hodnota nákupu. V roce 2011 utratil uživatel průměrně 

11 659 Kč, v roce 2012 pak už jen 9 280 Kč (APEK, 2013). 

V roce 2012 vzrostl počet českých eshopů na 37 tisíc, což je 16% nárůst oproti roku 

2011. Nejvíce se na růstu podílely eshopy s knihami, kosmetikou, nábytkem a módou. 

Některé eshopy také zanikly, na jeden takový pak ale připadaly tři nově vzniklé 

(logistika.ihned.cz, 2013).  

Z výše uvedených statistik je zřejmé, že webové stránky jsou velmi vhodným místem 

prodeje. S rozvojem a cenovou přístupností technologií není velký problém eshop, resp. 

webové stránky založit. Technicky lze nový eshop řešit několika způsoby. Lze využít volně 

dostupných free služeb, které v sobě zahrnují řešení eshopu (například webnode.cz). Tato 

forma je charakteristická téměř nulovými náklady, ovšem stejnou grafiku pak mohou mít další 

eshopy. Tato forma v sobě může zahrnovat omezení počtu položek v nabídce, vkládaní 

nabídek na web ze strany poskytovatele a další nevýhody. Druhým způsobem je open source, 

kdy si tvůrce stáhne šablonu (zdrojový kód), a tu pak nainstaluje (získává licenci k užívání 

a přeměně kódu). Tato forma je typická nižšími pořizovacími náklady a základními funkcemi 

eshopu. Třetím způsobem je programování na zakázku. Tato forma je finančně náročná, ale 

představuje řešení ušité na míru zadavateli, jeho požadavkům a možnostem. Kombinací 

                                                 

2 Asociace pro elektronickou komerci (APEK) je organizace podporující rozvoj elektronického obchodu v ČR. 

2.3 Webové stránky jako místo prodeje 
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předchozích technických řešení vzniká poslední forma, a to pronájem. Zde se neplatí za 

vytvoření, ale za využívání (často ověřeného) formátu eshopu (Sedlák, Mikulášková, 2012). 

Pro tvůrce (majitele) webu je však žádoucí učinit některé kroky ještě před prvním 

spuštěním, je tedy nutné udělat několik základních rozhodnutí. Jednotlivé kroky tvorby webu 

(eshopu) jsou dále popsány a rozebrány. V následujících podkapitolách se vychází 

z jednoduchého 18krokového postupu Janoucha (2010, str. 81 a 82). Pro účely této dizertační 

práce jsou některé kroky spojeny v jeden logický celek.  

2.3.1 Určení cílů webu a cílových skupin návštěvníků 

V první fázi rozhodování o tvorbě webových stránek je nutné stanovit si cíl. V případě 

eshopu se jako hlavní cíl nabízí prodej. Podle Janoucha (2010) mohou být úspěšné stránky 

takové, které mají pro návštěvníka prospěch. Tento prospěch je konkurencí těžko 

napodobitelný, avšak je natolik silný, aby z návštěvníků udělal zákazníky. Je třeba si ujasnit, 

proč je třeba web vytvořit, zda bude přinášet informace, budovat značku, prodávat produkty, 

reklamní plochu, získávat informace od zákazníků, jejich preferencí aj. 

Stanoví-li si majitel webu svůj hlavní profit, je třeba se zamyslet nad tzv. MDA (Most 

Desired Action). Jedná se o nejvíce chtěnou akci, tj. co se od návštěvníka webu očekává 

a požaduje. V případě eshopu se jedná o nákup, registraci k odběru newsletteru, využití 

kuponu pro opakovaný nákup apod. MDA se v tomto případě dá ztotožnit s konverzí. Ta se 

v obecné rovině dá charakterizovat jako přeměna návštěvníka v zákazníka. V online prostředí 

je velmi jednoduché ji změřit (viz dále kapitola 2.3.6). Existuje i tzv. offline konverze. 

V případě, že firma vyvine aktivitu i mimo online prostředí, například reklama v časopise, 

může do určité míry změřit její vliv na online nákup. V tomto případě je nutné do reklamy 

vložit odkaz buď na speciální stránku, která není jiným způsobem dostupná, nebo 

prostřednictvím speciálně upraveného odkazu (například pomocí tzv. QR kódu nebo přes tzv. 

zkracovače) určit, že návštěvník přišel právě z tohoto zdroje. Dalším způsobem může být 

speciální email nebo tel. číslo uvedené v reklamním sdělení (Janouch, 2010). 

Z marketingového hlediska je třeba ujasnit si svoji cílovou skupinu, kdo budou 

zákazníky eshopu, jaké budou chtít uspokojit potřeby a jakým způsobem se mohou na web 

dostat. 

Sedlák a Mikulášková (2012) rozlišují čtyři základní zdroje návštěvnosti. Prvním 

z nich je přímé zadání. Návštěvník zadá url webu do webového prohlížeče. Zde se 

předpokládá znalost (a zapamatovatelnost) webové adresy eshopu. Janouch (2010) uvádí 

i další způsoby, které jsou označeny jako přímé zadání. Jedná se o kliknutí na odkaz 
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v oblíbených záložkách, poklepání na odkaz v emailu (neplatí pro Gmail) či klik na odkaz 

v dokumentu. Hlavním nástrojem pro šíření povědomí o url adrese webu je offline reklama.  

Druhým způsobem jsou návštěvy z vyhledávačů. Pro růst této návštěvnosti je třeba 

zapracovat na tzv. SEO, optimalizaci webu pro vyhledávače (více viz dále). V tomto ohledu 

se jedná o tzv. organické vyhledávání. Návštěvníci mohou přijít také prostřednictvím 

odkazujících stránek. Na jiných stránkách na internetu jsou umístěné odkazy vedoucí na web, 

například odkazy na jiných webech, diskuzních fórech, sociálních sítích aj. Tato návštěvnost 

se dá zvyšovat prostřednictvím dobrého linkbuildingu (tj. řízeným budováním zpětných 

odkazů). Posledním přístupem jsou kampaně a ostatní zdroje. Jedná se o návštěvy z placených 

reklamních kampaní (například z PPC), emailových kampaní či affiliate programů.  

2.3.2 Analýza klíčových slov a konkurence 

Po specifikaci cílů a cílové skupiny eshopu je třeba zaměřit svoji pozornost na analýzu 

klíčových slov souvisejících s předmětem podnikání. Je důležité hledat taková klíčová slova, 

která uživatelé internetu zadávají do vyhledávačů, když chtějí najít řešení svého problému, 

například něco koupit, potřebuji poradit s výběrem apod. Janouch (2010) rozlišuje tři typy 

dotazů ve vyhledávání. Prvním typem je hledání informací nikoliv však za účelem nákupu. 

Druhou skupinu představuje hledání informací o produktech a značkách a poslední skupinu 

tvoří informace hledané za účelem nákupu. Na třetí skupinu je třeba se zaměřit a je vhodné si 

ujasnit, jaký problém řeší prodávaný produkt (služba) a jaký je i opak problému a podle toho 

vybírat vhodná klíčová slova pro eshop. 

Volba správných klíčových slov má rozhodující význam pro tzv. SEO (Search Engine 

Optimalization) či SEM (Search Engine Marketing). SEO je optimalizací webu pro 

vyhledávače, tj. aby po vybraných klíčových slovech byl web na co nejvyšších pozicích ve 

vyhledávání. V tomto případě se jedná o výsledky organického vyhledávání.  

Podle Sedláka a Mikuláškové (2012) v sobě SEO zahrnuje aktivity, jejichž úkolem je 

zlepšit pozice ve vyhledávání, ale cílem je nejen zvýšit návštěvnost, ale i růst konverze. SEO 

v sobě zahrnuje On-page SEO faktory a Off-page faktory. Faktory On-page souvisí přímo 

s webem (eshopem), zahrnují různé technické a obsahové aspekty. Off-page faktory jsou 

takové faktory, které souvisí s webem, ale nevyskytují se přímo na něm, jedná se zejména 

o zpětné odkazy.  

SEM znamená v překladu marketing pro vyhledávače. U SEM není třeba úprav webu 

pro zviditelnění se ve vyhledávačích na předních pozicích. Jedná se o placenou formu 

marketingu, patří zde PPC kampaně. Předních pozic ve vyhledávání určitého výrazu je 
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dosaženo na placených místech, která jsou většinou graficky či jinak oddělena od organického 

vyhledávání (Janouch, 2010). 

Bez analýzy konkurence nelze dosahovat úspěchů. Je třeba konkurenci monitorovat, 

a to i když je firma lídrem na trhu. I drobné změny v produktu konkurence mohou vést 

k větším tržním změnám. Je vhodné analyzovat konkurenční weby a klíčová slova na nich. 

Nejjednodušším způsobem analýzy je využití fulltextového vyhledávání a procházení 

výsledků na předních pozicích u vytipovaných klíčových slov. Doporučuje se zaměřit se i na 

výsledky v různých diskuzních fórech, blozích atd. U analýzy konkurence je nutné zjišťovat, 

kdo na ni odkazuje, kvalita a počet odkazů mohou ovlivňovat celkové výsledky vyhledávání 

(Janouch, 2010). 

2.3.3 Definice struktury webu, grafiky, obsahu a SEO on-page faktorů 

Weboví designéři musí rozhodovat o tom, jaký obsah a kolik ho patří na jednotlivé 

stránky webu a pak se snaží vypouštět to nejméně důležité (Nielsen, 2010). Podle Kruga 

(2005) jsou za interaktivní design – co se stane po klepnutí na prvek stránky, a informační 

architekturu – jak je vše na webu organizováno, zodpovědni grafičtí designéři a vývojáři. 

Powell (2000) uvádí, že webdesign tvoří čtyři základní prvky: obsah, technologie 

(funkce), vzhled (forma) a ekonomická stránka (účel). Fungování těchto vlivů sestavil do 

pyramidy (viz Obr. 2.2). Hlavním cílem obsahu je informovat, ideálně přesvědčit uživatele. 

Smyslem použití technologií na webu je implementovat funkce na webu. Vzhled web 

formuje. A konečně, je třeba zvážit i účel, tj. ekonomické přínosy budování webu. Pokud není 

ujasněn účel nebo prospěch webu, nejsou stránky vůbec tvořeny.  

Obr. 2.2: Pyramida webdesignu 

 
Zdroj: Powell (2000, str. 6, upraveno autorem) 
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Síla vlivu jednotlivých aspektů se samozřejmě liší podle typu webu. Osobní stránka 

většinou nemá ekonomický účel, Intranet pro výrobní společnost nemusí mít stejné 

požadavky na vzhled jako webové stránky propagující film, a tak dále. Grafické zobrazení je 

metaforicky přirovnáno k pyramidě. Ta se staví z cihel (obsahu), ale pevný základ spočívá ve 

vzhledu a technologiích, které závisí na ekonomické stránce, aby celý projekt stál za to.  

Krug (2005) doporučuje stránky webu rozdělit na jasně definované oblasti a využívat 

uživatelských zvyklostí. Doporučuje, aby hlavní stránka obsahovala logo a poslání webu. Pro 

návštěvníka je důležité vědět, na jakém webu se nachází, čemu se věnuje a že se dostal na 

žádaný web. Na hlavní stránce musí být patrná hierarchie webu, tj. co se dá na stránkách najít, 

jak se s webem pracuje a jak je web strukturován. Jedná se o vytvoření tzv. perzistentní 

navigace. Určitě nesmí chybět vyhledávací pole. 

Nielsen (2010) uvádí, že základní prvky navigace na stránce tvoří odkazy a nadpisy, 

tlačítka, drobečková navigace a vyhledávání na stránce. Autor vyčleňuje dvě základní skupiny 

uživatelů ve vztahu k navigaci. Vyhledávači – po vstupu na stránku hledají vyhledávací pole. 

Odkazovači hledají odkazy a snaží se najít správnou cestu k cíli, vyhledávací pole využívají 

až jako poslední variantu, většinou, až když jsou frustrovaní. 

Odkazy (linky) dávají uživateli najevo, kam se po kliknutí dostane. V odkazech, 

nadpisech a názvech sekcí (menu) je třeba užívat nosných informací, tj. název stránky (i její 

obsah) by měl odpovídat názvu odkazu. Tlačítka evokují v uživatelích akci. Jsou užívány 

častěji než linky a doporučuje se, aby vypadaly „klikatelně“, nerozptylovaly a odpovídaly 

designu stránek.  

Drobečková navigace ukazuje návštěvníkům webu, kde se v hierarchii webu právě 

nacházejí. Ne vždy přicházejí uživatelé na web přímo na domovskou stránku, často se 

dostanou na nějakou podstránku (s produktem, kontakty aj.) z odkazů a reklam. Lidé stráví 31 

procent času koukáním na drobečkovou navigaci. Bere-li se v úvahu mnoho dalších prvků, 

kde se mohou uživatelé také navigovat nebo najít své místo v informační architektuře (menu, 

vyhledávání, mapa stránek, a dokonce i název stránky) a v řadě dalších prvků, které soutěží 

s oční pozorností, je to docela dost. A většina lidí používá drobečkovou navigaci proto, aby se 

mohli vrátit zpět.  

Pouhých 16 procent času stráví uživatelé koukáním na vyhledávací pole, ostatní čas 

stráví skenováním, čtením, používáním menu nebo dělají něco, co nevyžaduje vyhledávání na 

webu. Uživatelé se na vyhledávací pole dívají buď proto, že jej potřebují, nebo proto, že 

přitahuje jejich pozornost. 44 % návštěvníků webu hledá vyhledávací pole v levém horním 

kvadrantu stránky, 56 % jich pak hledá vyhledávání v pravém horním kvadrantu stránky. 
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Na domovské stránce je dle Kruga (2005) potřeba jasně určit, kde má uživatel začít. 

Web, na kterém je spousta různých prvků, ale žádný není nosným prvkem, se uživatelé špatně 

orientují a mohou být zmateni. Kromě výše uvedených prvků je vhodné na hlavní stránku 

umístit lákadla, která vyzdvihují nejnovější, nejzajímavější nebo nejoblíbenější informace či 

odkazují na zajímavé funkce či části webu. 

Z hlavní stránky by měly být patrné aktuální informace, aby uživatel věděl, že je web 

často aktualizován, má důvod se vracet a najít aktuální informace. Prostor by měl být věnován 

také výměnným reklamám a odkazům na nejdůležitější části webu, které by jinak byly skryty 

hluboko v hierarchické struktuře webu. Umožňuje-li web registraci, je nutné ji zpřístupnit již 

na domovské stránce (Krug, 2005). 

Nielsen (2010) považuje ještě za podstatné prvky hlavní stránky přihlášení, kontakty, 

zásady ochrany osobních údajů, výběr jazyka. Nesmí se zapomenout na nákupní košík – 

v případě eshopů.  

V případě eshopů je třeba myslet i na prvky e-obchodování. Clow a Baack (2008) 

mezi ně řadí především katalog, nákupní košík a způsob platby za zboží. Katalog představuje 

ucelenou nabídku výrobků nebo služeb, doplněnou fotografiemi, videi a podrobnými 

informacemi. Nákupní košík napomáhá v průběhu výběru zboží, sbírá nakupované položky a 

dovádí kupujícího k výběru platby. Může se jednat o platbu platební kartou online, formou 

poukázek, prostřednictvím faktury, převodem či z předem vytvořeného platebního účtu nebo 

hotově – při osobním odběru.  

Sedlák a Mikulášková (2012) rozlišují běžné a nadstandardní funkce eshopu. Mezi 

běžné funkce řadí registraci zákazníků, ač je dnes ze strany nakupujících trendem využít spíše 

nákup bez registrace (je-li to možné). Za registraci pak často očekávají nějakou protihodnotu, 

například slevu z nákupu. Vyhledávání na stránkách je jednou z nepostradatelných funkcí 

eshopu. Některé nevhodné navigace nebo široká nabídka znesnadňují hledání, a právě tehdy 

je nutné nabídnout návštěvníkovi jednoduchou variantu rychlého vyhledání požadovaného 

produktu. Existuje skupina nakupujících, kteří vyhledávací pole využijí jako první formu 

navigace při hledání produktu, služby či informací na webu.  

Filtrace produktů dle základních kritérií (ceny, značky, dostupnosti aj.) sestupně či 

vzestupně by měla být nutnou částí každého eshopu. Z marketingového hlediska je vhodné 

uvádět na stránkách nejprodávanější zboží (jakožto formu podpory prodeje) a stránky napojit 

na využívané sociální sítě. Mezi běžné funkce se řadí také výběr způsobu platby (v zásadě se 

nabízí hotovostní či bezhotovostní forma) a výběr způsobu dopravy.  
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Z technického hlediska je třeba evidovat každou objednávku, mít možnost 

„neomezených“ záznamů v databázi produktů, tj. moci přidávat další produkty a druhy zboží 

do nabídky. S využíváním zbožových porovnávačů jako heureka.cz a zbozi.cz roste význam 

XML zdrojů eshopů, díky kterým se produkty prostřednictvím tzv. feedů na porovnávačích 

zobrazují (Sedlák, Mikulášková, 2012). 

Mezi nadstandardní funkce eshopů pak dle Sedláka a Mikuláškové (2012) patří 

definice jednotlivých atributů zboží, prostřednictvím nichž by si zákazníci mohli volit 

požadované vlastnosti produktu, například barvu, velikost, materiál aj. formou rolovacích či 

zaškrtávacích polí. Z hlediska zvyšování prodeje (up-sellingu) je vhodné uvádět související 

zboží, tj. zboží, které je vhodné či nutné se zbožím (službou) také zakoupit. Například 

v případě jazykové školy to může být učebnice do kurzu.  

Castagnos et al. (2009) analyzoval, jaký vliv má doporučení vhodných produktů dle 

zadaných kritérií při výběru produktů v eshopu. Konkrétně na eshopu s parfémy s využitím 

eye trackingu zjistil, že nakupující, kteří finální výběr parfému učinili s využitím funkce 

doporučení, by si daný parfém opravdu rádi koupili, ač jej předtím nikdy nevyzkoušeli nebo 

přesně neví, jak voní. 

Techniky náročnější a finančně nákladnější, avšak zákazníky vítané, mohou být online 

platby, podpora měn (zejména eura) a s tím související podpora jazykových mutací. 

Z marketingového hlediska je možné využít věrnostní systémy (například při opakovaných 

nákupech je poskytována sleva, produkty k objednávce nad určitou hodnotu zdarma aj.), 

nechat zákazníky uvést své reference k produktu či dotaz, nejsou-li si ještě zcela jisti. Také 

možnost sledovat stav objednávky online či obdržet SMS při doručení (či s akční nabídkou) 

může dávat eshopům konkurenční výhodu. Pro provozovatele eshopu jsou vítané i funkce, 

které jim samotným ulehčí celý objednávkový proces, příkladem může být fakturační systém, 

který automaticky generuje faktury při objednávce a odesílá na email, který nakupující 

v objednávce uvedl. Napojení skladového hospodářství na eshop umožňuje obchodníkovi 

sledovat aktuální stav zásob (není třeba ručního zadávání pohybů zboží při prodeji) 

a zákazníkům dává přehled o dostupnosti žádaného produktu (Sedlák, Mikulášková, 2012). 

Je důležité věnovat pozornost i rozložení nabídky produktů. Chen a Pu (2010) 

porovnávali využívání různých způsobů rozložení produktů v seznamu produktů na eshopu. 

První seznam produktů měl pouze malý obrázek a hodně textu. Další dvě schémata využívala 

více grafiku a měla větší obrázky produktů. V jednom případě jednosloupcové a v druhém 

případě dvousloupcové řazení produktů. S využitím eye trackingu zjistili, že zákazníci se 
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spíše rozhodli pro nákup v případě, kdy využili schémata produktů s většími obrázky. Už však 

nebylo podstatné, zda v jednosloupcovém či dvousloupcovém layoutu. 

Obsah webu může být tvořen dvěma základními způsoby. Prvním je tzv. klasická 

(přímá) metoda, kdy se obsah vytváří přímo v kódovacím jazyce. Nepřímou metodu pak tvoří 

konvertovací filtry (převádí – konvertují dokumenty do HTML kódu) nebo WYSIWYG 

editory (zkratka z angl. What You See Is What You Get), ve kterých se prostřednictvím menu 

a nástrojových lišt vkládají do stránky různé komponenty a formátuje se text (Stuchlík, 

Dvořáček, 2000). 

Podle Janoucha (2010) je třeba se zabývat přístupností a použitelností webu. Přístupný 

web je vytvořen tak, aby jej mohli používat i zdravotně postižení. Obsah stránek je dostupný 

a čitelný, práci s webovou stránkou řídí uživatel (není vyžadováno žádné konkrétní 

programové vybavení či konkrétní způsob použití webu), informace jsou srozumitelné 

a přehledné, ovládání webu je jasné a pochopitelné, kód webu je technicky způsobilý 

a strukturovaný. Povinností webu je uvádět prohlášení o přístupnosti nebo odkaz na toto 

prohlášení. 

Použitelností webových stránek se obecně myslí přizpůsobení stránek uživatelům 

a účelu, pro který vznikly. Jedná se o pochopení navigace, snadnou orientaci, možnost 

vyhledávání a jednoznačné porozumění účelu webu. Existují určitá pravidla použitelnosti, 

která je vhodné splňovat. Krug (2005) zmiňuje, že například využívání loga jako návratu na 

domovskou stránku uživatelé stránky nečtou, ale vlastně prohlíží, a proto je důležité věnovat 

se blíže copywritingu (zásady psaní obsahu, aby byl pro cílovou skupinu atraktivní).  

Stránky na webu jsou nejen zdrojem informací, ale dá se na ně pohlížet i z pohledu 

uživatelského rozhraní pro vstup a výstup dat z různých databází. V tomto ohledu se dají 

stránky rozlišit na statické a dynamicky generované. Statické stránky nemění svojí podobu, 

mají pevnou datovou strukturu a všichni uživatelé internetu uvidí pokaždé stejnou stránku. 

Dynamicky generované stránky vznikají generováním dat z databáze. Obsah stránky se mění 

podle vstupních parametrů, například druh informace, stáří, způsob řazení aj. (Stuchlík, 

Dvořáček, 2000). 

Z hlediska webdesingu je nutné stanovit, pro jaká zařízení bude web optimalizován. 

Zda bude šířka udána v procentech, bude nastavena jako pevná (v pixelech) nebo bude využit 

tzv. responsivní design. Ten se mění dle velikosti okna automaticky, web je tak dobře 

zobrazitelný i na mobilních zařízeních, jakož i na velkých monitorech, některé prvky stránky 

mohou být pro různé rozlišené různě poskládané (nebo vynechané) (Brinck, 2002).  



 

45 

 

Z marketingového i technického hlediska je třeba se zabývat On-page SEO faktory, tj. 

různými parametry stránek, které mají vliv na vyhledatelnost webu po zadání zvolených 

klíčových slov. Jednotlivé faktory však mají různou váhu při hodnocení SEO, uvádí se, že pro 

SEO existuje více než sto takových faktorů a jejich konkrétní váha je střeženým tajemstvím.  

Mezi nejdůležitější SEO On-page faktory řadí Janouch (2010) url stránky, název 

stránky (tzv. title), popis stránky (description), nadpisy (H1 – H5), alternativní text obrázku 

(alt), klíčová slova v textu stránky a v odkazech. Všechny tyto faktory by měly obsahovat 

správná klíčová slova, která korespondují s obsahem a zaměřením webu. 

2.3.4 Testování webu, spuštění stránek a SEO off-page faktory 

Před samotným spuštěním webu se doporučuje web otestovat, aby se předešlo 

chybám, které by mohly mít více či méně vážné důsledky jak pro uživatele, tak pro 

provozovatele webu. 

Jedním ze způsobů otestování je tzv. uživatelské testování. Dle Sedláka a Mikuláškové 

(2012) slouží ke zjištění funkčnosti o ověření jednoduchého ovládání eshopu. Dalším 

příkladem může být eyetracking, kdy je s pomocí oční kamery testována pozornost uživatele 

webu, kam směřuje pohyb očí, která místa jsou pro návštěvníka atraktivní, která naopak svým 

okem míjí (Nielsen, 2010). Technik a metod testování je spousta, nejsou však hlavním 

předmětem dizertační práce.  

Jakmile je web připraven a spuštěn, je třeba se věnovat SEO Off-page faktorům. Ty 

ovlivňují vyhledatelnost webu, avšak většinou se na webu přímo nenachází. Janouch (2010) 

mezi tyto faktory řadí mapu stránek (site map), tu procházejí roboti k zaindexování webu. 

Dále zde patří linkbuilding. Budování zpětných odkazů. Ty by měly být atraktivní pro 

uživatele internetu, aby na ně klikali. Musí obsahovat správná klíčová slova, která jsou 

v souladu s obsahem webu, na který odkazují. Odkazy se pak vyskytují jak v PR článku, tak 

ve fórech, blozích, na sociálních sítích, na partnerských webech, v inzerci, na odborných 

webech, mohou se vyskytnout také v sociálních záložkách aj. Důležitá je jejich kvalita 

a atraktivita.  

2.3.5 Průběžná kontrola funkčnosti stránek a SEO, monitorování návštěvnosti 

Kromě testování před spuštěním webu je vhodné průběžně stránky kontrolovat, 

obzvláště jsou-li obsáhlé a jejich obsah se často mění, zvyšuje se pravděpodobnost výskytu 

chyby. I SEO aktivity je třeba neustále monitorovat a vyhodnocovat. Jednak se algoritmus 
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vyhledávání časem mění, jednak vyvíjí konkurence své SEO aktivity, kterou mohou výsledky 

ve vyhledávání průběžně ovlivňovat. 

Jedním z předpokladů úspěšného podnikání je alespoň základní znalost nákupního 

chování svých zákazníků. Pro to, aby prodejce mohl dobře nabízet své zboží, potřebuje znát 

faktory hrající důležitou roli při rozhodování o koupi produktu. Měl by vědět, kde a u koho 

zákazník nejčastěji hledá informace o nabídce a další informace s ohledem na charakter 

nabízeného produktu. V dobách, kdy internet ještě nespatřil světlo světa, se obchodník 

vyptával zákazníků nebo je osobně pozoroval, aby tyto informace získal. Elektronická doba 

a s ní i elektronická forma podnikání s sebou přináší možnosti, jak chování zákazníků (to na 

webu) zaznamenávat a následně tato data využít ve svůj prospěch k optimalizaci webových 

stránek. Jansen (2009) toto popisuje pod pojmem Webová analytika, která podle WAA (The 

Web Analytics Association), měří, sbírá, analyzuje a poskytuje data z internetu, a to pro účely 

porozumění a optimalizace webu.  

Podle Janoucha (2010) se pro měření návštěvnosti využívá zpravidla jedna ze dvou 

základních metod. Obě metody vykazují větší či menší chyby. Princip první metody měření 

podle log souboru je takový, že do log souboru se zaznamenává veškerá aktivita týkající se 

určitého webu. Metoda poskytuje informace o požadavcích na server a zaznamenává 

odpovědi na tyto požadavky. Obecně se má za to, že tato metoda návštěvnost spíše 

nadhodnocuje. Nástrojem měření podle log souboru je například produkt AWStats, který je 

používám poskytovatelem webhostingu často zdarma. 

Durhou metodou je měření podle aktivního souboru, tzv. čtečkou. Metoda používá 

javascriptový kód, který je umístěn do HTML kódu stránek. Následně monitoruje 

a zaznamenává veškeré aktivity návštěvníků na internetových stránkách. Ve srovnání 

s předchozí metodou tato spíše podhodnocuje návštěvnost sledovaného webu. Velmi 

rozšířeným nástrojem pro metodu měření podle aktivního souboru je produkt Google 

Anatylicts, který je uživatelům k dispozici zdarma.  

Podle Janoucha (2010) je vhodné pro analýzu používat kombinaci těchto metod, neboť 

každá z nich má své výhody a nevýhody. Některé nástroje pro měření návštěvnosti dokonce 

umožňují propojení s informačním systémem, především pak s modulem CRM.  

Nástroj Google Analytics je využit i v praktické části této dizertační práce, a proto 

jsou metriky a možnosti tohoto nástroje v následujících odstavcích blíže popsány. Důvodem 

volby tohoto nástroje je již dříve uskutečněné rozhodnutí jazykové školy, která data 

o návštěvnosti poskytla, o využívání nástroje Google Analytics pro měření návštěvnosti svého 

webu. Google Analytics jako nástroj podpory pro hodnocení chování návštěvníků na webu 
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využil například i Wei Fang (2007) při hodnocení změn v layoutu webu knihovny, kdy 

srovnával jednotlivé metriky návštěvnosti před a po změně. 

Google Analytics 

Webová analytika „jde s dobou“, a pohybuje se tak rychle, jak se zároveň mění 

požadavky ze strany analytiků. Google Analytics vstoupil na trh již před sedmi lety. Navzdory 

tomu, že je tento nástroj zdarma, neukázalo se, že v rámci konkurence zaostává, spíše naopak 

(Fisher, Johnson 2008).  

Jedním z hlavních principů fungování Google Analytics je anonymní pozorování 

návštěvníků, jak používají webové stránky. Také obsahuje informací o tom, odkud přišli, co 

na dané stránce dělali, jak dlouho na webu setrvali a zda bylo díky nim dosaženo některých 

z konverzních cílů. V rámci Google Analytics se rovněž sledují údaje o elektronickém 

obchodu v kombinaci s informacemi o konverzích a reklamních a emailových kampaních, 

a tím poskytuje informace o jejich efektivitě. Veškeré výstupy z těchto analýz jsou uživateli 

k dispozici v přehledných a zároveň podrobných vizuálních přehledech, které lze exportovat 

do různých aplikací, například Microsoft Office Excel.  

Clifton (2008) řadí Google Analytics mezi nejznámější bezplatné softwary webové 

analýzy. Tento nástroj je rozšířen také z toho důvodu, že má velmi srozumitelné a přehledné 

uživatelské rozhraní. Služba Google Analytics sleduje chování návštěvníků na webu od 

prokliku až po konverzi. Google Analytics zahrnuje několik funkcí, které zobrazují 

a analyzují výsledky o celém provozu webu. 

Software Google analytics je neustále aktualizován a doplňován o další metriky. 

S ohledem na praktickou část dizertační práce budou rozebrány jen základní metriky, zejména 

pak ty, které jsou dále v práci využity.  

Základem téměř všech výpočtů webové metriky jsou návštěvy a (unikátní) návštěvníci 

(Kaushik, 2009). Návštěva se v technickém pojmosloví označuje jako tzv. relace, která 

znamená, že někdo web navštívil, strávil na něm nějaký čas a poté je opustil. Pokud 

návštěvník 29 minut nevykazuje na webu žádnou aktivitu, je relace automaticky ukončena. 

Jeden unikátní návštěvník tak může během jednoho dne (časového úseku) vykázat i několik 

návštěv, tj. relací. Jedinečnost uživatele se pak sleduje pomocí cookies v prohlížeči. 

Nevýhodou je, že některé prohlížeče nemusí mít povoleno přijímání souborů cookies.  

Další metrikou měřenou v Google Analytics je čas strávený na stránce a čas strávený 

na webu. Jedná se časové údaje o délce trvání relace na stránce nebo na celém webu. 

Nevýhodou měření těchto údajů je fakt, že poslední stránka celé relace má vždy časový úsek 
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roven nule. Weboví analytici sledují také míru opuštění. Ta udává, kolik procent návštěvníků 

na web přišlo a ještě z téže stránky, na kterou na web vstoupili, ji okamžitě (nebo i po delší 

době) opouští. Přirozeně pak mají takové vstupní stránky u těchto relací čas strávený na 

stránce (webu) roven nule. Míra opuštění tedy vypovídá o kvalitě obsahu webu a chuti 

návštěvníků pokračovat v prohlížení stránek. Je-li tato hodnota příliš vysoká, je třeba 

sledovat, co mohlo opuštění webu způsobit, například zda přišli návštěvníci na web, na 

kterém očekávali něco jiného (Kaushik, 2009). 

Jeden z nejdůležitějších ukazatelů webu je tzv. míra konverze. Konverzí se rozumí 

stav, kdy se z návštěvníka webových stránek stane zákazník. Obecně se jedná o situaci, kdy 

uživatel zašle objednávkový formulář, zaplatí online zboží nebo pouze odešle dotaz 

prostřednictvím kontaktního formuláře. Tuto konverzi (konverzní stránku, cíl) je třeba 

v Google Analytics a v kódu webu nastavit. Pak je možné spočítat míru konverze, tedy 

procentuální podíl návštěvníků, kteří provedli požadovanou konverzi, ku celkovému počtu 

návštěvníků. Touto analýzou se dá měřit výnosnost webových stránek či efektivitu 

reklamních kampaní, do kterých firma investovala (Clifton, 2008). 

Údaje týkající se celkové návštěvnosti webových stránek či návštěvnosti jednotlivých 

částí webu nevypovídají nic o úspěšnosti webové prezentace firmy. Stejně jako výběr cílové 

skupiny zákazníků pro výrobky a služby firmy musí být také webová prezentace firmy 

zacílena na správný segment návštěvníků (potenciální zákazníci). Podstatou analýzy 

návštěvnosti je segmentace návštěvníků do stejnorodých skupin, které je nutné dále 

analyzovat zvlášť (například počet nových nebo vracejících se návštěvníků, počet odchodů, 

jaké vyhledávače návštěvníci použili, odkud se návštěvníci připojili atd.). Analýza 

návštěvnosti webových stránek sleduje nejen počet návštěvníků na webu, ale snaží se také 

charakterizovat, kdo jsou skutečnými návštěvníky webových stránek (Clifton, 2008). 

Beatriz Plaza (2010) na základě analýzy časových řad s využitím Googl Analytics 

kodifikovala několik pravidel. Pravidlo č. 1. Vracející se návštěvníci procházejí webové 

stránky hlouběji a zůstávají na stránkách delší dobu (delší doba strávená na stránkách i větší 

počet zobrazených stránek na jednu návštěvu). Pravidlo č. 2. Čím je nižší míra opuštění (počet 

chybných návštěv), tím je delší doba strávena na stránkách (s ohledem na čas strávený na 

webu nebo počet zobrazených stránek na jednu návštěvu). Pravidlo č. 3. Čím nižší je míra 

opuštění, tím je vyšší výnos návštěvnosti. 

V praktické části je využita i služba MYX, která umí měřit to, kam návštěvník na 

stránkách kliknul, aby se dostal dále na požadovaný obsah (další stránky). Oproti službě 

Google Analytic, která je zdarma, je třeba (kromě Trial verze) za službu zaplatit poplatky. 
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Služba po implementaci potřebného kódu do kódu webu poskytuje uživateli informace o tom, 

kolikrát návštěvníci klikli na vybrané místo na webu. Tento údaj je možné zobrazit za různé 

časové období, počínaje určitou denní hodinou. U všech služeb využívajících měření podle 

aktivního souboru (kterými je i služba MYX) nelze zobrazit údaje staršího data, než kdy byla 

služba na web implementována. 

Výstupem ze služby MYX jsou také tzv. heatmapy (viz Obr. 2.3). Ty zobrazují místa 

nejčastějších kliků na webu za sledované období v podobě barevných skvrn. Čím více kliků 

na dané místo, tím se mění barva skvrny (z modré do bílé). Takto se dají nalézt 

nejatraktivnější místa na webu, ale také odhalit místa, na která návštěvníci klikají, i když se 

nejedná o interaktivní odkazy (myx.cz/funkce, 2011).  

Obr. 2.3: Příklad heatmapy zobrazené na základě využití služby MYX 

 
Zdroj: myx.cz, 2011 

2.3.6 Analýza návštěvnosti, analýza úspěšnosti SEO a změny na webu 

Úspěšný web data o návštěvnosti nejen monitoruje, ale také analyzuje. To je možné 

prostřednictvím systémů pro měření návštěvnosti či pro správu PPC kampaní, které umožňují 

vypočítat různé míry efektivity aktivit ze strany webu (Kaushik, 2009). 

Nejčastěji se k analýze návštěvnosti využívá míra konverze, která představuje 

úspěšnost webových aktivit eshopu.  

Konverzní poměr se vypočítá podle: 

VN

C
CR   (2.1), 

kde CR (Conversion Rate) představuje míru konverze, 

C (Conversion) představuje počet konverzí,  

Nv (Number of Visitors) představuje počet návštěvníků stránek. 
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Jedná se o poměr konverzí k celkovému počtu návštěv. Čím vyšší procento, tím 

úspěšnější web. Jako běžnou míru konverze eshopů se uvádí 0,5 – 8 %.  

Dalším ukazatelem je průměrná cena konverze. Ta se vypočítá podle: 

CR

CPC
CP   (2.2), 

kde CP (Conversion Price) představuje cenu za jednu konverzi, tzv. konverzní cenu, 

CPC (Cost Per Click) představuje cenu za proklik, 

CR (Conversion Rate) představuje míru konverze.  

Jedná se o vyčíslení poměru nákladů za prokliky ke konverznímu poměru například 

u vybraného klíčového slova PPC kampaní. Udává, kolik stálo přivedení jednoho zákazníka 

na web.  

Je však nutné vzít v potaz nejen náklady související s PPC reklamou, ale i hodnotu, 

kterou konverze eshopu přináší, tj. zisk nebo marži. Hodnota konverze se pak vypočte podle: 

CPVCPIA   (2.3), 

kde PIA (Profit from Internet Advertising) představuje přínos z internetové reklamy, 

VC (Value of Conversion) představuje hodnotu konverze (zisk, marži…), 

CP (Conversion Price) představuje cenu za jednu konverzi. 

Po odečtení ceny konverze od hodnoty jedné konverze se získá profit z PPC reklamy. 

Pokud je tento výsledek záporný, pak firma do reklamy investovala více, než jí reklama 

přinesla. 

Výuka jazyků patří podle živnostenského zákona (2013) pod živnost volnou, k jejímu 

provozování není třeba prokazovat odbornou ani jinou způsobilost, je nutné splnit pouze 

všeobecné podmínky, tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. 

Vstupu novým firmám na trh jazykového vzdělávání nebrání žádné bariéry.  

Na portálu firmy.cz provozovaném akciovou společností Seznam.cz je k 23. 8. 2013 

v sekci jazykové služby registrováno 2 531 subjektů, konkrétně pro Moravskoslezský kraj pak 

472 subjektů. Jedná se o velmi konkurenční prostředí. Zcela jistě existují firmy nebo jedinci, 

kteří se jazykovému vzdělávání věnují, ale nejsou na portálu firmy.cz registrováni. Konečný 

počet tedy může být ještě vyšší. 

Na základních školách v České republice je cizí jazyk vyučován od třetí třídy. Některé 

děti se cizí jazyk učí už od velmi raného dětství. Podle mgr. Aleny Coubalové (2012) 

2.4 Charakteristika trhu jazykového vzdělávání 
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z Národního institutu pro další vzdělávání však raný začátek automaticky nezajišťuje 

výraznou úspěšnost. Podstatnější je kvalitní pedagogické vedení, pravidelnost a výše 

hodinové dotace pro jazykovou výuku.  

