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1 Úvod 

 Je všeobecně známé, že obyvatelé České republiky jsou významnými konzumenty 

piva. Jedná se však spíše o muže, kteří mají tento zlatavý mok v oblibě. Výrobci piva se proto 

rozhodli zaměřit se také na ženy nebo všechny ty, kteří z nějakého důvodu nepreferují 

klasické pivo.  

 Výrobce napadlo vytvořit produkt, který bude klasickému pivu podobný, hlavní 

důvody jeho konzumace, jako jsou uhašení žízně nebo potřeba osvěžit se, zůstanou stejné, 

pouze se změní složení nápoje a tím jeho chuť. Začali tedy vyrábět tzv. ochucená piva, která 

jsou složena z piv klasických, dochuceny jsou však navíc ovocnou šťávou nebo limonádou. 

Ochucená piva (také ovocná piva nebo tzv. radlery) mají snížený obsah alkoholu a jsou méně 

hořká než klasická piva. Tyto vlastnosti jsou hlavními, díky kterým si ochucená piva oblíbily 

především ženy nebo ti, kterým klasické pivo nechutná. V roce 2012 bylo prodáno 434 tisíc 

hektolitrů těchto piv, což je pět a půl procenta ze všech prodejů piva v maloobchodních sítích 

(Kütner, 2013).  

Na trh ochucených piv, konkrétně na ochucená piva značky Gambrinus, je zaměřena 

tato diplomová práce právě proto, že je téma aktuální, na trhu neustále přibývají noví výrobci 

ochucených piv a každým rokem přicházejí pivovary s novými příchutěmi. Na trhu však 

existují stále ještě mezery, určitě lze navrhnout nové atraktivní příchutě a zlepšit další 

vlastnosti, díky kterým si tato piva může oblíbit ještě více spotřebitelů a díky kterým může 

značka Gambrinus získat konkurenční výhodu nad stále se zvyšujícím počtem konkurenčních 

firem.  

 Cílem diplomové práce bylo zjistit spokojenost zákazníků s ochucenými pivy 

Gambrinus. Plnění tohoto cíle bylo realizováno dvěma metodami - skupinovou diskuzí a 

dotazníkovým šetřením. Při skupinové diskuzi bylo žádoucí zjistit hlubší vztah účastníků k 

ochuceným pivům, jejich postoje, názory, postřehy a další skutečnosti, které pomohly 

pochopit nákupní chování zákazníků a usnadnily formování dotazníku. Následné dotazníkové 

šetření bylo zaměřeno na nákupní a spotřební zvyklosti zákazníků na trhu ochucených piv a 

jejich postoje k ochuceným pivům Gambrinus.  

Návrhy a doporučení by měly pomoci značce Gambrinus zlepšit stávající pozici na 

trhu s ochucenými pivy a zvýšit spokojenost zákazníků.  
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2 Charakteristika společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a značky 

Gambrinus 

 V kapitole je představena společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., její historie a současnost, 

značky a produkty, které firma nabízí, podrobná charakteristika značky Gambrinus a 

ochucených piv, které jsou v rámci této značky prodávány. V poslední části kapitoly je 

charakterizován trh s ochucenými pivy a konkurenční značky.  

 

2.1 Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Plzeňský Prazdroj je významným výrobcem a exportérem českého piva. Tato piva se 

vaří ve čtyřech pivovarech, dva z nich jsou v Plzni (Plzeňský Prazdroj a Gambrinus), jeden 

v Nošovicích (Radegast) na severní Moravě a poslední ve Velkých Popovicích ve středních 

Čechách. Plzeňský Prazdroj exportuje pivo do více než padesáti zemí po celém světě. 

Plzeňský Prazdroj, a.s., je členem SABMiller plc., jedné z největších pivovarnických 

společností na světě. 

 Portfolio společnosti tvoří značky Pilsner Urquell, Gambrinus, Velkopopovický 

Kozel, Radegast, Birell, Master, Fénix, Primus, Klasik a Frisco. Celkový prodej v 

kalendářním roce 2012 dosáhl téměř 9,9 milionů hektolitrů. Společnost zaměstnává přes 2 

tisíce lidí (Prazdroj, 2014a). 

Ve spolupráci s dodavateli firma vytvořila v loňském roce obrat v celkové výši 5,5 

mld. Kč (Prazdroj, 2013) 

 

2.1.1 Historie a současnost společnosti 

 Plzeňský Prazdroj založili a postavili společnými silami právováreční měšťané města. 

První várka plzeňského piva byla uvařena v tehdejším Měšťanském pivovaru v Plzni metodou 

spodního kvašení a datuje se ke dni 5. října 1842. Následující rok se pivo začalo rozvážet do 

místní restaurace k rodině Pinkasů. Tento hostinec později navštívili páni Dobrovský, 

Palacký, Baťa a mnozí další. K připomenutí 1. várky se zde dnes koná „Pinkasova noční 

můra“, která spočívá ve vybíhání schodů ze sklepa s deseti půllitry piva.  

V roce 1856 se Plzeňské pivo poprvé dostává do Vídně. Pivovar se později stává 

oficiálním dodavatelem piva na císařský dvůr. Pivovar si v roce 1859 nechává zaregistrovat 

první značku „Pilsner Bier“. S názvem je však problém, jelikož nekonkretizuje pivovar a v 

roce 1898 proto vzniká ochranná známka Plzeňský Prazdroj – Pilsner Urquell. 
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Roku 1870 zahajuje provoz První plzeňský akciový pivovar (současný Gambrinus) a 

stejného roku si registruje svou první ochrannou známku Erste Pilsner Actien Brauerei – 

Pilsner Bier. Roku 1873 zahajují oba pivovary první úspěšný export do USA, na sklonku 19. 

století proniká také do Latinské Ameriky, Afriky i na Blízký východ. 

Rokem 1874 se datuje založení Pivovaru Velké Popovice a realizuje se první várka 

velkopopovického piva.  

V roce 1887 začíná měšťanský pivovar stáčet svůj ležák v malých objemech také do 

lahví. První akciový pivovar ho následuje rok poté. Pro oba plzeňské pivovary je klíčová 

doprava. Proto si v 90. letech tyto pivovary odkupují pivní vagony a Měšťanský pivovar 

pořizuje vlastní lokomotivu.  

Pivovar s plzeňským ležákem se stává největším v Evropě a nakupuje své první 

automobily. Má své obchodní zastoupení ve 34 zemích světa a vlastní řadu světových medailí. 

První světová válka však pivovarům nesvědčí a pivovary odevzdávají svá zařízení pro válečné 

účely. 

V roce 1919 je zaregistrována nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Roku 

1922 se značka Kozel stává registrovanou obchodní značkou velkopopovického pivovaru.  

Do poloviny 50. let se pivo vozí v dřevěných sudech. Nahrazují je moderní hliníkové 

sudy, které vystřídají na konci 80. let nerezové KEG sudy.  

Druhá světová válka přerušuje vývoj obou plzeňských pivovarů.  

V 60. letech se v pivovaru Gambrinus instalují technologické novinky, jako jsou 

spádové varny, nový způsob kvašení či jímání CO2 z krytých kovových kvasných kádí, nová a 

šetrnější stáčecí linka, která zaručuje větší kvalitu a lepší chuť piva.  

V roce 1965 je v Nošovicích položen základní kámen pivovaru a první várka piva se 

tu rodí v roce 1970. Rok poté pivo získává ve veřejné soutěži pojmenování Radegast dle 

staroslovanského boha slunce, ohně a pohostinnosti.  

Pivovary v Nošovicích i Plzni otevírají vlastní sladovny a stávají se tak soběstačným v 

produkci světlého sladu pro výrobu svých piv. Rokem 1991 přichází v Radegastu ambiciózní 

plán na nealkoholické pivo.  

Pivovar Radegast stejně jako Velké Popovice v roce 2002 dokončují fúzi s Plzeňským 

Prazdrojem.  

V současnosti si společnost zakládá na pečlivém výběru surovin, předávaném umění 

sládků a léty prověřené receptuře. Vše dohromady tvoří záruku kvality piv Plzeňského 

Prazdroje (Prazdroj, 2014b). 
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Hlavními hodnotami společnosti se stalo zaujetí kvalitou a snaha o hledání nových 

cest. Cestou k dosažení úspěchu jsou pevné zásady, profesionální přístup, vzájemná důvěra, 

úcta k tradici. 

Plzeňský Prazdroj se aktivně podílí na prosazování zodpovědného přístupu ke 

konzumaci alkoholických nápojů. Je jedním ze zakládajících členů Iniciativy zodpovědných 

pivovarů, jejímž cílem je účinná samoregulace komerční komunikace v oboru pivovarnictví v 

ČR. Od roku 2006 podporuje program občanského sdružení SANANIM zaměřující se na 

omezení řízení pod vlivem alkoholu. Provozuje také informační webovou stránku 

napivosrozumem.cz, prostřednictvím které poskytujeme informace o alkoholu.  

Strategii firmy tvoří také priority trvale udržitelného rozvoje. Firma snižuje spotřebu 

vody, energie a úroveň emisí, podporuje rozvoj regionů. Používá recyklovatelný a vratný 

obalový materiál, směřuje k provozu s nulovým odpadem. Respektuje lidská práva. Firma 

komunikuje transparentně a vykazuje své výsledky (Prazdroj, 2014c). 

 

2.1.2 Portfolio značek společnosti Plzeňský Prazdroj 

Společnost má ve svém portfoliu jedenáct značek, přičemž každá značka zahrnuje 

několik druhů výrobků, každá má svou historii, ojedinělý způsob přípravy a vlastní obsah 

surovin. V následujícím textu jsou představeny jednotlivé značky a jejich krátký popis 

(Prazdroj, 2014d). 

 

Pilsner Urquell 

Jedná se o legendární světlý ležák a zakladatele kategorie piv plzeňského typu. Původ 

značky je spojen s pivovarem Plzeňský Prazdroj a první várka piva byla uvařena 5.10.1842.  

 

Gambrinus 

Pivo je nejoblíbenější a nejprodávanější v ČR. Jedná se o klasického představitele 

českých piv s historickou tradicí. Má několik variant, a to Gambrinus Originál 10°, 11° 

Excelent, Premium a Gambrinus se sníženým obsahem cukru. Je spjat s pivovarem 

Gambrinus a byl poprvé uvařen 10.12.1870. V soutěži Zlatý pohár PIVEX 2011 získal 

Gambrinus Světlý prvenství v kategorii výčepních piv. 

 

Gambrinus ochucený 

Jedná se o rozšířenou nabídku značky Gambrinus o nízkoalkoholické míchané nápoje 

z piva a přírodní ovocné šťávy. Nápoje nabídnou příjemné osvěžení především v letních 
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měsících. Vyráběny jsou ve třech příchutích a to Gambrinus Limetka & Bezinka, Gambrinus 

Řízný citron a Gambrinus Šťavnatý grep. Poprvé bylo toto ochucené pivo představeno na jaře 

2012. Tyto produkty jsou podrobněji představeny v kapitole 2.3.  

 

Velkopopovický Kozel 

Pivo je druhé nejprodávanější v ČR a nejprodávanější česká pivní značka ve světě.  

Má několik variant: Světlý, 11° Medium, Premium a Černý. Jeho původ je spojen 

s pivovarem Velké Popovice a první várka byla uvařena 15.12.1874. Světlý ležák Premium 

opakovaně vítězí v soutěži České pivo mezi světlými ležáky a Zlatý pohár PIVEX 2011 

označil Kozla 11° Medium za nejlepší jedenáctku mezi ležáky. 

 

Radegast 

Moravská jednička, která je typická svou hořkostí a vyhovuje spíše mužům. Prodává 

se ve variantách Radegast Original, Premium, Extra Hořký a Temně Hořký. Vyráběn je 

v Nošovickém pivovaru Radegast a vaří se od 3.12.1970. Radegast Original byl v soutěži 

Zlatý pohár PIVEX 2011 oceněn stříbrnou medailí v kategorii výčepních piv. Radegast 

Premium zase získal stříbrnou medaili v kategorii piva plzeňského typu v pivním klání 

European Beer Star 2011 v Norimberku. 

 

Birell 

Birell je nejprodávanější nealkoholické pivo v ČR, jehož unikátní kvasinky produkují 

minimum alkoholu a dovolují pivům Birell projít celým procesem kvašení a dokvašování, 

jakým procházejí klasická alkoholická piva. Jeho varianty jsou: Světlý, Polotmavý, Citrón & 

Granátové jablko a Limetka & Malina. Poslední dvě varianty si oblíbily především ženy. 

Původ má stejný jako Radegast a jeho první várka vznikla v květnu 1992. V soutěži České 

pivo roku 2011 byl již podruhé v řadě vyhlášen nejlepším nealko pivem roku. 

 

Master 

Jedná se o pravé pivní speciály se specifickou lahodnou hořkostí. Kombinace 

speciálních druhů sladu vytváří bohatou chuť i zářivou barvu a naplňuje očekávání pivních 

gurmánů. Pochází z pivovaru Velké Popovice a je prodáván ve variantách Polotmavý 13° a 

Tmavý 18° a Zlatý od dubna 2007.  
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Fénix 

Svěží pšeničné pivo s obsahem 4,7 % alkoholu nabízí spotřebitelům lehčí chuť a svěží 

aroma díky použití pšeničného sladu, pomerančové kůry a špetky koriandru. Je servírováno v 

originální sklenici se srpkem pomeranče. Značka byla na trh uvedena v 29.2.2012 a pochází 

z pivovaru Plzeňský Prazdroj.  

 

Frisco 

Frisco je moderní, jemně perlivý alkoholický drink, oblíbený zejména mezi ženami a 

mladými lidmi. Je vyroben z ječmenného sladu a ochucen přírodními aromaty z citrónu a 

jablek, brusinek či černého rybízu, které v kombinaci se sladovou chutí přinášejí výrazné 

osvěžení. Vzniklo v pivovaru Plzeňský Prazdroj, nabízeno je od května 2004 a nyní jej lze 

zakoupit ve variantách Jablko & Citron, Brusinka, Černý rybíz, Dry a nově také Bílé hrozny 

& Lotos.  

 

Primus 

Jedná se o světlé výčepní piva, které se prezentuje zlatavou barvou, bohatou pěnou, 

příjemnou hořkostí a vyváženou chutí. Původně bylo vařeno v plzeňském pivovaru, následně 

ve Velkých Popovicích a Nošovicích. Nyní je vyráběno v pivovaru v Protivíně.  

 

Klasik 

Portfolio značek zakončuje kvalitní nízko stupňové výčepní světlé pivo Klasik s 

příznivou cenou. Momentálně se vaří také v pivovaru v Protivíně. 

 

2.2 Značka Gambrinus 

 Značce zahrnující několik druhů piv patřila v letech 2006 a 2007 zhruba čtvrtina 

českého trhu. Pivovar je od roku 1994, kdy byla dokončena privatizace, součástí společnosti 

Plzeňský Prazdroj a.s. (Gambrinus, 2012).  

Pod značkou Gambrinus je nabízeno několik produktů. Jedná se o Gambrinus Originál 

10°, Excelent 11°, Premium, Dry, Ochucený, Nepasterizované G a Nefiltrovaný ležák. 

Všechny druhy kromě Dry a Ochuceného získaly ochrannou známku České pivo (Gambrinus, 

2013c).  
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Gambrinus Originál 10° 

Tento produkt je vyroben tradičním varním způsobem. Je zde přidáno více sladu a 

chmele, což přináší plnější lahodně nahořklou osvěžující chuť, správný říz, sytou barvu a 

bohatou pěnu. Gambrinus Originál 10° je plněn a distribuován ve skle, plechovkách, PET 

lahvích, soudcích, sudech a tancích. Obsahuje 4,3% alkoholu.  

 

Gambrinus Excelent 11° 

Pivo je typické unikátním postupem trojitého chmelení. Třetí chmelení se provádí po 

skončení vaření, kdy mladina začíná chladnout. Tímto postupem je zachováno velké množství 

voňavých chmelových látek a je charakteristické plnou chutí a svěžím chmelovým aroma. 

Plněno je do skla, plechu, sudů a tanků. Obsah alkoholu je 4,7% objemu.  

 

Gambrinus Premium 

Jedná se o klasického představitele českých ležáků. Vyznačuje se typickou hořkou 

chutí, sytě zlatou barvou a bohatou pěnou smetanové konzistence. Koupit ho lze ve skle, 

sudech a tancích. Obsah alkoholu u tohoto piva je 5,0%.  

 

Gambrinus Dry 

Toto pivo obsahuje snížené množství cukrů a má nízkou energetickou hodnotou. Proto 

je vhodný pro pilaře, kteří vyznávají zdravý životní styl. Je vyrobeno tradičním způsobem, a 

proto si zachovává chuťové vlastnosti plzeňského piva. Distribuován je pouze ve skle. 

Obsahuje 4% alkoholu.  

 

Gambrinus Ochucený 

Jedná se o osvěžující míchaný nápoj se sníženým obsahem alkoholu připravený z 

výčepního piva Gambrinus a ovocné šťávy bez konzervantů a přidaných sladidel. Uhasí žízeň 

v parných létech a chutná po citrusech. Přítomnost ovocných šťáv potvrzuje jemný zákal. Pro 

správný chuťový zážitek a to osvěžení je vhodné ochucená piva konzumovat vždy správně 

vychlazené na teplotu 6 až 7 °C. Plněno je do skla nebo plechovek a obsahuje pouze 2% 

alkoholu.   
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Gambrinus Nepasterizované G 

Toto pivo se díky procesu mikrofiltrace nemusí dále pasterizovat, takže zůstává živé a 

zachovává si výraznou svěží chuť, charakteristickou vůni a křišťálovou jiskrnost, kterou ocení 

každý znalec piva. Distribuuje se pouze v sudech a obsahuje 4,3% alkoholu.  

 

Gambrinus Nefiltrovaný ležák 

Nefiltrované pivo na rozdíl od klasického obsahuje až jeden milion živých 

kvasničných buněk na jeden mililitr. Je tedy výrazným zdrojem vitaminů skupiny B a 

obsahuje hořké chmelové látky, které pomáhají dotvářet jadrnější a plnější chuť. Nefiltrované 

pivo se vyznačuje typickým kvasničným zákalem a sytou světle žlutou barvou. Jeho vůně 

odráží sladové aroma a při pomalejším doušku lze cítit znatelnou vůni čerstvých pivovarských 

kvasinek. Opět je plněn pouze do sudů a jeho obsah alkoholu je 4,95% objemu.  

 

2.3 Ochucené pivo Gambrinus 

Ochucené pivo je typ míchaného nápoje s nízkým obsahem alkoholu, který vzniká 

smícháním piva a ovocné limonády nebo šťávy. Poměr obou hlavních složek je obvykle 50 

%. Obsah alkoholu obvykle nepřesahuje 2,5 %, existují však i výrobky s vyšším obsahem 

alkoholu (Radler, 2014).  

 

2.3.1 Varianty ochuceného piva Gambrinus 

Jak již bylo řečeno, Gambrinus Ochucený obsahuje snížené množství alkoholu (2%) a 

připravuje se z výčepního piva Gambrinus a ovocné šťávy bez konzervantů a přidaných 

sladidel. Podávat by se měl při teplotě 6 až 7 °C.  

