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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.  

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, a službu na internetu pak 

nabízet v souladu s tím, co považují zákazníci za podstatné a co je ovlivňuje při výběru. 

Pojem služba je velice široký, a proto byla tato práce zaměřena pouze na jednu službu, a to na 

poskytování jazykového vzdělávání.  

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. 
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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. 

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 

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. 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 popis míry přenesení každé fáze do online 

prostředí a proveden rozbor hlavních zjištění doplněn o doporučení pro jazykové školy.  

V následující kapitole byly sestavovány regresní modely sloužící k predikci nákupu 

jazykového kurzu online. Pro kvantifikaci závislosti významných proměnných byla využita 

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

výsledků byly 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 byly popsány a vzájemně konfrontovány. Ze zjištěných výsledků byly 

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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3 Aplikované metody práce a charakteristika vstupních dat 

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 byly 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. 

Malhotra (2010) uvádí, že hodnotu Chí-kvadrát testu lze vypočítat podle: 

∑
−

=
e

eo

f

ff 2
2 )(

χ  (3.2), 

kde fo je skutečná četnost, 

fe je očekávaná četnost. 
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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: 

2112

2211

nn

nn

⋅

⋅
=ψ  (3.4), 

kde n jsou četnosti příslušných buněk v kontingenční tabulce. 
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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

−

−−−
=

µµ
 (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).  

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 
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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: 

1

)( 2

−

−

=

∑

m

xxn

MS j
jj

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: 

mn

xx

MS j i
jij

E
−

−

=

∑∑
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).  

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). 
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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: 

)1(

6
1

2

2

−
−=
∑
nn

D
r i

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). 

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: 
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*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 

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.  
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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 +⋅+= βα  (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 βα  (3.14), 

 pro hodnoty {(xi;yi)}. 

Cílem je najít minimální hodnotu 2
rs , která vede k optimálním hodnotám α a β (Hendl, 

2004). Podmínky použití lineární regresní analýzy: 

• 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.  
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Pokud do modelu vstupuje více nezávislých proměnných x, lze rovnici modelu dle 

Pecákové (2008) vyjádřit jako regresní nadrovinu podle: 

exxy kk +⋅++⋅+= βββ ...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). 

Logistická regrese 

Rovnici logistické regrese pro jednu nezávislou proměnnou lze dle Řezankové (2010) 

zapsat jako: 

x⋅+=
−

101
ln ββ

π

π
 (3.16), 

kde π představuje pravděpodobnost, že proměnná y (závislá) nabude hodnoty 1, 

kde β0 je konstanta, 

β1 je regresní parametr. 
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Pro více nezávislých proměnných lze rovnici dle Řezankové (2010) jako: 

kk xxx ⋅++⋅+⋅+=
−

ββββ
π

π
...

1
ln 2210   (3.17) 

kde β1...βk jsou regresní parametry. 

Z rovnice 3.17 lze pak hodnotu π vyjádřit jako: 

kk

kk

xxx

xxx

e

e
⋅++⋅+⋅+

⋅++⋅+⋅+

+
=

ββββ

ββββ

π
...

...

22110

22110

1
 (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: 

2
, )

)(
(

i

i
ia s

W
β

β
=  (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 

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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∑
= −⋅⋅

⋅−
=

g

i iii

iii
HL m

mn

1

2
2

)1(

)(

ππ

π
χ  (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, 

iπ  je průměr i-té skupiny, lze jej vypočítat podle: 

i

i
i m

e
=π  (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). 

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 byla 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. 

3.2 Charakteristika vstupních dat a metod jejich sběru 
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3.2.1 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 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 

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. 

Jednotlivé charakteristiky respondentů jsou využívany dále v praktické části při třídění dat 

druhého stupně.  

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 

3.2.2 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), 

• zda se jedná o nového či vracejícího se zákazníka, 

• demografická struktura: údaje o pohlaví, věku při nákupu a vzdělání kupujících. 



 

3.2.3 Pozorování chování návšt
prodejích  

Třetím zdrojem dat pro dizerta

poměrová proměnná) za každý 

3.2), zejména na různé formy navigace. Na homepage není využit pouze jeden zp

navigace, naopak je jich využito hned n

návštěvníci využívají nejčastěji

S využitím služby MYX, která 

pokračoval v procházení stránek

jazykové školy. Homepage byla zvolena proto

69,5 % návštěv (zjištěno ze statistik návšt

Ostatní vstupní stránky mají již velmi zanedbatelné procento. 

pozorováním. 

Obr. 3.2: Struktura jednotlivých prvk

Zdroj: vlastní zpracování.  