Od školního roku 2013/2014 bude do osnov základních škol povinně přidána výuka 

druhého cizího jazyka, a to nejpozději od osmé třídy (ihned.cz, 2013). Podle mgr. Aleny 

Coubalové (2012) vychází jazyková politika České republiky z jazykové politiky Rady 

Evropy a Evropské unie. V posledním desetiletí byla realizována řada opatření ke zlepšení 

úrovně jazykového vzdělávání a naplnění cíle, aby každý občan Evropy byl schopen 

komunikovat minimálně ve dvou dalších jazycích kromě mateřského. 

V budoucnu může na trhu jazykových služeb docházet ke změnám. Lidé budou ze 

škol vycházet s většími jazykovými znalostmi. Zájem o klasické jazykové kurzy může klesat, 

ale mohou se objevit požadavky na odbornou jazykovou výuku, na konverzace s rodilými 

mluvčími pro zlepšování ústního projevu apod. Také jazykové certifikáty o dosažené 

jazykové úrovni mohou být stále žádanějšími produkty. Lidé (zejména čerství absolventi škol) 

budou pro zvýšení svých šancí na trhu práce požadovat osvědčení o jejich znalosti jazyka.  

Obr. 2.4: Nejčastěji navštěvované obory neformálního3 vzdělávání 

 
Zdroj: Nosál (2012, str. 7) 

Z Šetření o vzdělávání dospělých (Adult Education Survey), které bylo prováděné ve 

všech zemích Evropské Unie v roce 2011, vyplývá, že nejčastějším oborem neformálního 

                                                 

3 Neformálním se rozumí jiné než základní, středoškolské a vysokoškolské vzdělávání. 
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vzdělávání dospělých jsou cizí jazyky (viz Obr. 2.4). V České republice bylo toto šetření 

realizováno Českým statistickým úřadem na vzorku 9 500 domácností (Nosál, 2012). 

Z výsledků Šetření také vychází, že 30 % z dotazovaných neovládá vůbec žádný cizí 

jazyk, 40 % pak pouze jeden. Nejlépe ovládaným jazykem je pro 45 % dotazovaných 

angličtina, na druhém místě je němčina (26%). Největší znalost cizích jazyků mají 

respondenti ve věku 18 – 24 let (Nosál, 2012). 

Respondenti měli v Šetření uvést, jaký je pro ně hlavní zdroj informálního4 učení. 

Výsledky byly třízeny podle věku. Z Obr. 2.5 je patrné, že v rámci učení zejména u mladší 

generace hrají velkou roli moderní technologie (počítač – online/offline, video a CD) a bude 

třeba se tomu i při formální výuce přizpůsobovat. Dnes již nejsou výjimkou tablety či 

interaktivní tabule jako pomůcky využívané ve výuce nejen mladší generace. Také internet 

s celou škálou možného využití patří k trendům výuky, které není vhodné opomíjet. 

Obr. 2.5: Hlavní zdroj informací informálního4 učení podle věku 

 
Zdroj: Nosál (2012, str. 12) 

Z výsledků Šetření o vzdělávání dospělých lze vyvodit, že stále jsou lidé, kteří nejsou 

jazykově vybaveni a nejen pro zvýšení svých šancí na trhu práce mohou vyhledávat služeb 

jazykových škol.  

 

                                                 

4 Záměrné samostatné vzdělávání, na kterém se osobně nepodílejí profesionálové v oblasti vzdělávání. 
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3 Metodický postup a popis metod dizertační práce 

V této kapitole jsou popsány metody, které jsou dále využity v praktické části. Blíže 

jsou popsány hlavní i dílčí cíle a data, která jsou podrobena hlubší analýze.  

Metody využívané v dizertační práci lze rozdělit do čtyř hlavních skupin. První 

skupinu tvoří deskriptivní statistiky, které slouží k popisu získaných dat. Druhou skupinu 

tvoří vybrané metody k zjištění statisticky významných vztahů mezi zkoumanými 

proměnnými. Jedná se o Chí-kvadrát test v kombinaci s analýzou kontingenčních tabulek 

s adjustovanými (dále adj.) rezidui, T-test pro nezávislé skupiny, test ANOVA a Pearsonův 

a Spearmanův korelační koeficient.  

Do třetí skupiny patří faktorová analýza, která slouží k redukci většího počtu 

proměnných na nižší počet. Poslední skupinu představují regresní modely. S ohledem na 

proměnné jsou využívány metody lineární a logistické regresní analýzy. Slouží k vyčíslení 

vlivu statisticky významných proměnných na závislou proměnnou a k sestrojení predikčních 

modelů. Jednotlivé metody jsou dále blíže popsány. 

3.1.1 Metody měření statisticky významných vztahů mezi proměnnými 

Chí-kvadrát test 

Podle Foreta (2008) slouží Chí-kvadrát test k analýze závislosti mezi dvěma 

nominálními proměnnými nebo mezi nominální a ordinální proměnnou. Proměnné jsou 

uspořádány do kontingenční tabulky a pro každé pole tabulky je vypočtena absolutní 

(empirická) četnost. Dalším krokem je výpočet teoretických (očekávaných) četností, které se 

dle Malhotry (2010) spočítají pro každou buňku tabulky podle: 

n

nn
f cr

e


  (3.1), 

kde fe představuje teoretickou (očekávanou) četnost, 

nr je řádkový součet, 

nc je sloupcový součet, 

n je velikost souboru. 

  

3.1 Popis využitých metod  
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Malhotra (2010) uvádí, že hodnotu Chí-kvadrát testu lze vypočítat podle: 





e

eo

f

ff 2

2 )(
  (3.2), 

kde fo je skutečná četnost, 

fe je očekávaná četnost. 

Vypočtená hodnota Chí-kvadrát testu je porovnána s kvantilem χ2
1- α [K-1], kde K je 

počet kategorií. Za předpokladu, že platí rovnost skutečné a očekávané četnosti, má tato 

veličina Chí-kvadrát rozdělení s (K-1) stupni volnosti, tj.  χ2
~ χ2 [K-1] (Řezanková, 2010). 

Podmínky použití testu (Foret, 2008): 

 dostatečně velký výběrový soubor, 

 minimální hodnota očekávané četnosti pro každou buňku musí být > 1, 

 minimálně 80 % buněk musí mít hodnotu očekávaných četností ≥ 5. 

Rozdíl mezi skutečnou a očekávanou četností se nazývá reziduum. Čím vyšší je 

hodnota rezidua, tím více lze očekávat posun vztahu od nesouvislosti k souvislosti (Foret, 

2008). Podle Řeháka a Bártové (1997) lze významný rozdíl pro každou kategorii specifikovat 

pomocí z-testu pro odchylky v jednotlivých kategoriích (tj. adj. rezidua) podle: 

)()( srsr

srrs

rs
nNNNnN

nNnN
Nz




   (3.3), 

kde zrs představuje hodnotu adj. rezidua, 

N představuje celkový počet pozorování v tabulce, 

nrs je počet pozorování v r-tém řádku a s-tém sloupci, 

Nr je řádkový součet, 

ns je sloupcový součet. 

Hodnota adj. rezidua se porovnává s kritickou hodnotou normálního rozdělení zα, kdy 

pro hladinu α = 0,05 je kritická hodnota z = 1,96. Pro -1,96 < zrs < 1,96 platí shoda odchylek 

v jednotlivých kategoriích. Mimo tento interval je shoda odchylek zamítnuta (Řezanková, 

2010). 

Pro kontingenční tabulku dva krát dva lze spočítat poměr šancí. Jedná se o statistiku 

nabývajících hodnot od nuly do nekonečna, v případě nezávislosti mezi proměnnými nabývá 

hodnoty jedna. Je-li výsledná hodnota větší než 1, pak může být vhodnější využít proměnnou 

v řádku 1 než v řádku 2 (přičemž se předpokládá, že první sloupec kontingenční tabulky 

představuje hodnoty výskytu dané proměnné, druhý pak její absenci, v tabulce jsou zobrazeny 

četnosti). Poměr šancí lze dle Řezankové (2010) vypočítat podle: 
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2112

2211

nn

nn




  (3.4), 

kde n jsou četnosti příslušných buněk v kontingenční tabulce. 

 

T-test pro nezávislé skupiny 

T-test pro nezávislé skupiny je testem (ne)rovnosti středních hodnot pro dvě nezávislé 

skupiny, například uživatelé a neuživatelé služby dané značky. Nulová hypotéza předpokládá 

rovnost středních hodnot, alternativní pak jejich nerovnost. Nejprve je třeba zjistit rovnost 

rozptylů u skupin. K tomu slouží F test. Nulová hypotéza předpokládá opět rovnost obou 

rozptylů, alternativní hypotéza jejich nerovnost. Malhotra (2010) uvádí, že hodnotu statistiky 

F se lze vypočítat podle: 

2

2

2

1
)1(),1( 21 s

s
F nn   (3.5), 

kde 11 n  představuje počet stupňů volnosti skupiny 1, 

12 n  je počet stupňů volnosti skupiny 2, 

2

1s  je výběrový rozptyl skupiny 1, 

2

2s  je výběrový rozptyl skupiny 2. 

Vypočtená hodnota statistiky F se porovnává s kritickými hodnotami na daných 

stupních volnosti. Nulová hypotéza o rovnosti rozptylů se přijímá, je-li signifikance u F testu 

vyšší než porovnávaná hladina významnosti 0,05. Malhotra (2010) uvádí, že platí-li rovnost 

rozptylů, vypočte se statistika t podle: 

21

)()( 2121

XX
s

XX
t







 (3.6), 

kde 1X  a 2X  představují směrodatnou odchylku od průměru dané skupiny, 

µ1 a µ2 představují střední hodnotu dané skupiny, 

21 XX
s


 je standardní odchylka testu. 

Na závěr testu je nutné porovnat signifikanci s testovanou hladinou významnosti 

(standardně se využívá 0,05). Je-li hodnota signifikance vyšší než 0,05, pak je přijata nulová 

hypotéza o rovnosti středních hodnot. Předpokladem tohoto testu je normální rozdělení 

(Malhotra, 2010).  
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ANOVA 

Test ANOVA se oproti T-testu pro nezávislé skupiny využívá k porovnání rovnosti 

středních hodnot u dvou a více nezávislých skupin. Nulová hypotéza předpokládá rovnost 

všech středních hodnot (Malhotra, 2010). Nulová hypotéza tedy dle Hendla (2004) znamená, 

že zkoumaný faktor (například pohlaví) neovlivňuje závislou proměnnou X (například prodej 

dané služby). Sestavení statistiky F vychází z rozkladu celkového rozptylu na rozptyl uvnitř 

skupin a rozptyl mezi skupinami. Rozptyl je zde měřen součtem čtverců upravený pro 

průměry (Malhotra, 2010). Statistiku F lze dle Hendla (2004) vypočíst podle: 

E

A

MS

MS
F   (3.7), 

kde MSA představuje součet čtverců odchylek mezi skupinami,  

MSE představuje součet čtverců odchylek uvnitř skupin. 

Výpočet MSA je dán následujícím vztahem: 
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A  (3.8), 

kde nj představuje rozsahy výběrů, 

jx  jsou vypočtené průměry pro každou skupinu (j), 

x  je společný průměr, 

m je počet skupin. 

Výpočet MSE je dán následujícím vztahem: 
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2)(

 (3.9), 

kde xij je naměřená hodnota i-tého měření v j-té skupině, 

n je počet měření. 

Statistika F měří globální odchylku od nulové hypotézy. Je-li porušena nulová 

hypotéza, je hodnota MSA významně větší než MSE. Výsledná hodnota F se porovnává 

s kritickou hodnotou s příslušnými stupni volnosti (n-1). Je-li hodnota signifikance vyšší než 

0,05, pak je přijata nulová hypotéza o rovnosti všech středních hodnot. Předpokladem tohoto 

testu je vzájemná nezávislost uvnitř skupin i mezi skupinami, normální rozdělení uvnitř 

skupin a stejný rozptyl kolem průměru ve všech skupinách (Hendl, 2004).  
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Korelační koeficienty 

Korelace představuje lineární vztah mezi veličinami. Korelační koeficient nabývá 

hodnot od -1 do 1. Čím více se blíží hodnota korelačního koeficientu k 1, tím se vztah blíží 

k přímé závislosti (pozitivní lineární). Znamená, že roste-li jedna hodnota, roste i druhá. Čím 

více se blíží hodnota korelačního koeficientu  -1, tím se vztah blíží nepřímé úměře (negativní 

lineární závislosti). Čím více roste hodnota první proměnné, tím více klesá hodnota druhé 

proměnné. Hodnota 0 znamená nezávislost. Korelační koeficient neurčuje závislou 

a nezávislou proměnnou (Pecáková, 2008). 

Prvním z korelačních koeficientů je Pearsonův korelační koeficient. Měří závislost 

mezi poměrovými proměnnými. Podle Hendla (2004) lze Pearsonův korelační koeficient 

vypočítat podle: 

yx

n

i

ii

xy
SS

n

yyxx

r 1

))((
1










 (3.10), 

kde xi a yi jsou párové hodnoty zkoumaných proměnných X a Y, 

x  a y  jsou průměry proměnných X a Y,  

n je počet naměřených jednotek, 

Sx a Sy jsou směrodatné odchylky proměnných X a Y. 

Druhým koeficientem je Spearmanův korelační koeficient. Ten se využívá pro 

stanovení závislosti mezi ordinálními proměnnými nebo ordinální a poměrovou proměnnou. 

Podle Hendla (2004) se Spearmanův korelační koeficient vypočítá podle: 
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s  (3.11), 

kde Di jsou rozdíly pořadí Rx a Ry hodnot xi a yi vzhledem k ostatním hodnotám 

seřazeného výběru podle velikosti, 

n je počet naměřených jednotek. 

Vypočtená hodnota korelačního koeficientu je porovnávána s kritickými hodnotami. 

Je-li signifikance modelu menší nebo rovna zkoumané hladině významnosti, pak se přijímá 

alternativní hypotéza o závislosti zkoumaných proměnných X a Y. Je-li signifikance vyšší než 

hladina významnosti, pak se přijímá nulová hypotéza o nezávislosti zkoumaných proměnných 

(Pecáková, 2008). 
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3.1.2 Faktorová analýza 

Faktorová analýza slouží k redukci většího počtu proměnných na menší shluky s co 

nejmenší ztrátou informace. Podle Melouna, Militkého a Hilla (2005) lze regresní model 

faktorové analýzy vyjádřit v maticovém tvaru: 

*EAFX T   (3.12), 

kde je matice X rozměru n m, kde n je počet řádků a m počet sloupců, 

matice F rozměru n p, kde každý řádek obsahuje p-tici faktorů nahrazujících m-tici 

znaků, 

matice A rozměru m p, obsahující koeficienty aij – faktorové zátěže i-tého znaku na j-

tém společném znaku Fj, 

matice E* rozměru n m, představuje matici chybových členů. 

Malhotra a Birks (2006) uvádějí, že je pro využití faktorové analýzy třeba zajistit 

dostatečně velký soubor. Autoři uvádějí základní pravidlo pro velikost vzorku, a to aby byla 

velikost vzorku minimálně čtyřikrát až pětkrát větší než počet proměnných. Proměnné by 

měly mít kvantitativní charakter (intervalová či poměrová proměnná). Sami uvádějí příklad 

využití faktorové analýzy při hodnocení míry souhlasu respondentů s předloženými tvrzeními 

na sedmistupňové škále (1 = silně souhlasím, 7 = silně nesouhlasím).  

Počet nově vzniklých faktorů může být stanoven na základě hodnoty eigenvalue 

(charakterické číslo). Do modelu v tomto případě vstupují pouze faktory s hodnotou 

eigenvalues větší než 1. Ostatní nejsou do modelu zahrnuty (Malhotra, Birks, 2006). Tento 

přístup se nazývá také Kaiserovo kritérium (Hendl, 2004).  

Druhý přístup ke stanovení počtu nově vzniklých faktorů je na základě procenta 

vysvětleného celkového rozptylu původních proměnných. Doporučuje se minimálně 60 

procent vysvětleného rozptylu (Malhotra, Birsk, 2006). Každý původní znak xi je faktorovým 

modelem rozdělen na dvě části, stejně tak i jeho rozptyl (Meloun, Militký a Hill, 2005).  

K odhadu faktorových zátěží je využita nejrozšířenější metoda – metoda hlavních 

komponent. Základním principem metody je to, že nově vytvořené proměnné jsou lineární 

kombinací původních proměnných a jsou vzájemně nekorelované. Nejdůležitější z nich je 

první hlavní komponenta. Ta vysvětluje největší část z celkové variability, tj. součtu všech 

rozptylů původních proměnných. Každá další hlavní komponenta pak vysvětluje co nejvíce ze 

zbývající variability. Vznikají tak postupně méně důležité nové proměnné. Z důvodu 

vhodnější interpretace je využito tzv. rotovaného řešení, které je provedeno metodou 
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VARIMAX. Ta minimalizuje počet faktorů s vysokou zátěží, a tím je celá interpretace řešení 

jednodušší (Pecáková, 2008). 

Úspěšnost celého modelu lze podle Malhotry, Birska (2006) stanovit na základě 

Kaiser-Meyer-Olkinovy (K-M-O) míry. Míra K-M-O porovnává hodnoty párové korelace 

mezi původními proměnnými s hodnotami parciální korelace nových faktorů. Koeficient K-

M-O nabývá hodnot od nuly do jedné. Čím se blíží hodnota 1, tím více je sestrojený model 

vhodný. Hodnota 0,5 a méně představuje nevhodnost sestrojeného modelu.  

3.1.3 Regresní modely 

Regresní analýza umožňuje posoudit existenci závislosti dvou a více proměnných 

a tento vztah také kvantifikovat (Pecáková, 2008). Do modelu vstupuje vždy jedna závislá 

proměnná (y) a jedna či více nezávislých proměnných (x). S ohledem na charakter závislé 

proměnné je využit příslušný regresní model. Pokud je závislá i nezávislá proměnná 

kvantitativní, pak bude v dizertační práci využita lineární regresní analýza. Pokud je závisle 

proměnná nominální dichotomická proměnná, využije se logistická regresní analýza. 

Lineární regrese 

Podle Hendla (2004) je základní tvar rovnice jednoduchého lineárního regresního 

modelu: 

exy    (3.13), 

kde y je závislá (zkoumaná) proměnná, 

α a β jsou parametry, 

x je nezávislá proměnná, 

e je chyba modelu. 

Cílem lineární regresní analýzy je co nejvhodněji naměřené hodnoty proložit přímkou, 

která by minimalizovala reziduální hodnoty, tj. chybu modelu (e). K minimalizaci chyby se 

nejčastěji využívá metoda nejmenších čtverců (Hendl, 2004). Metoda nejmenších čtverců 

vychází ze vztahu: 

   222 )( iiir xyes   (3.14), 

 pro hodnoty {(xi;yi)}. 

Cílem je najít minimální hodnotu 
2

rs , která vede k optimálním hodnotám α a β (Hendl, 

2004).  
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Podmínky použití lineární regresní analýzy (Hendl, 2004): 

 regresní vztah mezi proměnnými x a y má lineární charakter, 

 homoskedascita standardních chyb odhadu při regresi, tj. pro všechna x je 

hodnota reziduální směrodatné odchylky konstantní, 

 hodnoty y mají normální rozdělení, přičemž malé odchylky homoskedascity 

nebo normálního rozdělení lze tolerovat.  

Pokud do modelu vstupuje více nezávislých proměnných x, lze rovnici modelu dle 

Pecákové (2008) vyjádřit jako regresní nadrovinu podle: 

exxy kk   ...10  (3.15), 

kde β0 je konstanta, 

β1...βk jsou parametry. 

Hypotéza o nenulovosti alespoň jednoho koeficientu β je ověřována pomoci celkového 

F-testu. Hodnotí shodu mezi zjištěnými a odhadnutými hodnotami závislé proměnné. Tj. 

hodnotí převahu variability proměnné y vysvětlené modelem nad variabilitou, která zůstala 

nevysvětlena. Pokud je rozdíl významně velký, je nulová hypotéza zamítnuta a alespoň jeden 

koeficient je nenulový, tedy alespoň jedna nezávislá proměnná x ovlivňuje závislou 

proměnnou y (Pecáková, 2008). 

Pokud existuje alespoň jeden nenulový koeficient β, pak se hodnotí hypotézy 

o nulovosti každého regresního koeficientu pomocí individuálních t-testů. Zamítnutí nulové 

hypotézy znamená statistické potvrzení oprávněnosti použití proměnné x v regresní rovnici. 

Testová kritéria mají Studentovo rozdělení s n – p stupni volnosti (kde p je počet sloupců – 

proměnných různého typu a n je počet řádků, tj. jednotek v uvažovaném souboru). 

Pro hodnocení modelu lze využití koeficient determinace R2. Udává, kolik procent 

celkové variability lze daným modelem vysvětlit. Čím vyšší hodnota, tím menší chyby se 

dopouštíme, když proměnnou y vysvětlujeme nezávislými proměnnými x (Hendl, 2004). 

Přidáním každé další proměnné x do modelu se hodnota koeficientu determinace zvyšuje. 

Z tohoto důvodu je vhodné využít upraveného koeficientu R2, a to adjustovaného. Ten 

zohledňuje počet parametrů a je možné jednotlivé modely mezi sebou podle R2 adj. 

porovnávat. Pro porovnání více modelů mezi sebou s využitím klasického R2 by nejlépe 

vycházel model s nejvyšším počtem proměnných x (Pecáková, 2008). 
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Logistická regrese 

Rovnici logistické regrese pro jednu nezávislou proměnnou lze dle Řezankové (2010) 

zapsat jako: 

x


10
1

ln 



 (3.16), 

kde π představuje pravděpodobnost, že proměnná y (závislá) nabude hodnoty 1, 

kde β0 je konstanta, 

β1 je regresní parametr. 

Pro více nezávislých proměnných lze rovnici dle Řezankové (2010) jako: 

kk xxx 






...

1
ln 2210   (3.17) 

kde β1...βk jsou regresní parametry. 

Z rovnice 3.17 lze pak hodnotu π vyjádřit jako: 
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 (3.18). 

Má-li nezávislá proměnná x více než dvě kategorie, lze místo ní použít K – 1 

pomocných proměnných (binárních), kde K je počet kategorií.   

Podle Melouna, Militkého a Hilla (2005) se pro test významnosti každého regresního 

koeficientu (parametru) v logistické regresi používá u velkých výběrů Waldovo kritérium: 
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  (3.19), 

kde s(βi) je odhad směrodatné odchylky koeficientu βi. 

Waldovo testovací kritérium vyjadřuje statistickou významnost nulové hypotézy pro 

jednotlivé odhady regresních koeficientů. Má Chí-kvadrát rozdělení s jedním stupněm 

volnosti. Nevýhodou této statistiky je případ, kdy je regresní koeficient příliš veliký a odhad 

směrodatné odchylky také. Výsledkem je pak malá hodnota Waldova kritéria, která vede 

k selhání zamítnutí nulové hypotézy o nulovosti regresního koeficientu. 

Pro marketingovou interpretaci zjištěných výsledků je vhodné použít poměr šancí, viz 

(3.4). Vyjadřuje, kolikrát se zvýší šance (resp. sníží) vyskytnutí jevu (hodnota závislé 

proměnné se rovná jedné) při jednotkové změně hodnoty nezávislé proměnné x (u proměnné 

s více kategoriemi pak při změně proměnné x z referenční na j-tou kategorii). 

Zlogaritmováním tohoto poměru šancí se získá odhad koeficientu β.  

Pro hodnocení úspěšnosti logistického modelu lze využít Hosmer-Lemeshowovu 

statistiku. Základem výpočtu jsou odhady pravděpodobnosti, že závislá proměnná nabude 
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hodnoty 1. Odhady jsou spočítané pro vzestupně uspořádané známé hodnoty nezávislých 

proměnných. Hosmer-Lemeshowova statistika se podle Řezankové (2010) vypočte podle: 
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  (3.20), 

kde i je počet skupin (i=1, 2, ..., g), na které jsou seřazené očekávané hodnoty 

rozděleny, bývá jich 3 a více, buď se používají kvantily, nebo předem stanovené intervaly na 

definičním oboru od 0 do 1, 

ni je součet počtu jedniček původní vysvětlované proměnné, 

mi  je počet hodnot v i-té skupině, 

i  je průměr i-té skupiny, lze jej vypočítat podle: 
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i
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e
  (3.21), 

kde ei součet získaných odhadů pravděpodobností. 

Hosmer-Lemeshowova statistika má za předpokladu platnosti nulové hypotézy 

o shodě regresního modelu s daty přibližně Chí-kvadrát rozdělení s (g-1) stupni volnosti. 

Předpoklady testu jsou stejné jako u Chí-kvadrát testu (Řezanková, 2010). 

Důležité je také zhodnotit predikci logistického modelu. Za tímto účelem se stanoví 

tzv. prahový bod pravděpodobnosti, podle kterého se jednotlivé výsledné pravděpodobnosti 

zařadí do jedné ze dvou skupin (jev nastane a jev nenastane). Pro grafické zhodnocení kvality 

predikce lze využít ROC křivku. Na ose X je procento nesprávně zařazených objektů (0 – 1), 

tzv. falešný podíl, na ose Y je pak procento správně zařazených objektů (0 – 1). Osou 

kvadrantu vede tzv. hypotetická křivka nedostatečné predikce. Čím větší plochu zajímá 

naměřená ROC křivka nad touto křivkou (vlevo nahoře), tím větší je predikční schopnost 

daného modelu. Tj. i pro malé hodnoty podílu nesprávně zařazených objektů se získá vysoké 

procento správně zařazených objektů (Meloun, Militký, Hill, 2005). 

3.2 Cíl dizertační práce 

Hlavním cílem dizertační práce je s využitím statistických metod identifikovat 

faktory ovlivňující chování spotřebitelů při výběru a nákupu jazykových kurzů zejména 

v prostředí internetu. Faktory mají povahu jak socio-demografických (pohlaví, věk, vzdělání, 

u některých i povolání), tak behaviorálních (motiv ke studiu cizího jazyka, průměrný čas 

strávený na internetu za den) znaků nakupujících. Práce má dva dílčí cíle.  
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Prvním dílčím cílem je sestavit matematické modely (pomocí regresní analýzy), 

prostřednictvím kterých by bylo možné v budoucnu predikovat pravděpodobnost zejména 

online nákupu jazykové služby. 

Druhým dílčím cílem je na základě skutečného chování návštěvníků webových 

stránek pomocí statistických metod identifikovat, jak rozvržení prvků layoutu webu jazykové 

školy může ovlivnit nákup jazykových kurzů. Konkrétněji, které z jednotlivých částí layoutu 

webu na homepage měly nejpravděpodobnější vliv na nákup jazykového kurzu. Účelem 

tohoto zjištění bude navrhnout, které prvky layoutu webu by na homepage stránky měly být 

a které se z důvodu negativního vlivu na nákup jazykového kurzu nedoporučují. 

V praktické části práce jsou využity tři hlavní zdroje dat. Prvním zdrojem dat jsou 

údaje o nákupních preferencích při výběru, nákupu a ponákupním chování kurzistů 

jazykových škol získaných dotazováním. Další dva zdroje dat monitorují skutečné chování při 

výběru a nákupu jazykových služeb, což představuje hlavní výhodu těchto dat. Jedná se o data 

o prodeji a zákaznících a o data o návštěvnosti a chování na webu. Tato data jsou získána 

v součinnosti se soukromým sektorem. Jedná se o sekundární data. Získána data mají určitou 

nevýhodu v tom, že skutečné chování na webu nelze přiřadit konkrétním osobám a opačně. 

3.3.1 Dotazování 

Prvním zdrojem dat jsou údaje z primárního výzkumu – dotazníkového šetření. 

K tomu bylo přistoupeno z důvodu zjištění informací o nákupním chování v online prostředí, 

které má nevýhodu v určité anonymitě uživatelů. Dotazník (viz Příloha 1) byl zaměřen na 

zjištění nákupních preferencí a zvyklostí při výběru a nákupu jazykového kurzu a také na 

ponákupní chování.  

V rámci dotazníkového šetření bylo získáno celkem 736 kompletně vyplněných 

strukturovaných dotazníků od zákazníků nakupujících jazykové kurzy v Moravskoslezském 

kraji. Dotazování bylo realizováno ve dvou sběrech. První sběr dat proběhl v květnu 2011 

a bylo získáno celkem 391 dotazníků, druhý sběr proběhl v říjnu 2012 a získáno bylo 345 

dotazníků. Dotazování ve dvou vlnách proběhlo z důvodu doplnění celkové velikosti vzorku 

na min. 500 respondentů. Předpokládá se také, že data z jednotlivých sběrů budou vzájemně 

srovnávána. 

Dotazování probíhalo osobně nebo písemně (zanechání dotazníků na hodině 

jazykového kurzu). Tazateli byli lektoři (ochotni spolupracovat) a studenti VŠ oboru 

3.3 Charakteristika vstupních dat a metod jejich sběru  
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marketing a obchod, kteří byli vyškoleni v osobním dotazování. Pro kontrolu tazatelů 

i vyplněných údajů byl od respondentů (anonymně) vyžadován kontakt, nejlépe telefonní 

číslo. Byla tedy využita technika vhodného úsudku.  

V kombinaci s technikou vhodného úsudku byl využit kvótní výběr, který zohledňoval 

věk a pohlaví respondentů podle zjištěné struktury u jazykové školy (za školní rok 

2010/2011). V případě věku byly kvůli nízkému procentuálnímu zastoupení některých skupin 

sloučeny blízké věkové skupiny s nižším zastoupením než 10 %. Například místo věkové 

skupiny 15 – 18 let (6 %) a 19 – 25 let (39 %), byla v kvótním výběru stanovena věková 

skupina 15 – 25 let (45 % respondentů). Dotazováni byli kurzisté, kteří navštěvovali v době 

dotazování jazykové kurzy nebo byli těsně po dokončení studia v jazykovém kurzu. Strukturu 

vzorku respondentů zobrazují následující tabulky, viz Tab. 3.1 až 3.3. Jednotlivé 

charakteristiky respondentů popsané v Tab. 3.1 – 3.3 jsou využívany dále v praktické části při 

třídění dat druhého stupně. 

Tab. 3.1: Struktura vzorku respondentů podle stanovených kvót 

 Celkem 1. kolo (r. 2011) 2. kolo (r. 2012) 

Absolutně  Relativně  Abs. Rel. Abs. Rel. 

Pohlaví Žena 522 71 % 277 71 % 245 71 % 

Muž 214 29 % 114 29 % 100 29 % 

Věk 

(v letech) 

15 – 18 42 

45 % 

25 

45,5 % 

17 

45 % 19 – 25  291 153 138 

26 – 35  213 29 % 113 29 % 100 29 % 

36 – 45  102 

26 % 

46 

25,5 % 

56 

26 % 

46 – 55  67 39 28 

56 + 21 15 6 

Celkem - 736 - 391 - 345 - 
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Tab. 3.2: Struktura vzorku respondentů podle povolání a vzdělání 

 Celkem 1. kolo (r. 2011) 2. kolo (r. 2012) 

Absolutně  Relativně  Abs.   Rel.  Abs.  Rel.  

Povolání student 295 40 % 137 36 % 158 46 % 

ekonomicky 

neaktivní  
(rodičovská dovolená, 

nezaměstnaný) 24 4 % 17 4 % 7 2 % 

zaměstnanec  364 50 % 210 54 % 154 45 % 

OSVČ 46 6 % 21 6 % 25 7 % 

Nejvyšší 

dosažené 

vzdělání 

bez maturity 72 10 % 36 9 % 36 10 % 

SŠ s mat. 417 57 % 191 49 % 226 66 % 

VOŠ 25 3 % 14 4 % 11 3 % 

VŠ a vyšší 222 30 % 150 38 % 72 21 % 

Tab. 3.3: Struktura respondentů podle chování na internetu 

 Celkem 1. kolo (r. 2011) 2. kolo (r. 2012) 

Absolutně  Relativně  Abs.   Rel.  Abs.  Rel.  

Čas 

strávený 

na 

internetu 

0 – 1 h. 144 19 % 90 23 % 54 16 % 

1,1 – 4 h. 396 54 % 193 50 % 203 59 % 

4,1 – 7 h. 107 15 % 51 13 % 56 16 % 

více než 7 h. 87 12 % 55 14 % 32 9 % 

Míra 

využívání 

profilu na 

sociálních 

sítích 

profil 

využívaný 

několikrát týdně 369 51 % 173 45 % 196 58 % 

málo využívaný 

profil 162 22 % 107 28 % 55 16 % 

nemá profil 195 27 % 106 27 % 89 26 % 

Místo 

připojení 

k 

internetu 

v práci nebo ve 

škole 475 65 % 260 67 % 215 63 % 

doma 652 89 % 350 91 % 302 88 % 

v mobilu 146 20 % 62 16 % 84 25 % 

veřejná místa 

(kavárny,...) 69 9 % 28 7 % 41 12 % 

 

Struktura dotazníku odráží jednotlivé kroky spotřebitelova rozhodovacího procesu (viz 

Obr. 3.1). V praktické části je pak pro každý krok ověřováno, které faktory působí na 

kupujícího. 
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Obr. 3.1: Rozhodovací proces při nákupu jazykového kurzu 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování 

Fázi uvědomění si potřeby zastupuje otázka zjišťující hlavní motiv ke studiu cizího 

jazyka a otázka zaměřená na očekávané přínosy od studia v jazykovém kurzu. Obě proměnné 

jsou nominální, přičemž očekávané přínosy jsou proměnnou vícenásobnou (respondenti mohli 

uvést dvě možnosti). Pro identifikaci fáze přednákupního hledání byly do dotazníku zahrnuty 

otázky zjišťující zdroje, které kurzisté využívali při hledání možných nabídek kurzů 

jazykových škol (nominální vícenásobná proměnná), a také míru jejich využití (ordinální 

proměnná).  
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Fáze hodnocení alternativ je rozebrána v pěti otázkách v dotazníku. Respondenti 

hodnotili důležitost kritérií pro výběr jazykového kurzu a jazykové školy (na pěti stupňové 

škále, ordinální proměnná), vybírali kritéria, na základě kterých posuzují kvalitu jazykové 

školy, pokud s ní nemají předchozí zkušenosti (vícenásobná nominální proměnná), a uvádí, 

jakým způsobem srovnávají nabídky jednotlivých jazykových škol (vícenásobná nominální 

proměnná). Do fáze hodnocení alternativ byla také zahrnuta otázka zjišťující, který faktor měl 

největší vliv na konečné rozhodnutí pro výběr navštěvovaného jazykového kurzu (nominální 

proměnná). Protože se kurzisté mohou chtít při výběru poradit přímo i v jazykové škole, byla 

do této fáze zařazena otázka, jakou formu komunikace s jazykovou školou respondenti 

preferují pro zjištění potřebných informací (nominální proměnná). 

Pro identifikaci chování při nákupu byla do dotazníku zahrnuta otázka zjišťující 

naposledy využitou formu objednávky kurzu (nominální proměnná). Protože kurzisté mohli 

mít obavy z online objednávky, měli v dotazníku uvést, jaké spatřují u online objednávky 

kurzu nevýhody (nominální proměnná). S nákupem jazykového kurzu úzce souvisí i forma 

úhrady. Bylo zjišťováno, jaká forma úhrady je pro respondenty nejpřijatelnější (nominální 

proměnná). 

Pro identifikaci poslední fáze – ponákupního hodnocení – byly do dotazníku přidány 

dvě otázky. První zjišťuje, jakou formou sdělují respondenti své zkušenosti z výuky 

(vícenásobná nominální proměnná), druhá se zaměřuje na zjištění spokojenosti 

s navštěvovaným kurzem reprezentovaná otázkou, zda by si kurzisté přáli vrátit peníze za 

kurz (nominální proměnná). 

3.3.2 Interní data o prodeji a zákaznících 

Základní soubor představuje 4 036 provedených nákupů provedených v jazykové 

škole za období leden 2009 až říjen 2012, u kterých se dalo určit následující:   

 zda byl kurz nakoupen online, či tzv. offline (osobně nebo telefonicky), 

o dichotomická nominální,  

 zda se jedná o nového či vracejícího se zákazníka, 

o nominální dichotomická proměnná, 

 demografická struktura: údaje o pohlaví, věku při nákupu a vzdělání kupujících,  

o nominální, poměrová (při přepočtu do věkových skupin i ordinální), 

ordinální proměnná. 

Rozložení jednotlivých znaků v souboru zobrazuje Tab. 3.4. Jedná se o sekundární 

data, která byla upravena pro účely dizertační práce. 
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Tab. 3.4: Základní parametry analyzovaných dat o uskutečněných nákupech 

  
Absolutní 

četnost 

Relativní četnost 

(%) 

Kumulativní četnost 

(%) 

Pohlaví Žena 2 960 73,30 73,30 

Muž 1 076 26,70 100,00 

Ukončené 

vzdělání 
SŠ 2 889 71,58 71,58 

DiS. 40 0,99 72,57 

Bc. stupeň VŠ 275 6,81 79,39 

Mgr. stupeň VŠ 793 19,65 99,03 

Drs. stupeň VŠ 39 0,97 100,00 

Statut 

zákazníka 
nový 2 412 59,76 59,76 

vracející se 1 624 40,24 100,00 

Nákup kurzu 

proveden 
offline 2 003 49,63 49,63 

online 2 033 50,37 100,00 

Věkové 

složení *  
do 18 let 343 8,50 8,50 

19 - 25 let 1 326 32,85 41,35 

26 - 35 let 1 260 31,22 72,57 

36 - 45 let 637 15,78 88,35 

46 - 55 let 329 8,15 96,51 

56 a více let 141 3,49 100,00 

* průměrný věk při nákupu je 30,09 let   

 

3.3.3 Pozorování chování návštěvníků na webu jazykové školy a interní data o online 

prodejích  

Třetím zdrojem dat pro dizertační práci jsou údaje o počtech kliků (nezávislá 

poměrová proměnná) za každý sledovaný den na jednotlivé prvky layoutu webu (viz Obr. 

3.2), zejména na různé formy navigace. Na homepage není využit pouze jeden způsob 

navigace, naopak je jich využito hned několik. To umožňuje analyzovat, které formy navigace 

návštěvníci využívají nejčastěji a které přispívají nejvíce k dokončení objednávky.  

S využitím služby MYX, která monitoruje, na který prvek webu návštěvník klikl, aby 

pokračoval v procházení stránek, se v roce 2011 sledovalo rozložení kliků na homepage webu 

jazykové školy. Homepage byla zvolena proto, že je za sledované období vstupní stránkou pro 

69,5 % návštěv (zjištěno ze statistik návštěvnosti webu pomocí služby Google Analytics). 

Ostatní vstupní stránky mají již velmi zanedbatelné procento. Jedná se o primární data získaná 

pozorováním. 
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Obr. 3.2: Struktura jednotlivých prvků na homepage webu jazykové školy 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  

Prvky layoutu jsou především: 

 katalog kurzů, 

 fulltextové vyhledávání, 

 reklamní prostor sloužící zejména k podpoře prodeje některých aktuálních 

produktů, 

 rychlé hledání kurzu, 

 novinky, 

 doporučené kurzy, 

 možnost přihlásit se nebo zaregistrovat, to je důležité zejména při samotném 

nákupu nebo kontrole, 

 kontakty a partneři, 

 logo jazykové školy sloužící také jako návrat na homepage. 
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K analýze chování na webu a k zjišťování toho, který typ zejména navigačních prvků 

nejpravděpodobněji vede k objednávce, tj. konverzi návštěvníka na zákazníka, se využije 

počet kliků na jednotlivé prvky na homepage webu jazykové školy. 