V současné době je pivo vyráběno ve třech variantách. Jedná se o příchutě Řízný 

citrón, Limetka & Bezinka a Šťavnatý grep (Gambrinus, 2013d). 

Balení těchto ochucených piv je pouze ve dvou provedeních, a to ve sklenicích o 

objemu 0,5l a plechovkách o stejném objemu. Jednu dobu značka plnila ochucená piva i do 

PET lahví o objemu 1,5l, od tohoto balení však upustila a aktuálně se Gambrinus Ochucený 

prodává především v plechovkách.  

Gambrinus ochucený byl na trh uveden poprvé na jaře 2012, a to ve dvou příchutích - 

Limetka & Bezinka a Řízný citrón. Varianta Šťavnatý grep byla poprvé představena o rok 

později, tedy na jaře 2013 (Prazdroj, 2014d). 
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Řízný citrón  

 Jedná se o ochucené pivo složené z výčepního piva světlého (které se dále skládá z 

vody, sladu a chmelu), vody, fruktózového sirupu, citrónové šťávy z koncentrátu (60,5 %), 

přírodního citrónového aroma, citrónového extraktu a stabilizátoru karubinu. Obsah ovocné 

šťávy z koncentrátu v hotovém výrobku je roven sedmi procentům.  

 

 Limetka & Bezinka 

 Toto ochucené pivo je složeno z výčepního světlého piva, stejně jako předchozí 

produkt, vody, fruktózového sirupu, ovocné složky (obsahující invertní cukr, citrónovou 

šťávu z koncentrátu (30,0 %), bezinkovou šťávu z koncentrátu (8,0 %) a limetkovou šťávu z 

koncentrátu (7,0 %)), přírodního aroma, regulátoru kyselosti - kyseliny citrónové a 

stabilizátoru karubinu. Obsah ovocné šťávy z koncentrátu v hotovém výrobku je roven šesti 

procentům. 

  

Šťavnatý grep 

 Složení počátečních surovin je stejný jako u předchozích dvou produktů, ovocná 

složka obsahuje grapefruitovou šťávu z koncentrátu (19 %), pomerančovou šťávu z 

koncentrátu (10 %), přírodní aroma, citrónovou šťávu z koncentrátu (5 %). Regulátorem 

kyselosti je kyselina citrónová, pivo dále obsahuje pomerančový extrakt, přírodní barviva 

v podobě koncentrátu z mrkve a černého rybízu a stejný stabilizátor jako předchozí produkty. 

Obsah ovocné šťávy z koncentrátu v hotovém výrobku je 4,5 % (Gambrinus, 2013d). 

 

2.3.2 Další prvky marketingového mixu   

 Kromě již představeného produktu je třeba charakterizovat další prvky, kterými jsou 

cena, distribuce a marketingová komunikace.  

 

Cena 

 Cenová strategie pro ochucená piva Gambrinus je odlišná podle toho, kde jsou 

produkty distribuovány.  

 V případě distribuce do maloobchodních řetězců se cena pohybuje v rozmezí 19-25 

Kč za ochucené pivo ve skle (nutno připočítat vratnou částku lahve) či plechovce o objemu 

0,5l podle typu maloobchodu a cenové strategie dané jednotky. V případě realizace podpory 

prodeje se cena může snížit až o několik procent. Produkty v akci pak stojí nejčastěji kolem 

14-17 Kč za stejné balení i objem.  
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 Cena v případě distribuce do stánků na festivalech, koncertech a koupalištích je 

vyšší než v případě distribuce do maloobchodních řetězců a pohybuje se kolem 30-40 Kč za 

čepovaný půllitr, plechovku o objemu 0,5l, popř. skleněnou láhev o stejném objemu.  

 Také cena za produkty nabízené v restauračních zařízeních je vyšší než v případě 

maloobchodů. Pohybuje se kolem 28-35 Kč za čepovaný půllitr, plechovku o objemu 0,5l, 

popř. skleněnou láhev o stejném objemu.  

 

Distribuce 

Ochucená piva Gambrinus jsou vyráběny v Plzeňském pivovaru, odkud jsou 

rozváženy kamiony do jednotlivých distribučních středisek, rozmístěných ve všech krajích 

ČR a ze kterých se dostávají k jednotlivým prodejcům.  Gambrinus Ochucený je takto 

dodáván do více než pětiset obchodních jednotek (velkoobchodních prodejen, hypermarketů, 

supermarketů, diskontů, samoobsluh s potravinami a smíšených prodejen), hospod, kaváren a 

barů.  

Produkty značky Gambrinus si lze objednat také v oficiálním e-shopu společnosti 

Plzeňský Prazdroj. Zde si mohou návštěvníci koupit textil a doplňky značky Gambrinus, sklo, 

kelímky, reklamní dárkové předměty, nechat si vybrousit sklenici, koupit si zážitek 

v pivovaru nebo další dárkové balíčky.  

Ochucená piva Gambrinus se také objevila na několika letních festivalech a akcích. 

Fanoušci si je mohli užít např. na Benátské noci, Sázava festu nebo na festivalu v Trutnově. 

Jedná se o dobře cílenou marketingovou komunikaci a distribuci tam, kde to účastníci ocení a 

kde si může značka najít nové zákazníky. Kromě těchto akcí lze piva zakoupit na 

koupalištích, na kterých firma sází na potřebu zákazníků osvěžit se nápoji, které nejsou tolik 

sladké jako limonády a jiné ochucené nápoje, a zároveň připomínají chuť piva.  

 

Marketingová komunikace 

Mezi hlavní cíle marketingové komunikace pro ochucená piva Gambrinus patří 

oslovení potenciálních zákazníků, zvýšení povědomí o značce, připomenutí značky stávajícím 

zákazníkům, představení novinky na trhu široké veřejnosti a dosažení větší známosti značky. 

Ve své marketingové komunikaci značka oslovuje především mladé lidi.  

Kromě zmíněné účasti na letních akcích je jedním z dalších marketingových 

komunikačních nástrojů ochucených piv Gambrinus reklama. Mezi první TV spoty patřila 

reklama na Gambrinus Ochucený Limetka & Bezinka a Řízný citron ve skle, která byla 

vysílána v létě 2012. V reklamě účinkuje parta přátel, kteří dovádějí u městské fontány a 
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popíjejí při tom propagované produkty. Reklama oslovuje především mladé lidi, kteří se pitím 

Gambrinus Ochuceného správně odreagují a zažijí spoustu legrace. Spot je nahráván v létě a 

poukazuje na to, že nejlepším způsobem, jak uhasit v takovém období žízeň, je pít ochucená 

piva Gambrinus.  

Pomocí TV reklamy a internetové propagace je také prezentován tzv. mocný ovocný 

gang. Ten se stará o klid ve „městě ovoce“, kde nechtějí trpět žádné „shnilosti ani levárny“. 

Pro milovníky kvalitní české desítky říznuté pravou chutí ovocné šťávy je zřízena stránka na 

sociální síti Facebook s cílem bojovat za pravou ovocnou chuť. Ve své komunikaci propagují 

myšlenku, že „Ne všechno, co je na první pohled cool, je opravdu fresh“, tedy čerstvé. 

Reklama pravděpodobně naráží na nedostatky ochucených piv Cool značky Staropramen, 

která je pro Gambrinus hlavní konkurencí. Mocný ovocný gang spolu s dalšími propagátory 

čerstvého ovoce bojují za pravé ovocné osvěžení v klipu, který byl komunikován v TV před 

létem 2013.  

Gambrinus natočil několik dalších spotů, které zveřejňuje především na internetu. 

Jedná se např. o video poukazující na práci týmu, který jezdí s Gambrinus ochucenými pivy 

na festivaly a další letní akce. Ve videu lze zhlédnout i ochutnávky, které společnost provádí 

především v letních měsících. Firma také točí několikadílná videa s beach volejbalistkami 

Kiki & Maki. Jedná se o české reprezentantky, které se staly propagátorkami Gabrinus 

Ochucených piv a ve videích dávají divákům rady, jak správně hrát beach volejbal. Na dalších 

videích jsou zaznamenány zážitky z různých akcí, které Gambrinus realizoval s ochucenými 

pivy. Jedná se například o spojení promo akce v červnu roku 2012 s vodní balónkovou bitvou 

v Plzni a následně také Brně, na kterou se mohli zájemci přihlásit na profilu značky na 

sociální síti Facebook.  

Gambrinus Ochucený má také kvalitní webové stránky, na kterých lze zjistit základní 

informace o produktech, distribučních místech a novinkách. Na sociální síti Facebook 

probíhá aktivní komunikace se spotřebiteli a fanoušky, jsou zde ke zhlédnutí novinky a 

soutěže a fanoušci se mohou podělit o zážitky s produkty.  

V neposlední řadě firma komunikuje pomocí podpory prodeje. Jedná se hlavně o 

dočasné slevy, množstevní akce, soutěže o produkty a ochutnávky.  

 

2.4 Trh s ochucenými pivy 

Hořčica (2012) uvádí, že první ochucené pivo uvedly na český trh již v roce 2002 pod 

taktovkou Heinekenu Krušovice. Prodávaly jej až do roku 2009, prakticky však bez zájmu 
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veřejnosti. Šance získat nové spotřebitele, netypické pivaře, se chopil v květnu 2011 pivovar 

Staropramen, když za mohutné marketingové podpory uvedl na trh pod značkou Staropramen 

citronové pivo, tzv. Cool Lemon.  

Nějaké ochucené pivo má v portfoliu v dnešní době již více než 25 českých a 

moravských pivovarů. Příchutě se pohybují od klasických, jakými jsou citron, pomeranč či 

grapefruit, až po naprosto netradiční příchuť marihuany (Hořčica, 2012).  

V roce 2013 se objevily nové originální příchutě jako bezinka, mix citrónu a 

granátového jablka, grep a také mix cideru a piva.  

V roce 2012 se prodalo téměř 470 tisíc hektolitrů pivních mixů.  

Pro ochucená piva je typická výrazná závislost prodaného množství na aktuálním 

počasí. Tato závislost je mnohem silnější než v případě běžného piva. Tento fakt se potvrdil 

v roce 2013, kdy se za teplotně podprůměrné měsíce květen a červen prodalo o 34% méně 

ochucených piv, než za stejné dva měsíce roku 2012 (TN NOVA, 2012a) 

Důvodem poklesu prodeje ochucených piv však může být kromě počasí i cenová 

politika. Cena půllitrového ochuceného piva je totiž v dnešní době značně vyšší, než cena 

klasického půllitrového piva. Na začátku boomu tomu přitom bylo přesně naopak. Finální 

cena prodávaného piva je totiž vždy závislá na rozhodnutí obchodníka. Pokračující meziroční 

pokles prodejů ochucených pivních mixů potvrdily i některé řetězce, například Albert či 

Interspar (Kütner, 2013).  

Podle řetězců může za poklesem prodeje být i nasycenost trhu a ukojená zvědavost 

lidí. V roce 2012 chtěli zákazníci zkoušet novinky. V roce 2013 už však radlery kupovali 

spíše zákazníci, kteří si je oblíbili v předchozí sezoně (Kütner, 2013).  

Obrázek 2.1 zobrazuje prodeje ochucených piv v obchodech v letech 2010 – 2012, 

obr. 2.2 procentuální zastoupení jednotlivých typů balení.  

Obr. 2.1 Prodej ochucených piv v obchodech v letech 2010 – 2012.  

 

Zdroj: Kütner, 2013 
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Obr. 2.2 Procentuální zastoupení jednotlivých typů balení ochucených piv v r. 2012.  

 

Zdroj: Kütner, 2013 

 

Tržní podíly nejvýznamnějších značek byly zaznamenány marketingovou kampaní 

realizovanou společností WM Communication Prague, a.s. pro značku Zlatopramen Radler 

v letním období 2012. Jednotlivé podíly lze vidět v tab. 2.1 (EFFIE, 2013) 

Tab. 2.1 Podíl nejvýznamnějších značek na trhu s ochucenými pivy 

Podíl nejvýznamnějších značek na trhu s ochucenými pivy  

  duben 2012 květen 2012 červen 2012 červenec 2012 

Staropramen 41% 44% 55% 52% 

Zlatopramen 31% 21% 25% 23% 

Gambrinus 21% 30% 14% 18% 

Zdroj: EFFIE, 2013 

 

2.4.1 Zákazníci 

Studie Nielsen Omnibus z června roku 2013 zjistila, že si ochucená piva oblíbily 

především ženy – jejich konzumaci potvrzuje téměř 50% respondentek, dále mladí lidé ve 

věku 18-24 let a v o něco menší míře také respondenti ve věku 25-34 let.  

Nejedná se o typické konzumenty piva, tento fakt potvrzuje i to, že pivo jako současně 

konzumovaný nápoj zmiňuje jen něco málo přes 40% respondentů. Pivo se tak u těchto 

spotřebitelů ocitá až na posledním místě za nealkoholickými nápoji. 

 Jako nejčastější důvody oblíbenosti ochucených piv spotřebitelé uvádí osvěžující 

ovocnou chuť a vhodnost nápoje pro ty, kteří běžné pivo nepijí. Ochucené pivo je také stále 

vnímáno jako zajímavá novinka. Muži vidí ochucená piva především jako nápoj pro ty, kteří 

běžné pivo nepijí (TN NOVA, 2013).  

 Cílovou skupinou ochucených piv Gambrinus jsou mladí plnoletí lidé, kteří se rádi, 

především v letních měsících, osvěží ochuceným pivem.  
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2.4.2 Konkurence 

 Značka Gambrinus má několik hlavních konkurentů na trhu. Jedná se především o 

přímou konkurenci všech výrobců vyrábějících ochucená piva. Jedná se o značky 

Staropramen, Zlatopramen, Samson, Litovel, Černá hora, Primátor, Zubr, Pardál, 

Grafenwalder a další méně známé značky. Mezi nepřímé konkurenty lze zařadit výrobce 

nealkoholických ochucených piv, jako jsou např. Bernard nebo Birrel, dále výrobce 

alkoholických i nealkoholických piv, výrobce míchaných alkoholických nápojů s nízkým 

procentem alkoholu, jehož hlavním představitelem je Frisco a všechny slazené nealkoholické 

nápoje. Následující text se bude věnovat nejznámější přímé konkurenci a některým hlavním 

nepřímým konkurentům.  

  

Staropramen Cool 

 Značka Staropramen od stejnojmenného výrobce je průkopníkem mezi ochucenými 

pivy. Své první „cool“ pivo uvedla značka v květnu 2011. Jednalo se o příchuť lemon a 

produkt si veřejnost velice oblíbila. O rok později značka vytvořila další obdobný nápoj a to 

Cool Grep. Firmu od roku 2012 následovala řada dalších pivovarů a v dnešní době lze 

ochutnat ochucená piva více než patnácti značek.  

 Staropramen Cool v dnešní době nabízí čtyři varianty ochucených piv. Jedná se o 

Cool Lemon, Grep, Hořký pomeranč a Cidermix. Všechny tyto varianty obsahují, stejně jako 

Gambrinus Ochucený, pouze 2 procenta alkoholu a prodávají se ve skle, plechovkách a 1,5 

litrových PET lahvích. Poslední ze jmenovaných zavedl Gambrinus Ochucený také, balení se 

však neprodávalo v takovém množství, jaké bylo předpokládáno, a značka tedy od této formy 

balení upustila. Staropramen Hořký pomeranč se prodává pouze ve skle a plechovkách.  

 Cenová politika je velice podobná značce Gambrinus, nápoje lze koupit za téměř 

totožnou cenu za shodnou velikost balení. Co se týče způsobu distribuce a komunikace, je 

velice podobný jako u značky Gambrinus. Distribuce je v podstatě úplně stejná, pouze se liší 

jednotlivé akce, na kterých distribuuje Gambrinus a na kterých Staropramen. Komunikace je 

rovněž podobná, Staropramen Cool také sází na masovou reklamu v TV. Rozdíl je v tom, že 

značka vždy uváděla každý produkt zvlášť v samostatném TV spotu, Gambrinus v reklamě 

komunikuje všechny produkty najednou. V poslední reklamě však Staropramen také 

přistoupil ke hromadnému zviditelnění všech Cool produktů. Stejně tak se i obsahová náplň 

reklam příliš neliší. Jedná se většinou o přátele, kteří se v létě potřebují osvěžit a zažít spoustu 

zážitků se svým oblíbeným nápojem. Další způsoby komunikace jsou velice podobné značce 

Gambrinus.  
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Zlatopramen 

 Značka Zlatopramen je dalším následovníkem Staropramenu Cool. Jejím výrobcem je 

firma Heineken a svá ochucená piva nabízí ve variantách Pomeranč a zázvor, Cítrón, Grep a 

nealkoholický N-A Grep. První tři varianty obsahují 1,9% alkoholu a jsou nabízeny 

v plechovkách, skle a PET lahvích o objemu 1,5 litrů. Nealkoholický Grep je nabízen 

v plechovce.  

 Cena za půllitrové balení se v maloobchodě pohybuje o něco níže než Gambrinus nebo 

Staropramen, a to kolem 15 – 17 Kč, v akci kolem 13 Kč, v restauračních zařízeních přibližně 

o 5 Kč více. Co se týká distribuce, je opět téměř stejná, jako u značek Gambrinus a 

Staropramen. Komunikace je často spojená s podporou prodeje formou soutěží. Reklamu 

v TV má značka pouze na klasická piva. Značka má propracované webové stránky a profil na 

sociální síti Facebook, kde ale není příliš aktivní. Příspěvky zde přidává jen několikrát do 

roka.  

 

Samson 

Tato značka začala pod taktovkou Budějovického měšťanského pivovaru svá 

ochucená piva Lemon a Grapefruit vyrábět v únoru roku 2012. Obě varianty obsahují o půl 

procenta více než ochucená piva Gambrinus a Staropramen Cool. Cenová strategie této 

značky je stanovena tak, aby si toto pivo mohli dovolit i spotřebitelé nižší třídy. Cena za 

půllitrový nápoj v maloobchodě se pohybuje kolem 14-16 Kč. V akci lze pivo sehnat i za 11 

Kč za půllitr a v restauračních zařízeních je opět nutno připočítat pár korun navíc.  

Značka nedistribuuje pivo na festivaly ani podobné akce a také nekomunikuje pomocí 

reklamy v TV. Má však poměrně slušně zpracovány webové stránky a pivovar lze najít i na 

sociální síti Facebook. Zde však aktivitu příliš nevyvíjí.  

 

Birell 

 Jak již bylo zmíněno, Birell patří do portfolia značek společnosti Plzeňský Prazdroj. 

Konkurentem značce Gambrinus Ochucený je především ve svých dvou variantách, a to 

Limetka & Malina a Citrón & Granátové jablko. Nápoje mají podobné složení jako 

ochucená piva, neobsahují však alkohol. Birell láká zákazníky nejen na lahodnou chuť, ale i 

na nízkou energetickou hodnotu nápojů. Výše jmenované varianty Birellu se prodávají pouze 

v plechovkách.  