Prvky layoutu jsou př

prostor, rychlé vyhledání kurzu, novinky, doporu

logo využívané jako navrát na homepage. 
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Pozorování chování návštěvníků na webu jazykové školy a interní data o online 

etím zdrojem dat pro dizertační práci jsou údaje o počtech klik

za každý sledovaný den na jednotlivé prvky layoutu webu

ůzné formy navigace. Na homepage není využit pouze jeden zp

navigace, naopak je jich využito hned několik. To umožňuje analyzovat, které formy navigace 

častěji a které přispívají nejvíce k dokončení objednávky. 

využitím služby MYX, která monitoruje, na který prvek webu návšt

procházení stránek, se v roce 2011 sledovalo rozložení kliků na homepage webu 

ge byla zvolena proto, že je za sledované období vstupní stránkou pro 

ěno ze statistik návštěvnosti webu pomocí služby Google Analytics

Ostatní vstupní stránky mají již velmi zanedbatelné procento. Jedná se o primární data získaná 

Struktura jednotlivých prvků na homepage webu jazykové školy 

 

jsou především katalog kurzů, fulltextové vyhledávání, reklamní 

rychlé vyhledání kurzu, novinky, doporučené kurzy, přihlášení do eshopu, kontaky a 

logo využívané jako navrát na homepage. K analýze chování na webu a k

čních prvků nejpravděpodobněji vede k objednávce, tj. konverzi

 

 na webu jazykové školy a interní data o online 

čtech kliků (nezávislá 

sledovaný den na jednotlivé prvky layoutu webu (viz Obr. 

zné formy navigace. Na homepage není využit pouze jeden způsob 

uje analyzovat, které formy navigace 

čení objednávky.  

monitoruje, na který prvek webu návštěvník klikl, aby 

ů na homepage webu 

období vstupní stránkou pro 

pomocí služby Google Analytics). 

Jedná se o primární data získaná 

, fulltextové vyhledávání, reklamní 

ihlášení do eshopu, kontaky a 

analýze chování na webu a k zjišťování toho, 

objednávce, tj. konverzi 
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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. 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.  

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. 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.  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. 
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4 Dosažené výsledky a závěry práce 

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.  

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. 

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 jsou popsána hlavní zjištění spolu 

s doporučením pro jazykové školy.  

4.1.1 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. 4.1) 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 

s ohledem na možné využití výsledků nebo proto, že daná fáze rozhodovacího procesu byla 

4.1 Výsledky analýzy rozhodovacího procesu při nákupu jazykového kurzu 
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hlavně doplňkového charakteru. Každá z pěti hlavních fází rozhodovacího procesu je však 

v tabulce zastoupena a byla tedy ve výzkumu podrobněji analyzována.  

Tab.  4.1: 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. 4.1 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, 

nezaměstnané), zaměstnance a OSVČ. Toto rozdělení respondentů hraje roli pro všechny fáze 

rozhodovacího procesu kromě té poslední, a to předávání zkušeností s kurzem.  
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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.  

4.1.2 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. 4.2. 

Do Tab. 4.2 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. 4.2: 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. 4.2 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. 4.2 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.  

4.1.3 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).     

Cílem tvorby regresních modelů bylo vyjádřit sílu vlivu vstupních proměnných na 

formu nákupu jazykového kurzu, resp. analyzovat příčinné závislosti. 

4.2 Predikce online nákupu kurzu
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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. Z výše uvedeného modelování vlivu proměnných 

na formu nákupu jazykového kurzu lze vyvodit, že k predikci nákupu jazykového kurzu 

online je nejvhodnější použít logistický regresní model zohledňující chování zákazníků nebo 

regresní model zohledňující jak chování, tak znaky zákazníků.  

Z výsledků 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. Pravděpodobnost (π) pro online nákup 

kurzu se vypočítá podle: 

))1(378,0int__089,0)1(_3.9633,0)1(1.9530,0)3(__8620,0096,1(

))1(378,0int__089,0)1(_3.9633,0)1(1.9530,0)3(__8620,0096,1(

1 VzdelaniernetunaČasemailemosobněfaktoríRozhodujíc

VzdelaniernetunaČasemailemosobněfaktoríRozhodujíc

e

e
⋅+⋅+⋅+⋅−⋅+−

⋅+⋅+⋅+⋅−⋅+−

+
=π

    (4.1), 

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, 

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. 
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Regresní model zohledňující pouze znaky zákazníků nemá tak dobrou predikční 

schopnost jako výše uvedený model.  

Všechny vytvořené modely mají svá omezení. Jednak získaná data pocházejí od 

zákazníků z Moravskoslezského kraje. 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. 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.  

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

prodeje jazykových kurzů. Jako datová základna byly využity údaje o chování na webu (kliky 

na jednotlivé prvky webu) doplněné o uskutečněné online nákupy. Nejprve byly s využitím 

korelačních koeficientů stanoveny vztahy mezi použitými prvky webu a nákupem jazykového 

kurzu. Následně bylo přistoupeno k tvorbě regresních modelů, prostřednictvím kterých byly 

vlivy matematicky vyjádřeny. Využita byla vícenásobná lineární regresní analýza. Výsledky 

regresních modelů byly popsány a vzájemně konfrontovány.  

Výsledná rovnice vícenásobné lineární regrese má tvar: 

43221 158,0051,0041,0014,0019,0548,1 XXXXXY ⋅−⋅+⋅+⋅+⋅+−=  (4.2), 

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, 

X4 je kliknutí na katalog kurzů, 

X5 je kliknutí na doporučené kurzy. 

Na základě analýzy 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 

4.3 Webové stránky jako místo prodeje 
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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.   

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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Summary 

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.    

Keywords: ANOVA, Chi-square test, customer's decision-making process, factor analysis, 

online sale/offer of language services, Pearson's correlation coefficient, regression analysis 

JEL codes: M31, L81, C12, C13 

 