Data byla sesbírána a upravena za období od 3. ledna 2011 do 13. října 2011, tj. 

celkem za 284 dní. Toto období pokrývá největší část sezóny nákupu jazykových kurzů. 

Měsíce leden až únor představují hlavní sezónu pro nákup kurzů do letního semestru kurzů 

pro veřejnost. Měsíce březen až srpen představují období zájmu o pomaturitní kurzy, měsíce 

červen až srpen pak také zájem o letní kurzy. V měsících červenec až říjen probíhají nákupy 

kurzů pro veřejnost na zimní semestr, který je zahájen na konci září. Obvykle bývá ještě 14 

dní po zahájení kurzů zájem o volná místa. Měsíce leden až říjen byly zvoleny pro zajištění 

minimální velikosti sledovaného období v délce alespoň 200 po sobě jdoucích dní.  

Nevýhodou dat ze služby MYX je to, že podává přehledy (četnost kliků) za den, 

nikoliv pro každého konkrétního návštěvníka. Jedná se o poměrové proměnné. Základní údaje 

o datech ze služby MYX, tj. o skutečných klicích za na jednotlivé prvky stránky homepage 

webu jazykové školy zobrazuje Tab. 3.5. Pro lepší práci s daty byly spojeny tři reklamní 

prostory (reklama směřující na stránku přímo na webu jazykové školy, nikoliv na externí 

weby) do jedné kategorie, a to reklama.  

Tab. 3.5: Popisné statistiky o klicích na jednotlivé prvky na homepage webu jazykové školy 

 Suma Denní průměr Směrodatná odchylka 

hlavní menu 20 277 71,40 52,13 

vyhledat kurz 19 741 69,51 67,23 

katalog kurzů 8 778 30,91 21,66 

přihlášení do eshopu 3 721 13,10 18,85 

novinky 1 334 4,70 5,11 

reklama 955 3,36 3,13 

kontakty 620 2,18 2,61 

fulltextové vyhledávání 417 1,47 1,70 

doporučené kurzy 375 1,32 2,49 

 

Data ze služby MYX byla za stejné sledované období doplněna o úplný přehled 

uskutečněných online objednávek na sledovaném webu včetně vybraných charakteristik 

nakupujících, které mohou zákazníci uvádět v objednávce. Zákazníci si na webu mohli 

jazykový kurz zakoupit, podobně jako to funguje běžně v eshopu s produkty, tj. vložením 

zvoleného kurzu do nákupního košíku a pokračováním až do odeslání objednávky kurzu. 

Primární data jsou tedy doplněna o sekundární data získaná z MIS jazykové školy a upravena 

pro potřeby dizertační práce. 
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Takto doplněná data byla upravena na základní datovou matici, kde hlavní jednotku 

představuje den. To znamená, kolik bylo kliků v jednotlivých dnech na jednotlivé prvky webu 

a kolik bylo daný den přijatých objednávek kurzů. Za každý sledovaný den je známo, kolik 

nakoupilo mužů a žen, nových či vracejících se zákazníků a jaký byl průměrný věk. Z důvodu 

nižšího počtu dat byly údaje o vzdělání nakupujících spojeny do dvou kategorií, a to 

s maximálně SŠ vzděláním a vyšším než SŠ vzděláním. Základní údaje o zkoumaných datech 

zobrazuje Tab. 3.3. Po úpravě, vyčištění a agregování dat je k dispozici základní soubor 

o velikosti 767 online nákupů kurzů za období leden až říjen 2011 (tj. 284 dní). Hlavní 

výhodou těchto dat je to, že data opravdu reálně vypovídají o skutečném chování na webu 

a uskutečněných rozhodnutích k nákupu jazykového kurzu. Nevýhodou pak je to, že nelze 

chování na webu přiřadit ke konkrétnímu kupujícímu. 

Tab. 3.6: Popisné statistiky o online nákupech jazykových kurzů 

 
Suma Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Počet objednávek online 767 4,49 4,520 

Průměrný věk při objednávání online  29,15 7,776 

Počet objednávek nových zákazníků 614 3,70 3,514 

Počet objednávek vracejících se zákazníků 149 2,16 1,812 

Počet objednávek mužů 198 2,02 1,478 

Počet objednávek žen 569 3,69 3,474 

Počet objednávek zákazníků s max. SŠ vzděláním 513 1,81 2,742 

Počet objednávek zákazníků s vyšším než SŠ vzděláním 234 0,82 1,556 

 

Aplikační část dizertační práce je rozdělena na několik oblastí. První oblast 

představuje analýzu jednotlivých kroků rozhodovacího procesu při nákupu jazykového kurzu. 

Vychází se z prvního zdroje dat – dotazníkového šetření. Kroky jsou analyzovány postupně 

tak, jak jsou zobrazeny v Obr. 3.1 (viz výše). U každého kroku rozhodovacího procesu jsou 

nejprve popsány základní zjištěné výsledky s využitím příslušného grafického aparátu. 

V grafech je barevně rozlišováno, pokud je možné danou proměnnou rozdělit na části 

probíhající v online prostředí (bývá využita oranžová barva) a na části typické pro offline 

prostředí (jako kontrast je využita modro-zelená barva). Snahou je v grafu zdůraznit a v textu 

popsat, nakolik je daná fáze přenesena do online prostředí. 

Následně je provedena analýza závislosti mezi danou proměnnou a charakteristikami 

respondentů popsanými ve struktuře vzorku respondentů v Tab. 3.1 až 3.3 (viz výše). Kromě 

3.4 Postup analýzy dat 
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znaků respondentů se zkoumá možná spojitost i mezi jednotlivými předchozími kroky, tedy 

zda mohou mít některé kroky statisticky významný vliv. Fáze jsou srovnávány i meziročně. 

Pro analýzu závislosti se podle typu proměnných využívá jedna z metod popsaných 

v kap. 3.1.1. Přehled konkrétních využitých metod pro jednotlivé fáze je shrnut v tabulce 

v Příloze č. 2. V případě zjištění statisticky významné závislosti na základě provedené 

analýzy je pro danou proměnnou sestavena přehledná tabulka, do které jsou zaneseny 

konkrétní vlivy. Jednotlivé vlivy i s možnými důsledky pro jazykové školy jsou dále 

rozebrány v textu pod tabulkou.  

Kromě analýz závislostí je pro krok Hodnocení alternativ – kritéria výběru kurzu 

a jazykové školy využita také faktorová analýza. Cílem je redukovat původních 18 kritérií 

důležitosti výběru jazykové školy a jazykového kurzu do menších logičtějších celků. Vzniklá 

řešení jsou posuzována s ohledem na logickou interpretaci. Tyto nově vytvořené faktory jsou 

pak využity dále při tvorbě regresních modelů. 

Další oblast představuje tvorba logistických regresních modelů s cílem najít vhodný 

model, který by dokázal predikovat nákup jazykového kurzu online. Z dat z dotazníkového 

šetření byl sestavován logistický regresní model predikující online nákup na základě socio-

demografických znaků respondentů, regresní model predikující online nákup na základě 

chování zákazníků v předchozích fázích rozhodovacího procesu, ale také logistický regresní 

model predikující online nákup jak na základě znaků respondentů, tak na základě chování 

v předchozích fázích rozhodovacího procesu. 

Vedle těchto regresních modelů jsou sestaveny i logistické regresní modely pro 

predikci online nákup jazykového kurzu vycházející z druhého zdroje dat, tj. z údajů 

o nákupech jazykových kurzů získaných z jazykové školy. Před sestrojením modelů je 

nejprve testováno, které proměnné mají na online nákup vliv. Proměnnými jsou pohlaví, věk, 

vzdělání a tzv. statut zákazníka, tj. zda se jedná o první či opakovaný nákup jazykového kurzu 

(resp. nového či vracejícího se zákazníka). U prvních tří jmenovaných proměnných se 

otestováním závislosti jedná se o ověření výsledků studie autorů Crespo a del Bosque (2012), 

kteří dospěli k závěru, že pohlaví a vzdělání mají významný vliv na online nákupní chování, 

zatímco věk a povolání nikoliv. Studii prováděli pomocí osobního dotazování u téměř 

jednoho tisíce Španělů a zjišťovali postoje k online nákupům. V závěru svého článku uvádí 

fakt, že výzkum nezohledňuje nákup konkrétního výrobku nebo služby, a také to, že se 

nejedná o výzkum skutečného chování, ale hlavně postojů. Snahou testování závislosti je tedy 

zjistit, zda mohou jejich závěry platit pro online trh s jazykovými kurzy. 
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S ohledem na typ dat jsou voleny vhodné metody analýzy. Před samotnou tvorbou 

regresních modelů je nejprve zjišťován vliv proměnných na nákup služeb přes internet. 

K tomuto účelu slouží Chí-kvadrát test v kombinaci s analýzou kontingenčních tabulek 

pomocí adj. reziduí a stanovení poměru šancí, to pro analýzu vztahů mezi proměnnými 

nominálními či ordinálními (splňující podmínky pro využití Chí-kvadrát testu). K analýze 

vztahu mezi proměnnou poměrovou a dichotomickou je využit T-test pro nezávislé skupiny 

a mezi poměrovými proměnnými mezi sebou pak Pearsonův koeficient korelace. Proměnné, 

které mají souvislost s online nákupem, jsou pak využity při sestavování logistického 

regresního modelu.  

Všechny vytvořené regresní modely jsou hodnoceny na základě významnosti, 

procentní úspěšnosti správnosti zařazení i z pohledu logické interpretace a využitelnosti 

výsledků. K určení významnosti modelu a jednotlivých faktorů je využito klasických 

testovacích přístupů. 

Poslední oblastí je analýza webových stránek jako místa prodeje. V analýze jsou 

využita data z třetího zdroje, tj. data o chování na webových stránkách propojená s údaji 

o nákupech, které jsou přes tyto webové stránky uskutečněny. Data mají kvantitativní povahu, 

jedná se o poměrové proměnné. 

Nejprve se zkoumá vztah mezi chováním na webu (zastoupeným klikáním na 

jednotlivé prvky webu) a uskutečněnými nákupy a také vztah mezi chováním na webu 

a socio-demografickými charakteristikami zákazníků, kteří kurz zakoupili přes webové 

stránky. K této analýze je využit Pearsonův korelační koeficient.  

V posledním kroku analýzy se z těchto dat o chování na webu sestrojují lineární 

regresní modely, aby bylo možné kvantifikovat vliv jednotlivých prvků webu na nákup 

jazykového kurzu přes webové stránky. Regresní modely jsou modifikovány pro každý 

významný socio-demografický znak. 

K analýze dat je využit statistický software PASW Statistics 18, dřívější verze 

softwaru jsou známé pod souhrnným názvem SPSS. Již teď je patrné, že regresní modely jsou 

omezeny pouze na zkoumané faktory, ačkoliv mohou existovat i jiné významné faktory, které 

mohou online nákup ovlivňovat.  

Celý postup aplikovaný v následujících kapitolách lze shrnout do jednoho schématu, 

viz Obr. 3.3. V prvním sloupci jsou znázorněny tři hlavní zdroje dat, které jsou pro analýzu 

využity. Následně je stručně charakterizován jejich obsah, způsob analýzy dat a očekávaný 

výstup pro analýze dat. 
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Obr. 3.3: Schéma postupu v praktické části dizertační práce 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování 
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4 Analýza rozhodovacího procesu při nákupu jazykového kurzu  

Analytická část práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První z nich představuje tato 

kapitola. Zde je podrobně analyzován rozhodovací proces při nákupu jazykového kurzu. 

Kroky jsou analyzovány postupně tak, jak jsou zobrazeny v Obr. 3.1 (viz výše kap. 3.3). Pro 

každou fázi je zjišťován vliv jednotlivých zkoumaných faktorů, podrobněji jsou analyzovány 

a popsány statisticky významné závislosti mezi zkoumanými proměnnými.  

V další kapitole práce jsou následně sestavovány modely, které by co nejlépe 

predikovaly online nákup jazykového kurzu. Poslední z těchto tří kapitol se pak věnuje 

webovým stránkám jako místu prodeje jazykových služeb. 

Pro první fázi spotřebitelova rozhodovacího procesu byly do dotazníkového šetření 

zahrnuty otázky zjišťující hlavní motivy vedoucí k účasti na kurzu a očekávání od studia.  

Respondenti nejprve z nabízených možností vybírali jeden hlavní motiv, který je vedl 

ke studiu cizího jazyka. Nejčastěji voleným motivem je vlastní zájem o jazyk 

a sebevzdělávání, a to téměř u 40 % respondentů (viz Obr. 4.1). Na druhém místě je potřeba 

domluvit se v zahraničí (cca 20 % respondentů) a třetím nejčastějším motivem je potřeba 

v současném zaměstnání. Ti, co uvedli jiný motiv, jej však nechtěli specifikovat.   

Obr. 4.1: Hlavní motiv ke studiu cizího jazyka  

 

 

V Obr. 4.1 je barevně rozlišen vnitřní stimul, který vychází z vlastního přání studovat, 

od vnějšího stimulu, kdy je kurzista více méně tlačen společností (představenou 

4.1 Uvědomění si potřeby studia cizího jazyka 
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zaměstnavatelem, trhem práce apod.) k tomu, aby získal potřebné znalosti cizího jazyka. 

Oranžově jsou zabarveny části představující vnitřní stimuly. Ty v součtu převažují nad 

vnějšími stimuly, více než polovina kurzistů tedy jazyk studuje z vlastní vůle něco umět. 

Je důležité zjistit, které charakteristiky respondentů mají na motivaci vliv. Za tímto 

účelem byla provedena analýza kontingenčních tabulek s využitím adj. reziduí a Chí-kvadrát 

test. V případě, že nebyly splněny podmínky pro použití Chí-kvadrát testu, byly 

charakteristiky respondentů slučovány do větších skupin podle logiky a podrobeny analýze.  

Tab. 4.1: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi motivem a znaky 

respondentů  

Znaky: Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Pohlaví 13,851a 0,017 

Věk 98,326b 0,000 

Vzdělání 64,036c 0,000 

Povolání 13,851d 0,017 
a. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,90. 
b. 3 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,57. 
c. 3 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0,95. 
d. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,90. 

 

Z výsledků Chí-kvadrát testů vyšly jako statistiky významné souvislosti mezi motivem 

ke studiu cizího jazyka a pohlavím, věkem, vzděláním a povoláním respondentů. Hodnoty 

Chí-kvadrát testu viz Tab. 4.1. Prostřednictvím analýzy adj. reziduí bylo následně zjišťováno, 

jak se zjištěný vztah projevuje. Pro přehlednost jsou jednotlivé vztahy shrnuty v Tab. 4.2.  

Tab. 4.2: Vztahy mezi socio-demografickými znaky respondentů a motivy ke studiu 

Motiv ke studiu Charakteristika cílové skupiny 

Potřeba jazyka v současném zaměstnání muži; 26 a více let; min. VOŠ; zaměstnanci 

Vlastní zájem o jazyk 26 – 35 let; min. VOŠ; zaměstnanci 

Příprava na budoucí zaměstnání 15 – 25 let; bez maturity; ekonomicky neaktivní 

(matky na MD, nezaměstnaní...) 

Studium/přijímací zkoušky  15 – 25 let; bez maturity; studenti 

Domluvit se v zahraničí bez vlivu 

Výsledky v Tab. 4.2 zobrazují ty skupiny respondentů, které se svým hodnocením 

vymykají celkovým výsledkům, tj. hodnota adj. rezidua se nachází mimo sledovaný interval 

<-1,96;1,96>. Tento přístup je uplatňován ve všech případech, kdy je využita analýza 

kontingenčních tabulek s ajd. rezidui a měřením statisticky významného vztahu 

analyzovaných proměnných prostřednictvím Chí-kvadrát testu. 
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Potřebu jazyka v současném zaměstnání uváděli častěji respondenti ve věku 26 a více 

let, s min. vyšším odborným vzděláním. Ve větší míře jsou to zaměstnanci, muži. Vlastní 

zájem o jazyk je nejčastěji motivem pro respondenty ve věku 26 – 35 let, s minimálně vyšším 

odborným vzděláním a pro zaměstnance.  

S cílem připravit se na budoucí zaměstnání studuje hlavně skupina lidí ve věku 15 – 

26 let, bez maturity a bez ekonomické aktivity (tj. lidé, kteří nepracují). Stejně tak logicky 

vyšlo, že s cílem připravit se na přijímací zkoušky/studium studují hlavně studenti, bez 

maturity, ve věku 15 – 25 let. 

Výsledků v Tab. 4.2 lze využít v marketingové komunikaci jazykové školy a při 

tvorbě náplně a popisu jazykových kurzů. V dnešní době je nezbytné cílit služby na jednotlivé 

segmenty zákazníků a nenabízet jazykové kurzy všem stejným způsobem a se stejným cílem. 

Jediným motivem, u kterého se neprojevily závislosti, je potřeba domluvit se v zahraničí. 

Druhou analyzovanou otázkou související s uvědomováním si potřeby je očekávání od 

kurzu. Respondenti si mohli vybírat z nabízených variant odpovědí maximálně dvě. Základní 

výsledky jsou zobrazeny v Obr. 4.2. 

Obr. 4.2: Očekávání od jazykového kurzu 

 

Nejčastěji kurzisté očekávají zlepšení ústního projevu (85 %), více než polovina jich 

pak považuje za důležité také rozšířit si slovní zásobu, a to buď všeobecnou, nebo odbornou. 

Mezi jinými odpověďmi se vyskytly například reálie či složit přijímací zkoušky. 

V souvislosti s předem vytvořenými segmenty dle motivů je vhodné zjistit, zda 

existuje vztah mezi motivem a očekáváním od studia. Za tímto účelem byla využita analýza 

kontingenčních tabulek s adj. rezidui a Chí-kvadrát testem. Z výsledků Chí-kvadrát testů 
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vyplynuly dva vztahy mezi motivem a očekáváním od kurzu, a to v případě zlepšení psaného 

projevu a certifikátu o vykonání jazykové zkoušky, viz Tab. 4.3. 

Tab. 4.3: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi motivem 

a očekáváním od kurzu 

Očekávání od kurzu: Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Zlepšení psaného projevu 12,126a 0,033 

Získání certifikátu o vykonání 

jazykové zkoušky 
11,910 b 0,036 

a. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,01. 
b. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,88. 

 

Na základě zjištěných vlivů z analýzy adj. reziduí je původní Tab. 4.2 rozšířena 

i o očekávání od jazykového kurzu a vše je pro přehlednost zobrazeno v Tab. 4.4.  

Tab. 4.4: Vztahy mezi socio-demografickými znaky respondentů a motivy ke studiu rozšířené 

o očekávání od kurzu 

Motiv ke studiu Charakteristika cílové 

skupiny 
Očekávání od 

kurzu 
Neočekávání od 

kurzu 

Potřeba jazyka v současném 

zaměstnání 
muži; 26 a více let; min. 

VOŠ; zaměstnanci 
zlepšení psaného 

projevu 
- 

Vlastní zájem o jazyk 26 – 35 let; min. VOŠ; 

zaměstnanci 
- - 

Příprava na budoucí 

zaměstnání 
15 – 25 let; bez maturity; 

ekonomicky neaktivní 

(matky na MD, 

nezaměstnaní...) 

získání 

certifikátu o 

vykonání jazyk. 

zkoušky 

- 

Studium/přijímací zkoušky  15 – 25 let; bez maturity; 

studenti 
- - 

Domluvit se v zahraničí - - zlepšení psaného 

projevu; získání 

certifikátu o 

vykonání jazyk. 

zkoušky 

 

Výsledky jsou logicky zdůvodnitelné. Ti, kteří potřebují jazyk zdokonalovat kvůli 

současnému zaměstnání, očekávají, že budou schopni lépe komunikovat při písemném styku 

s obchodními partnery (či jinými subjekty). Kurzisté připravující se na budoucí zaměstnání 

pak očekávají získání certifikátu, který by je mohl na trhu práce zviditelnit. Zajímavostí je 

však to, že lidé, kteří se chtějí domluvit v zahraničí, neočekávají certifikát o dosažené 

jazykové úrovně.  

Je třeba podotknout, že prázdné buňky v Tab. 4.4 neznamenají, že zákazníci nemají 

očekávání. Jen nebyla prokázána statisticky významná souvislost s některým očekáváním. Dá 
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se říci, že v případě prázdných buněk tabulky se respondenti rozhodovali shodně s celkovým 

výsledkem (viz Obr. 4.2). 

Výsledků Tab. 4.4 lze využít pro copywriting při popisu obsahu a přínosu jazykového 

kurzu pro definované cílové skupiny. Jelikož tato očekávání souvisí s motivem, je zde vyšší 

pravděpodobnost zásahu při využití jak motivu, tak očekávání v popisu kurzu 

a v marketingové komunikaci jazykové školy vůbec. 

Po fázi uvědomění si potřeby studovat cizí jazyk přichází fáze hledání informací 

a procházení nabídek jazykových škol. Do dotazníkového šetření byly proto zahrnuty otázky 

zjišťující, které zdroje a do jaké míry využívají kurzisté při hledání informací o existujících 

nabídkách jazykových kurzů. V první fázi označili respondenti všechny zdroje, které využili, 

následně pak využité zdroje hodnotili na škále od 1 (nejvíce využito) do 7 (využito nejméně) 

podle toho, do jaké míry je využili při rozhodování o volbě kurzu a jazykové školy. Výsledky 

využití jednotlivých zdrojů zobrazuje Obr. 4.3.  

Obr. 4.3: Využité zdroje při hledání informací o kurzech 

 

Výsledky v Obr. 4.3 jsou barevně rozlišeny, a to tak, že oranžové pruhy představují 

hledání informací v online prostředí, zatímco modře jsou zdroje mimo internet. Z barevného 

rozlišení lze vysledovat, že online prostředí hraje velkou roli při hledání informací 

v počátečních fázích rozhodování o volbě jazykového kurzu a jazykové školy.  

Z výsledků je patrné, že 65 % respondentů využívá k hledání informací o možných 

nabídkách jazykových škol vyhledávače. Téměř polovina kurzistů získává potřebné informace 

4.2 Přednákupní hledání  
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referencemi svých známých, přátel či příbuzných. Čtvrtina respondentů znala konkrétní 

webové stránky jazykových škol a informace hledala přímo tam.  

19 % respondentů se o nabídce jazykové školy dozvědělo prostřednictvím reklamy, 

která v sobě zahrnovala alespoň stručnou charakteristiku nabízených kurzů (produktů). Jedná 

se o různé formy reklamy v rádiích, časopisech či v prostředcích městské hromadné dopravy. 

V podobné míře (v 18 %) byli respondenti vystaveni působení imageové reklamy, jedná se 

o různé tištěné letáčky či brožury jazykových škol. Mezi jinými zdroji uváděli respondenti 

zaměstnavatele či střední školu. Z výše uvedeného je zřejmé, že velká část hledání informací 

probíhá v prostředí internetu.  

Data byla podrobena hlubší analýze vlivu socio-demografických znaků, využívání 

internetu a zpětně i motivům, které vedly respondenty ke studiu. K analýze byl využit Chí-

kvadrát test a analýza pomocí adj. reziduí. Z výsledků Chí-kvadrát testu vyšly najevo 

statisticky významné vztahy mezi zdroji a věkem, povoláním, vzděláním, časem stráveným na 

internetu, využíváním sociálních sítí a motivem ke studiu (viz Tab. 4.5).  

Tab. 4.5: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi konkrétními 

využitými zdroji informací a zkoumanými znaky 

 Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Věk * vyhledávače 43,116a 0,000 

Povolání * vyhledávače 27,389b 0,000 

Povolání * masová reklama 

(image) – letáky, brožury 

8,280c 0,041 

Vzdělání * vyhledávače 9,390d 0,009 

Vzdělání * masová reklama 

(image) – letáky, brožury 

8,792e 0,012 

Čas na internetu * vyhledávače 27,505f 0,000 

Čas na internetu * masová reklama 

(image) – letáky, brožury 

14,331g 0,006 

Využívání soc. sítí * vyhledávače 24,845h 0,000 

Motiv ke studiu * vyhledávače 18,231i 0,003 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,42. 
b. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,43. 
c. 1 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,25. 
d. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,80. 
e. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,30. 
f. 1 cells (10,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,87. 
g. 1 cells (10,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,93. 
h. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,01. 
i. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,54. 

 

U statisticky významných proměnných byla provedena analýza adj. reziduí, aby bylo 

možné stanovit, jak se zjištěný vztah projevuje. Jednotlivé vztahy jsou shrnuty v následující 

tabulce, viz Tab. 4.6. 
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Tab. 4.6: Vztahy mezi socio-demografickými znaky, motivem ke studiu, využíváním internetu a 

využitými zdroji informací o jazykové škole a kurzu 

Využívaný zdroj 

informací 
Charakteristika cílové 

skupiny * 
Motiv ke 

studiu* 
Využívání internetu * 

Vyhledávače + 19 – 25 let 

+ studenti 

+ SŠ s maturitou 

 

- 36 a více let 

- zaměstnanci 

- vyšší než SŠ vzděl. 

+ příprava na 

budoucí 

zaměstnání 

 

- potřeba jaz. 

v současném 

zaměstnání 

+ 1,1 – 4 h. denně na 

internetu 

+ často na soc. sítích 

- stráví max. 1 h. denně 

na internetu 

- soc. sítě využívají 

málo nebo vůbec 

Masová reklama – 

image (letáky  

a brožury) 

+ studenti 

+ SŠ s maturitou 

- vyšší než SŠ vzděl. 

 + 0 h. denně na netu 

 

- 7 a více h. na netu 

* znaménkem + jsou označeny skupiny respondentů, které využívají daný zdroj více, než jak vychází 

v základních výsledcích; znaménkem - pak jsou označeny skupiny, které daný zdroj využívají méně, než 

jak vychází v třídění prvního stupně. 

 

Nejvíce souvislostí vyšlo mezi využitím vyhledávače a zkoumanými proměnnými. 

K hledání informací o jazykových kurzech je používají spíše mladší lidé (do 25 let), studenti, 

s maximálně SŠ vzděláním, kteří se připravují na budoucí zaměstnání, relativně často 

využívají sociální sítě a na internetu stráví denně 1 – 4 hodiny. Na tuto cílovou skupinu je 

vhodné se zaměřit při SEO a v PPC kampaních ve vyhledávačích. Naopak méně investic 

v PPC kampaních je třeba vynakládat na propagaci firemních kurzů (kde je nejvyšší potřeba 

jazyka v současném zaměstnání).  

Využívání tištěných letáků a brožur (imageové masové reklamy) se doporučuje 

v případě kurzů určených pro studenty a také pro ty, kteří nevyužívají internet. Toto zjištění je 

samozřejmě logické a potvrzuje fakt, že stále existují skupiny, kterým je třeba věnovat prostor 

v offline marketingové komunikaci. 

Kromě zdrojů, které kurzisté využívají pro hledání informací, je důležité vědět, jakou 

váhu zdrojům přiřazují při samotném rozhodování o výběru konkrétního kurzu nebo jazykové 

školy. Následující část analýzy je zaměřena na podrobnější zkoumání zdrojů, které mohou 

kurzistům přinést podstatné informace. Blíže se tedy rozvádí kategorie referencí a hodnocení, 

komerční zdroje (reklama) a vyhledávače byly vyřazeny, ty jsou v tomto ohledu spíše 

impulsem než samotným zdrojem hodnotných informací.  

Respondenti v dotazníku seřazovali předem dané zdroje informací podle toho, jak 

a zda je využili při vybírání vhodného jazykového kurzu. Nejprve se s touto proměnnou 

pracuje jako s nominální, podle toho, zda daný zdroj respondenti využili.  
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Obrázek 4.4 zobrazuje, v kolika procentech případů byly jednotlivé zdroje využity, 

a protože se technologie a rozšiřování hodnocení a využívání sociálních sítí v čase mění, bylo 

vhodné jednotlivé zdroje posoudit i v jednotlivých letech. Výsledky jsou seřazeny sestupně od 

nejčastějšího po nejméně časté využití. Pro více než 90 % respondentů jsou zdrojem webové 

stránky jazykových škol. To jen potvrzuje důležitost webových stránek jako místa prodeje. Na 

dalších dvou místech jsou pak vlastní dojmy a doporučení, která jsou využívána ve více než 

80 % případů. Žádný ze zkoumaných zdrojů neklesl pod hranici 50% využití (vyjma soc. sítí 

v roce 2011). Z výsledků je patrné, že míra využití jednotlivých zdrojů je téměř vždy vyšší 

v roce 2012 než v roce 2011, jedinou výjimku tvoří webové stránky, avšak v zanedbatelné 

míře. Při testování vlivů mezi využitím jednotlivých zdrojů a rokem hodnocení bylo využito 

analýzy kontingenčních tabulek s adj. rezidui a Chí-kvadrát testu.  

Tab. 4.7: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi rokem a využitým 

zdrojem informací 

Zdroj informací: Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Komentáře na soc. sítích 29,797a 0,000 

Doporučení přátel a rodiny 16,426b 0,000 

Hodnocení na internetu 18,787c 0,000 

Tištěné materiály 7,771d 0,005 

Kontakt s personálem JŠ 9,934e 0,002 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 148,59. 
b. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 51,56. 
c. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 105,00. 
d. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 74,53. 
e. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 81,09. 

Obr. 4.4: Využití jednotlivých zdrojů informací při rozhodování o volbě jazykové školy a kurzu 

v letech 2011 a 2012 
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Statisticky významný vztah se projevil u využívání komentářů na sociálních sítích, 

doporučení přátel a rodiny, diskuze a hodnocení jazykových škol na internetu, ale také 

v případě využívání tištěných materiálů jazykových škol či osobních kontaktů s pracovníky 

jazykové školy (viz Tab. 4.7). Ve všech případech byly tyto zdroje v roce 2012 využity více. 

Obecně se dá říci, že zákazníci pro svá rozhodnutí využívají čím dál tím více zdrojů. Roste 

nejen vliv recenzí a doporučení na internetu, ale také offline zdrojů, jako jsou osobní návštěvy 

a tištěné materiály. 

V dalším kroku analýzy bylo sledováno, v jaké míře byly jednotlivé zdroje využity, 

a to seřazením od nejvíce využívaného (hodnota 1) po nejméně (hodnota 7). Rozložení 

hodnocení pro jednotlivé zdroje je opět za jednotlivé roky zobrazeno na Obr. 4.5. 

 

 

 

Na prvním místě skončily webové stránky jazykové školy s doporučeními. Přestože 

vlastní dojmy byly druhým nejvyužívanějším zdrojem, v rámci míry využití skončily až třetí. 

Nejmenší váhu přisuzují respondenti komentářům na sociálních sítích. 

Obr. 4.5: Boxplot pro hodnocení jednotlivých zdrojů informací při rozhodování o výběru 

jazykové školy a kurzu na škále od 1 (nejvíce využito) do 7 (využito nejméně) v letech 2011 

a 2012 
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Pro odhalení vztahů mezi hodnocením míry využití jednotlivých zdrojů a znaky 

respondentů byla využita analýza ANOVA. Statisticky významné souvislosti s výsledky testu 

ANOVA jsou shrnuty v následující tabulce, viz Tab. 4.8. Nalezeny byly vztahy mezi mírou 

využívání komentářů na sociálních sítích, tištěných materiálů, osobního kontaktu 

s pracovníky jazykové školy a socio-demografickými znaky respondentů a využíváním 

internetu. 

Tab. 4.8: Hodnoty testu ANOVA pro statisticky významné vztahy mezi mírou využití 

jednotlivých zdrojů informací a identifikačními znaky respondentů 

ANOVA 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Čas na internetu * míra 

využití komentářů na soc. 

sítích 

Between Groups 48,480 4 12,120 3,677 0,006 

Within Groups 1 361,434 413 3,296   

Total 1 409,914 417    

Využívání soc. sítí * míra 

využití komentářů na soc. 

sítích 

Between Groups 61,999 2 30,999 9,563 0,000 

Within Groups 1 328,999 410 3,241   

Total 1 390,998 412    

Využívání soc. sítí * míra 

využití tištěných materiálů 

jazykových škol (brožur...) 

Between Groups 52,739 2 26,369 8,523 0,000 

Within Groups 1 751,244 566 3,094   

Total 1 803,982 568    

Věk * míra využití komentářů 

na soc. sítích 

Between Groups 20,721 2 10,361 3,100 0,046 

Within Groups 1 390,162 416 3,342   

Total 1 410,883 418    

Věk * míra využití tištěných 

materiálů jazykových škol 

(brožur...) 

Between Groups 27,306 2 13,653 4,326 0,014 

Within Groups 1 811,688 574 3,156   

Total 1 838,995 576    

Věk * míra využití osobního 

kontaktu s pracovníky 

jazykové školy 

Between Groups 62,679 2 31,340 8,202 0,000 

Within Groups 2 139,701 560 3,821   

Total 2 202,380 562    

Povolání * míra využití 

komentářů na soc. sítích 

Between Groups 37,333 3 12,444 3,755 0,011 

Within Groups 1 368,629 413 3,314   

Total 1 405,962 416    

Povolání * míra využití 

tištěných materiálů 

jazykových škol (brožur...) 

Between Groups 32,969 3 10,990 3,485 0,016 

Within Groups 1 794,312 569 3,153   

Total 1 827,281 572    

Povolání * míra využití 

osobního kontaktu 

s pracovníky jazykové školy 

Between Groups 40,881 3 13,627 3,517 0,015 

Within Groups 2 150,306 555 3,874   

Total 2 191,188 558    

Vzdělání * míra využití 

komentářů na soc. sítích 

Between Groups 61,270 2 30,635 9,491 0,000 

Within Groups 1 336,384 414 3,228   

Total 1 397,655 416    

 

Kromě prokázání souvislostí je třeba zjistit i jejich konkrétní projevy. S ohledem na 

větší množství informací jsou odhalené vztahy shrnuty do následující tabulky, viz Tab. 4.9. 
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Tab. 4.9: Vztahy mezi mírou využití zdrojů informací při rozhodování o jazykové škole a kurzu 

a socio-demografickými znaky a využíváním internetu 

Zdroj využívaný při 

rozhodování o výběru 

kurzu a jazyk. školy 

Míra využití zdroje * podle 

socio-demografických 

charakteristik 

Míra využití zdroje* dle využívání 

internetu 

Komentáře na 

sociálních sítích 
↓ s rostoucím věkem 

↓ s vyšším vzděláním 

+ více využívanější studenty, 

- méně využívanější ekonomicky 

neaktivními (nezaměstn.,...) 

↑ s časem stráveným na internetu 

↑ s využíváním sociálních sítí 

Tištěné materiály 

jazykové školy 

(brožury, katalogy) 

↑ s rostoucím věkem 

 

+ více využívanější ekonomicky 

neaktivními (nezaměstn.,...)  

a OSVČ, 

- méně využívanější studenty 

↓ s časem stráveným na internetu 

↓ s využíváním sociálních sítí 

Osobní kontakt 

s pracovníky jazykové 

školy 

↑ s rostoucím věkem 

+ více využívanější zaměstnanci, 

- méně využívanější ekonomicky 

neaktivními (nezaměstn.,...) 

↓ s využíváním sociálních sítí 

* míra využití daného zdroje roste tam, kde je šipka ↑, naopak míra využití daného zdroje klesá tam, 

kde je↓. 

 

Významné souvislosti se projevily u komentářů na sociálních sítích, které jsou logicky 

využívané častěji lidmi, kteří tráví na internetu více času, využívají sociální sítě, častěji se 

jedná o studenty. Spojistost s využíváním tištěných materiálů se projevuje spíše opačně. 

Využití roste s věkem respondentů a je typické pro ekonomicky neaktivní respondenty 

(nezaměstnané, matky na rodičovské dovolené). Poslední významný vztah byl nalezen pro 

osobní kontakt s pracovníky jazykové školy, který využívají starší kurzisté, zaměstnanci, 

méně pak ekonomicky neaktivní respondenti. Osobní kontakt nepoužívají ti respondenti, kteří 

využívají sociální sítě.  

Z výše uvedených vztahů je jazykovým školám doporučováno využívat a aktualizovat 

webové stránky, jelikož jsou nejčastěji využívaným zdrojem informací. Roste však význam 

různých hodnocení na internetu a komentářů na sociálních sítích, a proto je třeba provádět 

pravidelný monitoring pro zjišťování názorů stávajících a bývalých kurzistů a případně na 

komentáře reagovat. 
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Velmi podstatnou roli hrají vlastní a cizí zkušenosti, předávané formou doporučení. To 

platí bez ohledu na věk, povolání či jiné zkoumané znaky kurzistů. Jazykové školy by měly 

motivovat k předávání zkušeností například formou bonusů za přivedené (nově získané) 

kurzisty. Hraje-li význam vlastní dojem, je třeba uvažovat také nad ukázkovou hodinou. Ta 

může být jak reálná, tak v podobě video ukázky.  

Působí-li jazyková škola na sociálních sítích, doporučuje se aktivně zapojovat kurzisty 

do hodnocení výuky, zejména pak v případě kurzů určeným mladším lidem a studentům. 

Nabízí-li jazyková škola kurzy pro nezaměstnané či matky na mateřské dovolené (například 

rekvalifikační), doporučuje se investovat do tištěných materiálů, zejména je pak vhodné cílit 

(designem, copywritingem) na vyšší věkové skupiny.  

Osobní kontakt byl využíván průměrně ze 70 %, proto je třeba zaměstnance jazykové 

školy proškolovat na komunikaci a prodej kurzů určeným pracujícím, kteří tento zdroj 

využívají ve větší míře. Je vhodné, aby recepční personál jazykové školy věnoval mnohem 

více úsilí při prodeji kurzů starším osobám, které tuto formu zdroje informací využívají ve 

větší míře. 

Trendem je využívání čím dál tím více zdrojů informací, a to nejen těch online, které 

jsou pro většinu kurzistů snadněji dostupné. Jazykové školy musí věnovat stále více investic 

do jednotlivých komunikačních kanálů, aby přesvědčily potenciálního kurzistu 

k navštěvování jazykového kurzu právě v jejich škole. 

Pro posouzení toho, jak se kurzisté při výběru kurzu rozhodují, bylo zjišťováno, která 

kritéria při hodnocení využívají, jakou mají při hodnocení váhu a jakým způsobem nabídky 

jednotlivých jazykových škol srovnávají. 

4.3.1 Kritéria výběru jazykové školy a kurzu 

K zjištění využívaných kritérií byla do dotazníkového šetření zahrnuta otázka 

hodnotící na škále od 1 (nejvíce důležité) do 5 (nejméně důležité) 18 kritérií vztahujících se 

k parametrům kurzu, jazykové školy a doporučení. Respondenti měli také možnost označit, 

které kritérium při rozhodování nevyužili. 