 Ani Birell se svou cenovou strategií příliš neliší od Gambrinusu či Staropramenu a 

půllitrové pivo lze sehnat za přibližně stejnou cenu jako Gambrinus Ochucený. Způsob 
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distribuce a komunikace je opět velice podobný značce Gambrinus. Značka využívá masovou 

komunikaci formou TV reklamy, ve které, stejně jako v předchozích případech, se děj 

odehrává v létě a hlavními představiteli jsou mladí lidé. Na rozdíl od předchozích značek je 

však reklama zaměřená na řidiče a aktivní sportovce, kteří si svůj oblíbený nápoj mohou užít i 

v případě, že cestují autem nebo aktivně provozují jakýkoli sport. Reklama nezahrnuje pouze 

ochucené nápoje, figuruje zde i klasický a polotmavý Birell.   

 

Bernard 

 Míchané nápoje rodinného pivovaru Bernard se značně liší od ochucených piv 

Gambrinus, jsou tedy spíše jejich nepřímou konkurencí. Odlišení je především v příchutích, 

díky kterým má pivo jinou barvu, konzistenci, chuť i vůni. Jedná se o příchutě Švestka a 

Višeň. Zároveň jsou tyto produkty nealkoholické, což je také odlišuje. Pivovar však do svého 

portfolia přidal také Bernard Švestkový 2,1%, který se, alespoň množstvím alkoholu, 

ochuceným pivům Gambrinus podobá více. Míchané nápoje Bernard mají hustější pěnu, jsou 

tmavší a hutnější než ochucená piva Gambrinus.  

 Půllitrového ochuceného Bernarda lze nejčastěji koupit v maloobchodech za 23 – 25 

Kč, v akci okolo 20 Kč a v restauračních zařízeních vždy o 3-7 Kč více. Pivovar pořádá řadu 

marketingových aktivit. Především se jedná o kampaň „Svět se zbláznil“, ve které vždy 

figuruje nějaká absurdní fotka a pivní láhev Bernard, u které je napsáno „Svět se zbláznil. 

Držte se.“ K této kampani byl připojen i Bernard Švestka. Mezi další kampaně patří „Proti 

europivu“, „S čistou hlavou“ a další. Poslední jmenovaná je zaměřená na řidiče, kteří si 

mohou vychutnat pivo i bez alkoholu. Do této kampaně byly zapojené obě varianty 

míchaných nápojů. Značka v tomto případě neupřednostňovala pouze letní osvěžení, ale i 

zimní zahřátí v podobě Svařené Švesky a Višně. Značka Bernard příliš nevyužívá TV 

reklamy, častěji upřednostňuje reklamu na billboardech.  

 

 Frisco 

 Frisco je unikátní alkoholický perlivý drink, který patří k portfoliu značek společnosti 

Plzeňský Prazdroj. Nemá s ochucenými pivy nic společného, spotřebitelé ho však mohou 

snadno vyměnit právě za ochucená piva. Obsahuje kolem čtyř procent alkoholu. Prodává se 

v unikátních skleněných obalech o objemu 0,33 litrů. Jeho cena je vyšší než cena ochucených 

piv s ohledem na velikost balení. V maloobchodech se pohybuje kolem 21-25 Kč, v akci je 

přibližně o 2-4 koruny levnější. V restauračních zařízeních, na koupalištích a festivalových 

akcích se cena pohybuje až okolo 40-50 Kč.  
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 Distribuční i komunikační kanály má značka vybudované kvalitně. V ČR zatím nemá 

žádnou přímou konkurenci, což značně usnadňuje její pozici na trhu a v dnešní době už 

existuje opravdu málo těch, kteří nápoj neznají. Značka na sebe upozorňuje TV reklamou, 

kterou cílí především na mladou populaci a spíše na ženy. V reklamě se často objevují 

v kombinaci s drinkem pojmy jako smyslnost, vášeň a krása. Firma je aktivní jak na webu, tak 

na Facebooku.  

 

2.4.3 Distributoři 

Hlavními distributory ochucených piv Gambrinus jsou distribučních střediska, která 

jsou rozmístěná ve všech krajích ČR a ze kterých se ochucená piva dostávají k jednotlivým 

prodejcům.   

Přes prodejce je pak Gambrinus Ochucený dodáván do značného množství 

velkoobchodních i maloobchodních jednotek.  

Jiní distributoři zajišťují dodávku ochucených piv Gambrinus do restauračních 

zařízení, hospod, kaváren a barů. Na těchto místech se může spotřebitel setkat se situací, kdy 

v daném zařízení není plný sortiment značky, jelikož vždy záleží na konkrétním prodejci a 

smlouvě s dodavatelem.  

Velice efektivními distributory jsou, především v letních měsících, majitelé nebo 

nájemníci stánků, bufetů a pojízdných prodejen na koupalištích, poblíž rekreačních středisek, 

sportovních areálů, cyklostezek, u vodních nádrží, na festivalech, u letních kin a na 

podobných akcích realizovaných v letních měsících. 

Dalším distributorem je internetový oficiální e-shop společnosti Plzeňský Prazdroj, 

který sice neobsahuje přímo nápoje, nabízí však spoustu podpůrných produktů, které 

charakterizují značku a její produkty.  

Firemní služba „Telesales“ zajišťuje většinu objednávek piva pro odběratele. V 

pracovní dny od 8 do 16 hodin telefonuje přibližně padesát pracovníků oddělení Telesales 

provozovatelům hospod a restaurací. Tento servis je vytvořen proto, aby odběratelé už sami 

volat nemuseli a vše zajistila firma. Profesionální pracovníci na telefonu se snaží, aby se při 

objednávkách nezapomnělo na žádný detail a aby všechny položky byly objednané v 

odpovídajícím množství. Díky tomuto oddělení má odběratel piva jistotu, že objednávka bude 

zajištěna vždy pravidelně tak, jak si sám určí. 

Firma na svých webových stránkách poskytuje službu, díky které si může zákazník 

online najít certifikovanou restauraci ve svém kraji nebo podle zadaného výrazu.  
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Dodávka produktů tuzemským distributorům vytváří až 89,4% obratu firmy. Zbylý 

obrat je získáván z distribuce do zahraničí.  

 

2.4.4 Dodavatelé 

Firma je náročná ve výběru dodavatelů. Vzájemná spolupráce se řídí principy 

odpovědného dodavatele a firma se snaží motivovat své partnery k následování. Pro podporu 

dlouhodobých vztahů začala firma s dodavateli uzavírat tříleté smlouvy. Zároveň se firma 

snaží s dodavateli udržovat férovou cenovou politiku.  

Firma využívá programu SQM (Systém řízení kvality poskytované dodavatelem), 

díky kterému dohlíží na kvalitu dodávaných surovin potřebných pro výrobu produktů firmy, 

na kvalitu dalších materiálů a služeb. Pomocí programu SQM sleduje také to, nakolik se 

partneři chovají ekologicky a odpovědně k životnímu prostředí, jak dodržují lidská práva a 

bezpečnost práce.  

Firma zároveň spolupracuje s dodavateli zaměstnávajícími handicapované pracovníky. 

Od těchto dodavatelů nakoupila výrobky a služby za více než 11 mil. Kč, což je více, než 

požaduje legislativa. 

V rámci nákupních procesů firma využívá e-aukcí, které prokazují transparentnost 

celého procesu nákupu.  

Co se týče surovin potřebných k výrobě, varní vodu si firma čerpá z vlastních studní. 

Tato varní voda je měkká a vyznačuje se nízkým obsahem rozpuštěných minerálů.  

Plzeňský prazdroj je na domácím trhu druhým největším odběratelem sladovského 

ječmene a největším odběratelem odrůd ječmene, které jsou schváleny pro výrobky 

s označením České pivo. Veškerý ječmen pochází od pěstitelů z České republiky. Ročně je 

nakoupeno ječmene v hodnotě 710 mil. Kč, z toho je minimálně 70% od farmářů, zbytek od 

obchodních subjektů. Slad je následně připravován ve vlastní sladovně. 

Poslední důležitou surovinou je pravý žatecký chmel, odrůda Sládek, který firma 

nakupuje také v tuzemsku.  

 

2.5 Makroprostředí 

Vlivu makroprostředí působícího na firmu se nedá vyhnout a je velice problematické, 

často i nemožné jej ovlivnit. Proto je důležité identifikovat takové prvky makroprostředí, 

které firmu ovlivňují a mohou se stát jejími příležitostmi, ale i hrozbami.  
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Mezi faktory, jež ovlivňují značku ochucených piv Gambrinus, patří především 

demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politicko-právní a sociálně - kulturní 

prostředí. 

 

2.5.1 Demografické prostředí 

 Značku ochucených piv Gambrinus mohou nakupovat všichni obyvatelé České 

republiky nad osmnáct let. Těch bylo podle statistického úřadu k 1.1.2013 celkem 8 676 895. 

Struktura mužů a žen je taková, že v České republice je přibližně 51% žen a 49% mužů. 

Pokud by se firma zaměřila pouze na mladé lidi od 18 do 35 let, je jich v České republice 

přibližně 2,5 milionu. Žen ve věku 18 – 35 let je přibližně 1 300 000 (Český statistický úřad, 

2014).  

 Prodej ochucených piv Gambrinus není ovlivněn geograficky, prodává se po celé 

České republice. Částečně by mohla být prodejnost ovlivněna náboženstvím, jelikož je však 

v České republice velice nízké procento těch, kteří se hlásí k nějakému náboženství, není 

tento faktor příliš významný. Občanské sdružení ateistů České republiky uvádí, že více než 

50% Čechů nikdy nevěřilo ani nevěří v Boha a přibližně 16% občanů věří v osobního boha a 

nehlásí se k žádné oficiální víře (OSACR, 2012).  

 

2.5.2 Ekonomické prostředí 

 Toto prostředí ovlivňují především faktory, jako např. míra inflace, HDP, míra 

nezaměstnanosti, kupní síla spotřebitelů, skutečné příjmy obyvatelstva, struktura jejich výdajů 

nebo podíl potravinářského průmyslu na celkových výdajích.  

 Ochucená piva Gambrinus jsou určena především pro obyvatele střední třídy. Nepatří 

mezi luxusní zboží, které by si spotřebitelé s průměrným příjmem nemohli dovolit, na druhou 

stranu však existují i levnější varianty ochucených piv. Firma se spíše snaží upoutat chutí, 

kvalitou použitých surovin, atraktivním obalem a širokou distribucí, než strategií nízkých cen.  

 Míra inflace stanovená pro leden 2014 je 1,3%. Průměrná roční míra inflace je 1,4%. 

HDP České republiky bylo ve třetím čtvrtletí roku 2013 stanoveno na 962,3 mld. Kč. Oproti 

předchozímu čtvrtletí došlo k poklesu o 1,2%. Míra nezaměstnanosti vzrostla v lednu 2014 

z 8,2% na 8,6% (Makroekonomika, 2014).  

Dle ČTK (2013) se Česko v kupní síle obyvatel na evropském žebříčku propadá. 

Úroveň kupní síly na obyvatele v ČR v roce 2013 klesla na 56,8 procenta evropského 

průměru, zatímco v roce 2010 index dosáhl hodnoty 57,7 procenta. Od roku 2011 kupní síla 

klesá. Průměrný obyvatel České republiky měl v roce 2013 k dispozici zhruba o 43 procent 
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méně finančních prostředků než průměrný obyvatel Evropy. ČR se v současnosti nachází na 

24. místě z celkového počtu 42 zemí, kde se úroveň kupní síly sleduje. Praha zůstává 

jednoznačně nejbohatším městem co do úrovně kupní síly na obyvatele, nicméně její index již 

druhým rokem poklesl ze 131,3 procenta českého průměru v roce 2012 na 130,9 procenta v r. 

2013. Rozdíly v kupní síle mezi českými regiony již nejsou tak výrazné, jako tomu bylo v 

předchozích letech. Mezi deseti okresy s nejvyšším indexem kupní síly se umístil jeden z 

Moravy, a to Brno-město. Naproti tomu mezi deseti okresy s nejnižší kupní silou jich na 

Moravě leží sedm. Nejnižší kupní sílu mají obyvatelé okresů Bruntál, Svitavy, Karviná, 

Jeseník a Děčín.  

Český statistický úřad (2014) uvádí, že průměrná hrubá mzda byla stanovena ke dni 

4.12.2013 na 24 836 Kč. Podíl domácností s čistým měsíčním příjmem od 12 000 Kč do 

30 000 Kč na osobu je 43,5% ze všech. Průměrný hrubý peněžní příjem člena domácnosti je 

14 634 Kč.  

Potraviny dosahují ve výdajích domácností v I. až III. čtvrtletí 2013 podíl 20,1 %; 

náklady na bydlení 22,7 % a podíl maloobchodní realizace na celkových spotřebních výdajích 

pozvolna klesá. Ve struktuře spotřebitelských výdajů, rozdělených na položky 

maloobchodního trhu a mimo něj, je příznačné, že oproti I. až III. čtvrtletí 2012 se podíl 

výdajů za potraviny zvýšil (Český statistický úřad, 2014).  

 

2.5.3 Přírodní prostředí 

 V této oblasti je firma silně ovlivněna kvalitou surovin vstupujících do výrobního 

procesu, jelikož případné snížení kvality i jakékoli změny spotřebitelé v konečném produktu 

okamžitě poznají. Jelikož jsou suroviny potřebné k výrobě piva závislé na úrodě a přírodních 

podmínkách, jedná se další důležitý vliv přírodního prostředí.   

 Firma se zajímá a kontroluje kvalitu varní vody ve vlastních studních, stará se o 

kvalitu dvouřadého ječmene, z kterého se vyrábí slad, o kvalitu žateckého chmelu, který je 

typický právě pro piva Gambrinus a o kvalitu ovocných šťáv a dalších méně významných 

složek ovocného piva, které mu však dávají právě jeho typickou chuť.  

 V případě snížení kvality surovin, ať už vlivem samotného výrobce nebo přírodního 

vlivu (např. přírodních katastrof), by mohlo dojít k výrazné změně v chuti, vůni nebo barvě 

nápojů, což by mohlo mít negativní vliv na prodejnost piv a spokojenost zákazníků.  

 Firma je nucena kontrolovat kvalitu a nezávadnost surovin vstupujících do výroby 

ochucených piv Gambrinus. Tuto povinnost firmě ukládá zákon zmíněný v kapitole 2.5.4. Jak 

již bylo zmíněno, firma využívá program SQM, tedy systém řízení kvality poskytované 
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dodavatelem, pomocí kterého dohlíží na kvalitu dodávaných surovin potřebných pro výrobu 

produktů. 

 Kvalita a množství varní vody závisí především na kvalitě spodní a povrchové vody. 

V případě nadměrného sucha nebo silného znečištění vody by mohlo dojít ke komplikacím 

nebo ke snížení kvality varní vody.  

 Základem jedinečnosti Žateckého chmele jsou specifické přírodní podmínky v Žatecké 

chmelařské oblasti. Tato oblast je od severozápadu chráněna Krušnými horami, Doupovskými 

vrchy a Českým středohořím, které vytvářejí tzv. dešťový stín. Proto průměrný roční úhrn 

srážek představuje pouze okolo 450 mm, což je pro vývoj chmele příznivé. Průměrná roční 

teplota je 8 - 9°C (v průběhu vegetace pak 14-16°C). Spolu s klimatickými podmínkami má 

na kvalitu chmele vliv i půda této oblasti, poloha chmelnic, její nadmořská výška, umístění v 

reliéfu terénu, její svažitost a expozice ke světovým stranám. Vzhledem ke všem podmínkám 

by tento chmel v jiných oblastech nedosahoval takové kvality ani výnosu. V případě, že by 

byl některý z těchto faktorů přírodních podmínek změněn, změnily by se i vlastnosti chmele a 

tím i piva Gambrinus. 

 

2.5.4 Technicko-technologické prostředí 

 Technicko-technologické prostředí firmy charakterizují především vynálezy a objevy a 

inovace nebo modernizace.  

 Firma musí hledat neustále nové příležitosti, objevovat nové trhy, nové zákazníky 

nebo nové druhy ochucených piv, aby zákazníky značka Gambrinus nadále bavila, měli chuť 

zkoušet novinky a nepociťovali, že se značka nikam nevyvíjí.  

 Trh s ochucenými pivy má velký potenciál a je relativní novinkou na českém trhu. 

Proto je důležité neustále sledovat zahraniční trh a inovovat, být kreativní a pečovat o své 

zákazníky. Trh s ochucenými pivy v České republice má stále spoustu mezer, existuje řada 

možných příchutí, jež ještě na českém trhu nenabízí žádná značka a Gambrinus Ochucený má 

šanci přijít s novinkami, díky kterým získá nové zákazníky.  

 Ve spojení s inovacemi se může firma pokusit objevit nové technologické postupy, 

které povedou ke zvýšení efektivnosti výroby.  

 Mezi hrozby, kterým značka Gambrinus čelí, patří neustále se zvyšující množství 

konkurence, před kterou je vždy potřeba být o krok napřed. K tomu, aby firma nabízela něco, 

co ji odliší od konkurentů, je často třeba zvýšených investic.  
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 Značce také hrozí, že ve svém týmu nebude mít žádné kreativce nebo tvůrčí osobnosti, 

které by dokázaly značku odlišit, a značka může postupem času ztratit množství svých 

zákazníků právě tím, že ji konkurence předběhne.  

 

2.5.5 Politicko-právní prostředí 

Značka Gambrinus je v první řadě ovlivněna zákazem prodeje a konzumace 

alkoholických nápojů, tedy i alkoholických ochucených piv, lidem, kteří nedosáhli plnoletosti, 

tedy osmnácti let. Prodej zákazníkovi nad tuto věkovou hranici proto musí být vždy ověřen.  

Omezení spjaté s konzumací alkoholu platí také pro ty, kteří chtějí řídit motorový 

vozidla. Zákon zakazuje všem dospělým osobám řídit, pokud mají v krvi jakékoliv množství 

alkoholu. Hladina alkoholu v krvi řidiče musí být nulová. Při nedodržení zákona hrozí sankce.  

Podle Potravinářské komory ČR (2009) patří mezi hlavní legislativní omezení 

zabývající se pivovarským a sladařským oborem a tedy ovlivňující značku ochucených piv 

Gambrinus patří:  

 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, částka 83,  

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 

zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), částka 41,  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, částka 74,  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

částka 71,  

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o 

obalech), částka 172,  

Dále Potravinářská komora upozorňuje na fakt, že je společnost ovlivněna také 

obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, a živnostenským zákonem.  

Mezi jednotlivé vyhlášky ovlivňující pivovarskou a sladařskou činnost patří například:  

 Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, částka 

150, 

 Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných 

látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, částka 3,  

 Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a 

toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách, 

částka 100,  
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 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví 

zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, částka 23, 

 Vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v 

potravinách a surovinách, částka 117, 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických 

požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, částka 13, 

 Vyhláška č. 468/2003 o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní 

mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny, částka 

156. 

 

2.5.6 Sociálně-kulturní prostředí 

Toto prostředí je ovlivňováno především hodnotami, zvyky, přístupy a preferencemi 

obyvatel země, kde se ochucené pivo prodává. S ohledem na prodávaná ochucená piva zde 

hraje roli především životní styl obyvatel, jejich hodnoty a postoje nebo také množství 

abstinentů v zemi.  

Životní styl obyvatel se v posledních letech změnil. Tato změna je zapříčiněna 

především rostoucí globalizací. Ke změně ve spotřebě potravin došlo vlivem několika faktorů, 

především příjmem obyvatel, vývojem spotřebitelských cen, změnou dostupnosti výrobků na 

trhu a rozvojem distribuční sítě. Výživa Čechů je charakterizována některými nedostatky. 

Energetický příjem je často vyšší než výdej, Češi mají v oblibě tučná jídla a velké porce, 

slazené nápoje a piva. Tento nezdravý životní styl však může zvyšovat prodej ochucených piv 

Gambrinus. Kdyby totiž Češi dodržovali zdravý životní styl, spotřeba sladkých ochucených 

piv by rozhodně klesla (Antošová, 2013).  

Situaci na trhu ochucených piv zlepšuje také fakt, že si tyto pivní mixy oblíbilo mnoho 

spotřebitelů a především v letních měsících razantně roste jejich prodej.  

TN NOVA (2012) uvedla, že co se týče abstinence, je v Česku podle Světové 

zdravotnické organizace 10,6 procenta mužů, kteří odmítají alkohol. Mezi ženami je 

abstinentek více, řadí se mezi ně každá pátá. U Slováků je počet abstinentů relativně vysoký. 

Alkohol tam nepije téměř každý čtvrtý (23,2%).  
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3 Teoretická východiska měření spokojenosti zákazníků 

3.1 Zákazník 

 Vysekalová a kol. (2011) odlišuje pojmy spotřebitel a zákazník. Spotřebitel je 

obecnější pojem, zahrnuje vše, co člověk spotřebuje – tedy i to, co sám nenakoupí. Zákazník 

je ten, kdo zboží objednává, nakupuje a platí.  

Podrobněji zákazníka rozděluje Kozel a kol. (2011), a to do několika kategorií. Může 

se jednat o zákazníka spotřebitele, kterým je většinou osobou nebo domácností a nakupuje 

pro vlastní spotřebu. Dále to může být zákazník výrobce. Ten představuje nejčastěji firmu, 

nakupující pro další použití, zpracování nebo výrobu. Dále existuje zákazník obchodník. 

Jedná se o jednotlivce nebo organizaci a nakupuje proto, aby produkt dále prodal. 

Zákazníkem může být také stát (státní instituce, orgán nebo nezisková organizace), který 

nakupuje pro plnění veřejných služeb. Poslední kategorií je zahraniční zákazník, 

reprezentující kohokoli z výše uvedených a s bydlištěm, sídlem nebo místem podnikání 

v cizině.  

 Foret (2011) odlišuje tři základní druhy zákazníků. První z nich je plátce (například 

stát platí občanům základní lékařskou péči, rodiče platí stravování dětem ve škole). Druhý je 

kupující (např. nemocnice nakupuje léky, děti rodičům dárky k Vánocům). Posledním 

zákazníkem je konečný uživatel nebo spotřebitel (v předchozích příkladech tedy nemocní 

pacienti, děti ve školní jídelně nebo obdarovaní rodiče). Firma nejčastěji komunikuje 

s prvními dvěma skupinami. Je však třeba myslet i na uživatele (spotřebitele), jelikož když 

jsou nespokojení, mohou své zkušenosti sdělit plátci nebo kupujícímu, kteří se pak obrátí na 

jiného dodavatele. Proto by firma měla zjistit případnou nespokojenost dříve, než se o ní 

dozví první dva typy zákazníků.  

Spáčil (2003) definuje dvě základní skupiny zákazníků, kterými jsou spotřebitelé a 

firemní zákazníci. Spotřebitelé potřebují produkt pro uspokojení svých potřeb nebo potřeb 

své rodiny. Firemní zákazník buď přímo, nebo nepřímo kupuje produkt, aby mohl sám lépe 

vyrábět, obchodovat nebo poskytovat služby.  

 

3.1.1 Potřeby, přání a požadavky zákazníka 

 Pro každou firmu je velice důležité zjistit, co si zákazníci přejí. Kuchař (2012) uvádí, 

že je zřejmé, že naprostá většina lidí touží po tom mít se dobře, nejlépe při vynaložení co 

nejmenšího úsilí. Zákazníci tedy chtějí uspokojit své tužby a potřeby a tvůrce nabídky zase 

naopak dostat více peněz za svou činnost.  
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Je důležité si uvědomit, že většinu zákazníků samotná firma ani produkty či služby 

vlastně nezajímají. Zajímá je pouze, jak mu mohou pomoci, aby vyřešili jeho problém. 

Zákazník si chce nechat poradit a pomoci se svými problémy. Je tedy důležité zákazníka 

pochopit a dát mu to, co chce.  

 Existuje pět základních věcí, které zákazníci chtějí. Prvním a nejlogičtějším přáním je 

být šťastný. Lidé nakupují věci a služby, protože věří, že jejich koupě je udělá šťastnějšími. 

Proto je třeba myslet na to, aby firma dělala zákazníky šťastnými (před nákupem, během i po 

nákupu).  

 Většina lidí chce mít jistotu a neriskovat. Lidé se na základě předchozí špatné 

zkušenosti bojí, že firma nedodrží to, co slíbila. Tuto nedůvěru lze odbourat tím, že bude 

firma působit jako expert na danou věc, bude stoprocentně dbát na kvalitu produktů a služeb a 

dá zákazníkovi záruky, díky kterým se nebude obávat obchodovat.  

 Zákazník se chce cítit důležitý a mít pocit, že za své peníze dostává to nejlepší. Je 

třeba se zákazníkem jednat s úctou a ohleduplností. Projev vděčnosti za nákup, výhody pro 

stálé zákazníky a individuální přístup je to, co může firmě vytvořit konkurenční výhodu.  

 Zákazník také nemá rád složité a komplikované procesy nebo věci. Je tedy třeba co 

nejvíce usnadnit jeho nákup.  

 V poslední řadě je třeba myslet na to, že zákazník především vyžaduje vyřešit svůj 

problém. Na tento fakt je třeba myslet i při marketingové komunikaci. Zákazníka většinou 

nezajímají suchá fakta o výrobku, ale především vyřčení toho, jak mu produkt nebo služba 

pomůže k vyřešení problému (Kuchař, 2012). 

 Kotler a Keller (2013) rozlišují potřeby, přání a požadavky cílového trhu. Potřeby jsou 

tím základním, bez čeho lidé nemohou žít. Potřeby se stávají přáními, jakmile jsou 

zaměřovány na specifické objekty, které dokáží tyto potřeby naplnit. Přání jsou utvářena 

společností, v níž člověk žije. Požadavky jsou přání po specifických výrobcích se schopností 

za ně zaplatit. Někteří lidé tvrdí, že marketéři vytvářejí potřeby nebo že nutí lidi kupovat věci, 

které nepotřebují. Marketéři však potřeby nevytvářejí (ty už existovaly dříve), oni ovlivňují 

přání.  

Kotler a Keller (2013) identifikují 5 druhů potřeb. Prvními jsou vyřčené potřeby 

(např. zákazník žádá nepříliš drahý automobil). Dále to jsou reálné potřeby (zákazník 

vyžaduje automobil, u něhož není nízká původní cena, ale operační náklady). Nevyřčené 

potřeby mohou být například takové, že zákazník očekává od prodejce dobré služby. Existují 

také potřeby pro radost (zákazník by byl rád, kdyby prodejce instaloval do palubní desky 
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navigaci). Poslední skupinou jsou tajné potřeby (zákazník si přeje, aby ho přátelé pokládali za 

zkušeného spotřebitele).  

 

3.1.2 Segmentační kritéria při definování různých typů zákazníků 

 Základním a velice důležitým krokem v marketingu je segmentace zákazníků, aby 

bylo možné jejich potřeby uspokojit co nejlépe a nejefektivněji. 

Rozdělení zákazníků dle různých kritérií (v případě několika cílových skupin) umožní 

firmě vymyslet pro každou skupinu odlišnou marketingovou nabídku s vyšší 

pravděpodobností úspěchu. Firmu by mělo zajímat, jaký typ zákazníků její produkty 

nakupuje, co mají zákazníci společného a také identifikační údaje, jako je pohlaví, věk, 

bydliště nebo třeba příjmová skupina. Dále může firmu zajímat, jaké jsou jejich nákupní 

zvyklosti, jakou propagaci upřednostňují, kde nakupují, kolik utrácejí. Na základě segmentace 

a prostudování klientské základny si pak firma může definovat ideálního zákazníka, nebo 

v případě nováčka na trhu, si lze stanovit ideálního zákazníka dopředu (Kuchař, 2012).  

Firma může zákazníky segmentovat dle několika různých kritérií. Může se jednat o 

geografickou, demografickou, sociálně ekonomickou nebo psychologickou segmentaci 

(Tomek a Vávrová, 2011). Autoři podrobněji popisují kritéria, na základě kterých může firma 

na B2C trzích segmentovat své zákazníky. Kritéria lze vidět v tab. 3.1.  

 

Tab. 3.1 Segmentační kritéria na spotřebních trzích.  

Skupina kritérií Kritéria Příklady 

Geografická 

země Slovensko, USA 

region Severní Čechy 

klimatická oblast Tropy 

oblast Střední Východ, EU 

Demografická 

věk kojenec, batole, ...nad 60 

pohlaví muž, žena 

velikost rodiny 1-2, 3-4, 5 a více 

životní cyklus mladí - svobodní, manželé, … 

počet dětí 1, 2, 3, 4 a více 

Sociálně ekonomická 

příjem pod 8 tis. Kč, 8 - 12 tis. Kč., ... 

zaměstnání dělník, úředník, … 

vzdělání vyučen, VŠ, SŠ, ... 

společenská 

skupina nižší, střední, vyšší 

náboženství křesťanské, islámské, … 

národnost slovenská, německá,… 
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Psychologická 
osobnost dominantní, autoritativní 

životní styl bohémský, mladistvý 

Motiv koupě 
hledaný prospěch potřeba bydlet, oblékat se 

požadovaný užitek kvalita, servis, hospodárnost 

Kupní chování 

stupeň užití lehký, střední, silný uživatel 

věrnost značce žádná, silná, absolutní 

fáze kupního 

procesu inovátoři, rychle adaptující 

Citlivost na marketingové nástroje  

produkt, služba, … požadavky na služby, kvalitu 

cena, slevy,… citlivý, necitlivý na změny 

komunikace komunikační kanály, média 

distribuce exkluzivita, plošnost 

Zdroj: Tomek a Vávrová, 2011  

 

3.1.3 Proces rozhodování o nákupu a nákupní chování zákazníka 

Proces rozhodování o nákupu lze rozdělit do pěti etap. První etapou je rozpoznání 

problému. Jedná se především o uvědomění si potřeby (nehmotné či hmotné, aktuální nebo 

budoucí). Nejznámějším modelem, který znázorňuje hierarchii potřeb, je Maslowova 

pyramida.  

 Následuje hledání informací. Lidé chtějí mít informace, protože bez nich cítí větší 

míru rizika, naopak při přehlcení informacemi zase dezorientaci. Důležitá je forma, jak se 

k zákazníkovi informace dostanou.  

 Po zjištění dostatečného množství informací následuje zhodnocení alternativ. V tomto 

kroku zákazník porovnává informace a vybírá nejvhodnější řešení.  

 Následuje rozhodnutí o nákupu - zákazník rozhoduje, kdy nákup uskuteční (kromě 

impulzivního nákupu).  

 V poledním kroku zákazník vyhodnocuje nákup. Zjišťuje se tedy spokojenost 

zákazníka s nákupem. Prodejce by se měl o ponákupní chování zajímat, aby získal zákazníky, 

kteří budou nákup opakovat a budou firmě přikládat kladné reference (Vysekalová et al., 

2011).  

Podle Spáčila (2003) zákazníci absolvují tři etapy cyklu: hledání (nejlepší cesty, jak 

uspokojit potřebu, vytvoření seznamu dostupných vyhovujících dodavatelů a výběr toho 

nejlepšího), konzumace (ta velice ovlivňuje vůli zákazníka opakovat nákup, není ovlivněna 

marketingem, ale správná péče o zákazníka může hrát pozitivní roli) a hodnocení (posouzení, 

zda je zkušenost nadřazena nebo podřazena očekávání).  
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 Na základě toho, o jaký typ nákupu se jedná a na základě zkušenosti s produktem, lze 

rozdělit nákupní chování zákazníka. Extenzivní řešení má před sebou takový zákazník, který 

ještě neměl žádnou zkušenost s produktem a nákup realizuje poprvé. Omezené řešení čeká 

zákazníka, který již disponuje základními zkušenostmi o výrobku a má vytvořeny určité 

preference. Na trhu se však může objevit inovovaný výrobek s novými parametry a zákazník 

je lákán k jeho vyzkoušení. Toto je provázeno určitou mírou pocitu nejistoty – zákazník si 

uvědomuje, že bude muset projít celým procesem vyzkoušení a zhodnocení produktu od 

počátku. Posledním typem chování je to, které je řešeno při rutinní reakci. V takovém 

případě již zákazník prošel výběrem a požadované parametry u vybraného produktu jsou 

stabilní a vyhovující. Kupující tedy nakupuje rutinně do té doby, než přijde zásadnější inovace 

stávajícího nebo konkurenčního výrobku. Rutinní situace opakovaných nákupů je hlavním 

cílem marketérů, není však zárukou na dlouhou dobu. Proto je třeba neustále sledovat chování 

konkurence, technologický vývoj a trendy zákaznických potřeb (Synext, 2008).  

 Co se týče nákupního chování českých zákazníků od roku 2000, na základě výzkumu 

Incoma Research z roku 2010, Mather Communication z roku 2010 a ACNielsen z roku 2000 

jasně vítězí nákupy v hypermarketech a diskontních řetězcích. Trendem se také staly nákupy 

autem, které rostly téměř přímo úměrně, jako rostlo množství hypermarketů a diskontních 

prodejen. Významným fenoménem se staly tzv. private labels, což jsou produkty, které 

obchodní řetězec prodává pod vlastní značkou. Také se v dnešní době zvyšuje počet lidí 

(především mladých), kteří nechtějí trávit v hypermarketech příliš mnoho času. Na to 

zareagovalo např. Tesco tak, že vytvořilo síť prodejen Tesco Express. Množství slev a akcí 

vedlo k tomu, že z části nakupujících se vyvinula skupina těch, kteří nakupují v akcích. Čeští 

zákazníci se chovají racionálně, velmi na ně působí cena, podpora prodeje a osobní 

zkušenost (nebo doporučení od známých). V době krize se prvotní velký nárůst nákupních 

center začal významně zpomalovat, lidé omezili nákup zbytného a luxusního zboží, nahradili 

dražší zboží levnějším, omezili energii, plyn a vodu a někteří začali nakupovat na internetu, 

kde zboží sehnali levněji než v kamenných obchodech (Vysekalová et al., 2011) 

 

3.1.4 Spokojený a nespokojený zákazník 

Spokojený zákazník je hlavním smyslem veškeré podnikatelské činnosti. Firmy jsou 

v dnešní době řízeny přáním a požadavky zákazníků, a proto se veškerá jejich činnost 

zaměřuje na uspokojení těchto přání (Foret, 2011).  

„Spokojenost je pocit radosti nebo zklamání nějaké osoby vyvolaný porovnáním 

vnímaných výkonů (nebo vnímaného výsledku) k očekávání. Nedojde-li ke splnění očekávání, 



34 
 

je zákazník nespokojený. Předčí-li výrobek nebo služba jeho očekávání, je zákazník vysoce 

spokojený nebo potěšený“ (Kotler a Keller, 2013, s. 182).  

 Úroveň spokojenosti či nespokojenosti je tedy dána dvěma složkami – jejich 

očekáváním před nákupem a zkušeností po nákupu. Nespokojenost vychází především 

z nesplněných očekávání. Pokud zkušenost odpovídá představám, je zákazník spokojen a 

dokud nepozná něco lepšího, zůstane firmě věrný. Pokud se firmě podaří překonat 

zákazníkovo očekávání, bude zákazník věrný a bude se těšit na další nabídku firmy.  

Existuje několik důvodů, proč by firma měla zákazníkovi plnit všechna jeho přání. U 

spokojeného zákazníka se předpokládá, že zůstane firmě věrný a udržet si zákazníka je 

mnohem jednodušší než získat nového. Spokojený zákazník je také schopen zaplatit vyšší 

cenu. V případě, že firma tohoto zákazníka přenechá konkurenci, může ztratit až 30% z ceny 

stejně hodnotného produktu. Spokojený zákazník je ohleduplný a dokáže pochopit a pomoci 

firmě překonat nenadálé problémy, jako jsou stávky zaměstnanců, nedodržení termínu 

dodavatelů, havárie, atd. Tento zákazník také dokáže předat svou dobrou zkušenost 

minimálně třem dalším, čímž se vytváří a posiluje dobré P.R. firmy, za které firma nemusí 

platit. Spokojený zákazník si pravděpodobně nakoupí další produkty z nabídky firmy. 

V případě, že má firma dobré vztahy se zákazníkem, zákazník firmě dokáže sdělit své 

zkušenosti s produktem (případně i s konkurencí) a dává tak firmě podněty ke zlepšení a 

inovacím. Posledním důvodem může být ten, že zákazník může vyvolat u zaměstnanců pocit 

uspokojení a hrdosti na svou práci a firmu (Foret, 2011).  

 Nespokojení zákazníci si stěžují pouze přibližně ve čtyřech procentech. Je tedy velice 

obtížné zjistit, co zákazníkovi vadilo a firma nemá možnost tuto chybu spravit a změnit. Je 

tedy třeba věnovat alespoň tomu malému procentu nespokojených zákazníků maximální 

pozornost. Je totiž zřejmé, že velká část těchto zákazníků firmu opustí. Může se sice stát, že 

odchod zákazníka není zapříčiněn chybou firmy, většinou to však tento důvod je. Ve čtrnácti 

procentech jsou zákazníci nespokojeni s produktem a celým šedesáti osmi procentům 

nespokojených zákazníků vadí přístup zaměstnanců firmy. Tito nespokojení zákazníci pak 

své negativní zkušenosti sdělí dalším minimálně deseti lidem (13% nespokojených dokonce 

až dvaceti lidem). Když však firma dokáže vyřešit problém zákazníka (nejlépe včas a bez 

zbytečných průtahů), zákazník firmě zůstane nakloněn a navíc o pozitivním přístupu firmy 

řekne dalším lidem (Foret, 2011). 

 Spáčil (2003) se problematikou nespokojených zákazníků zabývá také a uvádí, že na 

základě studie společnosti Digimark bylo vyhodnoceno pět hlavních příčin nespokojenosti 

zákazníků. Jedná se o vysoké ceny, špatný servis, špatné nabídky produktů, špatnou 
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flexibilitu nebo nesplnění slibů. Čtyři z pěti důvodů jsou ovlivnitelné oddělením péče o 

zákazníka. Pouze vysoké ceny toto oddělení neovlivní. I když se jednalo o výzkum v oblasti 

telekomunikací, nepředpokládá se, že by se výsledky měnily v případě jakéhokoli jiného trhu 

se službami.  

 Stejný autor ještě dodává, že všechny problémy a potíže zákazníků vždy končí u těch 

zaměstnanců, kteří se starají o spokojenost. Práce těchto lidí bývá silně závislá na podpoře 

výpočetní technikou. Těm, kteří se opravdu starají o zákazníky, nikdy nekončí pracovní doba, 

jelikož musí být připraveni na to, že zákazník zavolá třeba i v noci. Tento zákazník totiž 

v takovou dobu volá, jen když to opravdu potřebuje nebo když vnímá, že potřebuje pomoc. 