Základní výsledky byly seřazeny podle důležitosti a zobrazeny do jednoho grafu – 

v tomto případě tzv. boxplotu (viz Obr. 4.6). Tento graf zobrazuje rozložení jednotlivých 

odpovědí u každého hodnoceného faktoru.  

4.3 Hodnocení alternativ 



 

87 

 

Obr. 4.6: Boxplot pro hodnocení důležitosti kritérií výběru jazykové školy a kurzu 

 

V Obr. 4.6 jsou kritéria seřazena od nejdůležitější po nejméně důležité (zleva 

doprava). Jednoznačně nejdůležitějším kritériem je pro kurzisty kvalita poskytovaných služeb. 

Tento pojem je však velmi široký, a proto byla do dotazníku zahrnuta další otázka zkoumající, 

na základě čeho je kvalita poskytovaných služeb jazykové školy posuzována (pokud chybí 

předchozí zkušenost s jazykovou školou). Vyhodnocení vnímání kvality následuje až v další 

subkapitole. 

Mezi nejdůležitější kritéria se řadí typ kurzu, čas a den konání kurzu a lektor. Jedná se 

o faktory, které charakterizují produkt – jazykový kurz, který zákazníci nakupují. Nejmenší 

váhu pak respondenti přisuzovali slevám a bonusům, interiéru a vybavením učeben a nabídce 

doprovodných služeb. Střední hodnota těchto kritérií odpovídá středu škály, tzn., že kritéria 

nejsou pro respondenty nedůležitá.  

Data byla pro účely zjištění využití, či nevyužití kritéria transformována na nominální 

proměnnou. Prostřednictvím analýzy kontingenčních tabulek s adj. rezidui a Chí-kvadrát testu 
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bylo zjišťováno, zda se mění využívání kritérií v jednotlivých letech. Zjištěné statisticky 

významné vztahy jsou shrnuty v následující tabulce, viz Tab. 4.10. 

Tab. 4.10: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi rokem a využitím 

daného kritéria výběru jazykové školy a kurzu 

Kritérium výběru kurzu a JŠ: Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Osobní doporučení známého 10,424a 0,001 

Recenze na internetu 7,464b 0,006 

Kvalita poskytovaných služeb 11,489c 0,001 

Lektoři 8,185d 0,004 

Typ kurzu 4,751e 0,029 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,29. 
b. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 61,10. 
c. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,90. 
d. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,01. 
e. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,02. 

 

Porovnáním hodnot adj. reziduí pro závislé proměnné v jednotlivých letech bylo 

zjištěno, že kritéria hodnotícího charakteru: osobní doporučení známého, recenze jazykové 

školy na internetu, kvalita poskytovaných služeb a kritéria lektoři a typ kurzu byly v roce 

2012 využity častěji. To dokazuje rostoucí význam hodnocení a recenzí. 

Pro hlubší analýzu výsledků byla data podrobena statistickému testování vztahů 

pomocí testu ANOVA. Proměnná „hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií při výběru 

jazykové školy a kurzu“ se používala v původní podobě (hodnocení na pětistupňové škále). 

Pomocí testu ANOVA se zjišťovalo, zda hodnocení důležitosti ovlivňují motivy ke studiu 

a socio-demografické znaky respondentů. V některých případech vyšla statisticky významná 

souvislost, avšak nebyly splněny podmínky použití testu ANOVA. S takovou proměnnou se 

dále ve výsledcích nepracovalo. Objevené statisticky významné vztahy jsou shrnuty do jedné 

tabulky, která je však pro svou velikost umístěna v příloze, viz Příloha č. 3,  Tab. 1. 

Skupiny respondentů, které se statisticky významně odlišovaly v hodnocení 

důležitosti, byly shrnuty v následující tabulce, viz Tab. 4.11. Na tabulku je třeba nahlížet tak, 

že kromě zohlednění základních výsledků na Obr. 4.6 existují i specifické skupiny kurzistů, 

pro které jsou váhy důležitosti hodnocených kritérií odlišné.  
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Tab. 4.11: Vztahy mezi hodnocením důležitosti jednotlivých kritérií a socio-demografickými 

znaky a motivem ke studiu 

Kritérium (řazeno od 

nejdůležitějšího) 
Důležitost kritéria * podle socio-

demografických charakteristik 
Důležitost kritéria * dle motivu 

ke studiu 

Typ kurzu + ženy - muži + studium a přijímací zkoušky 

- domluvit se v zahraničí 

Čas konání kurzu 

a den 
+ ženy 

+ 26 – 35 let 

 

- muži 

- 19 – 25 let 

- student 

 

Lektoři + ženy - muži  

Osobní doporučení 

známého 
+ 56 a více let - 15 – 18 let  

Cena kurzu + 19 – 25 let 

+ student 
- OSVČ  

Místo konání + ženy - muži  

Rozsah nabídky + ženy - muži  

Recenze/hodnocení JŠ 

na internetu 
 + OSVČ 

 

↓ s rostoucím 

věkem 

- ekonom. neaktivní 

 

Studijní materiály 

používané při výuce 
 ↑ s rostoucím 

věkem 
 + potřeba jazyka v současném 

zaměstnání 

- studium a přijímací zkoušky 

Vlastní předchozí 

zkušenost 
+ ženy 

+ 56 a více let 
- muži 

- 19 – 25 let 
 

* důležitost kritéria roste tam, kde je znaménko + nebo šipka ↑, naopak klesá tam, kde je↓ nebo -. 

 

Z Tab. 4.11 je patrné, že nabízí-li jazyková škola kurzy určené k přípravě na studium 

nebo přijímací zkoušky, je třeba tuto informaci zdůraznit. Hledá-li kurzista kurz, který mu 

pomůže připravit se na přijímací zkoušky nebo jako doučování při studiu, je pro něj typ kurzu 

důležitější než pro všechny ostatní skupiny dle motivů. Naopak neklade takový důraz na 

studijní materiály. Studijní materiály jsou ovšem z hlediska motivace ke studiu nejdůležitější 

pro zákazníky, kteří studují cizí jazyk pro potřebu v současném zaměstnání. 

Váha osobního doporučení při výběru jazykové školy je nejvyšší u nejstarší věkové 

skupiny respondentů (56 a více let), naopak nejmladší věková skupina (15 – 18 let) osobnímu 

doporučení připisuje nejnižší váhu. Podobně je tomu tak i v případě důležitosti předchozí 

zkušenosti.  

Cena má nejnižší váhu pro OSVČ. Více než ostatní zkoumaná povolání preferují 

OSVČ recenze na internetu. Tato skupina si je očividně schopna za kvalitní a ověřený 

jazykový kurz i připlatit. Studenti připisují větší důležitost ceně kurzu a menší času a dni 
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konání kurzu. To může vyplývat z většího volna, které studenti při studiu mají, a naopak 

nižším příjmům. 

S věkem respondentů roste důležitost studijních materiálů používaných k výuce 

a klesá váha, kterou připisují recenzím jazykové školy na internetu. Toto zjištění je logické. 

S věkem obecně roste zkušenost a kurzisté se více rozhodují podle toho, z čeho se na kurzu 

učí. Druhou stranou mince může být rozvoj technologií používaných ve výuce a starší věkové 

skupiny se mohou obávat, že by v případě použití moderní techniky mohly být v kurzu 

diskriminovány. 

Nejvíce rozdílů mezi hodnocením důležitosti bylo ale nalezeno mezi muži a ženami, 

kdy ženy hodnotily faktory vždy jako důležitější. Jedná se o typ kurzu, čas konání kurzu 

a den, místo konání, lektory, cenu kurzu a vlastní předchozí zkušenost. Muži nehodnotí žádný 

faktor jako důležitější než ženy. Ze zjištěného se dá vyvodit, že muži mohou být schopni více 

ústupků při volbě kurzu, zatímco ženy si kurz vybírají důsledněji. 

Na původních 18 faktorů důležitosti bylo nahlíženo také v kontextu s mírou využití 

jednotlivých zdrojů informací. Pomocí Spearmanova korelačního koeficientu byly zjišťovány 

statisticky významné vztahy. Všechny statisticky významné korelace (hodnota signifikance 

byla vyšší než hladina 0,05) i s velikostí vlivu (korelačním koeficientem rs) jsou pro větší 

přehlednost zaznamenány v následující Tab. 4.12.  

Tab. 4.12: Hodnoty Spearmanových korelačních koeficientů u statisticky významných vztahů 

mezi hodnocením důležitosti kritérií výběru JŠ a kurzu a mírou využití zdrojů informací 

Zdroj informací 

o jazykové škole 

a kurzu 

Míra využití zdroje roste 

s důležitostí těchto faktorů: 

   rs 

Míra využití zdroje klesá 

s důležitostí těchto faktorů: 

     rs          

Webové stránky 

jazykových škol 
0,158 

0,105 
recenze na internetu 

rozsah nabídky 
-0,200 

-0,112 
osobní doporučení známého 

vlastní předchozí zkušenost 

Doporučení přátel 

a známých 
0,528 

0,100 
osobní doporučení známého 

velikost skupiny 
-0,100 známost JŠ 

 

Vlastní dojmy   -0,180 recenze JŠ na internetu 

Diskuze 

a hodnocení JŠ a  

kurzu na internetu 

0,212 recenze JŠ na internetu -0,129 

-0,100 
místo konání kurzu 

velikost skupiny 

Tištěné materiály 

JŠ (katalogy, 

brožury...) 

0,103 

0,138 

0,121 

rozsah nabídky 

studijní materiály ve výuce 

interiér školy a vybavení 

-0,102 recenze JŠ na internetu 

Osobní kontakt 

s pracovníky 

jazykové školy 

0,125 

0,106 

0,143 

lektoři 

typ kurzu 

vlastní zkušenost 

-0,165 

-0,109 
recenze JŠ na internetu 

délka kurzu (semestr, rok) 

 



 

91 

 

Nutno podotknout, že velikost korelačních koeficientů téměř nikdy nepřekročila 

hranici 0,3, tudíž jsou vzniklé vztahy spíše jakýmsi předpokladem než důsledkem velké míry 

souvislosti mezi hodnocením obou zkoumaných proměnných. V tabulce jsou zobrazeny pouze 

hodnoty Spearmanova rs větších nebo rovných hodnotě 0,1.  

Z Tab. 4.12 se dají vyčíst poměrně logické vztahy. Využívají-li kurzisté více vlastních 

dojmů, osobních kontaktů s pracovníky jazykové školy a tištěných materiálů z jazykové 

školy, dávají menší důležitost recenzím jazykové školy na internetu. 

V tištěných materiálech jazykových škol by se měl klást důraz více na popis rozsahu 

nabídky jazykové školy, studijních materiálů využívaných ve výuce a popisu vybavení učeben 

a toho, jak to v jazykové škole vypadá. Tyto faktory jsou pak hodnoceny jako důležitější.  

Čím více využívají kurzisté osobní návštěvu v jazykové škole, tím důležitější roli hrají 

lektoři a typ kurzu, tedy faktory ovlivňující, co a od koho se naučí. Tito kurzisté také dávají 

více na vlastní zkušenosti.  

Čím více využívají kurzisté webové stránky jazykových škol, tím větší důležitost 

dávají rozsahu nabídky kurzů a recenzím na internetu. Naopak méně důležité jsou pro ně 

osobní doporučení a předchozí zkušenosti. Za všemi popsanými vazbami může být i skrytá 

proměnná, například věk respondentů. 

Faktorová analýza pro kritéria výběru jazykové školy a kurzu  

Výše v textu je provedena analýza pro jednotlivá kritéria důležitosti vzhledem 

k různým hodnoceným znakům respondentů a využíváním zdrojů informací při hledání 

nabídek kurzů. V této části je snahou redukovat velký počet faktorů do menších segmentů 

pomocí faktorové analýzy. S nově vzniklými faktory pak je dále pracováno při tvorbě 

regresních modelů predikujících nákup jazykového kurzu v online prostředí.  

Pro sestavení první faktorové analýzy byla data transformována na nominální 

proměnnou (využil, nevyužil dané kritérium). Výsledek rotovaného řešení metodou 

VARIMAX s využitím Kaiserova pravidla je zobrazen v Příloze č. 4, Tab. 1 – 7. Zde je v Tab. 

4.13 zobrazeno pouze rotované řešení pro nově vzniklé komponenty s hodnotami faktorové 

zátěže většími než 0,3. Nevýhodou tohoto řešení je, že dokáže vysvětlit pouze 52,6 % 

variability původních proměnných, což není ideální. Při tvorbě nových faktorů bylo 

přistoupeno i k ručnímu zadávání počtu nově vzniklých faktorů, avšak takto vytvořené faktory 

již nebyly vhodné k interpretaci a tedy k dalšímu využití. 
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Tab. 4.13: Faktory vzniklé rotovaným řešením metodou VARIMAX (pro nominální proměnnou) 

Rotated Component Matrixa 

 

Komponenty 

Základní 

parametry 

kurzu 

Parametry 

kvality kurzu 

a jazykové 

školy 

Hodnocení  

a známost 

Čas konání kurzu a den_nom 0,771   

Frekvence (kolikrát týdně)_nom 0,771   

Místo konání_nom 0,724   

Délka (semestr, rok...)_nom 0,719   

Velikost skupiny_nom 0,692   

Cena kurzu_nom 0,536 0,489  

Typ kurzu_nom 0,534 0,388  

Interiér školy a technické vybavení učeben pro 

výuku_nom 
 0,694 0,329 

Rozsah nabídky_nom  0,692  

Studijní materiály používané při výuce_nom  0,685 0,301 

Slevy a bonusy_nom  0,642  

Lektoři (zkušenosti, vzdělání,...)_nom 0,354 0,595  

Nabídka doprovodných služeb_nom  0,573 0,337 

Kvalita poskytovaných služeb_nom 0,475 0,532  

Osobní doporučení známého_nom   0,868 

Recenze/hodnocení jazykové školy na 

internetu_nom 
 0,449 0,500 

Vlastní předchozí zkušenost_nom   0,454 

Známost (značka/jméno) jazykové školy_nom   0,396 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Z Tab. 4.13 je patrné, že metodou hlavních komponent vznikly tři nové faktory 

z původních 18. První skupinu faktorů tvoří základní parametry kurzu, jako je čas a den, 

frekvence a místo konání kurzu, cena, typ kurzu a velikost skupiny na kurzu. Do určité míry 

cena a typ kurzu patří i do skupiny druhé, kterou představují kvalitativní parametry kurzu 

a jazykové školy. Zde jsou z původních proměnných interiér školy, studijní materiály a lektoři 

jako kvalitativní měřítka podmínek v kurzu, ale také slevy a bonusy, rozsah nabídky, nabídka 

doprovodných služeb a kvalita poskytovaných služeb jako kvalitativní měřítka jazykové 

školy. Poslední nový faktor tvoří proměnné osobní doporučení známého, recenze na internetu, 

vlastní předchozí zkušenost a známost. Ty představují mínění o jazykové škole z vlastní nebo 

cizí zkušenosti. S těmito nově vzniklými faktory se dále pracuje v regresních modelech. 

V dalším kroku byla vytvořena faktorová analýza pro 18 původních proměnných 

hodnocených na škále důležitosti 1 – 5. Bylo opět využito více přístupů k počtu nově 

vytvořených faktorů. Pomocí Kaiserova pravidla vzniklo 6 nových faktorů, avšak 
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vysvětlovaly méně než 60 % variability původních proměnných, proto bylo ručním zadání 

vytvořeno 7 nových faktorů, které již dokázaly vysvětlit 65 % variability původních 

proměnných. I z hlediska interpretace je toto řešení vhodnější. Výsledky faktorové analýzy 

jsou v Příloze č. 4, Tab. 8 – 14. Zde je opět zobrazeno rotované řešení nově vzniklých faktorů. 

Viz Tab. 4.14. 

Tab. 4.14: Faktory vzniklé rotovaným řešením metodou VARIMAX (pro ordinální proměnnou) 

Rotated Component Matrix a  

 

Komponenty 

Produkt 

Cena a 

služby 

navíc 

Očekává-

ní 

Kvalita 

produktu 

Podmínky 

výuky 

Výběr 

produktu 

Hodnoce-

ní jazyk. 

školy 

Čas konání kurzu a den 0,783             

Frekvence (kolikrát týdně) 0,780             

Délka (semestr, rok...) 0,738             

Místo konání 0,680             

Slevy a bonusy   0,824           

Cena kurzu   0,733           

Nabídka doprovodných služeb   0,550     0,444     

Vlastní předchozí zkušenost     0,772         

Velikost skupiny     0,747         

Lektoři (zkušenosti, vzdělání,...)     0,481 0,409 0,420     

Kvalita poskytovaných služeb       0,745       

Typ kurzu       0,732       

Interiér školy a technické 

vybavení učeben pro výuku 

        0,788     

Studijní materiály používané při 

výuce 

        0,694     

Rozsah nabídky           0,716   

Osobní doporučení známého     0,353     -0,554 0,335 

Známost (značka/jméno) 

jazykové školy 

            0,790 

Recenze/hodnocení jazykové 

školy na internetu 

      0,333     0,584 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

V Tab. 4.14 jsou zobrazeny hodnoty faktorové zátěže větší než 0,3. Vzniklo 7 nových 

proměnných, se kterými se dále pracuje v regresních modelech v další kapitole dizertační 

práce. První faktor přestavují parametry produktu, resp. služby. Faktor je nazván jako 

Produkt. Druhým novým faktorem je Cena a služby navíc. Tvoří jej původní proměnná cena, 

slevy a bonusy, ale také hodnocení důležitosti dalších služeb jazykové školy, resp. i toho, co 

vše může být zahrnuto v ceně kurzu.  

Další faktor je nazván Očekávání. Jedná se o spojení důležitosti vlastních zkušeností 

z kurzu, velikosti skupiny a lektorů, kteří kurz vyučují. Z těchto kritérií kurzisté vyvozují, co 
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by mohli od kurzu očekávat, kdo je bude učit, kolik lidí s nimi bude ve třídě a jak by tedy 

výuka mohla být přínosná z hlediska efektivity. Čtvrtým faktorem je Kvalita produktu. Tvoří 

jej důležitost kvality poskytovaných služeb a typ kurzu, tedy jeho obsah a zaměření. Jedná se 

o faktor, kterým kurzisté hodnotí přínos, který jim může studium přinést.  

Pátým faktorem jsou Podmínky výuky. Patří zde hodnocení důležitosti toho, jak to 

v jazykové škole a učebnách vypadá a z jakých materiálů bude výuka probíhat. Šestý faktor 

byl nazván Výběr produktu. Patří zde hodnocení důležitosti osobních doporučení známých 

a rozsahu nabídky jazykové školy. Jedná se o signály, které mohou kurzistům při výběru určit, 

zda vůbec budou v dané jazykové škole kurzy vybírat. Pokud potenciální zákazník dostane 

signál od svých známých, že v dané jazykové rozhodně studovat má, resp. nemá, začne (resp. 

určitě nezačne) s výběrem kurzu právě zde. Stejně tak, má-li jazyková škola velmi omezený 

rozsah nabízených služeb, tj. nenabízí téměř možnost vybírat z nabídky, bude se zájemce 

porozhlížet jinde. Poslední faktor představuje Hodnocení jazykové školy. Tento faktor tvoří 

hodnocení důležitosti známosti jazykové školy a jejích recenzí na internetu. 

 

Posuzování kvality služeb jazykové školy 

Kvalita vyšla v hodnocení důležitosti faktorů při výběru jazykové školy a kurzu jako 

nejdůležitější. Pojem kvalita však může být zavádějící, pro každého může představovat něco 

jiného. Proto byla do výzkumu zahrnuta otázka zkoumající, jak kurzisté posuzují kvalitu 

jazykové školy, zejména pokud s ní nemají předchozí zkušenost. Základní výsledky jsou 

zobrazeny v Obr. 4.7.   

Obr. 4.7: Posuzování kvality služeb jazykové školy 
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Respondenti mohli v dotazníku uvádět maximálně dvě možnosti, podle čeho kvalitu 

jazykové školy hodnotí. Pro téměř 40 % respondentů platí, že kvalitu jazykové školy posuzují 

z pohledu zkušenosti svého známého (osobní reference). Více než 35 % respondentů pak 

kvalitu posuzuje z pohledu cenové úrovně a rozsahu nabízených služeb. Nejméně je kvalita 

posuzována z pohledu působení jazykové školy v rámci mezinárodní organizace (u cca 6 % 

respondentů). Mezi jinými odpověďmi se vyskytlo například působení jazykové školy 

v AJŠA (Asociace jazykových škola a agentur) či kvalita a počet rodilých mluvčích.  

Zajímavé je, že recenze na internetu jsou vhodným měřítkem kvality pro více procent 

kurzistů než chování kontaktního personálu v jazykové škole či samotný fakt, že jazyková 

škola získala právo udělit svým absolventům po splnění podmínek mezinárodně platný 

certifikát o složení jazykové zkoušky v dané jazykové úrovni. Recenze na internetu jsou také 

využívanějším měřítkem kvality jazykové školy než její webové stránky. 

S využitím analýzy kontingenčních tabulek s adj. rezidui a Chí-kvadrát testem bylo 

zkoumáno, zda existují souvislosti mezi posuzováním kvality a znaky respondentů. Statisticky 

významné vyšly souvislosti s věkem, povoláním, vzděláním a motivem ke studiu, viz Tab. 

4.15. Vztahy jsou na základě hodnot adj. reziduí shrnuty v následující Tab. 4.16.  

Tab. 4.15: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi posuzováním 

kvality a zkoumanými znaky respondentů 

 Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Věk * cenová úroveň služeb 13,715a 0,018 

Věk * působnost v mez. organizaci 14,962b 0,011 

Věk * web JŠ a propagace 14,891c 0,011 

Povolání * cenová úroveň služeb 7,890d 0,048 

Povolání * rozsah nabízen. služeb 16,046e 0,001 

Povolání * chování personálu 8,837f 0,032 

Povolání * recenze na internetu 12,968g 0,005 

Vzdělání * působnost v mez. org. 6,509h 0,039 

Vzdělání * rozsah nabízen. služeb 15,534i 0,000 

Vzdělání * web JŠ a propagace 17,519j 0,000 

Motiv studia * práva k mez. certif. 12,569k 0,028 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,65. 
b. 2 cells (16, 7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,34. 
c. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,51. 
d. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,66. 
e. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,53. 
f. 1 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,25. 
g. 1 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,94. 
h. 1 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,48. 
i. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,99. 
j. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,39. 
k. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,86. 
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Tab. 4.16: Vztahy mezi znaky respondentů a hodnocením kvality jazykové školy 

Kritérium hodnocení 

kvality jazykové školy 

(řazeno od 

nejčastějšího) 

Charakteristiky respondentů, 

které mají pozitivní vliv na 

posuzování kvality u daného 

kritéria (+) 

Charakteristiky respondentů, 

které mají negativní vliv na 

posuzování kvality u daného 

kritéria (-) 

Cenová úroveň 

nabízených služeb 
56 a více let 

ekonomicky neaktivní 
15 – 18 let 

Rozsah nabízených 

služeb 
vyšší než SŠ vzdělání 

zaměstnanci 
SŠ s maturitou 

studenti 

Recenze na internetu studenti zaměstnanci 

Právo udělovat 

jazykové certifikáty 
 motiv studia: domluvit se v zahraničí 

Chování personálu OSVČ  

Web jazykové školy 

a propagace 
15 – 18 let 

bez maturity 
SŠ s maturitou 

Působnost v mezinár. 

organizaci 
19 – 25 let 

SŠ s maturitou 
 

 

S ohledem na celkové výsledky posuzování kvality jazykové školy bez předchozí 

zkušenosti je vhodné brát ohled i na specifika pro jednotlivé skupiny respondentů. Z Tab. 4.16 

lze usoudit, že podle cenové úrovně nabízených služeb soudí kvalitu více lidé ve věku 56 a 

více let a ekonomicky neaktivní (nezaměstnaní, matky na mateřské dovolené). Naopak 

nejmenší váhu cenové úrovni při hodnocení kvality přikládají lidé ve věku 15 – 18 let. Rozsah 

nabízených služeb je pro posuzování kvality využíván spíše pracujícími (zaměstnanci), lidmi 

s vyšším než středoškolským vzdělání, méně pak kvalitu podle rozsahu posuzují studenti 

a lidé s maximálně středoškolským vzděláním. 

Podnikatelé (OSVČ) hodnotí více než ostatní skupiny respondentů kvalitu jazykové 

školy podle vystupování pracovníka. Web jazykové školy udává kvalitu jazykové školy spíše 

lidem ve věku 15 – 18 let, bez maturity. Působí-li jazyková škola v rámci mezinárodní 

organizace, může působit kvalitněji na lidi ve věku 19 – 25 let a lidi se středoškolským 

vzděláním s maturitou. 

V další fázi hodnocení kvality byla data podrobena měřením závislosti na faktorech 

důležitosti při výběru jazykového kurzu a jazykové školy. S využitím testu ANOVA se 

posuzovalo, zda hodnocení kvality jazykové školy může mít souvislost s tím, co považují 

respondenti za důležité při rozhodování o vhodném jazykovém kurzu. Všechny statisticky 

významné souvislosti jsou shrnuty do jedné ANOVA tabulky, ale vzhledem k velkému 

rozsahu jsou obsahem Přílohy č. 3, v Tab. 2 a Tab. 3. Zjištěné vztahy pro jednotlivé skupiny 

respondentů jsou shrnuty do jedné tabulky, viz Tab. 4.17. 
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Tab. 4.17: Vztahy mezi hodnocením kvality jazykové školy a kritérií důležitosti výběru jazykové 

školy a kurzu 

Kritérium hodnocení kvality 

jazykové školy (řazeno od 

nejčastějšího) 

Popis vztahů: 

Respondenti, kteří využívají dané kritérium pro hodnocení 

kvality, hodnotí... (viz níže) ... než ti, kteří jej nevyužívají. 

Osobní reference rozsah nabídky jako méně důležitý ↓ 

typ kurzu jako méně důležitý ↓ 

místo konání kurzu jako méně důležité ↓ 

Cenová úroveň nabízených 

služeb 
slevy a bonusy jako více důležitou ↑ 

cenu kurzu jako více důležitou ↑ 

kvalitu služeb jako méně důležitou ↓ 

Rozsah nabízených služeb studijní materiály jako více důležité ↑ 

místo konání kurzu jako více důležité ↑ 

čas a den konání kurzu jako více důležité ↑ 

frekvence konání kurzu jako více důležité ↑ 

délku kurzu jako více důležité ↑ 

recenze na internetu jako méně důležité ↓ 

Recenze JŠ na internetu lektoři jako méně důležití ↓ 

předchozí vlastní zkušenost jako méně důležitou ↓ 

Právo udělovat jazykové 

certifikáty 
známost jazykové školy je více důležitá ↑ 

typ kurzu je více důležitý ↑ 

nabídka doprovodných služeb je méně důležitá ↓ 

Chování personálu recenze na internetu jako méně důležité ↓ 

Web jazykové školy 

a propagace 
čas a den konání kurzu jako více důležité ↑ 

lektoři jako méně důležití ↓ 

osobní doporučení jako méně důležitá ↓ 

Působnost v mezinárodní 

organizaci 
lektoři jako více důležití ↑ 

interiér a vybavení učeben jako více důležité ↑ 

místo konání jako méně důležité ↓ 

Z výsledků v Tab. 4.17 vyplývá, že hodnotí-li někdo kvalitu jazykové školy podle 

zkušenosti známého (osobních referencí), hraje pro něj menší roli rozsah nabídky, typ kurzu 

a místo konání při výběru jazykové školy. Kurzisté, kteří posuzují kvalitu jazykové školy 

podle cenové úrovně, považují za důležitou právě cenu a slevy a bonus a za méně důležitou 

považují kvalitu služeb. To vypovídá o skupině respondentů, kteří vybírají jazykovou školu 

spíše podle ceny. Dle Tab. 4.16 by se tedy mohlo jednat o starší lidi (56 a více let) 

a ekonomicky neaktivní. 

Rozsah nabídky jako kritérium kvality využívají ti, kteří jsou limitování při docházení 

do kurzu. Jsou pro ně důležitější místo konání, čas, den a frekvence konání kurzu, délka kurzu 

a studijní materiály využívané při výuce. Dle Tab. 4.16 by se mohlo jednat o pracující a lidi 

s vyšším než středoškolským vzděláním. Tato skupina pak nepovažuje za tak důležité recenze 
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na internetu. Posuzuje-li někdo kvalitu jazykové školy podle recenzí na internetu, jsou pro ně 

méně důležití lektoři a předchozí zkušenosti.  

Pro kurzisty, kteří hodnotí kvalitu podle práv jazykové školy udělovat mezinárodně 

platné certifikáty o složení jazykové zkoušky, je důležité, jak je jazyková škola známá a jaké 

typy kurzů nabízí. Zřejmě se jedná o kurzisty, kteří navštěvují přípravné kurzy k jazykovým 

certifikátům. Nabídka doprovodných služeb je pro tuto skupinu méně důležitá než pro ostatní. 

Soudí-li kurzisté kvalitu jazykové školy podle vystupování recepčního personálu 

jazykové školy, hodnotí recenze na internetu jako méně důležité při výběru jazykové školy. 

Za tímto vztahem může být skrytá proměnná, a to věk respondentů. 

Kvalitu jazykové školy podle webových stránek posuzují ti, kteří považují osobní 

doporučení a lektory, kteří v kurzu vyučují, za méně důležité. Naopak lektoři a interiér 

a vybavení učeben hodnotí jako důležitější ti, kteří posuzují kvalitu jazykové školy podle 

toho, zda jazyková škola působí v rámci nějaké mezinárodní organizace. Těchto vztahů 

mohou jazykové školy využít například v copywritingu pro marketingové účely. Znají-li blíže 

svoji cílovou skupinu, mohou se přizpůsobit a více komunikovat vlastnosti, které pro ně jsou 

podstatnější a mohou jazykovou školu zdůraznit jako kvalitní.  

4.3.2 Způsob srovnávání nabídek 

Pro zdokumentování nákupního chování je třeba zjistit, jakým způsobem zájemci 

o kurz srovnávají nabídky jednotlivých jazykových škol. Za tímto účelem byla do dotazníku 

zařazena otázka, kde respondenti označili způsoby, které využili při hodnocení nabídek. 

Základní výsledky jsou zobrazeny v Obr. 4.8.  

Obr. 4.8: Způsob srovnání nabídek jazykových škol 
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Jednoznačně nejvyužívanějším způsobem je porovnání nabídky na webových 

stránkách jednotlivých jazykových škol. Možné srovnávače nabídek využívá jen 1 % 

dotázaných. 12 % respondentů srovnává nabídky v tištěné podobě – katalogy, brožury. 

V kategorii ostatní se vyskytla emailová komunikace – vyžádání nabídek, využívání referencí 

aj. V grafu na Obr. 4.8 jsou barevně rozlišeny možnosti týkající se internetu (oranžově) 

a mimo něj (modře). Tmavě modrou je označena možnost, že kurzista nabídky vůbec 

nesrovnává. To může být dáno tím, že někteří vědí, do jaké jazykové školy chtějí docházet, 

nebo mohou mít například zaměstnavatelem určeno, že se musí jednat o konkrétní jazykovou 

školu. Dle barevnosti je zřejmé, že fáze srovnávání nabídek probíhá nejvíce v internetovém 

prostředí.  

V další fázi analýzy bylo provedeno hledání souvislostí mezi znaky respondentů 

a způsobem srovnání. Statisticky významné vyšly souvislosti s věkem, povoláním, pohlavím, 

motivem ke studiu, využíváním internetu a sociálních sítí. Viz Tab. 4.8. Vztahy jsou na 

základě hodnot adj. reziduí shrnuty v následující Tab. 4.19.  

Tab. 4.18: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi způsobem 

srovnávaní nabídek jazykových škol a zkoumanými znaky respondentů 

 Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Motiv studia * weby JŠ 17,761a 0,003 

Motiv studia * tištěné materiály 11,145b 0,049 

Čas na internetu * weby JŠ  47,711c 0,000 

Čas na internetu * tištěné materiály 34,093d 0,000 

Soc. sítě * weby JŠ 39,654e 0,000 

Soc. sítě * tištěné materiály 15,806f 0,000 

Soc. sítě * nesrovnávám 16,096g 0,000 

Pohlaví * nesrovnávám 4,422h 0,035 

Věk * weby JŠ 55,440i 0,000 

Věk * tištěné materiály 31,426j 0,000 

Povolání * weby JŠ 32,559k 0,000 

Povolání * tištěné materiály 14,816l 0,002 
a. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,01. 
b. 2 cells (16, 7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,22. 
c. 1 cells (10,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,20. 
d. 1 cells (10,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,33. 
e. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,24. 
f. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,74. 
g. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,26. 
h. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,67. 
i. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,22. 
j. 1 cells (8,3 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,57. 
k. 1 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,77. 
l. 1 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,90. 
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Tab. 4.19: Vztahy mezi způsobem srovnání nabídky a socio-demografickými znaky respondentů, 

využíváním internetu a motivem studia 

Způsob srovnání 

nabídek (řazeno od 

nejčastějšího) 

Socio-demografická 

charakteristika * 
Motiv ke studiu * Využívání internetu * 

Na internetu – stránky 

různých JŠ najednou 
+ 19 – 25 let 

+ student 

- 36 a více let 

- zaměstnanec 

+ příprava na budoucí 

zaměstnání 
+ 1,1 – 4 h. denně 

+ často na soc. síti 

- max. 1 h. denně 

- nepoužívá soc. sítě 

Tištěné materiály + 36 a více let 

+ zaměstnanec 

 

- 19 – 25 let 

- student 

+ potřeba jazyka 

v současném 

zaměstnání 

 

 

+ max. 1 h. denně 

+ soc. sítě jen někdy 

 

- více než 7 h. denně 

- často na soc. síti 

Nesrovnávám + muži 

- ženy 

 

 + často na soc. síti 

- nepoužívá soc. sítě 

* znaménkem + jsou označeny skupiny respondentů, které využívají daný způsob více, než jak vychází 

v základních výsledcích; znaménkem - pak jsou označeny skupiny, které daný zdroj využívají méně, než 

jak vychází v třídění prvního stupně. 

 

Z výsledků v Tab. 4.19 lze vyčíst, že jsou tři hlavní segmenty dle srovnávání nabídek. 

Srovnávání na internetu využívají více studenti, lidé ve věku 19 – 25 let, připravující se na 

budoucí zaměstnání, trávící na internetu 1 až 4 hodiny denně a využívající sociální sítě. 

Opakem pak je segment srovnávající tištěné materiály. Ty využívají více lidé starší 35 let, 

zaměstnanci, kteří potřebují jazyk v současném zaměstnání, trávící na internetu maximálně 

1 hodinu denně a nevyužívající sociální sítě.  

Třetí skupinu představují kurzisté, kteří nabídky vůbec nesrovnávají. Jedná se více 

o muže a lidi využívající sociální sítě. V některých případech tito respondenti uváděli, že jim 

jazykovou školu určil zaměstnavatel.  

4.3.3 Rozhodující faktor výběru kurzu a jazykové školy 

Pro finální vyhodnocování alternativ je vhodné zjistit, který faktor má největší vliv na 

výběr kurzu a jazykové školy. Respondenti měli v dotazníku uvést, na základě čeho se 

nakonec rozhodli studovat jazyk v jazykové škole, kterou navštěvují (navštěvovali). 

Rozložení jednotlivých odpovědí je znázorněné na Obr. 4.9.  
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Obr. 4.9: Rozhodující faktory výběru jazykové školy: 

 

Největší váhu při rozhodování mělo doporučení známého, svá rozhodnutí tomu 

přizpůsobila třetina respondentů. V necelých 28 % se respondenti rozhodli na základě 

vlastního dojmu. Třetím nejdůležitějším faktorem jsou informace uváděné na internetu. Mezi 

jinými důvody se vyskytl voucher nebo cena či místo kurzu.  

Oranžově je zaznačeno, u kterých kritérií hraje roli internet. Odstíny modro-zelené pak 

představují faktory, které nemusí s internetovým prostředím bezprostředně souviset. 

Z výsledku v Obr. 4.9 lze usoudit, že na konečné rozhodnutí studovat daný kurz má internet 

relativně slabý vliv. Na druhou stranu 26 % není tak nízké číslo, aby jazykové školy 

nevěnovaly dostatečnou pozornost informacím uváděným na internetu (na webových 

stránkách, profilech na sociálních sítích apod.). 

4.3.4 Preference způsobu komunikace s jazykovou školou 

Pro úplnost poznání fáze hodnocení alternativ bylo analyzováno, jaká forma 

komunikace s jazykovou školou je pro respondenty nejvhodnější pro zjištění potřebných 

informací. Smysl umístění preferované formy komunikace na konec fáze hodnocení alternativ 

je v tom, že komunikace může být obecnějšího charakteru. Komunikace s jazykovou školou 

může probíhat jednak před koupí, ale také před zahájením kurzu či v průběhu studia. Před 

koupí je logicky prvním kontaktem mezi potenciálním kurzistou a jazykovou školou. Z tohoto 

důvodu byla forma komunikace zařazena do této rozhodovací fáze. Výsledky zvolené formy 

komunikace od nejpreferovanější po nejméně preferovanou jsou v grafu – Obr. 4.10 

a zohledňují změny ve využívání jednotlivých forem v letech 2011 a 2012.  
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Obr. 4.10: Upřednostňovaná forma komunikace s jazykovou školou v jednotlivých letech 

 

V Obr. 4.10 jsou barevně rozlišeny formy komunikace, které probíhají v online 

prostředí (oranžová barva) a mimo něj (modrá). Sytější barvou jsou pak zaznačeny preference 

v roce 2011, méně sytým odstínem v roce 2012. Zatímco v roce 2011 převažovaly formy 

komunikace na internetu, v roce 2012 byly preferovanější formy komunikace mimo internet. 

Data byla podrobena analýze s využitím Chí-kvadrát testu a analýzy kontingenčních 

tabulek s adj. rezidui. Zkoumal se statisticky významný rozdíl mezi preferencemi 

v jednotlivých letech. Statisticky významné rozdíly vyšly v případě osobní a emailové 

komunikace a pro komunikaci přes sociální síť Facebook, viz Tab. 4.20.  

Tab. 4.20: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi rokem 

a preferovanou formou komunikace s jazykovou školou 

Forma komunikace: Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Osobně 4,050a 0,044 

Emailem 3,825b 0,050 

Facebook 13,242c 0,000 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 130,78. 
b. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 142,03. 
c. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,25. 

 

Nejvhodnější formou je pro respondenty emailová komunikace. Celkově ji zvolilo 

41 % respondentů (viz Obr. 4.10) a dokazuje to, že internet je pro komunikaci velmi vhodným 

médiem. Mezi rokem 2011 a 2012 došlo ke statisticky významnému poklesu preference 

emailu jako formy komunikace. Poměrně vysoké procento (38 %) upřednostňuje osobní 

komunikaci face-to-face. Zde došlo ke statisticky významnému nárůstu mezi rokem 2011 

a 2012. Téměř čtvrtina respondentů by pak pro zjištění informací do jazykové školy zavolala.  
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Na posledních místech se umístily různé online způsoby komunikace – dotaz 

z webových stránek, facebook či online komunikátory (ICQ, Skype...). Statisticky významný 

nárůst zaznamenala sociální síť, kterou by respondenti více využili v roce 2012. To dokazuje, 

že sociální sítě zaujímají stále důležitější roli v komunikaci se zákazníky.  