Tito lidé by měli být orientováni na vztahy, být empatičtí a mít potřebu starat se o druhé 

(Spáčil, 2003).  

  

3.2 Měření spokojenosti zákazníka 

Míra spokojenosti zákazníka definuje rozdíl mezi požadavky zákazníka na produkt a 

reálnou vnímanou hodnotou produktu (stupeň funkčnosti ve vztahu k ceně). Určuje 

měřitelnou úroveň zákazníkova vnímání. Vysoká míra zákazníkovy spokojenosti je jednou ze 

záruk věrnosti a loajality zákazníka (Komora KHK, 2009). 

Dle článku o marketingovém výzkumu firmy Intel Marketing, s.r.o. je spokojenost 

reakcí zákazníka na míru naplnění jeho potřeb, je posudkem, jak samotné rysy výrobku 

nebo služby naplňují úroveň jeho potřeby (Marketingový výzkum, 2013) 

Monitorování spokojenosti zákazníka se zakládá na přezkoumání informací týkajících 

se zákazníka. Tyto informace se shromažďují aktivně nebo pasivně.  

Existuje mnoho zdrojů informací týkajících se zákazníka, firma by měla vytvořit 

efektivní a účinné procesy pro shromažďování, analýzu a využívání těchto informací pro 

zlepšování výkonnosti. Tyto informace existují v písemné i ústní podobě z interních i 

externích zdrojů.  

Na základě těchto informací o zákaznících by s nimi firma pak měla spolupracovat, 

aby mohla předvídat jejich budoucí potřeby (Komora KHK, 2009). 

Čierna a Mateides (2002) uvádí, že se první snahy o hodnocení spokojenosti zákazníka 

objevily v sedmdesátých letech minulého století a firmy spokojenost hodnotily podle 

finančních ukazatelů jako např. podílu na trhu nebo zisku.  

Dle Komory KHK (2009) může zdroje informací o spokojenosti zákazníka firma 

získávat ze stížností zákazníků, z počtu reklamací, z ukazatelů odbytu, ze shromažďování a 
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analýzy údajů na základě smluv, z informací různých skupin s určitým zaměřením, ze zpráv 

ze spotřebitelských organizací, ze zpráv v různých sdělovacích prostředcích, z odvětvových a 

průmyslových studií, z informací při komunikování přímo se zákazníkem, z dotazníků a 

průzkumů. 

Mezi nejpoužívanější nástroj výzkumu měření spokojenosti zákazníků patří dotazník, 

díky kterému se analyzuje úroveň spokojenosti respondentů s jednotlivými charakteristikami. 

Na základě toho lze odhalit rozdíl mezi očekáváním zákazníků a realitou. 

Měření spokojenosti zákazníků již není jen základním stavebním kamenem pro řízení 

vztahů se zákazníky, ale odhaluje také pozitivní skutečnosti a nedostatky produktů, iniciuje 

další rozvoj firem, slouží jako součást efektivního řízení kvality a na jeho základě vznikají 

data pro systémy hodnocení a motivace zaměstnanců. Navíc společnosti, které se rozhodly 

certifikovat dle norem ISO, mají měření spokojenosti svých zákazníků jako povinnost 

(Marketingový výzkum, 2013).  

 

3.2.1 Modely měření spokojenosti zákazníka 

Níže vypsané modely neslouží jen ke zjištění míry spokojenosti zákazníka, ale i ke 

stanovení opatření, která musí firma ke zlepšení svého podniku přijmout.  

Prvním modelem měření spokojenosti zákazníka je tzv. pouze – spokojenost. Tyto 

průzkumy od respondentů žádají, aby vyznačili, jak dobře si podle nich podnik vede v řadě 

vlastností a to na sedmibodové Likertově škále, na které číslo jedna odpovídá naprosté 

nespokojenosti a sedm odpovídá naprostému nadšení. (může se používat i škála pětibodová). 

Následně se průměrná skóre u každé vlastnosti sečtou a položky s nejnižším hodnocením 

spokojenosti se pokládají za ty, které je třeba zlepšit. Tato metoda má však jasné nevýhody - 

nezohledňuje důležitost vlastností pro zákazníka, vedení nemá k dispozici žádné údaje, které 

mu mohou pomoci stanovit akční priority nebo rozsoudit stejné skóre spokojenosti (Fontenot, 

Henke a Carson, 2006).  

 

Dalším modelem je tzv. diferenční analýza. Ta posunuje průzkum o krok dále tím, že 

u každého respondenta se počítá rozdíl mezi skórem důležitosti a skórem spokojenosti. 

Bodové hodnocení důležitosti je na stejné škále, tentokrát však jedna odpovídá zcela 

nedůležitému a sedm odpovídá velice důležitému. Tato metoda říká, že důležitost je náhradní 

jednotkou za zákazníkovo očekávání toho, jak by si společnost měla u každé vlastnosti vést. 

Vlastnosti s největšími rozdíly jsou pak ty, které je třeba zlepšit. Pro lepší účinnost modelu by 
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jednotlivé vlastnosti měly být seřazeny podle důležitosti. Vztah mezi mírou spokojenosti a 

mírou důležitosti lze vidět na kvadrantové mapě diferenční analýzy na obr. 3.1.  

Obr. 3.1 Diferenční analýza 

 

Zdroj: Fontenot, Henke a Carson, 2006 

 

O diferenčním modelu se zmiňuje také Čierna a Mateides (2002). Dle těchto autorů je 

tento model východiskem vysvětlujícím vznik spokojenosti, resp. nespokojenosti díky 

porovnání individuálních očekávání se skutečností prožitou při používání daného výrobku 

nebo služby. V případě, že je očekávání splněno, vzniká spokojenost. Je také třeba rozlišit 

pozitivní a negativní nesplněné očekávání. Pozitivní nesplněné očekávání znamená, že 

skutečnost dopadla ještě lépe, než zákazník předpokládal.  

 

Třetí model je nazýván jako důležitost − spokojenost (D−S). Tento model používá 

podobně jako diferenční analýza kvadrantovou mapu k označení oblastí vyžadujících zlepšení 

srovnáním úrovní spokojenosti a důležitosti u různých vlastností. Zdůrazňuje význam znalosti 

vlastností, které pokládají zákazníci za nejdůležitější, vedle těch, v nichž podnik dosahuje 

špatných výsledků. Tento model nezkoumá rozdíl mezi důležitostí a spokojeností, ale vztah 

mezi oběma jevy. Akční priority se spíše určují grafickým znázorněním, přičemž nejvyšší 

akční prioritu získávají položky s vysokou důležitostí a nízkou spokojeností. Cílem je nalézt 

vlastnosti nacházející se v kvadrantu 2 − „zlepšit“ (Fontenot, Henke a Carson, 2006).  

 

Multiplikativní přístup využívá důležitost jako váženou proměnou a nesouhlasí s 

tvrzením, že důležitost je náhradní hodnotou za zákazníkovo očekávání. Z rozdílu mezi 

nejvyšším možným hodnocením spokojenosti („naprosto nadšený“) a zákazníkovým 

vnímáním výkonnosti podniku (hodnocením spokojenosti) se vypočítá skóre nespokojenosti, 

které se pak váží podle skóre důležitosti. Vážené skóre nespokojenosti slouží k hierarchizaci 
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oblastí vyžadujících zlepšení. Na základě váženého skóre nespokojenosti jsou vlastnosti 

řazeny sestupně. Znovu platí, že vlastnosti by měly být pro případ, že se při výpočtu sejdou 

dvě stejné hodnoty, seřazeny podle důležitosti, aby bylo možné určit, která z nich má prioritu 

((Fontenot, Henke a Carson, 2006).  

 

Čierna a Mateides (2002) popisují další z možných modelů měření spokojenosti 

zákazníka nazvaný jako model možných reakcí. Dle tohoto modelu ne každý pozitivní nebo 

negativní výsledek vede bezpodmínečně k reakci zákazníka, jelikož se zákazník může stát 

aktivním, ale může i zůstat pasivní. Předpokládá se, že čím silnější je stupeň zákazníkovy 

(ne)spokojenosti, tím dříve bude reagovat.  

Přesvědčení zákazníci jsou ti, kteří jsou úplně nebo velmi spokojení. Takoví zákazníci 

jsou aktivnější a pozitivnější v případě opakovaných nákupů a doporučení. U spokojeného 

zákazníka odpovídá očekávání tomu, co reálně dostal. Jsou silně indiferentní vzhledem 

k dalším nákupům u dodavatele a také jsou pasivní v oblasti doporučení.  

U nespokojených zákazníků je častá nečinnost. V těchto případech firma o 

nespokojenosti ani neví a nemůže podniknout žádná nápravná opatření. U aktivních 

nespokojených zákazníků často působí negativní ústní reklama.  

 

Kanův model spokojenosti zákazníků zdůrazňuje různorodost požadavků zákazníků 

podle jejich významu pro spokojenost. Model je orientován na Maslowovu hierarchii potřeb, 

která zdůrazňuje, že uspokojení vyšších potřeb je možné až po uspokojení potřeb nižších. 

Podle této teorie se může člověk nacházet na různé úrovni s různými prioritami. Model určuje 

dvě dimenze a to stupeň splnění zákazníkových požadavků a stupeň jeho spokojenosti.  

Jednotlivé faktory spokojenosti, tedy vlastnosti produktu lze rozdělit do třech různých 

skupin. První skupinou jsou tzv. samozřejmosti. Jedná se o očekávané základní požadavky. 

Zákazník na jejich splnění sotva reaguje a z jeho pohledu se jeví jako indiferentní. V případě 

nesplněné těchto základních požadavků, je zákazník nejčastěji velmi nespokojen.  

Druhou skupinu vlastností představují vyslovené požadavky a očekávání. Nepočítají 

se tedy mezi samozřejmé, ale zákazník si je přeje. Se stupněm splnění nebo nesplnění těchto 

požadavků a očekávání roste spokojenost nebo naopak nespokojenost zákazníka.  

Do poslední skupiny jsou zařazeny překvapení, tedy vlastnosti, které nejsou 

zákazníkem zásadně očekávány, ale vysoce optimalizují použití produktu a zvyšují jeho 

celkovou hodnotu výkonu. I malé překvapení může vést k vyšší spokojenosti zákazníka. 

Vztah spokojenosti zákazníka a míru splnění požadavků lze vidět v obr. 3.2.  
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Podle Kanova modelu je jasné, že nestačí splnit pouze první dvě skupiny, ale je 

žádoucí zákazníka překvapit, protože jen velmi spokojený zákazník je silně loajální (Čierna a 

Mateides, 2002).  

Obr. 3.2 Kanův model spokojenosti zákazníka 

 

 Zdroj: vlastní zpracování podle Jurčáková, 2009 

 

3.2.2 Metodika měření spokojenosti zákazníka 

Zjišťování spokojenosti by mělo probíhat pravidelně během celého životního cyklu 

výrobku. Termíny pro zjišťování spokojenosti by měly být smysluplné a cílené. Zjištěná fakta 

by měla být sdělována celé firmě (Nový a Petzold, 2006).  

Nenadál et al. (2008) zmiňuje tři různé přístupy, které si mohou firmy zvolit k měření 

a monitorování spokojenosti zákazníků. Prvním je přístup založený na systematickém 

hodnocení úrovně vnímání zákazníků v tzv. klasickém algoritmu. Další přístup analyzuje 

hodnotu pro zákazníka. Poslední je přístup využívající informací o opakovaném hodnocení 

výkonností dodavatelů odběrateli. Podrobněji bude rozepsán pouze první z těchto přístupů 

z důvodu nepodstatnosti dalších přístupů v práci.  

V případě prvního přístupu je třeba, aby firma realizovala následující kroky (Nenadál 

et al., 2008):  

1) Definování, kdo je pro firmu zákazníkem 

2) Definování znaků spokojenosti zákazníků 

3) Návrh a tvorba dotazníků k monitoringu spokojenosti zákazníků 
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4) Stanovení velikosti výběru 

5) Výběr vhodné metody sběru dat 

6) Tvorba postupů pro vyhodnocování dat a postupů kvantifikace míry spokojenosti 

7) Využívání výsledků měření jako vstupů pro procesy zlepšování  

 

Definování, kdo je pro firmu zákazníkem 

Jak již bylo dříve zmíněno, existuje řada definic, kterými lze charakterizovat 

zákazníka. Nenadál ho nazývá každým, komu jsou odevzdávány výsledky vlastní práce. 

Zároveň dodává, že každá společnost má dvě různé skupiny zákazníků, a to externí a interní. 

Interními jsou zaměstnanci, externími pak koneční uživatelé, ale také zprostředkovatelé nebo 

odběratelé. Je tedy důležité, aby firma uměla určit, kdo je jejím zákazníkem (Nenadál et al., 

2008). 

 

Definování znaků spokojenosti zákazníků 

Ne každého člověka můžou pozitivně ovlivňovat a naplňovat jejich spokojenost stejné 

znaky produktů, proto je důležité, aby firma dokázala poznat ty znaky, které významně 

ovlivňují pocity zákazníků (Nenadál et al., 2008) 

 

Pro definování znaků spokojenosti se používají dva základní přístupy:  

1) Přístup využívající zkušenosti pracovníků vedoucí k metodě tzv. rozvoje znaků 

jakosti 

Podstatou metody je to, že aktivními účastníky nejsou externí zákazníci, ale 

zaměstnanci organizace, která danou službu poskytuje. Ti jsou vyzváni k tomu, aby 

definovali požadavky zákazníků za předpokladu, že se dokážou vžít do role 

budoucích zákazníků. Metoda je finančně méně náročnost. Používá se podpůrných 

metod, jako je např. brainstorming. Negativem jsou výsledky této metody, které 

mohou být mnohem méně objektivní a některé požadavky zákazníka nemusí vůbec 

odhalit. Tato metoda by měla být používána, pouze pokud není možné uskutečnit 

metodu naslouchání zákazníka nebo jen jako metoda podpůrná a doplňková 

(Nenadál et al., 2008). 

 

2) Přístup založený na naslouchání hlasu zákazníka.  

 Tento přístup pracuje se vzorkem současných nebo potencionálních zákazníků. 

Metody naslouchání hlasu zákazníka jsou následující:  



41 
 

 diskuze v ohniskových skupinách,  

 přímá interview s jednotlivci,  

 dotazníková metoda,  

 metoda kritických událostí.  

 

Diskuze v ohniskových skupinách  

Ohniskovou skupinu tvoří 6 až 12 zákazníků, obvykle zástupci konkrétního 

segmentu zákazníků. V diskuzích je vždy věnována pozornost tematickému okruhu 

otázek, který směřuje k odhalení určitých znaků, které ovlivňují jejich spokojenost. 

Moderátor vede s jednotlivými účastníky diskuzi, jejímž smyslem je generování 

souboru požadavků zákazníků. Moderátor musí účastníky podporovat a motivovat 

k diskuzi. Ta by měla trvat maximálně dvě hodiny. Všechny výsledky diskuze se 

musí zaznamenávat. Poté se vše vyhodnotí.  

Výhoda metody spočívá v tom, že pokud je správně zvolena ohnisková skupina, 

firma dostává poměrně jasnou představu o tom, co je pro zákazníka důležité, co se 

mu líbí a s čím (ne)spokojen. Metoda zároveň není příliš finančně náročná. Velké 

nároky jsou kladeny na osobu moderátora, který musí diskuzi připravit a vést tak, 

aby zjištěné skutečnosti byly reprezentativní a měly vysokou vypovídací schopnost. 

Nevýhodou této metody je, že každý účastník má pouze omezený prostor k 

definování svých názorů a požadavků. (Nenadál et al., 2008). 

 

Přímá interview s jednotlivci  

Tazatel klade jednotlivým účastníkům dotazy podle předem vytvořených schémat  

(dotazníků) tak, aby výsledkem byl ucelený seznam požadavků zákazníka. Sám 

rozhovor by měl trvat maximálně jednu hodinu. 

 K definování stejného počtu požadavků zákazníků, respektive znaků spokojenosti,  

je nutný asi dvojnásobný počet interview než diskuzí v ohniskových skupinách. 

Zatímco v průměru pět interview odhalí asi 50 % požadavků a znaků, dvacet pět 

interview s jednotlivci odhalí už asi 98 % všech požadavků. Pokud je tedy zvolen 

dostatečně velký vzorek respondentů, je tato metoda velmi účinná.  

Nutno však vzít v potaz, že interview může provádět pouze osoba, která je dobře 

seznámena se zkoumanou problematikou a jednotlivá interview povede 
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profesionálně a maximálně účelně. Tato metoda je tedy velmi časově náročná 

(Nenadál et al., 2008). 

 

Dotazníková metoda  

Vzorku zákazníků je předložen předem vytvořený dotazník, jenž musí být 

konstruován tak, aby umožnil poznání souboru požadavků zákazníků a znaků 

jejich spokojenosti. Jeho struktura umožňovat jednotné vyhodnocení údajů 

(Nenadál, 2004).  

Foret (2012) uvádí, že dotazování patří k nejrozšířenějším postupům 

marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazníků, 

záznamových archů) a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s dotazovaným. 

Kontakt může být buď přímý, bezprostřední (např. písemné dotazování) nebo 

zprostředkován pomocí tazatele (např. osobní dotazování).  

 

Metoda kritických událostí  

Metoda kritických událostí je u mnoha produktů nejlepším způsobem definování 

znaků spokojenosti zákazníků. Pod pojmem „kritická událost“ je třeba vidět 

konkrétní vyjádření zákazníka, které se vztahuje k pozitivní nebo negativní 

zkušenosti s využitím daného nebo podobného produktu.  

Kritická událost musí popisovat chování vlastního produktu nebo toho, kdo 

produkt poskytuje, musí být specifická a jednoznačná, aby neumožňovala 

rozdílnou interpretaci, a musí se opírat o zkušenost toho, kdo událost popisuje 

(Nenadál, 2004).  

 

Návrh a tvorba dotazníků k monitoringu spokojenosti zákazníků 

Dotazníky jsou nejpoužívanějším nástrojem aplikace principů zpětné vazby. Jejich 

tvorba by měla zahrnovat následující kroky:  

 definování vstupního souboru otázek pro dotazníky, 

 volba vhodného formátu dotazníků, 

 popis vstupních informací pro zákazníka, 

 definování uspořádání dotazníků.  
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Stanovení velikosti výběru 

Jelikož je celkový počet zákazníků často velmi vysoký, je žádoucí realizovat výběr 

respondentů. Při tomto tzv. vzorkování je třeba stanovit velikost vzorku respondentů, vybrat 

dostatečně reprezentativní vzorek a určit spolehlivost údajů, které chceme získat. Vzorkování 

by mělo být prováděno statistickými přístupy (Nenadál et al., 2008).  

Následující tabulka představuje jednotlivé metody výběru respondentů a jejich 

charakteristiky 

Tab. 3.2 Metody výběru respondentů 

Metoda  Hlavní charakteristika Dílčí charakteristiky  

Census  
velikost výběru = velikost  

základního souboru 

plně reprezentativní vzorek 

vhodná tam, kde je nutná zpětná vazba od všech 

zákazníků 

podmínkou je snadná dostupnost dat o zákaznících 

vysoká nákladnost 

Úsudková 

výběr závisí na  

úsudku těch, kteří  

výběr realizují 

snadná realizovatelnost 

méně náročná na zdroje  

nízká spolehlivost údajů 

Statistická výběr je náhodný 
možné určení pravděpodobnosti reprezentativnosti výběru 

možné zobecnění výsledků na celý soubor  

Zdroj: vlastní zpracování podle Nenadál, 2004 

 

Výběr vhodné metody sběru dat 

 Metoda sběru dat závisí zejména na rozsahu vzorku respondentů, financích určených 

k realizaci výzkumu, technických možnostech dodavatele (resp. firmy zajišťující sběr dat), na 

požadavcích týkajících se návratnosti nebo odezvy zákazníků.  

 Nejčastěji probíhá sběr pomocí telefonického, elektronického, osobního nebo 

písemného dotazování (Nenadál et al., 2008).  

  

Tvorba postupů pro vyhodnocování dat a postupů kvantifikace míry spokojenosti 

  S procesem vyhodnocování dat souvisí trend kvantifikace míry spokojenosti 

zákazníků pomocí nejrůznějších indexů. Jeden z indexů míry spokojenosti zákazníků je 

založen na předpokladu, že pro posuzování vnímání zákazníků je použita vícestupňová 

Likertova škála a je stanovena závažnost jednotlivých znaků spokojenosti.  

Index spokojenosti Isz je dán následujícím vzorcem:  

     
         

   
,      (3.1) 

kde Iss – dílčí index spokojenosti zákazníka se znaky služeb, 
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Isv – dílčí index spokojenosti se znaky výrobku, 

k – konstanta vyjadřující podíl znaků spokojenosti výrobku na celkové 

spokojenosti zákazníků.  

Dílčí index spokojenosti zákazníků se znaky služeb se vypočítá následujícím 

způsobem:  

     ∑    
 
      ,      (3.2) 

kde N – počet znaků spokojenosti zákazníků se službami, 

wis – váha i-tého znaku spokojenosti se službami, 

Si – hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb vybranými zákazníky.  

Zároveň musí platit, že:  

∑    
 
     .       (3.3) 

Pro hodnocení míry spokojenosti s i-tým znakem služeb vybranými zákazníky platí, 

že:  

    
∑    
 
   

 
,       (3.4) 

kde Six – hodnocení i-tého znaku spokojenosti se službami x-tým zákazníkem. To 

závisí na použité hodnotící škále a může být vyjádřeno v bodech, 

procentech, atd.,  

n – rozsah výběru (velikosti vzorku), tj. celkový počet zákazníků, u kterých je 

měření spokojenosti realizováno.  

Pro dílčí index spokojenosti zákazníků se znaky výrobku platí, že:  

     ∑    
 
      ,      (3.5) 

kde M – celkový počet znaků spokojenosti zákazníka s výrobkem, 

wjv – váha j-tého znaku spokojenosti s výrobkem, 

Vj – hodnocení míry spokojenosti s j-tým znakem výrobku na výběru zákazníků.  

Zároveň platí, že: 

∑    
 
             (3.6) 

 Pro hodnocení míry spokojenosti s j-tým znakem výrobku na výběru zákazníků platí, 

že:  

    
∑    
 
   

 
        (3.7) 

kde Vjx – hodnocení j-tého znaku spokojenosti s výrobkem x-tým zákazníkem ve 

výběru o velikosti n zákazníků.  

 Zdroj: Nenadál et al., 2008  
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Výhodou těchto indexů je nejen to, že dovolují kvantifikovat míru spokojenosti, ale 

hlavně skutečnost, že indexy lze dále statisticky vyhodnocovat, např. v závislosti na čase 

(Nenadál et al., 2008).  

 

Využívání výsledků měření jako vstupů pro procesy zlepšování 

Výsledky měření spokojenosti zákazníků by měly být středem soustavné pozornosti 

všech manažerů. Jakékoliv negativní trendy ve vývoji indexů spokojenosti by měly být 

chápány jako varování před blízkými ekonomickými problémy a zejména jako vstupy pro 

přijímání účinných projektů zlepšování. Je totiž prokázáno, že zvyšování míry spokojenosti 

zákazníků je nejdůležitějším předpokladem zachovávání jejich loajality (Nenadál, 2004).  

 

3.3 Produkt a jeho atributy  

Podle Americké marketingové asociace se za produkt považuje to, „co lze nabízet 

k pozornosti, k získání, k používání nebo ke spotřebě, co má schopnost uspokojit přání nebo 

potřebu druhých lidí. Proto sem řadíme jak fyzické předměty a služby, tak také osoby, místa, 

organizace, myšlenky, kulturní výtvory a mnohé další“ (Foret, 2011, s. 129).  

Atributy produktu jsou prvky, které mu pomáhají plnit své funkce, přinášet výhody 

pro zákazníka, pomáhají zákazníkovi identifikovat výrobek, porovnávat ho s konkurenčními 

výrobky, orientovat se na trhu a rozhodovat se (Velčovská, 2007) 

 Mezi základní atributy výrobku patří kvalita, obal, design a značka.  

 

3.3.1 Kvalita 

Kvalitou se rozumí schopnost řádně plnit předepsané funkční parametry produktu. 

Firmy chtějí zákazníkovi dávat takovou kvalitu, jakou požaduje, protože spokojený zákazník 

se snadněji stává zákazníkem stálým. Kvalita je nezbytným strategickým nástrojem firmy 

(Kotler a Armstrong, 2004).  

Kvalita má podle Velčovské (2007) dvě základní dimenze – výrobní (z hlediska 

výrobce, nezbytně nutná, „technologická“ kvalita) a uživatelskou (z hlediska spotřebitele, tzv. 

atraktivní kvalita). Stejné rozdělení kvality používá i Zamazalová et al. (2010), pouze tyto 

dimenze pojmenovala jako vnitřní (vlastností, které vyhovují určitému technickému 

standardu) a vnější (vlastnosti vyhovující očekávání zákazníků, nebo vlastnosti, podle kterých 

zákazník hodnotí kvalitu dodavatele). Z důvodu existence a důležitosti uživatelské kvality je 
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třeba, aby výrobek nesplňoval pouze předpisy a normy, ale aby odpovídal také požadavkům a 

očekávání spotřebitele.  

Foret (2011) uvádí, že kvalita je jedním z hlavních nástrojů budování pozice na trhu. 

Zahrnuje životnost, pohotovost, spolehlivost, přesnost, způsob fungování, údržby a další 

vlastnosti produktu. Zákazníkovi mohou ke zjištění kvality produktu napovědět certifikáty 

jakosti, jako např. ISO, či značky kvality.  

 

3.3.2 Obal 

 Dalším atributem výrobku je obal. Velčovská (2007) uvádí, že obal musí chránit 

výrobek a informovat o něm, zvyšovat jeho přitažlivost, dokázat jej odlišit od konkurence a 

usnadňovat přepravu, skladování a manipulaci. Obal může zahrnovat 3 vrstvy: primární 

(bezprostřední obal výrobku), sekundární obal (chrání primární obal, před použitím výrobku 

se vždy musí odstranit) a přepravní obal (tento obal se týká přepravy, skladování a 

identifikace výrobku).  

Podle Zamazalové et al. (2010) musí obal dávat spotřebiteli informace především o 

složení, původu, způsobu použití, době, kdy byl produkt vyroben a jeho použitelnosti. 

Všechny náležitosti obalu jsou upraveny v Zákoně o ochraně spotřebitele, v Zákoně o 

technických požadavcích na výrobky a v Zákoně o potravinářských a tabákových výrobcích.  

Foret (2011) tvrdí, že význam obalu v posledních letech vzrostl natolik, že jej některá 

literatura zařazuje do marketingového mixu jako páté „P“. O jeho rostoucím významu 

svědčí i to, že zatímco se dříve obal měnil přibližně každých patnáct let, dnes se tempo 

zrychlilo na každé dva až tři roky. Obal je schopen vyvolat přání a touhu zákazníka, upoutat 

jeho pozornost. Je považován za velice účinný komunikační prostředek schopný výrazným 

způsobem odlišit jinak zcela stejné produkty. Důležitou součástí obalu je etiketa, která 

výrobek identifikuje a udává stupeň jeho kvality.  

 

3.3.3 Design 

 Design je především výsledek tvůrčí činnosti. Cílem je sladit funkčnost a vzhledové 

charakteristiky výrobku. Spojuje konstrukci, funkčnost a estetiku. Ovlivňuje ho především 

materiál, forma, barva a konstrukce výrobku. Kromě dříve jmenovaných aspektů klade důraz 

na ekonomické aspekty, ekologii a psychologii (Velčovská, 2007). 

 Tomek a Vávrová (2001) uvádějí, že existuje několik názorů na správné chápání 

výrazu design. Design může být chápán pouze jako obalová technika, nebo naopak jako výraz 

firemní kultury.  
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 Význam designu je především spojen s hledáním prostředků, které jsou schopné 

profilovat výrobek a vysvobodit jej z anonymity. Měl by dostatečně přispívat k dosažení 

marketingových i podnikatelských cílů. Zejména vypovídat o osvědčené kvalitě, 

ergonomických a estetických hlediscích a zajišťovat informace o identitě k určitému podniku. 

Design je průřezovou funkcí firmy, je úzce spojen s politikou a vývojem produktu a 

segmentací trhu. Systémové pojetí mu dávají strategie, plánování a organizace.  

Při vytváření designu se mohou střetávat protichůdné zájmy výrobců a spotřebitelů. 

Výrobci preferují jednoduché, funkční a kvalitní výrobky. Pro spotřebitele je často důležitější 

celkový vzhled, originalita, atraktivnost a módnost. Úkolem marketingových pracovníků je 

předkládat designerům především aktuální zájmy a přání zákazníků (Zamazalová et al., 2010).  

 

3.3.4 Značka 

 Posledním atributem výrobku je značka. Dle Americké marketingové asociace je 

značka jméno, název, znak, výtvarný projev nebo jejich kombinace (Velčovská, 2007, s. 10). 

Hlavním smyslem je odlišit výrobek prodejce od konkurence. Pomocí značky prodejce slibuje 

zákazníkům, že jeho zboží bude souborem určitých vlastností, služeb a funkcí. Značka je také 

typickým, jednoduchým a snadno zapamatovatelným označením výrobku. Silná značka 

znamená jasnou konkurenční výhodu pro výrobce. Značka musí obsahovat: jméno, logo, styl 

zpracování (např. specifický typ písma), barvu. Existuje několik druhů značek podle počtu 

objektů, které značka zastřešuje. Jedná se o značky individuální (pro jednotlivé výrobky), 

deštníkové (pro skupiny výrobků, výrobkové řady), kombinované (kombinace obou 

předchozích typů). Dále se značky dají členit dle geografického hlediska (lokální, regionální, 

národní a nadnárodní), dle vlastnického hlediska (značky výrobců, obchodníků a institucí) a 

dle způsobu zpracování (slovní, obrazové, prostorové, kombinované).  

Foret (2011) hovoří o značce jako o něčem, co by mělo být snadno vyslovitelné, mělo 

by naznačovat třídu výrobku, poskytovat pozitivní asociace a mít vztah k doplňujícímu 

symbolu (např. název Apple a logo v podobě nakousnutého jablka). Také by značka měla být 

originální a jedinečná. Důležité jsou následující aspekty: diferenciace (odlišení od 

konkurence, jedinečnost), relevantnost (mít význam pro zákazníka nebo samotný výrobek), 

prestiž (závislá na kvalitě a oblibě výrobku) a znalost (ta je vždy lepší u zavedených a 

celosvětových značek jako např. Coca–Cola, Nescafé,…). Značka může být chráněná nebo se 

k ní může pojit autorské právo.  

 Kotler (2002) říká, že nejlepší značky dokáží zprostředkovat záruku kvality. Úkolem 

brand manažerů je vyvinout sadu pozitivních asociací, které si zákazníci spolu se značkou 
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vybaví. Největší a nejtrvalejší význam značky je v její hodnotě, kultuře a osobnostech, které 

definují její podstatu.  

Značky se liší v síle a hodnotě, kterou mají na trhu. Na jedné straně jsou extrémem ty 

značky, které nejsou známy většině spotřebitelů. Pak existují takové značky, o kterých mají 

spotřebitelé poměrně vysokou míru povědomí. Dále to jsou značky, které spotřebitelé ve 

vysoké míře preferují a konečně existují značky, které vykazují vysokou věrnost značce.  
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4 Metodika sběru dat 

 Čtvrtá kapitola je věnována metodice, pomocí které byla sbírána data. První část 

kapitoly se zabývá přípravnou fází, druhá pak fázi realizační.  

V rámci přípravné fáze bylo třeba definovat problém, cíl výzkumu a hypotézy, které 

byly v průběhu realizace buď potvrzeny, nebo vyvráceny. V této fázi byl také zkonstruován 

scénář focus group a dotazník.  

Následná realizační fáze obsahovala sběr dat a jejich vyhodnocení.  

 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

 Gambrinus je jednou z mnoha značek vyrábějící poměrně oblíbená a trendy ochucená 

piva. Jedná se o poměrně rychle se rozšiřující novinku. Není tedy divu, že na trhu je v dnešní 

době mnoho výrobců ochucených piv a značka Gambrinus má velkou konkurenci. Pro větší 

úspěšnost firmy bylo žádoucí zjistit, jak si tato značka vede u spotřebitelů, zda je oblíbená, 

zda jsou spokojeni s jednotlivými atributy i marketingovým mixem výrobků této značky, zda 

jejím potenciálním i stávajícím zákazníkům něco nechybí a zda jsou schopni odlišit výrobky 

značky Gambrinus od konkurentů.  

  

4.1.2 Cíl výzkumu 

 Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit celkovou i dílčí spokojenost zákazníků 

s ochucenými pivy Gambrinus. Pro tento účel byl výzkum rozdělen do dvou částí – nejprve 

byla realizována skupinová diskuze, následně dotazníkové šetření.  

 Cílem skupinové diskuze bylo zjistit vztah spotřebitelů k ochuceným pivům, jejich 

nákupní chování a rozhodování, vztah ke značkám, znalost a zkušenosti se značkou 

Gambrinus a postoje k této značce. Úlohou také bylo zjistit, zda samotní účastníci nemají 

nápady na zlepšení výrobků. Poznatky ze skupinové diskuze dále posloužily k jednoduššímu a 

přesnějšímu formování dotazníku tak, aby správně vystihl problematiku a podstatu výzkumu.  

Cílem dotazování bylo zjistit, jak respondenti vnímají jednotlivé atributy výrobku, zda 

jsou spokojeni s prvky marketingového mixu, zda dokážou pojmenovat silné a slabé stránky 

značky Gambrinus, zda jsou schopni odlišit ochucená piva této značky od konkurence. 
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4.1.3 Hypotézy 

 Na základě výsledků již zmíněné skupinové diskuze byly vytvořeny hypotézy pro 

navazující dotazníkové šetření, jejichž obsah vyplýval z názorů většiny účastníků skupinové 

diskuze.  

 Jednalo se o tyto hypotézy:  

Hypotéza č. 1: Více než dvě třetiny respondentů neovlivňuje při nákupu ochucených 

piv cena. 

Hypotéza č. 2: Minimálně dvě třetiny respondentů označují chuť jako hlavní kritérium 

při výběru ochuceného piva. 

Hypotéza č. 3: Maximálně polovina respondentů má oblíbenou značku ochucených 

piv. 

Hypotéza č. 4: Minimálně 80% respondentů zná značku ochucených piv Gambrinus. 

Hypotéza č. 5: Respondenti považují za hlavní silnou stránku značky Gambrinus její 

známost. 

Hypotéza č. 6: Respondenti považují za hlavní slabé stránky značky Gambrinus 

nedostatečné odlišení od konkurence a špatnou reklamu a propagaci. 

 

4.1.4 Zdroje a typy dat 

 Výzkumem byla shromažďována primární data. Sbírána byla tak, aby následné 

informace z jejich analýzy byly pravdivé, srozumitelné, co nejpřesnější, objektivní, aktuální a 

co nejvíce odpovídaly skutečnosti.  

Z hlediska času byla získávaná data stavová, tedy aktuální a týkající se daného 

okamžiku.  

Z hlediska charakteru jevu, který byl zkoumán, vyšla ze skupinové diskuze data 

kvalitativní (názory, nápady, postoje, …), v dotazníkovém šetření byla sbírána data 

kvantitativní.  

 

4.1.5 Metody shromažďování dat 

Shromažďování dat bylo realizováno dvěma metodami.  

První metodou byl skupinový rozhovor, jenž sloužil především k ucelení názoru na 

značku a pro lepší pochopení nákupního chování účastníků a nepřímo tedy i zákazníků. 

Účastníci odpovídali na otázky, diskutovali na téma ochucená piva a byly zkoušeny také 

jejich smyslové orgány. Ty potřebovali k uskutečnění spotřebitelského slepého studiového 

testování výrobků, při kterém byly předloženy tři vzorky ochucených piv Gambrinus a 
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účastníci hodnotili jejich chuť, vůni, vzhled, obal a celkový dojem na bodové škále. Probíhalo 

tedy dojmové a zkušenostní testování. Scénář skupinové diskuze lze vidět v příloze č. 1.  

 Následující metodou bylo elektronické dotazování. To probíhalo pomocí dotazníku 

vytvořeného na základě zjištěných informací ze skupinové diskuze, aby co nejlépe vystihoval 

dané téma a aby byl respondenty dobře pochopitelný. Technika dotazování byla zvolena 

především proto, aby se zjistil názor širokého okruhu lidí a ne pouze malého vzorku, jenž byl 

využit k focus group. Dotazník byl vytvořen na serveru google.com a následně rozesílán 

respondentům k vyplnění pomocí elektronických médií jako e-mailů nebo odkazů na 

sociálních sítích. Dotazník obsahoval 28 otázek, 4 otevřené, 10 polootevřených a 14 

uzavřených. Dotazník obsahoval 4 filtrační otázky, jednu baterii a 5 škál. V poslední části 

dotazníku byly 4 identifikační otázky.  

Dotazník byl konstruován do jednotlivých okruhů, v podobném sledu otázek, jako 

probíhala skupinová diskuze. První okruh se týkal vztahu respondenta k ochuceným pivům, 

zda je konzumuje, jak často a při jakých příležitostech. Druhý okruh byl věnován 

problematice kritérií při koupi ochucených piv. Otázky zjišťovaly nejčastější místo nákupu, 

faktory, které respondenta ovlivňují při koupi nebo vliv podpory prodeje. Další blok se 

věnoval vztahu respondenta ke značkám. Byly zde otázky na oblíbenou značku a podpořenou 

znalost značek. Čtvrtý okruh řešil zkušenost se značkou ochucených piv Gambrinus, ve 

kterém respondenti hodnotili především atributy značky. Pátá část byla zaměřena na 

konkurenci a hlavní silné a slabé stránky značky. Poslední blok otázek pomohl identifikovat 

respondenta. Podobu dotazníku lze vidět v příloze č. 2.  

 

4.1.6 Vzorek respondentů 

 Podle Patery (2013) tvoří cílovou skupinu na trhu ochucených piv především ženy od 

osmnácti let a mladí lidé od 18 do 34 let. 

Vzorek respondentů je třeba rozlišit podle metody shromažďování dat.  