Fáze nákupu je rozdělena na formu zvoleného nákupu a formy placení za zakoupenou 

jazykovou službu. V případě nákupu je snaha definovat, kdo jazykový kurz nakupuje online 

a kdo offline. Blíže je analýza formy nákupu rozebrána v následující kapitole dizertační práce, 

kde jsou sestrojovány regresní modely k predikci nákupu jazykového kurzu online. 

4.4.1 Forma nákupu (objednávky) 

Formu objednávky je třeba znát proto, aby jazykové školy věděly, jak moc je třeba 

s ohledem na cílovou skupinu svých zákazníků investovat do propracovanosti jednotlivých 

forem. Kurzisté proto měli v dotazníku vybrat jednu z možností, kterou zvolili pro přihlášení 

do jazykového kurzu. Základní výsledky jsou shrnuty v Obr. 4.11. 

 

Z výsledků (viz Obr. 4.11) je vidět, že stále nejvíce využívanou formou je osobní 

návštěva v jazykové škole. Tuto možnost mohou ovlivnit dva faktory. Jednak ne všechny 

jazykové školy mají možnost (resp. měly v době výzkumu) objednávky přes internet a jednak 

výzkum nezohledňuje fakt, že respondenti mohli být dlouhodobými klienty jazykové školy, 

kdy může být větší pravděpodobnost nákupu kurzu na další období na poslední hodině.  

4.4 Nákup 

Obr. 4.11: Využitá forma objednávky kurzu 
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I z tohoto důvodu je v kapitole 5 dizertační práce blíže charakterizováno, kdo využíval 

jakou formu objednávky kurzu. Kdy data vychází z MIS jazykové školy, která možnost 

nákupu kurzu přes internet dovoluje. 

Druhou nejčastější formou nákupu je objednávkou z webu jazykové školy. Při součtu 

s emailovou formou a přes sociální síť Facebook dá online forma nákupu 43 %, což není 

zanedbatelný podíl (v Obr. 4.11), jedná se o oranžově zabarvené výseče. Potvrzuje to 

důležitost internetu při nákupu jazykové služby. Tomu, jak využití prvků na webu může 

ovlivňovat nákup kurzu, je věnována samostatná kapitola dizertační práce (Kapitola 6).  

Prostřednictvím sociální sítě Facebooku nakoupil pouze jeden kurzista, v dalším 

šetření je tato hodnota vyřazena, aby tato kategorie neovlivňovala podmínky použití testů. 

Výsledky byly podrobeny statistickému měření významných vztahů. Podle typu 

proměnných byla volena analýza kontingenčních tabulek s adj. rezidui a Chí-kvadrát testem, 

a to pro proměnné nominální, pro hodnotící otázky pak byl využit test ANOVA. Testovány 

byly souvislosti s jednotlivými znaky respondentů i předchozími rozhodnutími v jednotlivých 

fázích rozhodovacího procesu. Fáze Způsob srovnávání nabídek a Uvědomění si potřeby 

nemohly být kvůli nesplnění podmínek použití Chí-kvadrát testu zařazeny do výsledků. 

Hodnoty Chí-kvadrát testu jsou pro statisticky významné vztahy v Tab. 4.21.  

Tab. 4.21: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi formou objednávky 

kurzu a zkoumanými znaky respondentů (uvedeny v řádcích) 

 Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Průměrný čas strávený na internetu  28,785a 0,004 

Věk 24,807b 0,053 

Povolání  17,642c 0,040 

Vzdělání 17,398d 0,008 

Motiv ke studiu 23,951e 0,021 

Zdroj informací: tištěné letáky 11,674f 0,009 

Zdroj informací: známí/rodina 12,022g 0,007 

Využitý zdroj: pracovníci JŠ 20,489h 0,000 

Kritérium výběru: známost JŠ 8,504i 0,037 

Forma komunikace: osobně 50,383j 0,000 

Forma komunikace: telefonicky 12,551k 0,006 

Forma komunikace: emailem 35,452l 0,000 

Forma komunikace: dotaz z webu 13,804m 0,003 
a. 3 cells (15,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,04. 
b. 3 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00. 
c. 3 cells (18,8 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,31. 
d. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,68. 
e. 2 cells (10,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,95. 
f. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,29. 
g. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,95. 
h. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,48. 
i. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,15. 
j. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,48. 
k. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,29. 
l. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,86. 
m. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,14. 
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V testu ANOVA vyšlo statisticky významné pouze jedno kritérium, a to důležitost 

času a dne konání kurzu. Výsledek je znázorněn v Tab. 4.22. Všechny souvislosti se 

zvoleným způsobem objednávky kurzu jsou pak shrnuty a znázorněny v následující Tab. 4.23.  

Tab. 4.22: Hodnoty testu ANOVA pro statisticky významný vztah mezi formou objednávky 

a hodnocením důležitosti času a dne konání kurzu 

ANOVA 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

 Between Groups 16,567 3 5,522 5,245 0,001 

Within Groups 754,947 717 1,053   

Total 771,515 720    

 

Tab. 4.23: Vztahy mezi charakteristikami respondentů, chováním v jednotlivých fázích 

rozhodovacího procesu a formou objednávky kurzu 

 Osobně v JŠ * Objednávkou 

na webu * 
Emailem * Telefonicky * 

Charakteristiky 

kupujících 

ovlivňující 

formu 

objednávky 

kurzu: 

+ netráví čas na 

internetu 

+ studenti 

+ SŠ s maturitou 

- denně 7 a více h. 

na internetu 

- zaměstnanci 

- vyšší než SŠ 

vzdělání 

+ denně více než  

7 h. na internetu 

+ vyšší než SŠ 

vzdělání 

- denně 0,1 – 1 h. 

na internetu 

 

 

 

 

- SŠ s maturitou 

+ zaměstnanci 

 

 

 

- bez maturity 

FÁZE: (souvislosti mezi chováním v jednotlivých fázích a formou nákupu kurzu) 

Uvědomění si 

potřeby (motiv) 
+ studium, 

přijímací zkoušky 
+ příprava na 

budoucí 

zaměstnání 

 + potřeba jazyka 

v současném 

zaměstnání 

Přednákupní 

hledání  
+ tištěné brožury, 

letáky 

+ osobní kontakt 

s pracovníky JŠ 

- známí, rodina 

- osobní kontakt 

s pracovníky JŠ 

 + známí, rodina 

 

 

Vyhodnocení 

alternativ 

- kritéria 

důležitosti: 

- rozhodující 

faktor výběru: 

 

 

- forma 

komunikace 

s JŠ: 

 

 

 

- čas a den kurzu 

 

+ rozhovor 

s pracovníkem JŠ 

- informace na 

webu 

+ osobně 

- telefonicky 

- emailem 

- dotaz z webu 

 

 

+ čas a den kurzu 

 

+ informace na 

webu 

- doporučení 

známého 

+ emailem 

+ dotaz z webu 

- osobně 

 

 

 

 
 

 

 

 

+ emailem 

 

 

+ známost JŠ 

 

 

 

 

 

+ telefonicky 

- emailem 

- dotaz z webu 

* znaménkem + jsou označeny skupiny respondentů nebo chování v jednotlivých fázích, které inklinují 

k danému způsobu objednávky více, než jak vychází v základních výsledcích; znaménkem - pak jsou 

označeny skupiny, které daný způsob využívají méně, než jak vychází v třídění prvního stupně. 
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Každá forma objednávky kurzu je specifická. Z Tab. 4.23 je možné vyčíst, že osobní 

forma nákupu a objednávka přes internetové stránky jazykové školy jsou do určité míry 

protichůdné formy nákupního chování. V tabulce je vidět spousta logických zjištění, která 

jsou vlastně i kontrolou odpovědí respondentů na související otázky. Lidé, kteří tráví spoustu 

času na internetu, využívají objednávku přes web častěji. Nepoužívají-li zájemci o kurzy 

internet, logicky nakoupí spíše osobně v jazykové škole.  

Zajímavostí je, že studenti preferují osobní nákup více než ostatní skupiny dle 

povolání. Naopak pracující (zaměstnanci) upřednostňují telefonickou formu objednávky více 

než ostatní skupiny. Lidé s vyšším než středoškolským vzděláním dávají přednost spíše 

objednávce přes webové stránky, zatímco potenciální zákazníci s dosaženým vzděláním – 

středoškolské s maturitou – dávají přednost osobní návštěvě v jazykové škole. Zná-li jazyková 

škola svoji cílovou skupinu, může na jednotlivých formách objednávky zapracovat tak, aby 

vyšla co nejvíce vstříc své cílové skupině. 

Kurzisté, kteří kurzy vyhledávají kvůli doplnění znalostí cizího jazyka pro studium či 

přijímací zkoušky, nakoupí kurz spíše osobní formou. Může se jednat například o pomaturitní 

studium, kdy se jedná i o dražší produkt a kde je většinou vyžadováno sepsání dokumentu 

o zápisu do kurzu z důvodu zachování statutu studenta. Připravují-li se kurzisté na budoucí 

zaměstnání, častěji než ostatní využijí objednávku přes internetové stránky jazykové školy. 

V tomto případě se může jednat o studenty vysokých škol. 

Kurzisté studující pro potřeby cizího jazyka v současném zaměstnání volí telefonickou 

objednávku častěji než ostatní. Telefonická objednávka může být touto skupinou využívaná 

kvůli rychlosti, možnosti konzultace, potřebě osobního kontaktu, ale nedostatku času na 

osobní návštěvu kvůli pracovní zaneprázdněnosti nebo i kvůli nedůvěře v objednávku přes 

webové stránky. Nevýhody online objednávky dle forem nákupu jsou blíže rozvedeny v další 

části této podkapitoly. 

Ti, kteří volí telefonickou objednávku, častěji hledají informace o nabídkách 

jazykových škol u svých známých, rodinných příslušníků nebo i zaměstnavatelů, neboť tuto 

formu volí častěji zaměstnanci. Oproti ostatním využívají známost jazykové školy jako 

měřítko hodnocení při výběru jazykové školy a kurzu. Logicky pak preferují telefonickou 

formu pro zjištění potřebných informací a méně využívají komunikaci emailem a odeslání 

dotazu z webu jazykové školy. 

Pro segment zákazníků, kteří preferují spíše osobní objednávku, je charakteristické 

využívání tištěných materiálů a osobní návštěvy v jazykové škole pro zjištění informací o její 

nabídce. Oproti ostatním jsou pro ně při rozhodování méně důležité čas a den konání kurzu. 
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Rozhodujícím pro výběr konkrétního kurzu a jazykové školy je pro ně osobní rozhovor 

s pracovníkem jazykové školy, naopak méně rozhodující jsou informace na internetu. Pro 

komunikaci s jazykovou školou preferují využít osobní návštěvu. Telefonicky, emailem či 

dotazem z webu komunikují méně než ostatní.  

Zákazníci preferující online objednávku spíše nehledají potřebné informace 

u známých a rodinných příslušníků, ani osobním kontaktem s pracovníkem jazykové školy. 

Větší důležitost při výběru kurzu dávají času a dni konání a rozhodují se více podle informací 

uváděných na internetových stránkách. Naopak mnohem méně přizpůsobují svoje rozhodnutí 

doporučením známých. Častěji využívají pro komunikaci s jazykovou školou email nebo 

zasílají dotaz přímo z webu. V menší míře než ostatní pak využívají osobní kontakt. Už kvůli 

této velké skupině zákazníků je důležité věnovat hodně pozornosti webovým stránkám 

a jejich uživatelské přívětivosti a kvalitnímu obsahu.  

 

Nevýhody online objednávky 

V dotazníku byla otevřená otázka zjišťující, jaké nevýhody vidí kurzista v online 

objednávce kurzu. Důležité je zaměřit se na odpovědi těch, kteří kurz neobjednávali online. 

Výsledky jsou shrnuty v grafu (viz Obr. 4.12) a seřazeny od nejvíce pociťovaného nedostatku.  

Jednoznačně největším nedostatkem je podle respondentů absence osobního kontaktu. 

Osobní kontakt považuje za důležitý zdroj čtvrtina respondentů, kteří si kurz objednali přes 

telefon, a téměř pětina kurzistů, kteří objednávali osobně v jazykové škole. Osobní nákup volí 

kurzisté také z toho důvodu, že potřebují před zakoupením vidět prostředí, kde by kurz 

probíhal, chtějí se setkat s lektorem, navštívit ukázkovou hodinu nebo se sejít s pracovníky, 

aby zhodnotili úroveň jazykové školy.  

Třetí nevýhodu představuje nedostatek nebo nepřesnost informací uváděných na 

webových stránkách jazykové školy. Tuto nevýhodu vnímají spíše ti, kteří nakupují osobně 

v jazykové škole. Nebezpečí spojené s objednávkou online spočívá podle respondentů 

v možných podvodných stránkách, v nepřijetí platby kartou, v hrazení kurzu předem, ve 

zneužití zadaných údajů nebo jen v nespolehlivosti stránky odeslat objednávku správně. 

Někteří vnímají online nákup jako všeobecně nevýhodný.   

U kurzistů využívajících raději osobní návštěvu k nákupu vyvolává online objednávka 

obavy o špatnou volbu kurz a špatné určení úrovně. Nebo neumožňuje jejich ověření. 

Složitost objednávkového procesu online nebo to, že takto objednat vůbec neumí, udávalo již 

menší procento kurzistů. 
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Z Obr. 4.12 je zřejmé, že je třeba webové stránky dobře zpracovat. Je nutné uvádět 

aktuální a přesné informace a nějakým způsobem na tuto skutečnost upozornit, například 

aktualizováno dne. Na základě osobních dotazů by jazykové školy měly aktualizovat 

informace na internetu tak, aby zde byl dostatek informací potřebných před nákupem kurzu.  

Jelikož respondenti projevovali obavy, že si zvolí špatnou úroveň kurzů, je třeba 

každému kurzu přidat popis toho, co by kurzista před nástupem měl umět a co se v kurzu 

naučí. Také je vhodné kurzistům dát k dispozici rozřazující testy, aby si mohli své znalosti 

ověřit. Zejména postupuje-li každá jazyková škola podle jiných materiálů, mohou mít i ti, 

kteří studovali v poměrně nedávné době, ale podle jiného materiálu, problém se správně 

zařadit.  

Největšímu procentu respondentů však chybí osobní kontakt. Tuto nevýhodu by 

mohlo jít alespoň částečně eliminovat formou online chatu, využíváním sociálních sítí, kde by 

byl obsah zosobněn a byl by zde prostor pro dotazy či reakce, ze kterých by mohlo být 

zřejmé, že škola opravdu funguje a jakým způsobem se zákazníky komunikuje. Tato forma by 

mohla být prospěšná i těm kurzistům, kteří potřebují před nákupem vidět prostředí jazykové 

školy a chování jejích pracovníků.  

Pro kurzisty, kteří potřebují „hmatatelnější důkazy“ z jazykové školy, je doporučeno 

natočit instruktážní videa jak z prostředí jazykové školy a učeben, tak z jednotlivých hodin. 

Kurzisté si přejí vidět, kde, jak a kým výuka probíhá. Z tohoto důvodu je třeba na webu 

Obr. 4.12: Vnímané nevýhody objednávky přes internet těmi, kteří zakoupili kurz osobně 

nebo telefonicky (offline formou) 
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dostatečně popsat lektora, který bude kurz vyučovat. Ideálně doplnit i ukázkovým videem 

z jeho hodiny či tzv. medailonkem – informace o něm, o vzdělání a zkušenostech apod.  

Pro vzbuzení větší důvěry v online nákup je vhodné web a celý objednávkový proces 

udělat velmi transparentní. Zákazníci by měli vědět, jak celá objednávka proběhne, jaké údaje 

potřebují uvést, vč. způsobu jejich zpracování a zdůvodnění nutnosti jejich zadání. V každém 

kroku objednávky musí zákazník vědět, co se stane v dalším kroku. Je třeba využívat 

zabezpečovacích prvků (například při přesměrování na online platbu kartou do platební brány 

uvést, kam budou přesměrování, kdo bránu spravuje, a využívat zabezpečovacích prvků https) 

a stránek, které dokážou, že zákazník prošel celým procesem úspěšně. Zde je třeba také 

kurzistům sdělit, jaké jsou další kroky. Jelikož se nejedná o nákup produktu, který obvykle 

dojde nakupujícím přepravcem nebo si jej vyzvednou osobně, ale o nákup služby, měli by 

zákazníci přesně vědět, co se stane po objednávce a co udělat před nástupem do kurzu.  

4.4.2 Forma úhrady kurzovného 

S nákupem úzce souvisí i úhrada kurzovného. V dotazníku byla respondentům 

položena otázka zjišťující preferovaný způsob platby za kurz, přesněji, jakou formu by 

nejraději využili. Výsledky seřazené od nejpřijatelnější formy jsou zobrazeny v Obr. 4.13. 

 

 

Více než polovina respondentů by volila platbu převodem (58,2 %). Téměř třetina by 

pak platila nejraději hotově v jazykové škole. Další možnosti se vyskytovaly v menším 

poměru (max. v 6 % případů). Barevným rozdělením na úhradu s využitím internetu 

(oranžové výseče) a bez jeho využití (modré výseče) je patrné, že fáze úhrady je již typičtější 

pro internetové prostředí. 

Obr. 4.13: Preferovaná forma platby za kurz 
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Bylo zjišťováno, zda forma objednávky a forma úhrady spolu souvisí. Využita byla 

analýza kontingenčních tabulek s adj. rezidui a Chí-kvadrát test. Před samotným testem 

musely být některé proměnné sloučeny kvůli splnění podmínek pro použití Chí-kvadrát testu. 

Možnosti platba kartou na místě, poštovní poukázkou a hotovostním vkladem byly sloučeny 

do možnosti Ostatní způsoby platby (offline).  

Výsledek statisticky významných vztahů je v Tab. 4.24. To, jak se vztah projevuje, je 

shrnuto dále v  Tab. 4.25.  

Tab. 4.24: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi formou objednávky 

kurzu a úhradou 

 Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Forma komunikace: dotaz z webu 74,692a 0,000 
a. 2 cells (12,5 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,20. 

 

Tab. 4.25: Vztahy mezi formou objednávky a preferovanou formou úhrady  

Forma úhrady (řazeno 

od nejčastější) 
Způsob objednávky kurzu, 

který má pozitivní vliv na 

využití formy úhrady (+) 

Způsob objednávky kurzu, který 

má negativní vliv na využití formy 

úhrady (-) 

Internetové 

bankovnictví 
telefonicky 

přes webové stránky JŠ 
osobně v JŠ 

Hotově v jazykové 

škole 
osobně v JŠ telefonicky 

emailem 

přes webové stránky JŠ 

Platba online kreditní 

kartou 
přes webové stránky JŠ osobně v JŠ 

 

Objedná-li kurzista kurz osobně v jazykové škole, využije více hotovostní platbu 

a méně online formy platby (přes internetové bankovnictví či kartou) než ostatní kupující. 

Kurzisté objednávající kurz telefonicky, preferují více úhradu přes internetové bankovnictví. 

Kurzisté nakupující přes webové stránky využijí spíše internetové bankovnictví nebo 

platbu kartou přes platební bránu online než platbu hotově v jazykové škole. 

Pro jazykové školy, které chtějí kurzy prodávat přes internet, je tedy velmi podstatné 

umožnit kurzistům platit převodem či přímo online kreditní kartou. Více než 60 % 

respondentů preferuje online způsoby úhrady kurzovného a jazykové školy by se tomuto 

trendu měly přizpůsobit, ač s tím mohou souviset vyšší pořizovací náklady.  

Poslední fází rozhodovacího procesu je ponákupní hodnocení. V dotazníkovém šetření 

byla zkoumána forma sdělování zkušeností s výukou a spokojenost kurzistů. Nejprve jsou 

4.5 Ponákupní hodnocení 
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shrnuty základní výsledky pro využívání jednotlivých způsobů předávání zkušeností, viz Obr. 

4.14. 

Obr. 4.14: Využívané formy sdělování zkušeností s jazykovou školou a kurzem 

 

V Obr. 4.14 jsou nejpreferovanější způsoby předávaní zkušeností a dojmů z jazykové 

školy seřazeny od nejvyužívanějšího. Jednoznačně převládá ústní forma, a to jak telefonicky, 

tak osobně. Všechny ostatní způsoby byly využity méně než v deseti procentech případů. 

Jednalo se o online formy komunikace (označeny oranžově). Nejpoužívanější z nich je 

prostřednictvím sociálních sítí.  

Data byla dále tříděna a testována na možné souvislosti s identifikačními znaky 

respondentů s využitím analýzy kontingenčních tabulek s adj. rezidui a Chí-kvadrát testu. 

Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy jsou shrnuty v Tab. 4.26. 

Konkrétní projevy vztahů pak v Tab. 4.27. 

Tab. 4.26: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi formou předávání 

zkušeností z kurzu a zkoumanými znaky respondentů 

 
Hodnota Pears. Chí-

kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Sociální sítě * zkušenost předává přes Facebook 24,467a 0,000 

Věk * zkušenost předává osobně a telefonicky 8,646b 0,013 

Věk * zkušenost předává přes online kom.aplikace  19,010c 0,000 

Věk * zkušenost předává přes Facebook 31,907d 0,000 

Vzdělání * zkušenost předává přes Facebook 10,289e 0,006 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,38. 
b. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,49. 
c. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,81. 
d. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,42. 
e. 1 cells (16,7 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,96. 
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Tab. 4.27: Vztahy mezi způsobem předávání zkušeností a socio-demografickými znaky 

respondentů a využíváním internetu 

Způsob předávání 

zkušeností s kurzem 

a jazykovou školou 

(řazeno od nejčastější) 

Znaky respondentů a využívání 

internetu, které mají pozitivní 

vliv na způsob předávání 

zkušeností s kurzem a JS (+) 

Znaky respondentů a využívání 

internetu, které mají negativní vliv 

na způsob předávání zkušeností 

s kurzem a JS (-) 

Ústní formou (osobně, 

telefonicky) 
 15 – 25 let 

Na Facebooku a jiných 

sociálních sítích 
15 – 25 let 

SŠ vzdělání s maturitou 

využívá profil na soc. síti alespoň 

několikrát týdně 

26 a více let 

vyšší než SŠ vzdělání 

nevyužívá sociální sítě 

Přes aplikace pro 

online komunikaci 
15 – 25 let 

tráví na internetu 7 a více hodin  
36 a více let 

 

 

Z Tab. 4.27 je možné vypozorovat, že hlavní rozdíly jsou ve využívání sociálních sítí 

a online aplikací pro komunikaci (Skype, ICQ, ...). Jedná se jen o potvrzení trendů, že tyto 

prostředky využívá mladá generace. Je patrné, že mladí lidé (15 – 25 let) využívají sdělování 

zkušeností přes sociální sítě a aplikace pro online komunikaci více než ostatní. Logicky 

k předávání zkušeností přes Facebook a jiné sociální sítě ti, kteří na daných sítích tráví čas 

několikrát za týden. Typičtější je pro lidi se SŠ vzděláním než s VŠ vzděláním.  

Stejně tak využívají aplikace pro online komunikaci ti respondenti, kteří na internetu 

tráví denně 7 i více hodin. Méně jsou to pak lidé ve věku 36 a více let. Zajímavé je, že mladí 

lidé ve věku 15 – 25 let využívají osobní formu předávání zkušeností méně než ostatní. Může 

se jednat o úsporu nákladů, kdy využívají spíše online formy (Facebook, ICQ, Skype apod.), 

nebo také o trend, kdy se mladí lidé spíše baví u počítačů a mobilních telefonů. 

Poslední otázka v dotazníku týkající se kupního rozhodovacího procesu se věnovala 

spokojenosti. Položena byla ovšem tak, že se kurzisté měli rozhodnout, zda by se nyní chtěli 

rozhodnout pro vrácení peněz za kurz, který zakoupili. Téměř 15 % respondentů by této 

možnosti využilo, viz Obr. 4.15. Tato hodnota je pro jazykové školy signálem, že si kurzisté 

nezvolili vhodný kurz. Jazykové školy by měly svým kurzistům vycházet vstříc při výběru 

kurzu a dbát na správné zařazení jak dle dosažené jazykové úrovně, tak podle očekávaného 

obsahu náplně a průběhu kurzu.  
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Data byla dále tříděna dle identifikačních znaků, ale nebyla prokázána žádná 

statisticky významná souvislost. K další analýze dat byla využita forma sdělování zkušeností 

a forma objednávky. První zmiňovaná byla zahrnuta kvůli zjištění, kterými komunikačními 

kanály by pravděpodobná (ne)spokojenost byla šířena. Forma objednávky pak proto, že mohla 

mít případný vliv na špatnou volbu úrovně nebo zaměření kurzu. Analýza byla provedena 

s využitím Chí-kvadrát testu s analýzou kontingenčních tabulek s adj. rezidui. Hodnoty Chí-

kvadrát testu pro statisticky významné vztahy jsou shrnuty v Tab. 4.28. 

Tab. 4.28: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi přáním vrátit 

peníze za kurz a formou předávání zkušeností z kurzu 

 

Hodnota Pears. Chí-

kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Předávání zkušeností: ústní formou (osobně, 

telefonicky) 

4,368a 0,037 

Předávání zkušeností: přes aplikace pro online 

komunikaci 

4,736b 0,030 

Forma objednání kurzu 8,188e 0,042 
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,57. 
b. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,43. 
c. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,81. 

 

Kurzisté, kteří využívají ústní formu předávání zkušeností, spíše peníze vrátit nechtěli. 

Tudíž se dá předpokládat větší spokojenost a také to, že ve větší míře je nejpoužívanější 

formou – ústně – předávána spíše pozitivní reference. 

Naopak ti, kteří by spíše peníze vrátit chtěli, používají více aplikace pro online 

komunikaci. Dle předchozího zjištění to mohou být mladí lidé, kteří mohou u některých 

jazykových škol tvořit podstatnou část zákazníků. Online komunikace může zanechat stopu 

dlouhou dobu (dokud není smazána), a tak se mohou oslovení k negativní referenci vrátit 

Obr. 4.15: Přání vrácení peněz za kurz 
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kdykoliv. Statisticky významná souvislost vyšla také mezi telefonickou formou objednávky 

kurzu a nespokojenosti (chtějí vrátit peníze).   

Z výše uvedeného vyplývá, že by se jazykové školy měly zaměřit na měření 

spokojenosti a nabízet kurzistům varianty přestupu mezi kurzy či výměnu lektora, nejsou-li 

spokojeni. Více než 85 % respondentů by možnosti vrátit peníze nevyužilo, tudíž i nabídka 

vrácení peněz při nespokojenosti může být pro jazykovou školu dobrou formou podpory 

prodeje. 

Při telefonických objednávkách musí recepční personál dbát na to, aby o zákazníkovi 

zjistili co nejvíce. Je třeba se zaměřit na znalosti cizího jazyka, délku studia a dobu mezi 

návštěvou kurzu a předchozím studiem cizího jazyka. Vhodné je zjistit očekávání od kurzu 

a to, k jakému účelu bude návštěva kurzu sloužit. Pak může být menší pravděpodobnost 

zařazení kurzisty do špatného kurzu.  

Rozhodovací proces zákazníka při nákupu jazykových kurzů byl analyzován po 

jednotlivých fázích. Nejprve jsou shrnuty statisticky významné vztahy mezi znaky zákazníků 

a jejich chováním v jednotlivých fázích. Následně jsou jednotlivé fáze posuzovány s ohledem 

na míru jejich přenesení do online prostředí. Na závěr shrnutí jsou popsána hlavní zjištění  

spolu s doporučením pro jazykové školy.  

4.6.1 Shrnutí hlavních vztahů mezi znaky zákazníků a chováním v jednotlivých fázích 

S využitím statistického aparátu byl zjišťován statisticky významný vztah mezi 

chováním v jednotlivých fázích a identifikačními znaky respondentů. Hlavní socio-

demografické znaky respondentů představuje pohlaví, věk, vzdělání a povolání. Dále byl 

k identifikaci respondenta přidán motiv, který jej vedl ke studiu cizího jazyka. S ohledem na 

zaměření dizertační práce na online nákup jazykového kurzu byla mezi identifikační znaky 

zařazena frekvence využívání internetu a využívání profilů na sociálních sítích. 

V následující tabulce (viz Tab. 4.29) je shrnuto, které znaky hrají v jednotlivých fázích 

rozhodovacího procesu významnou roli. Konkrétní souvislosti jsou podrobněji popsány 

v jednotlivých podkapitolách. Na základě zjištěných vazeb je jazykovým školám 

doporučováno, jak lze zjištěných vztahů využít a na co by se měly zaměřit.  

Důležité je uvést, že ne všechny fáze rozhodovací procesu, jak jsou zobrazeny ve 

schématu na Obr. 3.1, byly podrobeny statistické analýze vztahů s výše uvedenými 

charakteristikami respondentů. V některých případech nebylo zkoumání závislostí vhodné 

4.6 Shrnutí 
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s ohledem na možné využití výsledků nebo proto, že daná fáze rozhodovacího procesu byla 

hlavně doplňkového charakteru. Každá z pěti hlavních fází rozhodovacího procesu je však 

v tabulce zastoupena a byla tedy ve výzkumu podrobněji analyzována.  

Tab. 4.29: Shrnutí statisticky významných vztahů mezi chováním v jednotlivých fázích kupního 

rozhodovacího procesu a motivem ke studiu, socio-demografickými znaky respondentů 

a využíváním internetu 

Fáze rozhodovacího 

procesu 

Motiv 

ke 

studiu Pohlaví Věk Vzdělání Povolání 

Čas 

strávený 

na 

internetu 

Využívání 

sociálních 

sítí 

I. Uvědomění si potřeby studia cizího jazyka 

Motiv ke studiu - ano ano ano ano * * 

II. Přednákupní hledání 

Využité zdroje 

informací 
ano ne ano ano ano ano ano 

III. Hodnocení alternativ 

Kritéria výběru 

kurzu a JŠ 
ano ano ano ne ano ne ne 

Posuzování kvality 

JŠ 
ano ne ano ano ano ne ne 

Způsob srovnávání 

nabídek 
ano ano ano ne ano ano ano 

IV. Nákup 

Forma objednávky ano ne ano ano ano ano ne 

V. Ponákupní hodnocení 

Forma předávání 

zkušeností 
ne ne ano ano ne ne ano 

Počet vlivů (ano) 5 3 7 5 6 3 3 

* nebylo zjišťováno 

Z Tab. 4.29 je možné vysledovat, že všechny hlavní fáze rozhodovacího procesu 

ovlivňuje věk kurzistů. Je tedy důležité zákazníky jazykové školy segmentovat podle věku 

a hlavním (resp. jednotlivým) cílovým skupinám přizpůsobovat své fungování 

a marketingovou komunikaci.  

Velmi důležitou roli hraje taky povolání. V tomto kontextu se však jednalo o třídění 

respondentů na studenty, ekonomicky neaktivní (matky na mateřské dovolené, 
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nezaměstnané), zaměstnance a OSVČ. Toto rozdělení respondentů hraje roli pro všechny fáze 

rozhodovacího procesu kromě té poslední, a to předávání zkušeností s kurzem.  

Zajímavé je, že motiv ke studiu je faktorem, který souvisí s více fázemi kupního 

rozhodovacího procesu než pohlaví. Motiv ke studiu je podstatný pro všechny fáze procesu 

kromě poslední – předávání zkušeností z kurzu. Jazykové školy by se tedy měly motivem 

svých kurzistů blíže zabývat. Je nutné analyzovat motivy u svých zákazníků a přizpůsobovat 

jim náplň kurzu.  

Pohlaví respondentů hraje důležitou roli u motivů a ve fázi Hodnocení alternativ. 

Ostatní hlavní zkoumané fáze s pohlavím respondentů nesouvisí. V rámci hodnocení 

alternativ se odlišné chování mezi muži a ženami projevuje u volby kritérií při výběru 

jazykového kurzu a u způsobu srovnávání nabídek. Muži byli ti, kteří nabídky spíše 

nesrovnávali a jednotlivá kritéria hodnotili jako méně důležitá. 

Chování na internetu zastoupené průměrným denním časem stráveným na internetu 

a využíváním sociálních sítí ovlivňuje pouze polovinu zkoumaných fází rozhodovacího 

procesu. I to je však signál, že internet má významnou úlohu v nákupním procesu. Do 

budoucna je nutné počítat s tím, že význam internetu a jeho využívání potenciálními 

zákazníky bude růst.  

4.6.2 Shrnutí fází rozhodovacího procesu podle míry využívání internetu 

Pro jednotlivé fáze rozhodovacího procesu bylo zjišťováno, zda je fází typičtější pro 

online nebo offline prostředí (tj. mimo internet). Jelikož nebyly všechny otázky v dotazníku 

formulovány jako nominální s jedinou možnou odpovědí, byla každá fáze zastoupena 

nejčastější možností zadávanou kurzisty. Toto shrnutí je pouze ilustrativní, ale mělo by dát 

základní přehled o míře přenesení dané fáze do online prostředí. Podrobněji je vliv internetu 

rozebrán u každé zkoumané fáze v předchozích kapitolách. Hlavní shrnutí viz Tab. 4.30. 

Do Tab. 4.30 nebylo možné zařadit úplně všechny fáze rozhodovacího procesu 

z Obr. 3.1. Součástí tabulky jsou tedy jen fáze, u kterých bylo možné nejčastěji volenou 

odpověď zařadit do online nebo offline prostředí. Například baterie otázek hodnotících 

důležitost jednotlivých kritérií nebo přání vrátit peníze za kurz se tedy v tabulce neprojevují. 
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Tab. 4.30: Shrnutí nejčastěji volených možností v jednotlivých fázích rozhodovacího procesu  

Fáze rozhodovacího procesu Online Offline Nejčastější odpověď 

I. Uvědomění si potřeby studia cizího jazyka 

-    

II. Přednákupní hledání 

Hledání možných nabídek kurzů JŠ 65 %  vyhledávače 

Zdroje využité při rozhodování o kurzu 94 %  webové stránky jazykových škol 

III. Hodnocení alternativ 

Posuzování kvality JŠ  39 % osobní reference 

Způsob srovnávání nabídek 80 %  webové stránky jazykových škol 

Rozhodující faktor výběru  34 % doporučení známého 

Preferovaná forma komunikace s JŠ 41 %  emailem 

IV. Nákup 

Forma objednávky  47 % osobně 

Forma úhrady 58 %  internetové bankovnictví 

V. Ponákupní hodnocení 

Forma předávání zkušeností  92 % ústní formou (osobně, telefonicky) 

 

Z Tab. 4.30 je patrné, že jsou fáze rozhodovacího procesu, které se z větší míry 

přenesly do online prostředí. Čtyři z pěti „online“ fází jsou do internetového prostředí 

přeneseny ve více než 50 %. Dokonce více než 90 % kurzistů se při rozhodování o volbě 

jazykové školy a kurzu dívá na webové stránky jazykových škol.  

Na druhou stranu existují stále fáze, které jsou typičtější pro offline prostředí. Nejvíce 

je to vidět u poslední fáze – formy předávání zkušeností. Na této fázi se vliv internetu 

projevuje nejméně. Kurzisté stále pro předávání zkušeností využívají nejvíce ústní formu, a to 

buď osobně, nebo telefonicky. S rozvojem technologií se však i telefonování může do 

budoucna projevit v online prostředí díky možnosti využívat internet a aplikace pro 

telefonování přes internet přímo v chytrých telefonech a tabletech. Vzhledem k tomu, že 

výzkum nákupního chování probíhal v letech 2011 a 2012, kdy nebyly tyto technologie ještě 

tak rozšířené jako dnes, nebyly do výzkumu otázky na telefonování přes aplikaci v chytrém 

telefonu nebo tabletu zahrnuty. 

Z Tab. 4.30 lze vyčíst, že přednákupní hledání probíhá u nejvíce kurzistů právě 

v internetovém prostředí. 65 % kurzistů hledá nabídky jazykových škol prostřednictvím 

vyhledávačů. V rámci hodnocení alternativ se z „offline prostředí“ projevuje nejsilnější vliv 

osobních referencí. Ty hrají největší roli jak při posuzování kvality jazykové školy, tak 
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při konečném rozhodnutí pro konkrétní jazykový kurz. Osobní doporučení jsou však v obou 

případech využívány jen cca 1/3 kurzistů.  

4.6.3 Shrnutí hlavních zjištění a doporučení pro jazykové školy 

Z výsledků vyplynulo, že významnou roli v celém rozhodovacím procesu hraje motiv 

ke studiu. Motiv je stimul, proč kurzista začne vyhledávat služeb jazykových agentur. Ve 

větší míře působí vnitřní stimuly (vlastní zájem o jazyk a domluvit se v zahraničí) než vnější 

stimuly (například potřeba jazyka v současném zaměstnání). Pro vnitřní stimuly nebylo 

nalezeno tolik vlivů socio-demografických znaků jako pro vnější stimuly. Vnější stimuly tedy 

působí na specifičtější skupiny kurzistů.  

Motivy úzce souvisí s očekávaným přínosem kurzu. Více než 85 % respondentů 

studuje s cílem zlepšit se v ústním projevu. Zahrnutím vyššího podílu konverzační složky 

v kurzu tak může jazyková škola zvýšit atraktivitu kurzu pro největší část potenciálních 

zákazníků. Nabízí-li jazyková škola kurzy zaměstnancům firem, měla by v kurzech posílit 

psaný projev. Kurzy cílené na studenty, resp. lidi připravující se na budoucí zaměstnání, by 

měly být zakončeny získáním certifikátu. Z doporučení vyplývá, že by jazyková škola měla 

přizpůsobit nabídku kurzů pro jednotlivé cílové skupiny a nenabízet pouze jeden obecný 

produkt. Doporučuje se motivů a očekávání využít v marketingové komunikaci jako jednoho 

ze stěžejních obsahů.   

Nejdůležitější faktor při výběru kurzu a jazykové školy je kvalita. Ta je posuzována na 

základě osobních referencí, cenové úrovně nabízených služeb a rozsahu nabídky. Kvalitu 

podle ceny soudí hlavně vyšší věkové skupiny (56 a více let) a ekonomicky neaktivní. Rozsah 

nabídky je pak podstatný zejména pro zaměstnance, s vyšším než SŠ vzděláním. Mezi 

nejdůležitější kritéria při rozhodování o jazykovém kurzu patří i čas a den konání, lektoři 

s důrazem na zkušenosti a odbornost a také obsah (typ) kurzu. Z výsledků vyplynulo, že ženy 

dávají výše uvedeným kritériím významně větší váhu než muži. S věkem respondentů roste 

důležitost studijních materiálů využívaných při výuce a naopak čím jsou respondenti mladší, 

tím větší důraz kladou na recenze a hodnocení jazykové školy na internetu. 