V případě skupinové diskuze se jednalo o dvě skupiny respondentů. První skupinou 

byli účastníci ve věku od 18 do 30 let v počtu 8 lidí, druhou skupinou účastníci od 31 let ve 

stejném počtu. Tento počet byl zvolen z důvodu toho, aby každý účastník mohl říct svůj názor 

a měl na to dostatek času, na druhou stranu bylo zvoleno dostatečné množství lidí, aby se při 

diskuzi podněcovali k vyjádření názoru. Výběr respondentů podle pohlaví byl proveden 

technikou vhodného úsudku, v každé skupinové diskuzi mělo být 5 žen a 3 muži. Ženy 

převládaly především proto, že výrobci těchto nápojů cílí spíše na ženy a mladé lidi, než na 

klasické „pivaře“. Technikou vhodného úsudku byli účastníci vybráni také podle bydliště 
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vzhledem k místu konání diskuze. Většina účastníků tedy bydlí v Ostravě nebo jejím blízkém 

okolí. Zároveň bylo žádoucí, aby účastníci nebyli abstinenti a aby alespoň jednou před diskuzí 

ochutnali ochucené pivo (nezáleží na značce).  

Elektronického dotazování se účastnili respondenti nad 18 let. Technikou vhodného 

úsudku byli k dotazování vybíráni respondenti tak, aby převládaly ženy nad muži v poměru 

65% ku 35% a s ohledem na cílovou skupinu produktu byla naplánována struktura 

respondentů rozdělených podle věku v poměru 70% respondentů ve věku od 18 do 30 let a 

30% respondentů ve věku od 31 do 50 let. Ve výzkumu se také provedlo rozdělení 

respondentů podle životního stylu. Značka zatím toto rozlišení nerealizuje a bylo žádoucí 

zjistit, zda mezi respondenty rozdělenými podle tohoto faktoru existují rozdíly. Velikost 

vzorku při elektronickém dotazování byla stanovena pouze orientačně. Cílem bylo obdržet 

200 vyplněných online dotazníků řetězovým výběrem. Respondenti pocházeli z celé ČR a ti, 

kteří ochucená piva neznají a nikdy nekonzumovali, byli z výzkumu vyloučeni.  

 

4.1.7 Harmonogram výzkumu 

 Obě fáze výzkumu probíhaly v období od října roku 2013 do únoru roku 2014. 

Jednotlivé činnosti i období, ve kterém byly realizovány, jsou vypsány v tab. 4.1.  

Tab. 4.1 Časový harmonogram činností  

ČINNOST 

OBDOBÍ 

Říjen 

2013 

Listopad 

2013 

Prosinec 

2013 

Leden 

2014 

Únor 

2014 

Březen 

2014 

Cíl výzkumu X      

Plán výzkumu X      

Tvorba scénáře focus group  X X    

Sběr dat pro focus group    X   

Tvorba dotazníku    X   

Sběr dat online dotazováním     X  

Zpracování, analýza dat     X X 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2 Realizační fáze 

 Tato fáze byla realizována po uskutečnění všech činností v rámci přípravné fáze. 

Činnostmi realizační fáze byly především sběr dat a jejich vyhodnocení.  
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4.2.1 Sběr dat 

 Sběr dat v rámci focus group proběhl dne 26.1.2014, kdy byly realizovány diskuze 

s oběma skupinami v prostorách rodinného domu v Ostravě - Hrabové. Od 15h rozhovor 

absolvovala mladší skupina účastníků, následně od 17h proběhl rozhovor se skupinou 

starších.  

 Online sběr začal probíhat po analýze informací z diskuzí a po úpravě dotazníku. Ten 

byl vytvořen na serveru google.com dne 11.2.2014 a od této chvíle byl zahájen sběr dat. 

Ukončen pak byl dne 25.2.2014.  

 Cílem online sběru bylo získání dvou set vyplněných dotazníků. Reálně pak bylo 

sesbíráno v daném období 201 dotazníků. Následně bylo 13 dotazníků vyloučeno z důvodu 

irelevantních faktů. K závěrečné analýze tedy bylo použito 188 dotazníků. 

 

4.2.2 Analýza dat 

 Vyhodnocení dat probíhalo především pomocí programu IBM SPSS Statistics 21. 

Všechny analýzy byly provedeny v programu IBM SPSS Statistics 21. Grafy a tabulky byly 

vytvořeny v programu Microsoft Excel. Bylo provedeno třídění prvního a druhého stupně, 

analýza rozptylu ANOVA na hladině 0,05, jednovýběrový a párový T-test a korelace. 

 

4.2.3 Struktura respondentů dotazníkového šetření 

 V následujícím textu je uvedena skutečná struktura respondentů, kteří se účastnili 

online dotazníkového šetření. Respondenti byli identifikováni podle pohlaví, věku, vzdělání a 

životního stylu.  

 

Pohlaví 

 Dotazníkového šetření se účastnilo 66,5% žen a 33,5% mužů. Vzhledem 

k plánovanému rozložení respondentů podle pohlaví byl plán téměř dodržen. 

 

 Věk 

 Nejpočetnější skupinou se stali nejmladší respondenti (70,6%), což bylo také žádoucí 

vzhledem k cílové skupině zákazníků zkoumaného výrobku. Následovala skupina 

respondentů ve věku 31 – 50 let (25,4%). Jelikož nebylo možné přesně odhadnout věk 

respondentů a oslovit pouze ty do padesáti let, čtyři procenta respondentů byla ve věku 51 a 

více let. Procentuální rozložení účastníků dotazování dle věku lze vidět na obr. 4.1.  
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Obr. 4.1 Věkové složení respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Vzdělání 

 Co se týče vzdělání respondentů, největší zastoupení měli účastníci, kteří vystudovali 

střední školu s maturitou a vysokoškolsky vzdělaní. Tento fakt není překvapivý, jelikož podle 

Českého statistického úřadu je nejvíce obyvatel v České republice se středoškolským 

vzděláním a množství vysokoškolsky vystudovaných obyvatel každým rokem přibývá. Přesné 

procentuální rozložení respondentů dle vzdělání lze vidět na obr. 4.2.  

Obr. 4.2 Složení respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Životní styl 

Dalším faktorem, který pomohl rozdělit respondenty do různých skupin a pomohl 

objasnit charakteristiky nejčastějších zákazníků, byl jejich životní styl. Respondentům bylo 

nabídnuto několik vět a ta, která je nejvíce charakterizovala, byla zaznačena. Celé věty lze 

najít v dotazníku, který je zveřejněn v příloze č.2. Podle charakteristické věty byli respondenti 

rozděleni do několika následujících skupin: sportovci, vyznavači zdravého životního stylu, 

lenoši, milovníci zábavy a párty, milovníci kultury, přírody a výletů a rodinné typy. Jelikož se 

70,6% 

25,4% 

4% 18 – 30 let 

31 – 50 let 

51 a více let

2% 

10,4% 

43,3% 

2% 

42,3% 

základní
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respondenti nemuseli zařadit do žádné ze skupin, měli možnost sami napsat větu, která je 

nejvíce charakterizuje. Na základě této volné odpovědi pak byly vytvořeny poslední dvě 

skupiny, tedy rodinné typy a milovníci kultury a přírody. Jejich zastoupení lze vidět na obr. 

4.3.  

Je patrné, že kromě rodinných typů a milovníků kultury a přírody jsou další skupiny 

zastoupeny poměrně rovnoměrně. Mírně převažuje množství těch, kteří se rádi baví a ve svém 

životě upřednostňují zábavné akce. Výsledek odpovídá tomu, že ve výzkumu převažovali 

respondenti do třiceti let. Zbylé skupiny jsou rozloženy rovnoměrně, všechny mají kolem 

dvaceti procent respondentů. Předpokládá se, že ochucená piva nemají tolik v oblibě ti, u 

kterých je na prvním místě rodina, kulturní typy nebo milovníci přírody. Je zřejmé, že se 

značka zaměřila na správnou cílovou skupinu, tedy mladé lidi, kteří vyhledávají zábavu.  

Nejmladší respondenti i ti ze střední věkové skupiny od 31 do 50 let jsou nejčastěji 

milovníci zábavy a párty, respondenti nad 51 let nejčastěji upřednostňují kulturu a přírodu. 

Přesné procentuální složení respondentů v závislosti na věku a životním stylu lze vidět v tab. 

4.2.  

Obr. 4.3 Životní styl respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 4.2 Životní styl respondentů rozdělených podle věku  

 Životní styl  

                                           Věk 
18 - 30 let 31 - 50 let 51 a více let 

Sportovec 20,1% 20,8% 12,5% 

Vyznavač zdravého životního stylu 22,3% 18,8% 12,5% 

Lenoch 20,1% 20,8% 25% 

Milovník zábavy a párty 35,3% 29,2% 12,5% 

Milovník kultury a přírody 0,7% 6,3% 37,5% 

Rodinný typ 1,4% 4,2% 0% 

Celkem 100% 100% 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5     Měření spokojenosti zákazníků s ochucenými pivy Gambrinus 

5.1 Analýza výsledků focus group 

 Skupinové diskuze proběhly dne 26.1.2014. Nejprve byla realizována diskuze s mladší 

skupinou, následovala starší skupina. Vše se odehrávalo v soukromých prostorách rodinného 

domu. Mladší skupina byla zastoupena čtyřmi ženami a čtyřmi muži. Starší skupina 

zahrnovala pět žen a tři muže. Obě diskuze trvaly i s ochutnávkou přibližně hodinu a z obou 

diskuzí byly pořízeny zvukové záznamy, které následně posloužily k analýze výsledků.  

 

5.1.1. Analýza výsledků u skupiny účastníků ve věku 18 – 30 let 

 Účastníci diskutovali o ochucených pivech a následně ochutnávali varianty 

ochucených piv Gambrinus. V následující části jsou rozebrány výsledky skupinové diskuze 

podle jednotlivých témat.  

 

Vztah k ochuceným pivům 

 Ochucené pivo ochutnali alespoň jednou všichni účastníci skupinové diskuze.  

 Mezi hlavní důvody pití ochucených piv patří vyhovující a oblíbená chuť a potřeba 

uhasit žízeň.  

 Většina účastníků pije ochucená piva spíše v létě, jeden účastník je pije bez ohledu na 

roční dobu.  

 Mužská část spíše neupřednostňuje ochucená piva před klasickými, ženská spíše ano. 

Úplně se však nedá posoudit, zda lze klasické pivo nahradit ochuceným nebo naopak, 

jelikož je podle účastníků každé z těchto piv konzumováno při jiných příležitostech. 

Mezi hlavní příležitosti a místa ke koupi ovocného piva patří koupaliště, festivaly, 

popíjení na výletech, při sportu, letní zahrádky a restaurace nebo domácí popíjení 

v letních dnech k uhašení žízně.  

 Účastníci rádi zkoušejí nové příchutě, cena je ovlivňuje minimálně a známost značek 

pochází hlavně z komunikace formou TV reklam.  

 

Kritéria rozhodování o koupi 

 Nejdůležitější kritéria při koupi jsou chuť, procento alkoholu, velikost balení.  

 Nejčastější místa nákupu ovocných piv jsou koupaliště, maloobchody, restaurace.  

 Vliv podpory prodeje, jako jsou snížení ceny, množstevní slevy atd., je téměř nulový.  

 Velký vliv na poptávku má roční doba – v létě se nakupuje více.  
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 Chuť piva má velký vliv při rozhodování o koupi.  

 Účastníci neustále zkouší a hledají nové příchutě a značky, než aby byli konzervativní 

a zůstali u jednoho druhu.  

 

Vztah ke značkám 

 3 účastníci mají oblíbenou značku (Staropramen, Gambrinus a Bernard), ostatní ne.  

 Mezi důvody oblíbenosti určité značky patří jedinečná chuť, která se výrazně odlišuje 

od jiných značek (Bernard), a dobrá dostupnost (Gambrinus a Staropramen lze koupit 

téměř všude). 

 Oblíbená značka klasického a ochuceného piva se neshoduje ani v jednom případě.  

 

Znalost značky Gambrinus 

 Všichni účastníci znají ochucená piva Gambrinus.  

 Nejčastěji se účastníci vybavili příchuť Limetka & Bezinka, pak Šťavnatý grep a 

naposledy Řízný citron. Tři účastníci znají všechny příchutě, jeden zná dvě příchutě, 

dva účastníci znají jednu příchuť a dva si nevybavili žádnou.  

 

Zkušenost se značkou Gambrinus a její vnímání 

 3 účastníci vyzkoušeli všechny příchutě, každý účastník vyzkoušel aspoň jednu 

příchuť a všichni ti, co vyzkoušeli jen určitou příchuť, vědí, o kterou šlo.  

 Většině respondentů pivo chutnalo průměrně a účastníci spíše nerozeznají značku 

Gambrinus od hlavní konkurence (Staropramen, Zlatopramen, …) 

 Většina účastníků nadále zkoušela nové příchutě i značky, nestali se značce 

Gambrinus věrní.  

 Místo a příležitost k nákupu jsou stejné jako v případě ochucených piv obecně.  

 Účastníci si spíše myslí, že pivo není nijak výjimečné a bylo by těžké jej odlišit od 

konkurence. 3 účastníci by pivo Gambrinus rozeznali od konkurence.  

 Nejoblíbenější příchuť je Limetka & Bezinka a Šťavnatý grep.  

 Návrhy na nové příchutě: meloun, kokos, mango, brusinka, ostružiny, hruška, kiwi. 

Kombinace: kiwi & kokos. Kombinace jsou podle účastníků originální a chutnají 

dobře.  

 Obal je kvalitně propracovaný. Citron a Limetka & Bezinka jsou podobné, může dojít 

k záměně. Nejlepší design má Grep, potom Limetka & Bezinka. Obal je celkově 
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výrazný, možná přeplácaný, ale k těmto pivům se to hodí. Rozhodně Gambrinus 

v propracovanosti obalu vede nad svou konkurencí. 

 Mezi hlavní konkurenty patří značky Staropramen, Birell, Bernard, Zlatopramen, 

Frisco, Pardál.  

 Silné stránky značky jsou tradice značky, známost značky, chuť, reklama, sponzoring, 

distribuce, dostupnost, nápaditý obal.   

 Slabé stránky značky jsou její TV reklama, kterou si nevybavil ani jeden účastník (sice 

si mysleli, že reklamu znají, ale jednalo se o reklamu na Staropramen Cool), málo 

velikostí balení, neoriginální příchutě.  

 Další doporučení: nové originální příchutě, lepší reklama, nové velikosti balení (1l, 

1,5l, 2l).  

 

Test atributů ochucených piv Gambrinus 

 Test atributů probíhal formou ochutnávky, kdy účastníci vyzkoušeli všechny tři 

varianty produktů a ohodnotili jejich atributy na bodové škále 1-7 (1 = nejhorší hodnocení, 7 

= nejlepší hodnocení). Obal byl hodnocen u nejčastěji prodávaného balení, tedy plechovek o 

objemu 0,5l. Průměrné výsledky lze vidět v tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1 Průměrné hodnoty atributů ochucených piv Gambrinus - hodnocení účastníků ve 

věku 18 – 30 let 

 Atributy        

                        Varianty Limetka & Bezinka Řízný citron Šťavnatý grep 

Vzhled piva 3,75 2,88 3,00 

Vůně piva 5,63 3,63 5,75 

Chuť – jak chutná? 5,25 4,00 3,63 

Chuť – shoda s obalem? 4,25 4,13 3,63 

Design obalu 3,63 4,13 5,75 

Celkový dojem 4,63 3,50 3,75 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z průměrných dat uvedených v tabulce lze vyčíst několik skutečností.  

 Co se týče vzhledu piva, nejlépe je hodnocen u varianty Limetka & Bezinka. I tato 

nejvyšší hodnota však není příliš vysoká a na škále 1-7 je hodnocena pouze průměrně. 

Účastníkům piva připadala kalná nebo neodpovídala barvě ovoce. Jedná se tedy o atribut, jenž 

by bylo vhodné zlepšit u všech variant.  
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 Vůni respondenti hodnotili o poznání lépe. Nejvoňavější je varianta Šťavnatý grep, 

následuje Limetka & Bezinka. Nejhorší hodnocení získala varianta Řízný citron. V tomto 

případě totiž účastníci často cítili spíše chemii nebo saponát, než čerstvý citron.  

 Nejchutnější variantou je Limetka & Bezinka. Naopak nejhůře dopadl Šťavnatý grep, 

který účastnící často označili jako příliš hořký. Obdobně dopadlo hodnocení shody chuti 

s názvem na obalu. V případě varianty Limetka & Bezinka účastníci často nevěděli, jak 

bezinka chutná.  

 Obal je nejlíbivější u varianty Šťavnatý grep. Účastníci často zmiňovali, že je 

výrazný, barva se shoduje s barvou ovoce, jež nápoj obsahuje. Zbylé dvě příchutě byly 

kritizovány především z důvodu podobnosti a vysoké pravděpodobnosti záměny.  

 Celkový dojem na účastníky nejlépe zapůsobil v případě varianty Limetka & Bezinka.  

 Respondenti do třiceti let byli celkově poměrně přísní, ani jedna průměrná hodnota 

nepřesáhla číslo šest. Celkově by bylo nejvhodnější zaměřit se na lepší vzhled piva (omezit 

kalnost nebo neshodu barvy piva s ovocem, které ho charakterizuje) a doladit jejich chuť. 

Na obr 5.1, lze vidět polaritní profil všech variant a atributů ochucených piv Gambrinus podle 

hodnocení respondentů.  

Obr. 5.1 Polaritní profil variant ochucených piv Gambrinus hodnocených věkovou skupinou 

18-30 let 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5.1.2 Analýza výsledků u skupiny účastníků ve věku 31 a více let 

 Stejně jako v předchozí skupině účastníci diskutovali na téma ochucená piva a 

ochutnávali Gambrinus Ochucené. Skutečnosti, jež vyplynuly z rozhovoru, jsou popsány 

v následujícím textu.   

Vztah k ochuceným pivům 

 Ochucené pivo ochutnali alespoň jednou všichni účastníci skupinové diskuze.  

 Mezi hlavní důvody pití ochucených piv patří potřeba uhasit žízeň v letních měsících 

nebo chuť na ochucené pivo.  

 Někteří účastníci pijí ochucená piva nejčastěji v létě, někteří pouze výjimečné také 

v létě.  

 Ochucená piva nejsou u žádného účastníka upřednostňována před klasickými.  

 Polovina účastníků zkouší nové příchutě v případě, že někde náhodně narazí na novou 

příchuť nebo novinku, zbylí se o ochucená piva zajímají velice málo. 

 Hlavní příležitosti a místa ke koupi jsou po sportovním výkonu, kdy si účastníci buď 

ochucené pivo vezmou s sebou, nebo si jej zakoupí v restauraci nebo menším bufetu 

po cestě. Dalšími oblíbenými místy ke konzumaci jsou koupaliště nebo letní zahrádky.  

 

Kritéria rozhodování o koupi 

 Nejdůležitější kritéria při koupi jsou dřívější zkušenosti a oblíbená příchuť.  

 Nejčastější místa nákupu ovocných piv jsou bufety a menší zahrádky poblíž 

cyklistických cest, sportovních středisek, maloobchody a koupaliště.  