Z výsledků vyplynulo, že potenciální zákazníci využívají čím dál více zdrojů 

informací před učiněním konečného rozhodnutí. Pro jazykové školy to znamená nárůst 

investic do marketingové komunikace. K zjištění možných nabídek jazykových škol využívá 

více než 94 % respondentů vyhledávač. V České republice je nejvyužívanější google.cz 

a seznam.cz. Pro jazykové školy je podstatné umístit se na předních pozicích po zadání 

klíčových slov souvisejících s hledáním nabídek studia cizích jazyků. Na přední pozice ve 
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vyhledávání se jazyková škola může dostat buď prostřednictvím PPC reklamy (AdWords, 

Sklik) nebo vhodnou SEO optimalizací. Vhodné je tedy investovat finanční prostředky do 

optimalizace a reklamních PPC kampaní minimálně v době zvýšeného zájmu o kurzy. 

47 % respondentů uvedlo jako zdroj informací o možných nabídkách jazykových škol 

osobní reference. Velmi podstatné je pravidelně měřit spokojenost zákazníků s výukou. 

Zaměří-li se jazyková škola na to, aby byli kurzisté opravdu spokojeni, investuje do jednoho 

z klíčových zdrojů informací pro potenciální zákazníky. Působí zde tedy synergický efekt. 

Jednou získaný a spokojený zákazník se do určité míry může jazykové škole „vrátit“ 

v podobě nových zákazníků z řad jeho kolegů či známých. Jazykové školy by tuto skutečnost 

mohly využít pro nastavení svých věrnostních programů a odměňovat své zákazníky za 

každého nově přivedeného zákazníka.  

80 % respondentů srovnává nabídky jazykových škol na webových stránkách. Web je 

tedy pro jazykovou školu nutností a je třeba jej pravidelně aktualizovat. Stále však existují 

skupiny zákazníků, které preferují tištěné materiály. Velmi podstatné jsou tištěné katalogy 

a brožury pro ekonomicky neaktivní a OSVČ a míra jejich využití roste s věkem zákazníků. 

Při cílení na tyto skupiny je vhodné investovat do tištěné formy nabídky jazykových kurzů.  

Patří-li k hlavní cílové skupině zákazníků spíše mladší generace a studenti, je třeba 

investovat čas a peníze do správy profilů jazykové školy na sociálních sítích a aktuality 

a zkušenosti s výukou komunikovat právě tam.  

Protikladem využití sociálních sítí jako zdroje informací je návštěva v jazykové škole. 

Míra jejího využití roste s věkem kurzistů. Častěji k ní inklinují také zaměstnanci. Kontaktní 

personál v jazykové škole by měl být proškolen pro nabízení kurzů určených zejména těmto 

cílovým skupinám.  

Nejvyužívanější formou nákupu kurzu je osobně v jazykové škole (47 %). 27 % 

kurzistů využilo objednávku přes internet. Jako hlavní nevýhody objednávky kurzu přes 

internet uváděli respondenti absenci osobního kontaktu, nemožnost prohlídky a absenci 

správných informací na webových stránkách.  

Jazykovým školám je doporučeno, aby bylo z webových stránek patrné, že jsou 

pravidelně aktualizovány. U novinek uvádět datum, stahovat neaktuální nabídky kurzů, nebo 

uvádět, jaká je naplněnost kurzů a kolik volných míst aktuálně nabízí. Důležité je také na 

webu v dostatečné míře přiblížit prostředí výuky. Může se jednat o fotografie učeben, kurzistů 

na výuce, lektorů, využívaných technologií apod. Vhodná by byla i forma videoukázky přímo 

z výuky. Podstatné je také celý objednávkoý proces udělat velmi transparentní, včetně využití 

nezbytných zabezpečovacích prvků (např. https při přesměrování na platební bránu při online 
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platbě kreditní kartou). Nakupující by měl vědět, jak bude celá objednávka probíhat, jaké 

údaje musí uvést, včetně zdůvodnění jejich zadání. V každém kroku objednávky musí 

zákazník vědět, co se stane v kroku následujícím. Na konci objednávky je nutné návštěvníka 

ujistit, že prošel celým procesem úspěšně, a zároveň jasně definovat, jaké další kroky je třeba 

učinit před nastoupením do kurzu.   

Realizace uvedených návrhů je důležitá jednak proto, aby skupina potenciálních 

zákazníků, u kterých hrají podstatnou roli informace na webu, s větší pravděpodobností 

dokončila (online) nákup (jak vyplývá ze závěrů logistické regrese). A jednak tím může 

u nedůvěřivých zákazníků eliminovat spatřovanou nevýhodu objednávky přes internet, a tím 

opět zvýšit pravděpodobnost (online) objednávky. 

Nevýhodou online objednávky může být volba špatné jazykové úrovně nebo zaměření 

kurzu a s tím pak související nespokojenost v kurzu. Z výsledků dotazníkového šetření však 

vyplynulo, že toto platí pro telefonické objednávky. Jazykovým školám se proto doporučuje 

proškolit personál pro telefonický prodej kurzů zejména se zaměřením na zařazení zákazníka 

do správného kurzu s odpovídající jazykovou úrovní. Je vhodné zákazníka využívajícího 

telefonickou objednávku ještě před první hodinou otestovat na základě jazykového testu. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že nejpreferovanějšími způsoby úhrady 

kurzovného jsou internetové bankovnictví (58 %) a platba hotově v jazykové škole (29 %). 

V součtu preferuje více než 64 % respondentů jednu z online forem úhrady. Zde je tedy silný 

vliv internetu na formu úhrady kurzovného jako součást nákupu.  

Naopak velmi slabý vliv internetu se projevuje v poslední fázi rozhodovacího procesu, 

kterou je předávání zkušeností s jazykovou školou a kurzem. Pro 92 % respondentů je 

nejvyužívanějším způsobem osobní a telefonická forma předávání zkušeností. Za účelem 

předávání zkušeností využívá 7 % respondentů sociální sítě. Jedná se o mladé lidi ve věku 15 

– 25 let, kteří tráví na internetu 7 a více hodin denně. Tato skupina pak využívá osobní formy 

komunikace k předávání zkušeností v mnohem menší míře.  

Z výsledků provedených analýz vyplývá, že existují určité fáze rozhodovacího 

procesu, které se již více uskutečňují v online prostředí (například platba za kurz) a které 

naopak stále probíhají zejména v offline prostředí (předávání zkušeností s kurzem).     
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5 Predikce online nákupu kurzu 

Tato kapitola navazuje na čtvrtou fázi celého rozhodovacího procesu, kterou je nákup. 

V předchozí kapitole byl analyzován celý nákupní proces, nyní je přistoupeno k tvorbě 

regresních modelů. Cílem tvorby regresních modelů je hlavně vyjádřit sílu vlivu vstupních 

proměnných na formu nákupu jazykového kurzu, resp. analyzovat příčinné závislosti. 

Při tvorbě regresních modelů se v této části dizertační práce vychází z dat 

shromážděných dotazníkovým šetřením. Jedná se o stejný zdroj, ze kterého vychází čtvrtá 

kapitola popisující rozhodovací proces. 

Pro účel sestavení logistického regresního modelu byla závisle proměnná – forma 

nákupu jazykového kurzu – transformována do binární proměnné, kde 0 znamená, že 

zákazník nakoupil offline způsobem (osobně, telefonicky), a 1, že nakoupil online (přes web, 

emailem, sociálními sítěmi). Při tvorbě modelů bylo využito vždy více přístupů jak k volbě 

metody přidávání proměnných do modelu, tak k volbě referenční kategorie či hodnotě cut-off. 

Při hodnocení se vycházelo z hodnot Hosmer-Lemeshowovy statistiky, procenta 

správného zařazení a logické interpretovatelnosti zjištěných výsledků.  

5.1.1 Predikce online nákupu ze znaků zákazníků 

V první fázi bylo přistoupeno k nalezení vhodného logistického regresního modelu, 

který by dokázal kvantifikovat vliv znaků nakupujících na formu nákupu kurzu. Při tvorbě 

vstupovaly do modelu tyto nezávislé proměnné: pohlaví, věk, vzdělání a povolání 

respondentů, průměrný denní čas strávený na internetu (jako ordinální proměnná) a využívání 

sociálních sítí. Závislou proměnnou byla forma nákupu. Model, který by formu nákupu na 

základě znaků respondentů predikoval nejlépe, je popsán dále. 

Při sestavování nejvhodnějšího modelu byla využita metoda enter, referenční 

kategorie byla stanovena metodou first. Pracovalo se s hodnotou cut-off (použita byla prahová 

hodnota 0,4, aby byla zvýšena predikce modelu pro nákup online nad hranici 50 % správného 

zařazení). Spočítána byla také Hosmer-Lemeshowova statistika pro odhady 

pravděpodobnosti, že vysvětlovaná proměnná nabude hodnoty 1.  

Do výsledného modelu vstupuje jako nezávislá proměnná povolání, vzdělání 

(rozděleno na max. SŠ a SŠ a více) a průměrný denní čas strávený na internetu. Výsledky 

regresní analýzy viz Příloha č. 5, Tab. 1 – 12. 

5.1 Predikce online nákupu z dat dotazníkového šetření 
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Dle Hosmer-Lemeshowovy statistiky blížící se jedné (0,999) je předpovědní hodnota 

modelu velmi vysoká. Celková úspěšnost modelu je 57 %. Sestrojený model lépe odhaduje 

zařazení k online nákupu (59 %) než k offline (55,4 %). Jako statisticky významná nezávislá 

proměnná vyšlo vzdělání a průměrný denní čas strávený na internetu.  

Na základě poměru šancí je možné konstatovat, že dosáhne-li nakupující vyššího než 

středoškolského vzdělání, je pravděpodobnost nákupu online 1,688 krát vyšší než pro kurzistu 

s maximálně středoškolským vzděláním. S 95% pravděpodobností pak tento poměr šancí 

nabývá hodnot v intervalu <1,116; 2,455>.  

Pravděpodobnost nákupu online je až 8,192 krát vyšší pro lidi, kteří tráví na internetu 

7 a více hodin než pro ty, kteří na internetu čas netráví vůbec. Poměr šancí pak s 95% 

pravděpodobností nabývá hodnot v intervalu <1,609; 41,711>, což je poměrně velký rozptyl. 

Toto zjištění je však logické. 

Výslednou rovnici pro odhad pravděpodobnosti (π), že zákazník nakoupí online, lze na 

základě logistické regresní analýzy spočítat podle vztahu: 

))4(int__103,2)1(523,0842,1(

))4(int__103,2)1(523,0842,1(

1 erntunaČasVzdelani

ernetunaČasVzdelani

e
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 (5.1), 

kde Vzdelani(1) představuje vyšší než SŠ vzdělání, 

Čas_na_internetu(4) znamená 7 a více hodin.  

Výsledná hodnota pravděpodobnosti se porovnává s prahovou hodnotou 0,40. Je-li 

spočtená pravděpodobnost větší než 0,4, pak kurzista nakoupí spíše online. 

Logistická regresní rovnice pak má tvar: 

 )4(int__103,2)1(523,0842,1
1

ln ernetunaČasVzdelani 




          (5.2).
 

 

5.1.2 Predikce online nákupu z chování zákazníků  

Druhý sestavovaný regresní model má vysvětlit chování zákazníků, resp. statisticky 

významné fáze ovlivňující formu nákupu. Do modelu byly jako nezávislé proměnné 

zahrnovány všechny proměnné analyzované v kapitole 4 dizertační práce, vyjma 

identifikačních faktorů z kapitoly 5.1.1 a formy nákupu, která představuje proměnnou 

závislou. Využity byly také faktory vytvořené pomocí faktorové analýzy v kapitole 4. Model, 

který by formu nákupu na základě chování predikoval nejlépe, je popsán dále.  



 

123 

 

Při sestavování nejvhodnějšího modelu byla využita metoda enter, referenční 

kategorie byla stanovena metodou first. Pracovalo se s hodnotou cut-off (použita byla prahová 

hodnota 0,4, aby byla zvýšena predikce modelu pro nákup online nad hranici 50 % správného 

zařazení). Spočítána byla také Hosmer-Lemeshowova statistika pro odhady 

pravděpodobnosti, že vysvětlovaná proměnná nabude hodnoty 1.  

Do výsledného modelu vstupují jako nezávislé proměnné: 

 zdroje informací využívané při hledání možných nabídek jazykových škol 

(otázka 3 z dotazníku),  

 faktory využívané při rozhodování o volbě jazykové školy a kurzu (otázka 4 

z dotazníku; jako nominální – využil nebo nevyužil dané kritérium),  

 3 nově vzniklé faktory důležitosti kritérií výběru kurzu a jazykové školy 

z faktorové analýzy (otázka 5 z dotazníku), 

 hlavní faktor ovlivňující konečné rozhodnutí studovat daný kurz (otázka 8 

z dotazníku),  

 preferovaná forma komunikace s jazykovou školou (otázka 9 z dotazníku). 

Výsledky regresní analýzy viz Příloha č. 5, Tab. 13 – 24. Také případě tohoto modelu 

je jeho předpovědní hodnota poměrně vysoká (Hosmer-Lemeshowova statistika je rovna 

0,868. Celková úspěšnost modelu je 62,4 %. Model lépe odhaduje zařazení k online nákupu 

(68,9 %) než k offline (57,6 %).  

Sestavený model dokáže predikovat formu nákupu kurzu podle rozhodujícího faktoru 

výběru jazykové školy a kurzu ke studiu cizího jazyka a formu preferované komunikace 

s jazykovou školou. Je 1,788 krát větší pravděpodobnost, že si kurzista nakoupí kurz online, 

když jsou pro něj pro výběr konkrétního kurzu a jazykové školy rozhodující informace 

uvedené na internetu, než když dá při svém konečném rozhodnutí na osobní doporučení 

známého. Poměr šancí nabývá s 95% pravděpodobností hodnot v intervalu <1,136; 2,816>. 

Preferuje-li kurzista osobní návštěvu v jazykové škole pro zjištění potřebných 

informací, je šance, že nakoupí online 0,589 krát vyšší než offline. V konečném důsledku 

hodnota menší než 1 znamená, že je menší šance nákupu online při využití osobní návštěvy. 

S 95% pravděpodobností je tento poměr šancí v intervalu <0,377; 0,920>, vždy nižší než 1.  

Dává-li kurzista přednost emailové formě komunikace pro zjištění potřebných 

informací, roste jeho šance pro nákup online 1,943 krát, než když danou formu nevyužije. 

S 95% pravděpodobností nabývá tento poměr šancí hodnot z intervalu <1,261; 2,993>.  



 

124 

 

Výslednou rovnici pro odhad pravděpodobnosti (π), že zákazník nakoupí online, lze na 

základě logistické regresní analýzy spočítat podle: 

))1(_3.9664,0)1(1.9530,0)3(__8581,0(

))1(_3.9664,0)1(1.9530,0)3(__8581,0(

1 emailemosobněfaktoríRozhodujíc

emailemosobněfaktoríRozhodujíc

e

e







    (5.3), 

kde 8_Rozhodující_faktor(3) znamená, že rozhodující pro výběr kurzu jsou informace 

uváděné na internetu, 

9.1_osobně(1) znamená, že kurzista preferuje osobní formu komunikace s jazykovou 

školou, 

9.3_emailem(1) znamená, že kurzista preferuje emailovou formu komunikace 

s jazykovou školou. 

Výsledná hodnota pravděpodobnosti se porovnává s prahovou hodnotou 0,40. Je-li 

spočtená pravděpodobnost větší než 0,4, pak kurzista nakoupí spíše online. 

Logistická regresní rovnice pak má tvar: 

)1(_3.9664,0)1(1.9530,0)3(__8581,0
1

ln emailemosobněfaktoríRozhodujíc 




 (5.4). 

 

5.1.3 Predikce online nákupu ze znaků i chování zákazníků 

Třetí logistický regresní model byl sestrojen jak ze znaků respondentů, tak z chování. 

Jedná se o snahu pochopit online nákup komplexněji. Při sestavování nejvhodnějšího modelu 

byla využita metoda enter, referenční kategorie byla stanovena metodou first. Pracovalo se 

s hodnotou cut-off (použita byla prahová hodnota 0,4, aby byla zvýšena predikce modelu pro 

nákup online nad hranici 50 % správného zařazení). Spočítána byla také Hosmer-

Lemeshowova statistika pro odhady pravděpodobnosti, že vysvětlovaná proměnná nabude 

hodnoty 1.  

Výsledky třetího modelu viz Příloha č. 5, Tab. 25 – 36. Hodnota Hosmer-

Lemeshowovy statistiky u třetího modelu poklesla, a tím se snížil odhad pravděpodobnosti, že 

vysvětlovaná proměnná nabude hodnoty 1. Celková úspěšnost modelu je 63,3 %. Model opět 

lépe vysvětluje nákup online (73,3 %) než offline (55,6 %). Ve všech třech modelech je lepší 

predikce nákupu online než offline daná využitím prahové hodnoty 0,4.  

Nákup online je ovlivněn dohromady stejnými faktory jako v předchozích dvou 

modelech (viz kapitoly 5.1.1 a 5.1.2), jedná se o: 

 hlavní faktor ovlivňující konečné rozhodnutí studovat daný kurz (otázka 8 

z dotazníku),  
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 preferovaná forma komunikace s jazykovou školou (otázka 9 z dotazníku), 

 průměrný denní čas strávený na internetu, 

 vzdělání. 

Při modelu zohledňujícím všechny uvedené faktory se však změnila hodnota poměru 

šancí. Uvažují-li se všechny zkoumané proměnné v modelu najednou, je 1,459 krát větší 

šance, že online nakoupí lidé s vyšším než středoškolským vzděláním než s maximálně 

středoškolským vzděláním. Tato hodnota je s 95% pravděpodobností v intervalu <1,047; 

2,033>. Oproti modelu bez všech proměnných (poměr šancí 1,688) je tato hodnota nižší.  

S časem stráveným na internetu roste pravděpodobnost nákupu kurzu online. S každou 

hodinou strávenou denně na internetu (průměrně) je pravděpodobnost nákupu kurzu online 

1,093 krát vyšší. Tato hodnota se pohybuje s 95% pravděpodobností v intervalu <1,047; 

2,033>.  

Pravděpodobnost, že si kurzista nakoupí kurz online, když jsou pro něj pro výběr 

konkrétního kurzu a jazykové školy rozhodující informace uvedené na internetu, je 1,860 krát 

vyšší, než když dá při svém konečném rozhodnutí na osobní doporučení známého. Poměr 

šancí nabývá s 95% pravděpodobností hodnot v intervalu <1,245; 2,776>. U tohoto kritéria 

zařazením do celkového modelu pravděpodobnost vzrostla, v předchozím modelu byl poměr 

šancí 1,788. 

Preferuje-li kurzista osobní návštěvu v jazykové škole pro zjištění potřebných 

informací, šance pro nákup online je menší 0,588 krát než když danou formu zjištění 

nevyužije. Hodnota poměru šancí je téměř shodná s předchozím modelem (0,589). V tomto 

případě poměr šancí nabývá s 95% pravděpodobností hodnot v intervalu <0,308; 0,910>, opět 

vždy nižší než 1. 

Dává-li kurzista přednost získání potřebných informací emailem, roste šance nákupu 

kurzu online 1,884 krát, než když danou formu nevyužije. S 95% pravděpodobností nabývá 

poměr šancí hodnot z intervalu <1,231; 2,884>. Oproti předchozímu modelu poměr šancí 

nepatrně klesl (1,943).  

Výslednou rovnici pro odhad pravděpodobnosti (π), že zákazník nakoupí online, lze na 

základě logistické regresní analýzy spočítat podle: 

))1(378,0int__089,0)1(_3.9633,0)1(1.9530,0)3(__8620,0096,1(
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    (5.5), 

kde 8_Rozhodující_faktor(3) znamená, že rozhodující pro výběr kurzu jsou informace 

uváděné na internetu, 
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9.1_osobně(1) znamená, že kurzista preferuje osobní formu komunikace s jazykovou 

školou, 

9.3_emailem(1) znamená, že kurzista preferuje emailovou formu komunikace 

s jazykovou školou, 

Čas_na_internetu je průměrný počet hodin strávených na internetu, 

Vzdelani(1) je vyšší než SŠ vzdělání. 

Výsledná hodnota pravděpodobnosti se porovnává s prahovou hodnotou 0,40. Je-li 

spočtená pravděpodobnost větší než 0,4, pak kurzista nakoupí spíše online. 

Logistická regresní rovnice pak má tvar: 




)1(1.9530,0)3(__8620,0096,1
1

ln osobněfaktoríRozhodujíc



 

)1(378,0int__089,0)1(_3.9633,0 VzdelaniernetunaČasemailem   

 (5.6). 

 

5.1.4 Srovnání ROC křivek jednotlivých regresních modelů 

Pro všechny tři výše popsané regresní modely byly sestaveny ROC křivky. Dávají 

lepší představu o predikčních schopnostech modelu. ROC křivky viz Obr. 5.1 až Obr. 5.3.   

Obr. 5.1: ROC křivka pro predikci nákupu online ze znaků zákazníků 
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Obr. 5.2: ROC křivka pro predikci nákupu online z chování 

 

Obr. 5.3: ROC křivka pro predikci nákupu online ze znaků respondentů i chování 

 

Srovnáním ROC křivek z Obr. 5.1 a 5.2, lze vypozorovat, že model vycházející 

z chování lépe predikuje online nákup, než model vycházející ze znaků respondentů. 

Srovnáním všech tří křivek lze konstatovat, že celkově nejlepší predikční schopnost má model 

vycházející z chování zákazníků. Křivka ROC zaujímá větší plochu nad diagonálou. 
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V této části tvorby regresních modelů sloužících k predikci nákup jazykového kurzu 

online se vychází z dat o skutečných zákaznících poskytnutých v součinnosti se soukromým 

sektorem (popis dat viz kapitola 3.3.2). Data byla sesbírána za delší časový úsek a k dispozici 

je celkem čtyři tisíce záznamů. 

Před tvorbou samotných modelů se nejdříve zkoumá vztah mezi jednotlivými znaky 

zákazníků a formou nákupu. Poté je se statisticky významnými proměnnými pracováno při 

sestavení regresních modelů. S ohledem na typ dat je využita logistická regresní analýza. 

Očekává se, že modely sestavené z tohoto zdroje dat by mohly lépe predikovat vliv socio-

demografických znaků zákazníků na online nákup kurzů než model vytvořený z dat 

dotazníkového šetření.  

5.2.1 Analýza vztahů mezi znaky zákazníků a formou nákupu 

Pro analýzu vztahů mezi zkoumanými znaky zákazníků (pohlaví, vzdělání a tzv. status 

zákazníka – nový, vracející se) je využit Chí-kvadrát test s analýzou kontingenčních tabulek 

s adj. rezidui. Všechna data splňují podmínky pro využití Chí-kvadrát testu. Hodnoty Chí-

kvadrát testu jsou shrnuty v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Hodnoty Chí-kvadrát testu pro statisticky významné vztahy mezi formou nákupu 

a socio-demografickými znaky zákazníků 

 Hodnota Pearsonova Chí-kvadrát testu Asymp Sig. (2-sided) 

Pohlaví 5,190a 0,023 

Vzdělání 39,610b 0,000 

Statut zákazníka 

(nový/vracející se) 

51,735c 0,000 

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 805,96. 
b. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,36. 
c. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 534,00. 

 

Z výsledku z Tab. 5.1 lze konstatovat, že existuje statisticky významný vztah mezi 

pohlavím, vzděláním a statutem zákazníka (nový/vracející se) a zvolenou formou nákupu 

jazykového kurzu. Výsledky potvrzují závěry ze studie autorů Crespo a del Bosque (2010), a 

sice že pohlaví i vzdělání jsou faktory, které mají souvislost s online nakupováním. Na 

základě adj. reziduí a poměrů šancí je odvozeno, jak se zjištěné vztahy projevují. U vzdělání 

nebylo s ohledem na charakter proměnné poměr šancí stanovit.  

Z výsledků vyplynulo, že muži více inklinují k nákupu kurzu offline než ženy. To 

dokazuje i hodnota poměru šancí pro muže (pro nákup offline/online) 1,126 (95% interval 

5.2 Predikce online nákupu z interních prodejních dat  
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spolehlivosti je mezi 1,017 a 1,248), zatímco hodnota poměru šancí pro ženy (pro nákup 

offline/online) je 0,830 (95% interval spolehlivosti je mezi 0,923 a 0,994). 

Online formu nákupu využívají spíše zákazníci s vyšším vzděláním (Bc. a Mgr.), 

zatímco zákazníci s maximálně SŠ vzděláním upřednostňují spíše nákup offline. Vztah mezi 

statutem zákazníka (zda se jedná o nového či vracejícího se zákazníka) a formou nákupu 

kurzu se projevuje podle předpokladů. Vracející se zákazníci upřednostňují více nákup offline 

než zákazníci noví. I hodnota poměru šancí pro nové zákazníky (pro nákup offline/online) 

0,083 (95% interval spolehlivosti je mezi 0,788 a 0,874) dokazuje, že noví zákazníci nakupují 

kurzy častěji online než zákazníci vracející se, pro které byl spočítán poměr šancí (pro nákup 

offline/online) ve výši 1,320 (95% interval spolehlivosti je mezi 1,223 a 1,424). 

Závěry ze studie autorů Crespo a del Bosque (2010) předpokládají neexistenci vztahu 

věku zákazníka na formu nákupu. V tomto případě bude ověřováno, zda je závěr platný i pro 

oblast nákupu jazykových kurzů. Pro analýzu byl z důvodů nesplnění podmínek pro použití 

testu ANOVA a s ohledem na testované proměnné využit T-Test pro nezávislé skupiny. 

Výsledek testu je v Tab. 5.3.  

 

Tab. 5.2: Výsledek T-Testu pro nezávislé skupiny pro testování vztahů mezi věkem zákazníka 

a nákupem online 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig.  

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Věk 

zákazníka 

při 

nákupu 

Equal 

variances 

assumed 

87,159 0,000 4,118 4 034 0,000 1,429 0,347 0,749 2,109 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

4,112 3 869,599 0,000 1,429 0,347 0,748 2,110 

 

Výsledek Levenova Testu pro rozptyly vypovídá o nerovnosti rozptylů mezi 

jednotlivými skupinami zákazníků (tedy mezi těmi, kteří nakupují jazykový kurz online 

a offline) a určuje i výsledek testu o (ne)rovnosti průměrů, který je na druhém řádku (Equal 

variances not assumed, Sig. (2-tailed)). Střední hodnoty se na 5% (i 1%) hladině významnosti 

nerovnají, a tedy mezi věkem zákazníka a formou nákupu jazykového kurzu existuje 

statisticky významný vztah. Závěry ze studie Crespa a del Bosqueho (2010) se v tomto 
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případě nepotvrdily. Vztah mezi věkem a formou nákupu kurzu se pak projevuje tak, že starší 

zákazníci spíše nakoupí offline, zatím co mladší zákazníci online. 

5.2.2 Predikce online nákupu ze znaků zákazníků 

Pro tvorbu predikčního modelu je využita logistická regresní analýza. Závislou 

proměnnou představuje dichotomická proměnná - forma nákupu jazykového kurzu (1 = 

online, 0 = offline). Nezávislými proměnnými vstupujícími do modelu pak jsou pohlaví, věk, 

vzdělání a statut zákazníka (nový/vracející se). Jedná se o proměnné nominální, ordinální 

i poměrové.  

Pro tvorbu regresního modelu bylo využito několik metod (Enter, Forward, 

Backward), různých přístupů k volbě referenční kategorie a hodnotě cut-off. Pro vzájemné 

porovnání vytvořených modelů byla využita klasifikační tabulka s přehledem procentní 

úspěšnosti správného zařazení závislé proměnné, Hosmer and Lemeshowův Test a hodnota 

R2. Nepodařilo se však sestavit model, který by vysvětloval více než 4 % rozptylu 

vysvětlované proměnné, což je velice nízké číslo pro další využití modelu. I procento 

správného zařazení nebylo dostatečně vysoké. Je-li vysoké v případě správného zařazení 

online, je nízké pro zařazení offline (a opačně). Tato skutečnost může být samozřejmě dána 

omezeným množstvím faktorů, které do modelu vstupují. Mohou existovat jiné proměnné, 

které mají vliv na formu nákupu služeb a budou zlepšovat vypovídací schopnost modelu. 

Tvorbou logistického modelu se nepodařilo lépe vysvětlit vzájemný vliv jednotlivých 

proměnných na formu nákupu kurzu, než jak bylo zjištěno v případě předchozích analýz. 

Při sestavování regresních modelů predikujících online nákup jazykového kurzu bylo 

přistoupeno k využití dvou zdrojů dat. Prvním byla data dotazníkového šetření, druhým 

interní data jazykové školy o zákaznících a provedených nákupech. Díky využití dat 

z dotazníkového šetření bylo možné do regresního modelu zapojit více nezávislých 

proměnných. Data z MIS jazykové školy jsou rozsáhlejší co do počtu zákazníků, ale obsahují 

pouze základní identifikační znaky zákazníků.  

Z provedených regresních analýz vyšlo najevo, že nelze sestavit model predikující 

online nákup kurzu z dat z MIS jazykové školy. Naopak byly sestaveny tři regresní modely 

vycházející z dat z dotazníkového šetření (viz kapitola 5.1.1 až 5.1.3).   

Z výše uvedeného modelování vlivu proměnných na formu nákupu jazykového kurzu 

lze vyvodit, že k predikci nákupu jazykového kurzu online je nejvhodnější použít logistický 

5.3 Shrnutí  
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regresní model zohledňující chování zákazníků (viz kapitola 5.1.2) nebo regresní model 

zohledňující jak chování, tak znaky zákazníků (viz kapitola 5.1.3).  

Z výsledků obou modelů lze konstatovat, že formu nákupu kurzu statisticky významně 

ovlivňuje vzdělání. Pokud je potenciální zákazník vyššího než středoškolského vzdělání, 

s větší pravděpodobností nakoupí online. Druhou významnou proměnnou je průměrný denní 

čas strávený na internetu. S časem stráveným na internetu roste pravděpodobnost nákupu 

kurzu online. Jako statisticky významné vyšlo i to, zda kurzista preferuje emailovou a osobní 

formu komunikace s jazykovou školou a zda hrají informace na webových stránkách jazykové 

školy význam při konečném výběru jazykového kurzu. Vytvořené regresní rovnice viz (5.4) a 

(5.6), odhady pravděpodobnosti (π), že zákazník nakoupí jazykový kurz online, viz (5.3) a 

(5.5). 

Regresní model zohledňující pouze znaky zákazníků (viz kaptiloa 5.1.1) nemá tak 

dobrou predikční schopnost jako výše uvedené modely.  

Všechny vytvořené modely mají svá omezení. Jednak získaná data pocházejí od 

zákazníků z Moravskoslezského kraje, chování v jiných krajích České republiky může být 

odlišné. Jednak byla data sesbírána s časovým odstupem (data jsou max. do roku 2012) 

a vzhledem k rychlosti vývoji nových technologií se může nákupní chování kurzistů 

s ohledem na online nákup měnit. Časový trend tedy regresní modely nepostihují. Do 

budoucna by bylo vhodné opakovat dotazníkové šetření a regresní modely znovu sestavit 

a porovnat, zda dochází ke změnám ve faktorech, které nákup jazykového kurzu na internetu 

ovlivní. 
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6 Webové stránky jako místo prodeje 

V předchozích analýzách bylo ověřeno internetové prostředí jako důležité při nákupu 

jazykového kurzu. V této kapitole jsou blíže hodnoceny vlivy jednotlivých prvků na webové 

stránce na online nákup jazykových kurzů. S faktory, které vychází jako statisticky významné, 

se dále pracuje při tvorbě regresních modelů. Jejich cílem je kvantifikovat vliv chování na 

webu na nákup jazykového kurzu online. 

Jako datová základna jsou využity údaje o chování na webu (kliky na jednotlivé prvky 

webu) doplněné o uskutečněné online nákupy (blíže viz popis dat v kapitole 3.3.3).  

Vzájemný vztah mezi chováním na webu zastoupené klikáním na jednotlivé prvky 

homepage a nákupem jazykového kurzu přes stejné webové stránky je vyhodnocen na základě 

Pearsonova korelačního koeficientu a jeho statistické významnosti. Hodnoty korelačních 

koeficientů a statisticky významné vztahy jsou v Tab. 6.1.  

Tab. 6.1: Hodnoty korelačních koeficientů mezi počtem online nákupů jazykových kurzů a kliků 

na jednotlivé prvky na homepage webu jazykové školy 
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Pearsonův 

korel. koefic. 
0,177** 0,743** 0,764** 0,766** 0,608** 0,571** 0,148* 0,416** 0,297** 

Sig. (2-tailed) 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 

N 284 284 284 284 284 284 284 284 284 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Z výsledků v Tab. 6.1 je možné konstatovat, že mezi zkoumanými proměnnými 

existuje statisticky významná symetrická závislost. U všech faktorů se pak vliv projevuje tzv. 

přímou úměrou, tj. roste-li jedna proměnná, roste i druhá a opačně. Nejsilněji se pak tento 

vztah projevuje v případě využití hlavního menu, katalogu kurzů a přihlášení do eshopu. Čím 

více byly návštěvníky využity tyto prvky na stránce, tím více rostl počet objednávek. 

Kromě souvislosti s online nákupem kurzů je vhodné se zaměřit i na to, zda využívání 

jednotlivých prvků na webu nemá souvislost i s charakteristikami nakupujících (pohlavím, 

věkem, vzděláním či statutem zákazníka). Přehled hodnot Pearsonových korelačních 

6.1 Analýza vztahů mezi chováním na webu a nákupem jazykového kurzu 
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koeficientů pro vztah mezi počtem nákupů u jednotlivých skupin zákazníků a počtem kliků na 

jednotlivé prvky na webu uvádí Tab. 6.2.  

Tab. 6.2: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro vlivy mezi počtem online nákupů 

jazykových kurzů pro jednotlivé skupiny zákazníků a počtem kliků na jednotlivé prvky na 

homepage webu jazykové školy 
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Počet online 

objednávek žen 
0,143*  0,728** 0,749** 0,732** 0,562** 0,543** 0,147* 0,411** 0,286** 

Počet online 

objednávek mužů 
0,216** 0,604** 0,620** 0,667** 0,575** 0,503** 0,117* 0,331** 0,253** 

Průměrný věk při 

objednávání 

online 

0,166** 0,406** 0,395** 0,382** 0,286** 0,359** 0,123* 0,361** 0,328** 

Počet online 

objednávek 

zákazníků s max. 

SŠ vzděláním 

0,182** 0,704** 0,722** 0,730** 0,578** 0,584** 0,136* 0,387** 0,288** 

Počet online 

objednávek 

zákazníků 

s vyšším než SŠ 

vzděláním 

0,159** 0,669** 0,672** 0,666** 0,536** 0,434** 0,141* 0,387** 0,257** 

Počet online 

objednávek 

nových zákazníků 

0,222** 0,718** 0,716** 0,712** 0,593** 0,550** 0,122* 0,428** 0,295** 

Počet online 

objednávek 

vracejících se 

zákazníků 

0,000 0,572** 0,642** 0,656** 0,447** 0,436** 0,167** 0,254** 0,208** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Hodnoty korelačních koeficientů se signifikancí nižší než 0,05 jsou v Tab. 6.2 

označeny jednou hvězdičkou (*) a nižší než 0,01 pak dvěma hvězdičkami (**). Zde je patrné, 

že síla závislosti zůstává v podobné výši pro všechny skupiny zákazníků, jako je tomu 

u celkových výsledků pro daný prvek na webu. Výjimku tvoří využívání fulltextového 

vyhledávání na webu u vracejících se zákazníků. Zde není prokázána symetrická závislost. 

Předpokládá se tedy, že vracející se zákazník již na webu přes fulltext nehledá, ale využívá 

více ostatní prvky, například katalog kurzů.  
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Pro tvorbu regresního modelu, který má co nejlépe vysvětlit vliv chování skutečných 

návštěvníků webu jazykové školy (zastoupené počtem kliků na jednotlivé prvky na webu) na 

online nákup jazykového kurzu, byla s ohledem na typ proměnných využita lineární regresní 

analýza. Ačkoliv není pro tuto analýzu splněna podmínka normálního rozdělení, je z důvodu 

většího počtu dat (tzv. zákona velkých čísel) využita. Rozložení nákupů kurzů nemůže mít 

normální rozdělení už z důvodu toho, že kurzy nebývají nakupovány nepřetržitě jako 

výrobky, ale sezónně v době před jejich zahájením. Jak je uvedeno v kapitole 3.3.3., jsou 

využita data za delší časové období, ve kterém se objevuje více trendů zvýšeného a téměř 

nulového zájmu o jazykové kurzy. 

Další podmínkou pro tvorbu modelu by měla být vzájemná nekorelovanost 

nezávislých proměnných. Tuto podmínku proměnné nesplňují. Je to ale dáno tím, že zde hraje 

roli „třetí“ proměnná, a tou je denní návštěvnost webu. Hodnoty Pearsonova korelačního 

koeficientu v Tab. 6.3 dokazují, že mezi návštěvností a proměnnými existuje pozitivní 

lineární závislost. S rostoucí návštěvností roste počet kliků a stejný vztah pak platí i pro počet 

online objednávek a návštěvnost. S rostoucí návštěvností roste počet objednávek. Tento vztah 

je však zcela logický. I přes toto zjištění dojde k využití lineární regresní analýzy a sestavení 

modelu, který by dokázal jednotlivé vlivy lépe vyčíslit. Hodnoty korelačních koeficientů se 

signifikancí nižší než 0,05 jsou v Tab. 6.3 označeny jednou hvězdičkou (*) a nižší než 0,01 

pak dvěma hvězdičkami (**). 

Tab. 6.3: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů pro vlivy mezi počtem návštěv webu 

a počtem kliků na jednotlivé prvky na homepage webu jazykové školy a počtem online 

objednávek 

  

fu
ll

te
x

to
v
é 

v
y

h
le

d
áv

án
í 

h
la

v
n
í 

m
en

u
 

k
at

al
o

g
 

k
u

rz
ů
 

v
y

h
le

d
at

 

k
u

rz
 

p
ři

h
lá

še
n
í 

d
o
 

es
h

o
p

u
 

k
o

n
ta

k
ty

 

d
o

p
o

ru
če

n
é 

k
u

rz
y
 

re
k

la
m

a 

n
o

v
in

k
y
 

P
o

če
t 

o
b

je
d

n
áv

ek
 

o
n

li
n

e 

Návštěvy 0,185** 0,883** 0,919** 0,897** 0,598** 0,640** 0,307** 0,502** 0,381** 0,798** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Metodou Stepwise byl s využitím metody nejmenších čtverců vytvořen lineární 

regresní model, který nejlépe vystihuje vlivy proměnných (počtu kliků na jednotlivé prvky na 

webu) na počet uskutečněných online objednávek.  

6.2 Predikce online nákupu z chování na webu 
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Výsledky výsledného modelu jsou v Příloze č. 6, Tab. 1 – 5. Koeficient determinace 

(R2) je 0,674. Model tedy dokáže vysvětlit více 67 % rozptylu vysvětlované proměnné na 

základě nezávislých proměnných vstupujících do modelu. Těchto 67 % dokáže vysvětlit pět (z 

devíti) zkoumaných nezávislých proměnných, které vyšly jako statisticky významné. Hodnoty 

koeficientů pro proměnné, hodnotu konstanty, významnost koeficientů a 95% interval 

spolehlivosti pro nalezené koeficienty zobrazuje Tab. 6.4. 

Tab. 6.4: Výsledky regresního modelu (závislá proměnná = počet objednávek online) 

 Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for β 

β 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Konstanta -1,548 0,261  -5,936 0,000 -2,061 -1,035 

Vyhledat kurz 0,019 0,004 0,306 4,245 0,000 0,010 0,028 

Hlavní menu 0,014 0,006 0,182 2,597 0,010 0,004 0,025 

Přihlášení do eshopu 0,041 0,010 0,186 4,258 0,000 0,022 0,060 

Katalog kurzů 0,051 0,015 0,268 3,318 0,001 0,021 0,081 

Doporučené kurzy -0,158 0,060 -0,095 -2,654 0,008 -0,276 -0,041 

Do modelu tak nakonec nebyly zahrnuty 4 proměnné, a to reklama, kontakty, 

fulltextové vyhledávání a novinky, které vyšly jako statisticky nevýznamné. Tvorbou modelu 

bylo možné porovnat vzájemné působení proměnných na online nákup jazykového kurzu. Pro 

všechny koeficienty β byly spočítány i 95% intervaly spolehlivosti, které udávají rozpětí pro 

koeficient β. S 95% pravděpodobností bude tedy tento koeficient v daném intervalu. 

Z výsledků v Tab. 6.4 je patrné, že používání vyhledávání kurzu, hlavního menu, 

přihlášení do eshopu a katalogu kurzů na webu má pozitivní vliv na online nákup kurzů, 

ačkoliv je tento vliv velice slabý. Největší pozitivní vliv má katalog kurzů, pět ze sta kliknutí 

na katalog kurzu dovede návštěvníka k objednávce. Tato hodnota však není příliš vysoká. 

S 95% pravděpodobností nakoupí dva až osm z těch, co na katalog kurzů kliknou. 

Doporučené kurzy naopak online prodej kurzů ovlivňují negativně a pravděpodobně 

jejich využití návštěvníky nedovede ke konečnému nákupu kurzu.  

Výsledná rovnice vícenásobné lineární regrese má tvar: 

43221 158,0051,0041,0014,0019,0548,1 XXXXXY   (6.1), 

kde Y je nákup kurzu online přes webové stránky, 

X1 je kliknutí vyhledat kurz, 

X2 je kliknutí na hlavní menu, 

X3 je kliknutí na přihlášení do eshopu, 
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X4 je kliknutí na katalog kurzů, 

X5 je kliknutí na doporučené kurzy. 

Blíže bylo zjišťováno, jestli se model modifikuje na základě znaků nakupujících, tj. 

podle pohlaví, vzdělání a statutu (nový/vracející se). K tomu byly využity počty online 

objednávek, které učinily jednotlivé skupiny. Tyto počty byly obměňující se závisle 

proměnnou. Nezávislými proměnnými bylo opět počet kliků na devět prvků na stránce. Pro 

sestavení vícenásobného lineárního regresního modelu byla využita metoda nejmenších 

čtverců a metoda Stepwise. V Tab. 6.5 jsou uvedeny hodnoty koeficientů pro statisticky 

významné proměnné a R2 pro každý zkoumaný model. Je-li u příslušné proměnné prázdná 

buňka, znamená to, že pro daný model nebyla statisticky významná. Pro lepší srovnání 

s modelem základním jsou na konci tabulky uvedeny i hodnoty proměnných tohoto modelu. 

Tab. 6.5: Přehled výsledných hodnot koeficientů β pro statisticky významné proměnné v modelu 

a hodnota koeficientu determinace (R2) pro daný model 

Přehled závislých 

proměnných: 

Hodnoty koeficientů B pro statisticky významné nezávislé proměnné 

vstupující do modelu 
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Y1: Počet online 

objednávek žen   
 0,013 0,046 0,011 0,023  -0,114   -1,241 0,625 

Y2: Počet online 

objednávek mužů 
   0,008 0,019 0,057    -0,252 0,505 

Y3: Počet online 

objednávek zákazníků 

s max. SŠ vzděláním 

 0,008 0,025 0,011 0,027 0,149 -0,103   -0,835 0,619 

Y4: Počet online 

objednávek zákazníků 

s vyšším než SŠ 

vzděláním 

 0,007 0,015 0,005 0,014     -0,631 0,517 

Y5: Počet online 

objednávek nových 

zákazníků 

 0,016 0,033 0,011 0,035  -0,140   -1,021 0,610 

Y6: Počet online 

objednávek vracejících 

se zákazníků 

-0,098  0,018 0,008      -0,442 0,468 

Y: Počet online 

objednávek 
 0,014 0,051 0,019 0,041  -0,158   -1,548 0,674 

Označení proměnné: X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9   
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Údaje z Tab. 6.5 lze zapsat do podoby rovnic vícenásobné regresní analýzy. 

Dosazením kliků do rovnice je možné predikovat určitou pravděpodobnost nákupu online. 

Vícenásobné lineární regresní rovnice mají tvar: 

754321 114,0023,0011,0046,0013,0241,1 XXXXXY   (6.2), 

6542 057,0019,0008,0252,1 XXXY   (6.3), 

7654323 114,0149,0027,0011,0025,0008,0835,0 XXXXXXY    (6.4), 

54324 014,0005,0015,0007,0631,0 XXXXY   (6.5), 

754325 140,0035,0011,0033,0016,0021,1 XXXXXY   (6.6), 

4316 008,0018,0098,0442,0 XXXY   (6.7), 

kde Y1-6 a X1-7 odpovídá příslušným proměnným v Tab. 6.5. 

Při srovnání výsledků vícenásobných lineárních regresních modelů uvedených v Tab. 

6.5 lze vyčíst, že se v závislosti na jednotlivých zkoumaných znacích výsledky liší. V případě 

pohlaví se změny projevují tak, že pro modelování počtu online nákupů jazykových kurzů za 

den nejsou u mužů rozhodující počty kliků na homepage na katalog kurzů, doporučené kurzy 

a hlavní menu. Tyto proměnné však vyšly jako významné pro ženy. Naopak u mužů hraje 

navíc roli počet kliků na kontakty. Všechny ostatní proměnné (ne)ovlivňují ženy i muže do 

jisté míry podobně.  

Rozdíly vyšly i pro kategorii vzdělání. Lidé s maximálně SŠ vzděláním se 

prostřednictvím kontaktů pravděpodobněji dopracují k dokončení online nákupu jazykového 

kurzu, resp. na homepage pravděpodobněji začnou s jedním z těchto prvků na webu. Obě 

skupiny pak shodně využívají přihlášení do eshopu, hlavní menu, katalog kurzů a vyhledat 

kurz s pozitivním efektem na online nákup kurzů. Návštěvníky s max. SŠ vzděláním 

negativně ovlivňuje využití doporučených kurzů. 

Důležité je také zaměřit se na to, jak se liší chování na webu u zákazníků, kteří již 

u dané jazykové školy kurz navštěvovali, od těch, kteří zde nakupují kurz poprvé. Zatímco 

u vracejících se zákazníků negativně ovlivňuje dokončení online objednávky využití 

fulltextového vyhledávání (již rychle nenajdou to, co na webu očekávali), u nových zákazníků 

působí na online nákup jazykového kurzu pozitivně hlavní menu a přihlášení do eshopu 

a negativně prvek doporučené kurzy. Tento naposledy uvedený prvek webu působí negativně 

také na nákupy žen a lidí s max. SŠ vzděláním. Z toho vyplývá, že stažení tohoto prvku 

z webu může mít maximálně pozitivní účinky v tom, že návštěvníci nebudou doporučenými 
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kurzy rozptylováni a budou se moci soustředit na jiné prvky, které je mohou pravděpodobněji 

dovést k dokončení objednávky jazykového kurzu online. 

Naopak možnost vyhledat kurz měla pozitivní efekt pro všechny zkoumané skupiny 

nakupujících. Doporučuje se takové možnosti na homepage webu mít, protože zvyšují 

pravděpodobnost dokončení objednávky právě přes web. Také katalog kurzů má téměř 

u všech skupin zákazníků pozitivní přínos na nákup. Jedinou výjimku tvoří muži, u kterých se 

statisticky významná závislost neprojevila. 

Zjištěných výsledků může využít jazyková škola pro plánování layoutů svých 

webových stránek. Důležité je předem si definovat svoji cílovou skupinu. Té pak může lépe 

přizpůsobit i prvky na webu.  

Zjištěné výsledky, resp. regresní modely mají svá omezení. Ta vychází 

z analyzovaných prvků na webu a z jejich rozložení. Analýza provedená na jiném layoutu by 

mohla přinést jiné závěry. Vhodné by bylo zjištěné výsledky porovnat s daty z chování na 

webu s jinou strukturou layoutu.  
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7 Závěr 

Předmětem dizertační práce je poznání rozhodovacího procesu při nákupu jazykového 

kurzu a identifikace faktorů, které mají vliv na chování v jeho jednotlivých fázích. Za tímto 

účelem byla sesbírána data ze tří zdrojů. Prvním zdrojem byla data z dotazníkového šetření. 

Jeho obsahem byly otázky na nákupní rozhodovací proces u zákazníků jazykových škol. Další 

dva zdroje vycházely ze skutečného chování zákazníků jazykové školy. Jednalo se o interní 

data o zákaznících a údaje z pozorování reálného chování návštěvníků webu jazykové školy. 

Hlavním cílem dizertační práce bylo s využitím statistických metod identifikovat 

faktory ovlivňující chování spotřebitelů při výběru a nákupu jazykových kurzů zejména 

v prostředí internetu. Faktory mají povahu jak socio-demografických (pohlaví, věk, vzdělání, 

u některých i povolání), tak behaviorálních (motiv ke studiu cizího jazyka, průměrný čas 

strávený na internetu za den) znaků nakupujících.  

Prvním dílčím cílem bylo sestavit matematické modely (s využitím regresní analýzy), 

prostřednictvím kterých by bylo možné predikovat pravděpodobnost zejména online nákupu 

jazykové služby. 

Druhým dílčím cílem bylo na základě skutečného chování návštěvníků webových 

stránek pomocí statistických metod identifikovat, jak rozvržení prvků layoutu webu jazykové 

školy ovlivňuje nákup jazykových kurzů. Konkrétněji, které z jednotlivých částí layoutu webu 

měly nejpravděpodobnější vliv na nákup jazykového kurzu. 

Pro dosažení cílů dizertační práce byla získaná data podrobena analýze. Nejprve byla 

provedena analýza jednotlivých fází rozhodovacího procesu. Pro každou fázi byly popsány 

základní výsledky a následně s využitím statistických metod zjišťovány souvislosti se socio-

demografickými a behaviorálními znaky nakupujících. Významné vztahy byly pro 

přehlednost shrnuty do tabulek a diskutovány z hlediska jejich praktického využití pro 

jazykové školy. Na závěr této části byl proveden rozbor hlavních vlivů a popis míry přenesení 

každé fáze do online prostředí a nastíněna hlavní doporučení pro jayzkové školy. V dalším 

kroku byly sestavovány regresní modely sloužící k predikci nákupu jazykového kurzu online. 

Pro kvantifikaci vlivu významných proměnných byla využita logistická regresní analýza. 

Sestavené modely byly vzájemně porovnány a popsány.  

Z analýzy chování v jednotlivých fázích rozhodovacího procesu vyplynula hlavní 

zjištění. Motiv ke studiu se v celém procesu ukázal jako významnější než pohlaví zákazníků. 

Jazykové školy by měly svou nabídku a marketingovou komunikaci přizpůsobit účelu, za 
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kterým kurzisté do kurzu přicházejí. Dalším důležitým zjištěním je to, že zákazníci využívají 

stále více zdrojů informací před konečným rozhodnutím. Pro jazykové školy to znamená, že 

budou vynakládat stále více finančích prostředků a úsilí do marketingové komunikace, aby 

v tak silném konkurenčním prostředí uspěly. S ohledem na vysokou míru využívání 

internetových zdrojů je vhodné investovat do SEO optimalizace a PPC kampaní (zejména pak 

v době největšího zájmu o kurzy). Potenciální zákazníci dají na osobní doporučení svých 

známých a kolegů z práce. Proto je důležité měřit v kurzech spokojenost. Jen spokojení 

kurzisté mohou předat kladnou referenci svým známým a kurz doporučit.    

Stále větší význam dávají zejména mladší zákazníci hodnocení a recenzím na 

internetu. S tím souvisí i trend této generace ve využívání sociálních sítí a online aplikací pro 

komunikaci. Patří-li do cílové skupiny zákazníků mladší generace (zejména 15 – 25 let), měla 

by jazyková škola monitorovat názory a hodnocení svých zákazníků na internetu. A zároveň 

by měla své zákazníky k hodnocení vybízet a využívat je na svých webových stránkách 

a profilech na sociálních sítích.  

Z výsledků provedených analýz vyplývá, že existují určité fáze rozhodovacího 

procesu, které se již více uskutečňují v online prostředí (například platba za kurz) a které 

naopak stále probíhají zejména v offline prostředí (předávání zkušeností s kurzem).   

Na základě regresní analýzy dat z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že online nákup 

ovlivňuje vzdělání, průměrný denní čas strávený na internetu, preferovaná forma komunikace 

s jazykovou školou a důležitost informací na webových stránkách školy při konečném 

rozhodování o jazykovém kurzu. Z těchto faktorů byly sestavovány logistické regresní 

modely pro odhad pravděpodobnosti, že zákazník nakoupí online. Odhad pravděpodobnosti 

viz (5.5), tvar regresní rovnice (5.6). 

Z interních dat o zákaznících se nepořadilo vytvořit vhodný regresní model pro 

predikci online (offline) nákupu jazykového kurzu. Mohlo to být ovlivněno tím, že do modelu 

vstupovaly pouze tři nezávislé proměnné, a to pohlaví, vzdělání a statu zákazníka – 

nový/vracející se. Je tedy vhodnější predikovat formu nákupu kurzu z modelů vytvořených na 

základě dat z dotazníkového šetření, kdy bylo možné při tvorbě modelu přidat více 

nezávislých proměnných. 

  V poslední kapitole aplikační části práce byly analyzovány webové stránky jako 

místo prodeje jazykových kurzů. Kapitola byla rozdělena do dvou částí. V první části byly 

s využitím korelačních koeficientů stanoveny vztahy mezi použitými prvky webu a nákupem 

jazykového kurzu. Následně bylo přistoupeno k tvorbě regresních modelů, prostřednictvím 
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kterých byly vlivy matematicky vyjádřeny. Využita byla vícenásobná lineární regresní 

analýza. Výsledky regresních modelů byly popsány a vzájemně konfrontovány.  

Z části týkající se analýzy chování zákazníků na webu jazykové školy vyplývají 

doporučení pro jednotlivé prvky webového layoutu s ohledem na jejich vliv na nákup 

jazykové služby. Na základě stanovení vztahu mezi využitím daného prvku na homepage 

webu a nákupem jazykového kurzu bylo zjištěno, že využívání hlavního menu, katalogu 

kurzu, možnosti vyhledat kurz podle kritérií a přihlášení do eshopu a má pozitivní vliv na 

online objednávku kurzu. Je vhodné tyto prvky umístit na homepage webu. Naopak se 

nedoporučuje na homepage umístit doporučené kurzy (jako formu podpory prodeje). Až 16 

návštěvníků ze 100 využití tohoto prvku odvede od objednání kurzu přes internetové stránky. 

Prvky homepage webu jako reklama a novinky nemají na uskutečnění objednávky vliv. 

V tomto ohledu je na zvážení jazykové školy, nakolik je vhodné na homepage webu danými 

prvky „rušit“ návštěvníky od splnění jednoho z hlavních cílů – konverze, a nakolik je vhodné 

využít pouze prvky, které by zvýšili šanci na dokončení objednávky.  

Zjištěné výsledky mají však svá omezení, která jsou dána časovým (například data ze 

skutečného chování na webu jsou pouze za rok 2011) a geografickým vymezením 

(Moravskoslezský kraj) zkoumané problematiky. Bylo by vhodné šetření každoročně 

opakovat a zkoumat, zda se v čase zjištěné výsledky mění. Kromě Moravskoslezského kraje 

by bylo vhodné analyzovat a porovnávat nákupní chování i v dalších krajích České republiky. 

Do analýzy nebyly zahrnuty další znaky zákazníků, které by mohly také vysvětlovat (online) 

nákupní chování. Například profese či obor podnikání, úroveň jazykových znalostí, 

vzdělanostní úroveň v rodině apod. Pro ověření těchto vlivů by bylo třeba realizovat 

rozsáhlejší šetření, aby bylo zajištěno dostatečné množství respondentů v každé zkoumané 

skupině.  

Pro závěry z analýzy chování na webu by bylo vhodné získat data i z jiných layoutů 

webu a pozorovat a následně porovnat výsledky chování návštěvníků. Analýza provedená na 

jiném layoutu by mohla přinést jiné závěry. Pro tento účel by bylo vhodné využít i A/B či 

multivariantní testování prvků na webu. Díky tomu by bylo možné na datech ze skutečného 

chování vyvodit vliv zkoumaných prvků na webu na míru konverze. Závěry dizertační práce a 

zjištěné vztahy mohou být využity v praxi při prodeji nejen jazykových služeb, ale také při 

(online) prodeji služeb podobných, například vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a služeb 

předpokládajících určitou pravidelnou docházku při jejím poskytování a silnější konkurenci 

na straně nabídky dané služby. 
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Conclusions of the thesis 

The aim of this thesis was to use statistical methods to identify the factors influencing 

consumer behaviour when selecting and purchasing language courses; especially in the 

Internet environment. Partial goal was also to identify how the layout elements of a language 

school website can affect purchase of language courses.  

Three different sources of data were used for this purpose. The first two were based on 

real behaviour of the language school customers. Data from a questionnaire survey served as 

a third source. Content of the questionnaire provided certain knowledge of purchase decision 

making of the language school customers.  

Based on the analyses carried out by the use of statistical apparatus, factors 

influencing the purchase of language services were identified and mathematical models, 

through which it is possible to predict certain probability of purchase of given service online, 

were set (by the means of regressive analyses).  

In order to quantify the impact on the selection and purchase of language services in 

the online environment both demographical (gender, age, education level and occupation) as 

well as behavioural (reason to learn a foreign language, the average daily time spent on the 

Internet, use of social networks) characteristics were used. The results of the analyses show 

that there are some stages of the decision-making process, which are nowadays mainly done 

online (e.g. payment for the course) and on the contrary some that are still taking place offline 

(e.g. sharing the experience with the course).  

Founded on the conclusions it is possible to state that online behaviour regarding the 

language courses is influenced by certain characteristics of the customer, specifically by 

gender, age and also the fact whether it is a new customer to the language school or 

a returning one with previous experience in services offered.  

The part concerning analysis of customer behaviour on school’s website presents 

recommendations for individual website layout elements with regard to their influence on the 

purchase of language services. It was established by virtue of connection between the use of 

each element on the website’s homepage and the purchase of language courses, which of the 

elements have positive influence and should be kept on the homepage and which should be 

removed, since they have rather negative effect on the purchase of a language course. 

Based on multiple linear regression analyses, statistically significant, but often with 

very low probability values of using each element at the homepage of the language school to 
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complete the online purchase of the course, were determined. These probabilities very often 

differed in accordance with the above mentioned characteristics. The results can serve to 

optimize the homepage elements of (not only) educational institutions consistent with their 

target audience that is destined to use the website to order services. According to the results 

obtained in the analysis such target audience consists of more likely women than men, people 

with university degree education than high-school educated applicants, younger people and 

least but not last new customers rather than those who have used the services before. 

However, these findings have their limitations. Some other customers’ characteristics that 

could explain online shopping behaviour more clearly had not been included in the analyses. 

These conclusions and recognised references can be used in practice not only for 

selling language services, but also for (online) selling of similar services, such as training 

courses, requalification and services that require regular attendance while being provided as 

well as stronger competition on the supply side of the service. The conclusions also have their 

limits that are given by time (e.g. data of real behaviour on the website are from the year 

2011) and geographical limitations (Moravian-Silesian Region) of the issue examined. 
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Vážená paní, vážený pane, 
v rámci projektu Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava (SGS: SP2011/152:Tvorba modelů nákupu služeb na Internetu pomocí lineární 
a logistické regrese a optimalizace vizuální podoby nabídky služeb) bychom Vás chtěli požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník 
je zcela anonymní a zjištěné údaje budou sloužit pouze pro vědecké účely. Vyplnění Vám zabere několik minut a je velice důležité 
zodpovědět všechny otázky. Dotazník je určen pouze těm, kteří nyní studují (nebo min. semestr studovali) cizí jazyk u jazyk. školy. 

Velice Vám děkujeme. Za výzkumný tým Ing. Martina Hoďáková (martina.hodakova@vsb.cz) 

1. Označte pouze jednu možnost, která vystihuje Váš hlavní motiv ke studiu cizího jazyka: 

1.1 potřeba jazyka v současném 
zaměstnání  

1.2  vlastní zájem o jazyk, 
sebevzdělávání 

1.3  příprava na budoucí 
zaměstnání 

1.4  studium/přijímací zkoušky 
1.5 domluvit se v zahraničí 

1.6  jiný motiv, prosím, uveďte:

2. Vyberte maximálně 2 možnosti, které především očekáváte, že Vám jazykový kurz přinese:

2.1  zlepšení ústního projevu 
v cizím jazyce 

2.2  zlepšení psaného projevu 
v cizím jazyce 

2.3  rozšíření slovní zásoby 
(všeobecné, odborné) 

2.4 získání certifikátu o vykonání 
jazykové zkoušky 

2.5  jiná odpověď, prosím, uveďte: 

3. Označte, prosím, všechny zdroje informací, které jste využili při hledání možných nabídek kurzů jazykových škol:  

3.1 Internet: vyhledávače – 
hledání, které školy vůbec existují 

3.2  tištěné letáky, brožury… 

3.3  Internet: znal/a jsem 
konkrétní webové stránky JŠ 

3.4  informovali mě 
přátelé/známí/rodina 

3.5 různé reklamy (MHD, časopisy, 
rádia…) 

3.6  jiný zdroj, prosím, uveďte: 

4. Seřaďte od 1 do 7, prosím, všechny zdroje informací podle toho, jak jste je použil/a při rozhodování o tom, kterou 
jazykovou školu a který kurz si máte zvolit. 1 = nejvíce využito, 7 = nejméně využito. 0 = nevyužil/a jsem daný zdroj. 

 _____   webové stránky jazykových škol 
 _____   komentáře a reakce na sociálních sítích, např. Facebook 
 _____   doporučení přátel/známých/rodiny 
 _____   vlastní dojmy 
 _____   diskuse a hodnocení jazykových škol a kurzů na Internetu (mimo sociální sítě) 
 _____   tištěné materiály jazykové školy - katalogy, brožury… 
 _____   osobní kontakt s pracovníky jazykové školy 

5. Zakroužkujte jednotlivá kritéria známkami od 1 do 5 podle toho, jak pro Vás byla důležitá při výběru jazykové školy 
a jazykového kurzu:  (velice důležité) 1 2 3 4 5 (nejméně důležité) 0 (nevyužil/a jsem) 

 5.1 známost (značka/jméno) jazykové školy 1 2 3 4 5 0 
 5.2 osobní doporučení známého  1 2 3 4 5 0 
 5.3 recenze/hodnocení jazykové školy na Internetu 1 2 3 4 5 0 
 5.4 kvalita poskytovaných služeb 1 2 3 4 5 0 
 5.5 rozsah nabídky (množství různých jazyk. kurzů) 1 2 3 4 5 0 
 5.6 lektoři (zkušenosti, vzdělání…) 1 2 3 4 5 0 
 5.7 studijní materiály využívané při výuce 1 2 3 4 5 0 

 5.8 interiér školy a technické vybavení učeben pro výuku 1 2 3 4 5 0 
 5.9 slevy a bonusy 1 2 3 4 5 0 

 5.10 nabídka doprovodných služeb (možnost zakoupení  1 2 3 4 5 0 
 učebnice přímo v jazykové škole, hlídání dětí…)  
 5.11 cena kurzu 1 2 3 4 5 0 
 5.12 typ kurzu (konverzace, příprava k certifikátu…) 1 2 3 4 5 0 
 5.13 místo konání kurzu 1 2 3 4 5 0 
 5.14 čas konání kurzu a den 1 2 3 4 5 0 
 5.15 frekvence kurzu (kolikrát týdně se koná) 1 2 3 4 5 0 
 5.16 délka kurzu (semestr, rok…) 1 2 3 4 5 0 
 5.17 velikost skupiny 1 2 3 4 5 0 
 5.18 vlastní předchozí zkušenosti 1 2 3 4 5 0 

6. Jakým způsobem srovnáváte nabídky jednotlivých jazykových škol? 

6.1 na Internetu – otevřu si stránky různých škol najednou 
6.2 na Internetu – prostřednictvím stránek pro srovnání nabídek škol: (prosím, uveďte je ………………………………….) 
6.3 srovnávám tištěné materiály (katalogy) jazykových škol 
6.4 jinak, prosím, uveďte:  
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7. Označte maximálně 2 možnosti, na základě čeho posuzujete kvalitu poskytovaných služeb jazykové školy, pokud 
s ní nemáte předchozí zkušenosti? 

7.1  cenová úroveň nabízených 
služeb 

7.2 vlastnictví práv k udělování 
certifikátů o jazyk. zkouškách 

7.3 působení školy v rámci 
mezinárodní organizace 

7.4  rozsah nabízených služeb 
7.5 internetové stránky jazykové 

školy a reklama 
7.6 vystupování pracovníka 

jazykové školy při osobním 
kontaktu 

7.7  hodnocení/recenze o jazykové 
škole na Internetu 

7.8 zkušenosti známého 
s jazykovou školou 

7.9  jiný, prosím, uveďte: 

8. Který faktor měl největší vliv na Vaše rozhodnutí pro výběr kurzu u jazyk. školy, u které jste studoval/a naposledy? 

8.1  osobní doporučení známého 
8.2  osobní rozhovor s pracovníky 

jazykové školy 

8.3  vlastní dojem z jazykové školy 
8.4  informace na Internetu 
 

8.5 jiný, prosím, uveďte: 

9. Jakou formu komunikace s jazykovou školou byste nejraději využil/a pro zjištění potřebných informací? 

9.1  osobně 
9.2  telefonicky 
9.3  emailem 

9.4 poslání dotazu z www stránek 
9.5 Skype/ICQ 
9.6 Facebook 

9.7  jinou, prosím, uveďte: 

10. Jakou formu objednání jazykového kurzu jste naposledy využil/a? 

10.1  osobně, v místě jazykové školy 
10.2  telefonicky 

10.3  emailem 
10.4  prostřednictvím soc. sítě 

10.5 objednávkou na www 
stránkách

11. Jaké jsou podle Vás nevýhody objednání jazykového kurzu na Internetu (v internetovém obchodě jazykové školy)? 

 

12. Vyberte, prosím, jednu formu úhrady kurzovného, která je pro Vás nejpřijatelnější.

12.1  hotově, v místě jazykové školy 
12.2  poštovní poukázkou 

12.3  internetové bankovnictví 
12.4  platba online kreditní kartou 

12.5  hotovostním vkladem na účet 
12.6  platba kartou na místě

13. Jakou formou sdělujete (známým, rodině nebo i cizím lidem) své zkušenosti s jazykovou školou a kurzem? 

13.1  ústní formou – osobně, 
telefonicky 

13.2 na diskusních fórech na 
Internetu 

13.3 ICQ, Skype a podobné aplikace 
pro online komunikaci 

13.4  emailem 

13.5 na Facebooku či jiných soc. 
sítích (MySpace, Spolužáci…) 
13.6  jinak, prosím, uveďte: 

14. Kdybyste teď měl/a možnost rozhodnout se pro vrácení peněz za kurz, využil/a byste této možnosti? 

14.1  ano 14.2  ne 

15. Kolik hodin strávíte průměrně denně na Internetu (včetně práce, zábavy, čtení zpráv, chatování, hledání…)? 

Uveďte, prosím, průměrný počet hodin:  ___________ hod. (*Uvedete-li nulu, přeskočte rovnou na otázku číslo 18) 

16. Máte svůj profil na sociální síti a používáte jej alespoň několikrát týdně? 

16.1  mám a využívám  16.2  mám, ale moc nevyužívám 16.3  nemám 

17. Na jakých místech využíváte připojení k Internetu? 
17.1  v práci/ve škole 
17.2  doma 

17.3  v kavárnách a na veřejných 
místech (knihovna…) 

17.4  v mobilu (kdekoliv) 
17.5  jinde, prosím, uveďte: 

18. Jaké je Vaše pohlaví? 18.1       žena 18.2       muž 

19. Jaký je Váš věk? 

19.1  15– 18  
19.2 19 – 25 

19.3 26 – 35 
19.4 36 – 45 

19.5 46 – 55 
19.6  56 a více 

20. Jaké je Vaše povolání? 

20.1  student 
20.2  nezaměstnaný 

20.3  rodičovská dovolená 
20.4  zaměstnaný – zaměstnanec 

20.5  zaměstnaný – řídící pozice 
20.6  podnikatel – OSVČ 

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání, máte-li po studiích; Jste-li student/ka, jakou školu studujete? 

21.1  ZŠ 
21.2  SŠ bez maturity

21.3  SŠ s maturitou 
21.4  Vyšší odbornou školu

21.5  VŠ 
21.6  Postgraduál (Ph.D., …) 

 

22. Naposledy jsem navštěvoval/a jazyk. školu:  _________________ (název) ve městě: _______________________  

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Máte-li zájem o výsledky průzkumu, zanechte nám zde svůj email:
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Příloha č. 2: Přehled využitých metod pro měření statisticky 
významných vztahů v analýze rozhodovacího procesu  

Proměnná – krok 

rozhodovacího procesu 
Využitá analýza závislosti Proměnné využité pro 

analýzu závislosti v daném 

kroku 

Motiv ke studiu* Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů 
Očekávání od jazykového 

kurzu* 
Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů; motiv ke studiu 
Zdroje informací při hledání 

nabídek kurzů jazykových škol* 
Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů; chování na 

internetu; motivy ke studiu; rok 
Míra využití zdrojů informací** ANOVA socio-demografické znaky 

respondentů; chování na 

internetu 
Kritéria výběru jazykové školy 

a kurzu* (využil x nevyužil) 
Chí-kvadrát test + adj. rezidua rok 

Kritéria výběru jazykové školy 

a kurzu**  
ANOVA socio-demografické znaky 

respondentů; motiv ke studiu 
Kritéria výběru jazykové školy 

a kurzu** 
Spearmanův korelační 

koeficient 
míra využití zdrojů informací** 

Posuzování kvality jazykové 

školy* 
Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů; 
chování na internetu; 
motiv ke studiu 

Posuzování kvality jazykové 

školy* 
ANOVA kritéria výběru jazykové školy 

a kurzu** 
Způsob srovnání nabídek* Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů; chování na 

internetu; motiv ke studiu 
Rozhodující faktor výběru 

kurzu a jazykové školy 
- (pouze deskriptivní statistiky)  

Preference způsobu 

komunikace s jazykovou školou 
Chí-kvadrát test + adj. rezidua rok 

Forma nákupu (objednávky) Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů; chování na 

internetu; motiv ke studiu; rok;  
+ proměnné ze všech 

předchozích fází rozhodovacího 

procesu nominálního charakteru 
Forma nákupu (objednávky) ANOVA míra využití zdrojů informací; 

kritéria výběru jazykové školy 

a kurzu 
Nevýhody online objednávky - (pouze deskriptivní statistiky)  

Úhrada kurzovného  Chí-kvadrát test + adj. rezidua forma nákupu (objednávky)  
Forma předávání zkušeností s 

výukou 
Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů; chování na 

internetu; motiv ke studiu 
Přání vrácení peněz za kurz Chí-kvadrát test + adj. rezidua socio-demografické znaky 

respondentů; chování na 

internetu; motiv ke studiu; 
forma předávání zkušeností 

s výukou 

* nominální proměnná; ** ordinální proměnná (číselná škála)
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Příloha č. 3: Výsledky testu ANOVA pro data z dotazníkového šetření 

Tab. 1: Hodnoty testu ANOVA pro statisticky významné vztahy mezi třídícími znaky 

respondentů a hodnocením důležitosti kritérií výběru jazykové školy a kurzu 

ANOVA 
Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Motiv ke studiu * důležitost 

kritéria Typ kurzu 

Between Groups 11,702 5 2,340 2,640 0,022 

Within Groups 616,189 695 0,887   

Total 627,892 700    

Pohlaví * důležitost kritéria 

Rozsah nabídky 

Between Groups 5,308 1 5,308 4,224 0,040 

Within Groups 862,121 686 1,257   

Total 867,429 687    

Pohlaví * důležitost kritéria 

Lektoři 

Between Groups 6,922 1 6,922 6,905 0,009 

Within Groups 677,639 676 1,002   

Total 684,560 677    

Pohlaví * důležitost kritéria Typ 

kurzu 

Between Groups 4,342 1 4,342 4,870 0,028 

Within Groups 624,212 700 0,892   

Total 628,554 701    

Pohlaví * důležitost kritéria 

Místo konání 

Between Groups 6,925 1 6,925 7,137 0,008 

Within Groups 694,737 716 0,970   

Total 701,662 717    

Pohlaví * důležitost kritéria Čas 

konání a den 

Between Groups 6,117 1 6,117 5,746 0,017 

Within Groups 765,398 719 1,065   

Total 771,515 720    

Pohlaví * důležitost kritéria 

Vlastní předchozí zkušenost 

Between Groups 14,493 1 14,493 9,427 0,002 

Within Groups 863,995 562 1,537   

Total 878,488 563    

Věk * důležitost kritéria Osobní 

doporučení známého 

Between Groups 18,893 5 3,779 3,192 0,007 

Within Groups 738,567 624 1,184   

Total 757,460 629    

Věk * důležitost kritéria Recenze 

na internetu 

Between Groups 18,749 5 3,750 3,210 0,007 

Within Groups 698,556 598 1,168   

Total 717,305 603    

Věk * důležitost kritéria Studijní 

materiály využívané ve výuce 

Between Groups 19,845 5 3,969 3,323 0,006 

Within Groups 790,722 662 1,194   

Total 810,567 667    

Věk * důležitost kritéria Cena 

kurzu 

Between Groups 14,836 5 2,967 3,117 0,009 

Within Groups 669,128 703 0,952   

Total 683,963 708    

Věk * důležitost kritéria Čas 

konání kurzu a den 

Between Groups 14,699 5 2,940 2,777 0,017 

Within Groups 756,815 715 1,058   

Total 771,515 720    

Věk * důležitost kritéria Vlastní 

předchozí zkušenost 

Between Groups 17,725 5 3,545 2,298 0,044 

Within Groups 860,763 558 1,543   

Total 878,488 563    

Povolání * důležitosti kritéria 

Recenze na internetu 

Between Groups 16,782 3 5,594 4,830 0,002 

Within Groups 691,371 597 1,158   

Total 708,153 600    

Povolání * důležitosti kritéria 

Cena kurzu 

Between Groups 11,440 3 3,813 3,986 0,008 

Within Groups 668,716 699 0,957   

Total 680,156 702    

Povolání * důležitosti kritéria 

Čas konání kurzu a den 

Between Groups 15,588 3 5,196 4,968 0,002 

Within Groups 742,558 710 1,046   

Total 758,146 713    
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Tab. 2: Hodnoty testu ANOVA pro statisticky významné vztahy mezi hodnocením kvality 

jazykové školy a hodnocením důležitosti kritérií výběru jazykové školy a kurzu (1. část) 

ANOVA 
Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kvalita: Cenová úroveň * 

důležitosti kritéria Kvalita 

poskytovaných služeb 

Between Groups 4,238 1 4,238 6,224 0,013 

Within Groups 474,561 697 0,681   

Total 478,798 698    

Kvalita: Cenová úroveň * 

důležitost kritéria Slevy 

a bonusy 

Between Groups 31,100 1 31,100 21,918 0,000 

Within Groups 923,702 651 1,419   

Total 954,802 652    

Kvalita: Cenová úroveň * 

důležitost kritéria Cena kurzu 

Between Groups 39,165 1 39,165 42,943 0,000 

Within Groups 644,799 707 0,912   

Total 683,963 708    

Kvalita: Práva k certifikátům * 

důležitost kritéria Známost 

jazykové školy 

Between Groups 6,246 1 6,246 5,644 0,018 

Within Groups 751,440 679 1,107   

Total 757,686 680    

Kvalita: Práva k certifikátům * 

důležitost kritéria Nabídka 

doprovodných služeb 

Between Groups 8,042 1 8,042 5,765 0,017 

Within Groups 824,363 591 1,395   

Total 832,405 592    

Kvalita: Práva k certifikátům * 

důležitost kritéria Typ kurzu 

Between Groups 14,103 1 14,103 16,067 0,000 

Within Groups 614,451 700 0,878   

Total 628,554 701    

Kvalita: Působení JŠ v mezinár. 

organizaci * důležitost kritéria 

Interiér a technické vybavení  

Between Groups 5,489 1 5,489 4,786 0,029 

Within Groups 738,487 644 1,147   

Total 743,975 645    

Kvalita: Působení JŠ v mezinár. 

organizaci * důležitost kritéria 

Místo konání 

Between Groups 6,602 1 6,602 6,801 0,009 

Within Groups 695,059 716 0,971   

Total 701,662 717    

Kvalita: Rozsah nabízen. služeb 

* důležitost kritéria Recenze na 

internetu 

Between Groups 5,371 1 5,371 4,542 0,033 

Within Groups 711,933 602 1,183   

Total 717,305 603    

Kvalita: Rozsah nabízen. služeb 

* důležitost kritéria Studijní 

materiály používané k výuce 

Between Groups 7,970 1 7,970 6,613 0,010 

Within Groups 802,597 666 1,205   

Total 810,567 667    

Kvalita: Rozsah nabízen. služeb 

* důležitost kritéria Místo konání 

Between Groups 6,619 1 6,619 6,818 0,009 

Within Groups 695,043 716 0,971   

Total 701,662 717    

Kvalita: Rozsah nabízen. služeb 

* důležitost kritéria Čas a den 

konání kurzu 

Between Groups 9,066 1 9,066 8,550 0,004 

Within Groups 762,448 719 1,060   

Total 771,515 720    

Kvalita: Rozsah nabízen. služeb 

* důležitost kritéria Frekvence 

kurzu 

Between Groups 6,190 1 6,190 5,949 0,015 

Within Groups 737,703 709 1,040   

Total 743,893 710    

Kvalita: Rozsah nabízen. služeb 

* důležitost kritéria Délka kurzu 

Between Groups 4,853 1 4,853 4,975 0,026 

Within Groups 686,757 704 0,976   

Total 691,610 705    

Kvalita: Web JŠ a propagace * 

důležitost kritéria Osobní 

doporučení známého 

Between Groups 5,755 1 5,755 4,808 0,029 

Within Groups 751,705 628 1,197   

Total 757,460 629    

Kvalita: Web JŠ a propagace * 

důležitost kritéria Lektoři 

Between Groups 4,266 1 4,266 4,239 0,040 

Within Groups 680,294 676 1,006   

Total 684,560 677    

Kvalita: Web JŠ a propagace * 

důležitost kritéria Čas a den 

konání kurzu 

Between Groups 7,223 1 7,223 6,795 0,009 

Within Groups 764,292 719 1,063   

Total 771,515 720    
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Tab. 3: Hodnoty testu ANOVA pro statisticky významné vztahy mezi hodnocením kvality 

jazykové školy a hodnocením důležitosti kritérií výběru jazykové školy a kurzu (2. část) 

ANOVA 
Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kvalita: Chování personálu * 

důležitosti kritéria Recenze na 

internetu 

Between Groups 7,681 1 7,681 6,516 0,011 

Within Groups 709,623 602 1,179   

Total 717,305 603    

Kvalita: Recenze na internetu * 

důležitosti kritéria Lektoři 

Between Groups 4,613 1 4,613 4,586 0,033 

Within Groups 679,948 676 1,006   

Total 684,560 677    

Kvalita: Recenze na internetu * 

důležitosti kritéria Vlastní 

předchozí zkušenosti 

Between Groups 8,042 1 8,042 5,192 0,023 

Within Groups 870,446 562 1,549   

Total 878,488 563    

Kvalita: Osobní reference * 

důležitosti kritéria Rozsah 

nabídky 

Between Groups 10,681 1 10,681 8,552 0,004 

Within Groups 856,748 686 1,249   

Total 867,429 687    

Kvalita: Osobní reference * 

důležitosti kritéria Typ kurzu 

Between Groups 3,832 1 3,832 4,294 0,039 

Within Groups 624,722 700 0,892   

Total 628,554 701    

Kvalita: Osobní reference * 

důležitosti kritéria Místo konání 

Between Groups 4,619 1 4,619 4,745 0,030 

Within Groups 697,042 716 0,974   

Total 701,662 717    

Kvalita: Osobní reference * 

důležitosti kritéria Vlastní 

předchozí zkušenost 

Between Groups 10,278 1 10,278 6,653 0,010 

Within Groups 868,210 562 1,545   

Total 878,488 563    
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Příloha č. 4: Výsledky faktorové analýzy 

Tab. 1: KMO and Bartlettův Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,908 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5116,260 

df 153 

Sig. 0,000 
 

Tab. 2: Hodnoty komunalit 

 Initial Extraction 

Známost (značka/jméno) jazykové školy_nom 1,000 0,281 

Osobní doporučení známého_nom 1,000 0,760 

Recenze/hodnocení jazykové školy na internetu_nom 1,000 0,453 

Kvalita poskytovaných služeb_nom 1,000 0,528 

Rozsah nabídky_nom 1,000 0,541 

Lektoři (zkušenosti, vzdělání,...)_nom 1,000 0,522 

Studijní materiály používané při výuce_nom 1,000 0,605 

Interiér školy a technické vybavení učeben pro výuku_nom 1,000 0,627 

Slevy a bonusy_nom 1,000 0,462 

Nabídka doprovodných služeb_nom 1,000 0,451 

Cena kurzu_nom 1,000 0,527 

Typ kurzu_nom 1,000 0,436 

Místo konání_nom 1,000 0,564 

Čas konání kurzu a den_nom 1,000 0,621 

Frekvence (kolikrát týdně)_nom 1,000 0,684 

Délka (semestr, rok...)_nom 1,000 0,579 

Velikost skupiny_nom 1,000 0,525 

Vlastní předchozí zkušenost_nom 1,000 0,313 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tab. 3: Vysvětlení rozptylu 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

dim

ensi

on0 

1 6,693 37,184 37,184 6,693 37,184 37,184 3,916 21,757 21,757 

2 1,765 9,808 46,992 1,765 9,808 46,992 3,712 20,623 42,380 

3 1,021 5,672 52,664 1,021 5,672 52,664 1,851 10,284 52,664 

4 0,976 5,423 58,087       

5 0,863 4,794 62,881       

6 0,779 4,326 67,207       

7 0,747 4,150 71,356       

8 0,719 3,996 75,352       

9 0,673 3,740 79,092       

10 0,604 3,357 82,449       

11 0,531 2,952 85,401       

12 0,502 2,790 88,191       

13 0,443 2,460 90,651       

14 0,433 2,406 93,057       

15 0,382 2,122 95,179       

16 0,313 1,738 96,916       

17 0,285 1,582 98,498       

18 0,270 1,502 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tab. 4: Matice komponent rotovaného řešení a 

 

Komponenty 

Základní 

parametry 

kurzu 

Parametry 

kvality kurzu a 

jazykové školy 

Hodnocení a 

známost 

Čas konání kurzu a den_nom 0,771     

Frekvence (kolikrát týdně)_nom 0,771     

Místo konání_nom 0,724     

Délka (semestr, rok...)_nom 0,719     

Velikost skupiny_nom 0,692     

Cena kurzu_nom 0,536 0,489   

Typ kurzu_nom 0,534 0,388   

Interiér školy a technické vybavení učeben 

pro výuku_nom 

  0,694 0,329 

Rozsah nabídky_nom   0,692   

Studijní materiály používané při výuce_nom   0,685 0,301 

Slevy a bonusy_nom   0,642   

Lektoři (zkušenosti, vzdělání,...)_nom 0,354 0,595   

Nabídka doprovodných služeb_nom   0,573 0,337 

Kvalita poskytovaných služeb_nom 0,475 0,532   

Osobní doporučení známého_nom     0,868 

Recenze/hodnocení jazykové školy na 

internetu_nom 

  0,449 0,500 

Vlastní předchozí zkušenost_nom     0,454 

Známost (značka/jméno) jazykové 

školy_nom 

    0,396 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Tab. 5: Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 

dimension0 

1 0,664 0,668 0,336 

2 -0,725 0,467 0,505 

3 0,180 -0,579 0,795 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Tab. 6: Component Score Coefficient Matrix 

 
Component 

1 2 3 

Známost (značka/jméno) jazykové školy_nom -0,008 0,001 0,218 

Osobní doporučení známého_nom -0,013 -0,239 0,663 

Recenze/hodnocení jazykové školy na 

internetu_nom 

-0,135 0,100 0,264 

Kvalita poskytovaných služeb_nom 0,062 0,128 -0,058 

Rozsah nabídky_nom -0,059 0,314 -0,235 

Lektoři (zkušenosti, vzdělání,...)_nom -0,003 0,170 -0,019 

Studijní materiály používané při výuce_nom -0,083 0,222 0,034 

Interiér školy a technické vybavení učeben pro 

výuku_nom 

-0,094 0,223 0,053 

Slevy a bonusy_nom -0,084 0,253 -0,076 

Nabídka doprovodných služeb_nom -0,104 0,180 0,097 

Cena kurzu_nom 0,102 0,142 -0,185 

Typ kurzu_nom 0,122 0,073 -0,111 

Místo konání_nom 0,272 -0,202 0,118 

Čas konání kurzu a den_nom 0,276 -0,151 0,034 

Frekvence (kolikrát týdně)_nom 0,238 -0,067 -0,011 

Délka (semestr, rok...)_nom 0,229 -0,072 -0,013 

Velikost skupiny_nom 0,226 -0,083 -0,006 

Vlastní předchozí zkušenost_nom 0,039 -0,082 0,288 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

Component Scores. 

 

 

Tab. 7: Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 

dimension0 

1 1,000 0,000 0,000 

2 0,000 1,000 0,000 

3 0,000 0,000 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   

Component Scores.  

 

 

 

Faktorová analýza s ordinální proměnnou 

 

Tab. 8: KMO and Bartlettův Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,705 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1329,200 

df 153 

Sig. 0,000 
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Tab. 9: Hodnoty komunalit 

 Initial Extraction 

Známost (značka/jméno) jazykové školy 1,000 0,707 

Osobní doporučení známého 1,000 0,642 

Recenze/hodnocení jazykové školy na internetu 1,000 0,570 

Kvalita poskytovaných služeb 1,000 0,708 

Rozsah nabídky 1,000 0,626 

Lektoři (zkušenosti, vzdělání,...) 1,000 0,687 

Studijní materiály používané při výuce 1,000 0,613 

Interiér školy a technické vybavení učeben pro výuku 1,000 0,635 

Slevy a bonusy 1,000 0,730 

Nabídka doprovodných služeb 1,000 0,623 

Cena kurzu 1,000 0,657 

Typ kurzu 1,000 0,663 

Místo konání 1,000 0,569 

Čas konání kurzu a den 1,000 0,679 

Frekvence (kolikrát týdně) 1,000 0,672 

Délka (semestr, rok...) 1,000 0,590 

Velikost skupiny 1,000 0,604 

Vlastní předchozí zkušenost 1,000 0,626 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tab. 10: Vysvětlení rozptylu 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

dim

ensi

on0 

1 3,516 19,536 19,536 3,516 19,536 19,536 2,406 13,368 13,368 

2 1,802 10,011 29,547 1,802 10,011 29,547 1,757 9,762 23,130 

3 1,645 9,136 38,683 1,645 9,136 38,683 1,666 9,257 32,387 

4 1,312 7,288 45,970 1,312 7,288 45,970 1,660 9,225 41,612 

5 1,248 6,932 52,902 1,248 6,932 52,902 1,636 9,089 50,701 

6 1,110 6,164 59,067 1,110 6,164 59,067 1,243 6,906 57,607 

7 0,966 5,368 64,435 0,966 5,368 64,435 1,229 6,828 64,435 

8 0,863 4,794 69,229       

9 0,761 4,228 73,457       

10 0,726 4,034 77,491       

11 0,685 3,806 81,296       

12 0,638 3,542 84,838       

13 0,587 3,263 88,101       

14 0,569 3,161 91,262       

15 0,477 2,651 93,913       

16 0,401 2,230 96,143       

17 0,374 2,076 98,219       

18 0,321 1,781 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Tab. 11: Matice komponent rotovaného řešenía 

 

Komponenty 

Produkt 

Cena a 

služby 

navíc 

Očekává-

ní 

Kvalita 

produktu 

Podmínky 

výuky 

Výběr 

produktu 

Hodnoce-

ní jazyk. 

školy 

Čas konání kurzu a den 0,783             

Frekvence (kolikrát týdně) 0,780             

Délka (semestr, rok...) 0,738             

Místo konání 0,680             

Slevy a bonusy   0,824           

Cena kurzu   0,733           

Nabídka doprovodných služeb   0,550     0,444     

Vlastní předchozí zkušenost     0,772         

Velikost skupiny     0,747         

Lektoři (zkušenosti, vzdělání,...)     0,481 0,409 0,420     

Kvalita poskytovaných služeb       0,745       

Typ kurzu       0,732       

Interiér školy a technické 

vybavení učeben pro výuku 

        0,788     

Studijní materiály používané při 

výuce 

        0,694     

Rozsah nabídky           0,716   

Osobní doporučení známého     0,353     -0,554 0,335 

Známost (značka/jméno) 

jazykové školy 

            0,790 

Recenze/hodnocení jazykové 

školy na internetu 

      0,333     0,584 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Tab. 12: Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 

dime

nsion

0 

1 0,631 0,258 0,384 0,418 0,378 0,174 0,198 

2 -0,611 -0,365 0,425 0,302 0,392 -0,045 0,257 

3 -0,384 0,856 -0,073 -0,099 0,232 -0,163 0,158 

4 -0,012 0,040 -0,265 0,649 -0,483 -0,365 0,374 

5 0,026 0,136 0,711 -0,084 -0,384 -0,469 -0,318 

6 0,281 -0,218 -0,138 -0,347 0,364 -0,708 0,317 

7 0,023 0,007 0,268 -0,419 -0,369 0,295 0,727 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Tab. 13: Component Score Coefficient Matrix 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

Známost (značka/jméno) 

jazykové školy 0,059 -0,110 0,029 -0,244 0,006 0,087 0,707 

Osobní doporučení 

známého -0,035 0,040 0,209 0,140 -0,075 -0,466 0,231 

Recenze/hodnocení 

jazykové školy na 

internetu -0,066 0,140 -0,179 0,181 -0,047 -0,066 0,456 

Kvalita poskytovaných 

služeb -0,055 -0,023 0,042 0,461 -0,139 0,160 0,058 

Rozsah nabídky -0,066 0,083 0,030 0,019 -0,005 0,584 0,100 

Lektoři (zkušenosti, 

vzdělání,...) -0,067 -0,166 0,212 0,186 0,191 0,137 -0,083 

Studijní materiály 

používané při výuce -0,009 -0,042 -0,063 -0,014 0,427 0,134 0,049 

Interiér školy a technické 

vybavení učeben pro 

výuku -0,031 -0,025 -0,084 -0,024 0,543 -0,082 -0,067 

Slevy a bonusy -0,047 0,482 0,073 -0,102 -0,003 0,105 -0,019 

Nabídka doprovodných 

služeb 0,003 0,296 -0,019 -0,167 0,320 -0,267 -0,090 

Cena kurzu -0,018 0,431 -0,025 0,165 -0,180 0,073 0,004 

Typ kurzu 0,018 0,011 -0,169 0,521 0,119 -0,187 -0,247 

Místo konání 0,281 0,053 -0,065 -0,027 -0,016 0,141 -0,082 

Čas konání kurzu a den 0,343 0,009 0,030 -0,065 -0,101 0,075 -0,065 

Frekvence (kolikrát 

týdně) 0,363 -0,100 -0,022 -0,008 0,021 -0,180 0,036 

Délka (semestr, rok...) 0,350 -0,058 -0,053 -0,066 0,017 -0,154 0,108 

Velikost skupiny 0,038 0,000 0,500 -0,081 -0,105 -0,033 -0,080 

Vlastní předchozí 

zkušenost -0,075 0,063 0,516 -0,096 -0,044 -0,014 0,008 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

Component Scores. 

 

Tab. 14: Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 

dime

nsion

0 

1 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

5 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 

7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.   

Component Scores.  
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Příloha č. 5: Výsledky logistické regrese  

REGRESNÍ MODEL ZE ZNAKŮ RESPONDENTŮ 

 

Tab. 1: Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 725 98,5 

Missing Cases 11 1,5 

Total 736 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 736 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

Tab. 2: Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

dimension0 
offline 0 

online 1 

 

Tab. 3: Categorical Variables Codings 

 
Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

Průměrný denní čas 

strávený na internetu - 

ordinální 

0 h. 10 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,1 - 1 h. 129 1,000 0,000 0,000 0,000 

1,1 - 4 h. 392 0,000 1,000 0,000 0,000 

4,1 - 7 h. 107 0,000 0,000 1,000 0,000 

více než 7 h. 87 0,000 0,000 0,000 1,000 

Povolání  student 295 0,000 0,000 0,000  

ekonomicky neaktivní 

(rod. dov., nezam.) 

24 1,000 0,000 0,000 
 

zaměstnanec 361 0,000 1,000 0,000  

OSVČ 45 0,000 0,000 1,000  

Vzdělání   max. SŠ vzdělání 484 0,000    

vyšší než SŠ vzdělání 241 1,000    

 

Block 0: Beginning Block 

 

Tab. 4: Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 Forma objednání kurzu (online vs. offline) Percentage 

Correct  offline online 

Step 0 Forma objednání kurzu 

(online vs. offline) 

offline 0 410 0,0 

online 0 315 100,0 

Overall Percentage   43,4 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is 0,400 

 

Tab. 5: Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -0,264 0,075 12,376 1 0,000 0,768 
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Tab. 6: Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables Povolání2 3,103 3 0,376 

Povolání2(1) 0,057 1 0,811 

Povolání2(2) 2,793 1 0,095 

Povolání2(3) 0,232 1 0,630 

Vzdělání(1) 8,462 1 0,004 

Čas_na_internetu_ordinal 15,857 4 0,003 

Čas_na_internetu_ordinal

(1) 

2,486 1 0,115 

Čas_na_internetu_ordinal

(2) 

0,002 1 0,962 

Čas_na_internetu_ordinal

(3) 

0,899 1 0,343 

Čas_na_internetu_ordinal

(4) 

12,282 1 0,000 

Overall Statistics 27,686 8 0,001 

 

Block 1: Method = Enter 

 

Tab. 7: Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 28,096 8 0,000 

Block 28,096 8 0,000 

Model 28,096 8 0,000 

 

Tab. 8: Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 964,484a 0,038 0,051 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Tab. 9: Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 0,561 7 0,999 

 

Tab. 10: Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) = offline 

Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) = online 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 54 54,270 23 22,730 77 

2 44 45,236 26 24,764 70 

3 14 13,134 7 7,866 21 

4 113 113,463 73 72,537 186 

5 48 46,227 30 31,773 78 

6 42 42,030 33 32,970 75 

7 16 17,045 18 16,955 34 

8 43 42,566 49 49,434 92 

9 36 36,028 56 55,972 92 
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Tab. 11: Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) Percentage 

Correct  offline online 

Step 1 Forma objednání kurzu 

(online vs. offline) 

offline 227 183 55,4 

online 129 186 59,0 

Overall Percentage   57,0 

a. The cut value is 0,400 

 

Tab. 12: Variables in the Equation 

 

β S.E. Wald df Sig. Exp(β) 

95% C.I.for 

EXP(β) 

Lower Upper 

Step 1a Povolání2   1,151 3 0,765    

Povolání2(1) 0,162 0,444 0,134 1 0,715 1,176 0,493 2,806 

Povolání2(2) 0,074 0,193 0,145 1 0,703 1,076 0,737 1,572 

Povolání2(3) -0,259 0,351 0,541 1 0,462 0,772 0,388 1,538 

Vzdělání(1) 0,523 0,191 7,481 1 0,006 1,688 1,160 2,455 

Čas_na_internetu_or

dinal 
  

17,781 4 0,001 
   

Čas_na_internetu_or

dinal(1) 

1,005 0,818 1,511 1 0,219 2,733 0,550 13,581 

Čas_na_internetu_or

dinal(2) 

1,395 0,806 2,995 1 0,084 4,034 0,831 19,574 

Čas_na_internetu_or

dinal(3) 

1,256 0,825 2,317 1 0,128 3,510 0,697 17,686 

Čas_na_internetu_or

dinal(4) 

2,103 0,830 6,413 1 0,011 8,192 1,609 41,711 

Constant -1,842 0,810 5,169 1 0,023 0,158   

a. Variable(s) entered on step 1: Povolání2, Vzdělání, Čas_na_internetu_ordinal. 

 

 

REGRESE DLE CHOVÁNÍ RESPONDENTŮ 

 

Tab. 13: Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 727 98,8 

Missing Cases 9 1,2 

Total 736 100,0 

Unselected Cases 0 0,0 

Total 736 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 

Tab. 14: Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

dimens

ion0 

offline 0 

online 1 
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Tab. 15: Categorical Variables Codings 

 
Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

Rozhodující faktor 

výběru kurzu a jazykové 

školy 

Osobní doporučení 

známého 

247 0,000 0,000 0,000 0,000 

Osobní rozhovor s 

pracovníky jazykové 

školy 

59 1,000 0,000 0,000 0,000 

Vlastní dojem z jazykové 

školy 

198 0,000 1,000 0,000 0,000 

Informace na internetu 189 0,000 0,000 1,000 0,000 

Jiný důvod 34 0,000 0,000 0,000 1,000 

Jiná možnost nevyužil/a 725 0,000    

využil/a 2 1,000    

Komentáře a reakce na 

sociálních sítích 

nevyužil 311 0,000    

využil 416 1,000    

Doporučení 

přátel/známých/rodiny 

nevyužil 108 0,000    

využil 619 1,000    

Vlastní dojmy nevyužil 94 0,000    

využil 633 1,000    

Diskuze a hodnocení jaz. 

škol a kurzů na internetu 

nevyužil 219 0,000    

využil 508 1,000    

Tištěné materiály jaz. 

školy (katalogy, 

brožury...) 

nevyužil 156 0,000    

využil 571 1,000 
   

Osobní kontakt 

s pracovníky jazykové 

školy 

nevyužil 170 0,000    

využil 557 1,000 
   

Internet: vyhledávače - 

které školy vůbec existují 

ne 256 0,000    

ano 471 1,000    

Tištěné letáky, brožury... ne 599 0,000    

ano 128 1,000    

Internet: znal(a) jsem 

konkrétní web jš 

ne 542 0,000    

ano 185 1,000    

Informovali mě 

známí/rodina 

ne 383 0,000    

ano 344 1,000    

Facebook nevyužil/a 703 0,000    

využil/a 24 1,000    

Skype/ICQ nevyužil/a 718 0,000    

využil/a 9 1,000    

Poslání dotazu z webu nevyužil/a 673 0,000    

využil/a 54 1,000    

Emailem nevyužil/a 429 0,000    

využil/a 298 1,000    

Telefonicky nevyužil/a 556 0,000    

využil/a 171 1,000    

Různé reklamy (MHD, 

časopisy, rádia...) 

ne 591 0,000    

ano 136 1,000    

Jiný zdroj ne 705 0,000    

ano 22 1,000    

Osobně nevyužil/a 452 0,000    

využil/a 275 1,000    

Webové stránky 

jazykových škol 

nevyužil 40 0,000    

využil 687 1,000    
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Block 0: Beginning Block 

 

Tab. 16: Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) Percentage 

Correct  offline online 

Step 0 Forma objednání kurzu 

(online vs. offline) 

offline 0 415 0,0 

online 0 312 100,0 

Overall Percentage   42,9 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is 0,400 

 

Tab. 17: Variables in the Equation 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(β) 

Step 0 Constant -0,285 0,075 14,494 1 0,000 0,752 

 

Tab. 18: Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables FN_Základní_parametry_kurzu 2,437 1 0,119 

FN_Parametry_kvality_kurzu_a_jazykové_školy 1,274 1 0,259 

FN_Hodnocení_a_známost 0,284 1 0,594 

4.1.B_web_jš_nom(1) 0,147 1 0,701 

4.2.B_komentáře_na_soc_sítích_nom(1) 3,050 1 0,081 

4.3.B_doporučení_přátel_nom(1) 7,104 1 0,008 

4.4.B_vlastní_dojmy_nom(1) 5,666 1 0,017 

4.5.B_diskuse_nom(1) 1,312 1 0,252 

4.6.B_tištěné_materiály_nom(1) 3,365 1 0,067 

4.7.B_osobní_kontakt_nom(1) 15,227 1 0,000 

3.1.B_vyhledávače(1) 0,847 1 0,358 

3.2.B_tištěné_materiály(1) 5,511 1 0,019 

3.3.B_konkrétní_weby(1) 0,005 1 0,946 

3.4.B_známí(1) 6,230 1 0,013 

3.5.B_reklama(1) 1,172 1 0,279 

3.6.B_jiné(1) 0,398 1 0,528 

8_Rozhodující_faktor 24,042 4 0,000 

8_Rozhodující_faktor(1) 6,541 1 0,011 

8_Rozhodující_faktor(2) 0,110 1 0,740 

8_Rozhodující_faktor(3) 16,655 1 0,000 

8_Rozhodující_faktor(4) 1,463 1 0,226 

9.1_osobně(1) 36,349 1 0,000 

9.2_telefonicky(1) 0,664 1 0,415 

9.3_emailem(1) 31,968 1 0,000 

9.4_dotaz_z_www(1) 0,652 1 0,419 

9.5_skype_icq(1) 0,342 1 0,559 

9.6_facebook(1) 0,297 1 0,586 

9.7_jiná(1) 0,041 1 0,839 

Overall Statistics 79,585 27 0,000 
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Block 1: Method = Enter 

 

Tab. 19: Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 83,308 27 0,000 

Block 83,308 27 0,000 

Model 83,308 27 0,000 

 

Tab. 20: Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 909,886a 0,108 0,145 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 

Tab. 21: Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,879 8 0,868 

 

Tab. 22: Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) = offline 

Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) = online 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 62 59,983 11 13,017 73 

2 56 55,552 17 17,448 73 

3 53 52,237 21 21,763 74 

4 45 47,476 28 25,524 73 

5 38 43,318 34 28,682 72 

6 40 39,997 33 33,003 73 

7 37 36,768 36 36,232 73 

8 33 32,603 40 40,397 73 

9 32 27,167 41 45,833 73 

10 19 19,899 51 50,101 70 

 

Tab. 23: Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) Percentage 

Correct  offline online 

Step 1 Forma objednání kurzu 

(online vs. offline) 

offline 239 176 57,6 

online 97 215 68,9 

Overall Percentage   62,4 

a. The cut value is 0,400 
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Tab. 24: Variables in the Equation 

 
β S.E. Wald df Sig. Exp(β) 

95% C.I.for EXP(β) 

Lower Upper 

Step 1a FN_Základní_parametry_kurz

u 

-0,056 0,083 0,450 1 0,502 0,946 0,803 1,114 

FN_Parametry_kvality_kurzu_

a_jazykové_školy 

-0,056 0,089 0,399 1 0,528 0,945 0,794 1,126 

FN_Hodnocení_a_známost 0,155 0,098 2,493 1 0,114 1,167 0,963 1,414 

4.1.B_web_jš_nom(1) 0,069 0,418 0,027 1 0,869 1,072 0,472 2,433 

4.2.B_komentáře_na_soc_sítíc

h_nom(1) 

0,043 0,224 0,037 1 0,847 1,044 0,673 1,621 

4.3.B_doporučení_přátel_nom(

1) 

-0,351 0,299 1,380 1 0,240 0,704 0,392 1,264 

4.4.B_vlastní_dojmy_nom(1) -0,274 0,279 0,962 1 0,327 0,760 0,440 1,314 

4.5.B_diskuse_nom(1) 0,031 0,251 0,015 1 0,902 1,031 0,630 1,688 

4.6.B_tištěné_materiály_nom(

1) 

0,157 0,260 0,366 1 0,545 1,171 0,703 1,949 

4.7.B_osobní_kontakt_nom(1) -0,366 0,240 2,331 1 0,127 0,693 0,433 1,110 

3.1.B_vyhledávače(1) -0,167 0,198 0,713 1 0,398 0,846 0,574 1,247 

3.2.B_tištěné_materiály(1) -0,343 0,225 2,323 1 0,127 0,709 0,456 1,103 

3.3.B_konkrétní_weby(1) -0,035 0,198 0,032 1 0,859 0,965 0,654 1,424 

3.4.B_známí(1) -0,166 0,193 0,745 1 0,388 0,847 0,580 1,235 

3.5.B_reklama(1) 0,169 0,212 0,630 1 0,427 1,184 0,781 1,794 

3.6.B_jiné(1) -0,245 0,505 0,235 1 0,628 0,783 0,291 2,105 

8_Rozhodující_faktor  0 10,347 4 0,035    

8_Rozhodující_faktor(1) -0,307 0,345 0,792 1 0,374 0,736 0,374 1,446 

8_Rozhodující_faktor(2) 0,281 0,221 1,611 1 0,204 1,325 0,858 2,044 

8_Rozhodující_faktor(3) 0,581 0,232 6,302 1 0,012 1,788 1,136 2,816 

8_Rozhodující_faktor(4) 0,607 0,407 2,220 1 0,136 1,834 0,826 4,074 

9.1_osobně(1) -0,530 0,228 5,408 1 0,020 0,589 0,377 0,920 

9.2_telefonicky(1) 0,249 0,230 1,172 1 0,279 1,283 0,817 2,015 

9.3_emailem(1) 0,664 0,220 9,083 1 0,003 1,943 1,261 2,993 

9.4_dotaz_z_www(1) 0,217 0,345 0,395 1 0,530 1,242 0,632 2,441 

9.5_skype_icq(1) -0,574 0,750 0,585 1 0,444 0,563 0,129 2,451 

9.6_facebook(1) -0,178 0,460 0,150 1 0,698 0,837 0,340 2,060 

9.7_jiná(1) 0,443 1,455 0,093 1 0,761 1,557 0,090 26,949 

Constant 0,128 0,545 0,055 1 0,814 1,137   

a. Variable(s) entered on step 1: FN_Základní_parametry_kurzu, 

FN_Parametry_kvality_kurzu_a_jazykové_školy, FN_Hodnocení_a_známost, 4.1.B_web_jš_nom, 

4.2.B_komentáře_na_soc_sítích_nom, 4.3.B_doporučení_přátel_nom, 4.4.B_vlastní_dojmy_nom, 

4.5.B_diskuse_nom, 4.6.B_tištěné_materiály_nom, 4.7.B_osobní_kontakt_nom, 3.1.B_vyhledávače, 

3.2.B_tištěné_materiály, 3.3.B_konkrétní_weby, 3.4.B_známí, 3.5.B_reklama, 3.6.B_jiné, 

8_Rozhodující_faktor, 9.1_osobně, 9.2_telefonicky, 9.3_emailem, 9.4_dotaz_z_www, 9.5_skype_icq, 

9.6_facebook, 9.7_jiná. 
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CELKOVÁ REGRESE 
 
Tab. 25: Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 732 99,5 

Missing Cases 4 0,5 

Total 736 100,0 

Unselected Cases 0 0,0 

Total 736 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

 
Tab. 26: Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

dimension0 
offline 0 

online 1 

 
Tab. 27: Categorical Variables Codings 

 
Frequency 

Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

Rozhodující faktor 

výběru kurzu 

a jazykové školy 

Osobní doporučení 

známého 

246 0,000 0,000 0,000 0,000 

Osobní rozhovor 

s pracovníky jazykové 

školy 

57 1,000 0,000 0,000 0,000 

Vlastní dojem 

z jazykové školy 

203 0,000 1,000 0,000 0,000 

Informace na internetu 192 0,000 0,000 1,000 0,000 

Jiný důvod 34 0,000 0,000 0,000 1,000 

Osobně nevyužil/a 454 0,000    

využil/a 278 1,000    

Telefonicky nevyužil/a 563 0,000    

využil/a 169 1,000    

Emailem nevyužil/a 430 0,000    

využil/a 302 1,000    

Vzdělání 4 - dvě 

skupiny  

max. SŠ vzdělání 487 0,000    

vyšší než SŠ vzdělání 245 1,000    

Skype/ICQ nevyužil/a 722 0,000    

využil/a 10 1,000    

Jiná možnost nevyužil/a 730 0,000    

využil/a 2 1,000    

Facebook nevyužil/a 708 0,000    

využil/a 24 1,000    

Poslání dotazu z webu nevyužil/a 679 0,000    

využil/a 53 1,000    
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Block 0: Beginning Block 
 
Tab. 28: Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 Forma objednání kurzu (online vs. 

offline) Percentage 

Correct  offline online 

Step 0 Forma objednání kurzu 

(online vs. offline) 

offline 0 414 0,0 

online 0 318 100,0 

Overall Percentage   43,4 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is 0,400 

 
Tab. 29: Variables in the Equation 

 β S.E. Wald df Sig. Exp(β) 

Step 0 Constant -0,264 0,075 12,517 1 0,000 0,768 

 
Tab. 30: Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 Variables 8_Rozhodující_faktor 24,045 4 0,000 

8_Rozhodující_faktor(1) 7,380 1 0,007 

8_Rozhodující_faktor(2) 0,039 1 0,843 

8_Rozhodující_faktor(3) 15,991 1 0,000 

8_Rozhodující_faktor(4) 1,309 1 0,253 

9.1_osobně(1) 35,482 1 0,000 

9.2_telefonicky(1) 0,402 1 0,526 

9.3_emailem(1) 32,786 1 0,000 

9.4_dotaz_z_www(1) 0,733 1 0,392 

9.5_skype_icq(1) 0,049 1 0,825 

9.6_facebook(1) 0,357 1 0,550 

9.7_jiná(1) 0,035 1 0,851 

Čas_na_internetu 10,804 1 0,001 

Vzdělání(1) 7,704 1 0,006 

Overall Statistics 76,888 13 0,000 

 

Block 1: Method = Enter 
 
Tab. 31: Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 81,213 13 0,000 

Block 81,213 13 0,000 

Model 81,213 13 0,000 

 
Tab. 32: Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 920,928a 0,105 0,141 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than 

0,001. 
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Tab. 33: Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 9,054 8 0,338 

 
Tab. 34: Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) = offline 

Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) = online 

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 57 54,349 9 11,651 66 

2 57 55,546 16 17,454 73 

3 53 52,315 22 22,685 75 

4 44 48,153 30 25,847 74 

5 45 43,992 29 30,008 74 

6 31 39,597 42 33,403 73 

7 35 36,704 39 37,296 74 

8 38 31,204 32 38,796 70 

9 29 28,642 44 44,358 73 

10 25 23,497 55 56,503 80 

 
Tab. 35: Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 Forma objednání kurzu (online 

vs. offline) Percentage 

Correct  offline online 

Step 1 Forma objednání kurzu 

(online vs. offline) 

offline 230 184 55,6 

online 85 233 73,3 

Overall Percentage   63,3 

a. The cut value is 0,400 

 
Tab. 36: Variables in the Equation 

 
β S.E. Wald df Sig. Exp(β) 

95% C.I.for EXP(β) 

Lower Upper 

Step 1a 8_Rozhodující_faktor   16,188 4 0,003    

8_Rozhodující_faktor(1) -0,493 0,342 2,080 1 0,149 0,611 0,313 1,193 

8_Rozhodující_faktor(2) 0,265 0,203 1,703 1 0,192 1,304 0,875 1,943 

8_Rozhodující_faktor(3) 0,620 0,204 9,204 1 0,002 1,860 1,246 2,776 

8_Rozhodující_faktor(4) 0,662 0,390 2,878 1 0,090 1,939 0,902 4,169 

9.1_osobně(1) -0,530 0,222 5,683 1 0,017 0,588 0,380 0,910 

9.2_telefonicky(1) 0,259 0,226 1,311 1 0,252 1,295 0,832 2,016 

9.3_emailem(1) 0,633 0,217 8,511 1 0,004 1,884 1,231 2,884 

9.4_dotaz_z_www(1) 0,235 0,346 0,462 1 0,497 1,265 0,642 2,494 

9.5_skype_icq(1) -0,288 0,685 0,177 1 0,674 0,750 0,196 2,870 

9.6_facebook(1) -0,128 0,451 0,081 1 0,776 0,880 0,364 2,129 

9.7_jiná(1) -0,102 1,466 0,005 1 0,945 0,903 0,051 15,983 

Čas_na_internetu 0,089 0,030 8,465 1 0,004 1,093 1,029 1,160 

Vzdělání(1) 0,378 0,169 4,973 1 0,026 1,459 1,047 2,033 

Constant -1,096 0,272 16,239 1 0,000 0,334   

a. Variable(s) entered on step 1: 8_Rozhodující_faktor, 9.1_osobně, 9.2_telefonicky, 9.3_emailem, 9.4_dotaz_z_www, 

9.5_skype_icq, 9.6_facebook, 9.7_jiná, Čas_na_internetu, Vzdělání. 
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Příloha č. 6: Výsledky lineární regrese  

 

Tab. 1: Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Počet objednávek online 2,70 4,136 284 
Fulltextové vyhledávání 1,47 1,701 284 
Menu 71,40 52,130 284 
Katalog kurzů 30,91 21,666 284 
Vyhledat kurz 69,51 67,225 284 
Přihlášení do eshopu 13,10 18,858 284 
Kontakty 2,18 2,610 284 
Doporučené kurzy 1,32 2,494 284 
Reklama 3,3627 3,13627 284 
Novinky 4,70 5,119 284 

 

Tab. 2: Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 Vyhledat kurz . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<=0,050, Probability-of-F-to-remove >=0,100). 

2 Menu . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

0,050, Probability-of-F-to-remove >= 0,100). 

3 Přihlášení do eshopu . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

0,050, Probability-of-F-to-remove >= 0,100). 

4 Katalog kurzů . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

0,050, Probability-of-F-to-remove >= 0,100). 

5 Doporučené kurzy . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

0,050, Probability-of-F-to-remove >= 0,100). 

a. Dependent Variable: Počet objednávek online 
 

Tab. 3: Model Summaryf 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 0,766a 0,587 0,585 2,664 

2 0,795b 0,632 0,630 2,518 

3 0,809c 0,654 0,650 2,447 

4 0,816d 0,665 0,661 2,410 

5 0,821e 0,674 0,668 2,384 

a. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz 
b. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu 
c. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu, Přihlášení do eshopu 
d. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu, Přihlášení do eshopu, Katalog kurzů 
e. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu, Přihlášení do eshopu, Katalog kurzů, Doporučené kurzy 
f. Dependent Variable: Počet objednávek online 
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Tab. 4: ANOVAf 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2840,095 1 2840,095 400,160 0,000a 

Residual 2001,465 282 7,097   

Total 4841,560 283    

2 Regression 3060,516 2 1530,258 241,433 0,000b 

Residual 1781,044 281 6,338   

Total 4841,560 283    

3 Regression 3165,199 3 1055,066 176,226 0,000c 
Residual 1676,361 280 5,987   

Total 4841,560 283    

4 Regression 3221,692 4 805,423 138,723 0,000d 

Residual 1619,868 279 5,806   

Total 4841,560 283    

5 Regression 3261,711 5 652,342 114,790 0,000e 

Residual 1579,849 278 5,683   

Total 4841,560 283    

a. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz 

b. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu 

c. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu, Přihlášení do eshopu 

d. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu, Přihlášení do eshopu, Katalog kurzů 

e. Predictors: (Constant), Vyhledat kurz, Menu, Přihlášení do eshopu, Katalog kurzů, Doporučené kurzy 

f. Dependent Variable: Počet objednávek online 
 

Tab. 5: Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for β 

β 
Std. 

Error Beta 
Lower 

Bound 
Upper 

Bound 

1 (Constant) -0,575 0,228  -2,526 0,012 -1,023 -0,127 

Vyhledat kurz 0,047 0,002 0,766 20,004 0,000 0,042 0,052 

2 (Constant) -1,374 0,254  -5,405 0,000 -1,875 -0,874 

Vyhledat kurz 0,029 0,004 0,476 7,791 0,000 0,022 0,037 
Menu 0,029 0,005 0,360 5,897 0,000 0,019 0,038 

3 (Constant) -1,293 0,248  -5,216 0,000 -1,781 -0,805 

Vyhledat kurz 0,026 0,004 0,422 6,944 0,000 0,019 0,033 

Menu 0,023 0,005 0,291 4,728 0,000 0,013 0,033 

Přihlášení do eshopu 0,041 0,010 0,188 4,182 0,000 0,022 0,061 

4 (Constant) -1,598 0,263  -6,077 0,000 -2,115 -1,080 

Vyhledat kurz 0,018 0,004 0,293 4,036 0,000 0,009 0,027 

Menu 0,014 0,006 0,176 2,484 0,014 0,003 0,025 
Přihlášení do eshopu 0,042 0,010 0,190 4,301 0,000 0,023 0,061 

Katalog kurzů 0,048 0,016 0,254 3,119 0,002 0,018 0,079 

5 (Constant) -1,548 0,261  -5,936 0,000 -2,061 -1,035 

Vyhledat kurz 0,019 0,004 0,306 4,245 0,000 0,010 0,028 

Menu 0,014 0,006 0,182 2,597 0,010 0,004 0,025 

Přihlášení do eshopu 0,041 0,010 0,186 4,258 0,000 0,022 0,060 

Katalog kurzů 0,051 0,015 0,268 3,318 0,001 0,021 0,081 

Doporučené kurzy -0,158 0,060 -0,095 -2,654 0,008 -0,276 -0,041 

a. Dependent Variable: Počet objednávek online 
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