 Vliv podpory prodeje, jako jsou snížení ceny, množstevní slevy atd. je téměř nulový, 

stejně jako u mladší věkové kategorie. Poptávka je i v tomto případě cenově 

neelastická.  

 Opět má velký vliv na poptávku roční doba – v létě se nakupuje více.  

 Chuť piva má velký vliv, stejně jako příchuť daného piva (např. v případě, že účastník 

pije nejčastěji grepová piva, koupí si je s větší pravděpodobností, než jinou příchuť).  

 Účastníci v případě, že objeví novinku na trhu, ji nejprve vyzkouší, a poté, co si určitý 

druh nebo značku oblíbí, u ní většinou i zůstávají.   

 

Vztah ke značkám 

 4 účastníci mají oblíbenou značku (2x Staropramen, 2x Gambrinus), zbytek se příliš o 

ochucená piva nezajímá a pijí je příležitostně, takže oblíbenou značku nemají.  
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 Mezi důvody oblíbenosti určité značky patří jedinečná chuť a dobrá dostupnost 

(Gambrinus), v případě Staropramenu je to chuť, dostupnost a letní varianta – 

čepování ochuceného piva. 

 Oblíbená značka klasického a ochuceného piva se neshoduje ani v jednom případě. 

 

Znalost značky 

 Sedm účastníků zná ochucená piva Gambrinus, jeden nezná.  

 Nejčastěji se účastníci vybavili příchuť Limetka & Bezinka spolu se Šťavnatým 

grepem a naposledy Řízný citron. Pouze jeden účastník zná všechny příchutě, dva 

znají dvě příchutě, dva znají jednu příchuť a tři si nevybavili žádnou.  

 

Zkušenost se značkou 

 Většina účastníků si nepamatuje, které příchutě vyzkoušeli, 2 účastníci si pamatují, že 

vyzkoušeli dvě příchutě, další dva minimálně jednu příchuť. Ti, kteří si vybavili, že 

značku zkoušeli, si pamatují, o jakou variantu šlo.  

 Většině respondentů pivo chutnalo průměrně, jednomu chutnala nadprůměrně příchuť 

Limetka & Bezinka a účastníci také spíše nerozeznají značku Gambrinus od hlavní 

konkurence (Staropramen, Zlatopramen, …), stejně jako tomu bylo u mladší skupiny.  

 Většina účastníků si po zkušenosti pivo koupila znovu.  

 Místo a příležitost k nákupu jsou stejné jako v případě ochucených piv obecně.  

 Účastníci si myslí, že pivo Gambrinus je výjimečné a rozlišitelné od konkurence 

především svým obalem, dva respondenti si myslí, že i chutí. 

 Nejoblíbenější příchuť je Limetka & Bezinka, potom Šťavnatý grep. Stejně jako u 

mladší skupiny účastníků se mezi oblíbené příchutě neřadí Citron. 

 Návrhy na nové příchutě: malina, černý rybíz, brusinka, lesní ovoce, švestka.  

 Obal je kvalitně propracovaný, líbivý, výrazný. Nejhezčí obal je ten, do kterého je 

balená varianta Šťavnatý grep, druhý je Limetka & Bezinka. V případě Limetky & 

Bezinky by bylo vhodné přepracování obalu do jiných barev – více do barvy Bezinky 

než Limetky, aby nedocházelo k záměně s Citronem. 

 Mezi hlavní konkurenty patří značky Staropramen, Birell a Bernard. Jiné značky si 

účastníci nevybavili.  

 Silné stránky značky jsou dostupnost, známost značky, obal.   
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 Slabé stránky značky jsou její TV reklama, kterou si rovněž nevybavil ani jeden 

účastník, stejně jako u mladší skupiny, málo velikostí balení, pouze tři příchutě, 

neoriginální příchutě.  

 Další doporučení: nové originální příchutě, lépe zapamatovatelná reklama, nové 

velikosti balení (spíše menší – např. 0,33). 

 

Test atributů ochucených piv Gambrinus 

Test atributů probíhal opět formou ochutnávky, kdy účastníci vyzkoušeli všechny tři 

varianty produktů a ohodnotili jejich atributy taktéž na škále 1-7 (1 = nejhorší hodnocení, 7 = 

nejlepší hodnocení). Obal byl hodnocen rovněž u plechovek o objemu 0,5l. Průměrné 

výsledky lze vidět v tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2 Průměrné hodnoty atributů ochucených piv Gambrinus - hodnocení účastníky ve 

věku nad 31 let.   

 Atributy 

                      Varianty Limetka & Bezinka Řízný citron Šťavnatý grep 

vzhled 5,38 4,00 5,25 

vůně 4,13 5,75 5,38 

chuť – jak chutná? 3,88 3,75 5,38 

chuť – shoda s obalem? 4,63 6,00 5,75 

obal 3,63 4,38 5,88 

celkový dojem 3,75 4,50 5,50 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z průměrných dat uvedených v tabulce lze vyčíst několik skutečností. 

 Vzhled piva byl nejlépe hodnocen u variant Limetka & Bezinka a Šťavnatý grep. 

Účastníci konstatovali, že varianta Řízný citron je zakalená a nepřitažlivá.  

 Nejvoňavější je citronové pivo, naopak nejméně voní Limetka & Bezinka.  

 Nejchutnější variantou je grep, který účastníci označovali jako nejméně sladký a 

správně nahořklý a osvěžující. Nejvíce ze všech variant jim připomínal klasické pivo.  

 Největší shodu s ovocem uvedeným na obalu shledali účastníci u citronové a 

grepové příchutě. Nízké bodové hodnocení u varianty Limetka & Bezinka je zapříčiněno 

mimo jiné z důvodu, že většina účastníků netušila, jak bezinka chutná.  

 Obal je nejatraktivnější u varianty Šťavnatý grep. Je výrazný, líbivý a barevně sladěn 

s ovocem, jež reprezentuje.  

 Nejlepší dojem vytváří Šťavnatý grep, naopak nejhůře dopadla Limetka & Bezinka.  
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 Respondenti od 31 let byli celkově méně kritičtí, častěji bodovali vyššími hodnotami. 

Podle této věkové skupiny by bylo nejdůležitější zlepšit chuť a obal variant Limetka & 

Bezinka a Řízný citron. Obr. 5.2 zobrazuje polaritní profil všech variant a atributů 

testovaných piv na základě hodnocení účastníků od 31 let.  

Obr. 5.2 Polaritní profil variant ochucených piv Gambrinus hodnocených věkovou skupinou 

od 31 let. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.1.3 Srovnání výsledků obou skupin a shrnutí 

 V  tabulce 5.3 lze vidět průměrné hodnoty na základě hodnocení obou skupin bez 

věkového rozlišení. Rozdíly v hodnocení mladších a straších respondentů vyplývající 

z kapitol 5.1.1 a 5.1.2 jsou okomentovány v následujícím textu.  
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Tab. 5.3 Průměrné hodnoty atributů ochucených piv Gambrinus - hodnocení účastníky bez 

ohledu na věk. 

Atributy 

                       Varianty Limetka & Bezinka Řízný citron Šťavnatý grep 

Vzhled 4,56 3,44 4,13 

Vůně 4,88 4,69 5,56 

Chuť – jak chutná? 4,56 3,88 4,50 

Chuť – shoda s obalem? 4,44 5,06 4,69 

Obal 3,63 4,25 5,81 

Celkový dojem 4,19 4,00 4,63 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Vzhled piva dopadl nejlépe u varianty Limetka & Bezinka, na tomto faktu se shodly 

obě skupiny respondentů (přičemž mladší skupina byla kritičtější než starší). Nejhorší vzhled 

má varianta Řízný citron.  

 Účastníkům nejvíce voní varianta Šťavnatý grep. Skupiny se však v názoru odlišují, 

zásadní rozdíl je u varianty Řízný citron, která mladší skupině nevoní vůbec, naopak starší 

skupina hodnotí vůni této varianty dobře.   

 Nejchutnější jsou varianty Limetka & Bezinka a Šťavnatý grep. Skupiny se 

v názoru liší, mladším chutná více Limetka & Bezinka a nejméně Šťavnatý grep, starším zase 

naopak nejvíce grepová varianta. Obě skupiny nehodnotí chuť varianty Řízný citron jako 

příliš atraktivní.  

 Varianta Řízný citron se však nejvíce shoduje s ovocem, jež obsahuje. Z tohoto faktu 

lze usoudit, že účastníkům spíše nechutná samotná příchuť, jelikož shodu s ovocem hodnotí 

poměrně kladně. Tento fakt lze podpořit domněnkou, že citronové pivo vstoupilo na trh 

nejdříve a mnoho spotřebitelů ho již nevyhledává a naopak začínají upřednostňovat jiné 

varianty.  

 Jednoznačně nejlepší obal má varianta Šťavnatý grep, která vede výrazně nad 

dalšími příchutěmi. Další varianty jsou vzhledově dost podobné a hrozí u nich možnost 

záměny.  

 Celkový dojem je poměrně pozitivní u variant Šťavnatý grep a Limetka & Bezinka. 

Opět dopadla nejhůře varianta Řízný citron.  

 Limetka & Bezinka má nejsilnější atribut vůni, nejslabší obal.  

 U Řízného citronu je nejsilnějším atributem chuť, která je nejtotožnější s ovocem, 

jenž reprezentuje, a nejslabším vzhled piva.  



65 
 

 Varianta Šťavnatý grep má nejhezčí obal. Vzhled piva je však nejslabším atributem 

této varianty. Podle respondentů se totiž příliš nepodobá ovoci, které reprezentuje.  

 Z výsledků je patrné, že nejslabší variantou je Řízný citron a je třeba se zaměřit na 

změnu a vylepšení, popř. vyřazení této příchutě z nabídky. Na obr. 5.3 lze vidět polaritní 

profil všech variant a atributů na základě hodnocení všech účastníků bez ohledu na věk.  

  

Obr. 5.3 Polaritní profil variant ochucených piv Gambrinus hodnocených všemi účastníky 

diskuzí. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2 Analýza výsledků elektronického dotazování 

Elektronické dotazování bylo zahájeno 11.2.2014 a ukončeno dne 25.2.2014. 

V uvedeném termínu bylo sesbíráno 201 zodpovězených dotazníků, z toho bylo nutné 

vyloučit 13 dotazníků, jelikož respondent hned v první filtrační otázce odpověděl, že nikdy 

nekonzumoval ochucená piva, tudíž nebyl vhodným respondentem. Do další analýzy tedy 

postoupilo 188 dotazníků. Mezi vyloučené respondenty patřili spíše muži, ženy ochutnaly 

ochucená piva ve více než 96 procentech. Přesné procentuální zastoupení relevantních a 

irelevantních respondentů a respondentů rozdělených podle pohlaví lze vidět v tabulce 5.4. 
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Tab.5.4 Konzumace ochucených piv 

 Celkem Ženy Muži 

 Konzumace Četnost Procenta Četnost Procenta Četnost Procenta 

Ano 188 93,5 128 96,2 61 89,6 

Ne 13 6,5 5 3,8 7 10,4 

Celkem 201 100 133 100 68 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Všechny otázky týkající se daného tématu byly analyzovány a roztříděny podle 

pohlaví, věku a životního stylu respondenta. V případě, že mezi jednotlivými kategoriemi 

byly rozdíly v odpovědích, výsledky byly rozepsány v následujících kapitolách. U témat, kde 

nejsou odpovědi jednotlivých kategorií respondentů rozepsány, nebyly zjištěny výrazné 

rozdíly.  

Mezi jednotlivými otázkami byly prováděny také testy závislosti. Jednalo se o analýzu 

rozptylu ANOVA, která byla prováděna na hladině 0,05, dále proběhly jednovýběrové a 

párové T-testy, které pomohly zjistit případnou závislost mezi skupinami, a rovněž byla 

provedena korelace, která pomohla zjistit sílu závislosti. Proveden byl také test dobré shody 

neboli Pearsonův chí-kvadrát test, většina otázek však nesplňovala podmínky, které je třeba 

při provádění tohoto testu dodržet (často bylo více než 20 % teoretických četností menších 

než 5 nebo byla nějaká teoretická četnost menší než 1). Proto byly testy závislosti 

proměnných prováděny především analýzou rozptylu ANOVA.  

Analýza výsledků je interpretována ve stejné struktuře, v jaké byl sestaven dotazník, 

otázky jsou tedy setříděny do tematických okruhů. První okruh analyzuje vztah respondenta k 

ochuceným pivům, druhý okruh je zaměřen na analýzu kritérií rozhodujících při koupi 

ochucených piv. Třetí okruh věnuje pozornost vztahu respondenta ke značkám, čtvrtý okruh 

analyzuje zkušenost respondenta se značkou ochucených piv Gambrinus a poslední část 

hodnotí značku Gambrinus v konkurenčním prostředí.  

 

5.2.1 Vztah respondenta k ochuceným pivům 

 Tato kapitola je věnována vztahu respondenta k ochuceným pivům, zjišťování 

frekvence konzumace, příležitostí ke konzumaci ochucených piv a nejčastějších důvodů 

konzumace ochucených piv.  
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Četnost konzumace ochucených piv 

To, jak často respondent konzumuje ochucená piva, ho pomohlo identifikovat. Mohlo 

se jednat o velmi častého, občasného nebo výjimečného konzumenta ochucených piv. 

Zároveň bylo v této části zjišťováno, zda respondent pije ochucená piva v závislosti na roční 

době. Respondent měl na výběr ze sedmi variant (vypsaných v obr. 5.4), přičemž mohl 

označit pouze jednu.  

Nejčastější konzumace ochucených piv je občasná, tedy párkrát do roka v závislosti na 

ročním období. Takto odpovědělo téměř 30% respondentů. Následovali častější konzumenti, 

kteří pijí ochucená piva několikrát měsíčně s ohledem na roční dobu a občasní konzumenti 

s četností párkrát do roka, bez ohledu na roční dobu. Nejmenšího procentuálního zastoupení 

dosáhla četnost několikrát do týdne, bez ohledu na roční dobu. Kompletní procentuální 

zastoupení respondentů lze vidět na obr. 5.4. 

Z výsledků je patrné, že v dané kategorii, tedy např. u respondentů, kteří pijí ochucené 

pivo několikrát do týdne nebo do měsíce, je vždy větší procento těch, kteří jsou závislí na 

ročním období. Je tedy možné tvrdit, že respondenti jsou spíše závislí na ročním období, ve 

kterém konzumují ochucená piva. Mezi typické měsíce, kdy obliba těchto nápojů roste, patří 

období od května do září. V tuto dobu je tedy také nejlepší realizovat marketingovou 

komunikaci. 

Muži i ženy volili shodně nejčastěji odpověď párkrát do roka v závislosti na ročním 

období. V případě druhé nejčastější odpovědi volili muži odpověď velice výjimečně, ženy 

odpověď několikrát měsíčně v závislosti na období. Přesné výsledky respondentů rozdělených 

podle pohlaví lze vidět v příloze č. 3, tab. 1.  

Respondenti rozdělení podle věkových kategorií se v odpovědích lišili pouze v případě 

nejstarší kategorie. Jejich nejčastější odpovědí byla konzumace párkrát do roka bez závislosti 

na období a druhá nejčastější odpověď velice výjimečně, pouze jednou. V případě nejstarší 

kategorie se tedy jedná spíše o občasné konzumenty. Tabulku přesných výsledků četností 

odpovědí lze vidět v příloze č. 3, tab. 2.  

Nejčastějšími konzumenty rozdělenými podle životního stylu, jsou milovníci zábavy, 

sportovci a milovníci kultury a přírody. Procentuální zastoupení respondentů rozdělných 

podle životního stylu s četností konzumace několikrát týdně až několikrát měsíčně lze vidět 

na obr. 5.5, kompletní výsledky četnosti konzumace u respondentů rozdělených podle 

životního stylu lze vidět v příloze č. 3, tab. 3.  
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Obr. 5.4 Četnost konzumace ochucených piv  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 5.5 Četnost konzumace ochucených piv několikrát týdně až několikrát měsíčně u 

respondentů rozdělených podle životního stylu.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Místa a příležitosti konzumace ochucených piv 

Dalším důležitým faktem bylo zjištění místa nebo příležitosti, kde respondenti 

nejčastěji konzumují ochucená piva. Po respondentech bylo požadováno označit maximálně 

dvě odpovědi. Z důvodu, že respondenti často označovali více než dvě odpovědi a muselo by 

být velké množství odpovědí vyřazeno, byly na konec vyhodnoceny i odpovědi těch, kteří 

označili odpovědi tři. Jednotlivé odpovědi a přesné procentuální výsledky lze vidět na obr. 

5.6.  
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Obr. 5.6 Místa a příležitosti konzumace ochucených piv 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Z výsledků je patrné, že existují tři nejčastější místa nebo příležitosti, při kterých se 

piva konzumují. Jedná se v prvé řadě o koupaliště nebo stánky v blízkosti vody. Tuto možnost 

označilo 41% respondentů. Nejméně ochucená piva konzumují na těchto místech respondenti 

nad 51 let, což může souviset s tím, že lidé v tomto věku už podobná místa příliš 

nenavštěvují. Naopak na koupalištích ochucená piva konzumuje více než 48% milovníků 

zábavy. Výsledky závislosti konzumace ochucených piv na koupalištích v závislosti na věku a 

životním stylu respondenta lze vidět v příloze č. 3, tab. 4.  

Druhým nejčastějším místem konzumace je domov, kde konzumuje ochucená piva 

více než 39% respondentů. Tuto možnost volilo téměř 60% respondentů střední věkové 

kategorie. Více, než 65% rodinných typů respondentů upřednostňuje konzumaci doma a tuto 

odpověď označilo také téměř 60% milovníků kultury a přírody. Výsledky závislosti 

konzumace ochucených piv doma na věku a životním stylu respondenta lze vidět v příloze č. 

3, tab. 5.  

Více než 37% respondentů popíjí piva na víkendových akcích nebo večírcích a 

konzumaci v restauracích označilo 23,9% respondentů. K základní nabídce přibyla odpověď 

„kdekoli nebo kdykoli“, tedy bez ohledu na místo nebo příležitost, kterou označily téměř tři 

procenta nejmladších respondentů a odpověď „při sportu“, kterou však neoznačil ani jeden 

sportovec.  

Poměrně málo se ochucená piva konzumují na festivalech nebo koncertech (13,8%). 

Nejčastěji takto odpovídali nejmladší účastníci (17,6% respondentů ve věku 18 – 30 let 

označilo tuto odpověď). Tato skupina jasně převládá nad ostatními věkovými skupinami. 
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Odpověď totiž označili z devadesáti šesti procent jen nejmladší respondenti. Zbylá čtyři 

procenta jsou zastoupena respondenty ve věku od 31 do 50 let.  

Závislost označení odpovědi konzumace na festivalech nebo koncertech potvrdila i 

analýza rozptylu ANOVA. Bylo zjištěno, že čím jsou respondenti mladší, tím častěji 

konzumují ochucená piva na festivalech nebo koncertech, což je logické, jelikož tento druh 

zábavy patří k aktivitám mladých lidí. Linii této závislosti lze vidět na obr. 5.7, výslednou 

analýzu rozptylu pak v tabulce 5.5.  

Obr. 5.7 Závislost konzumace ochucených piv na festivalech a koncertech na věku  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tab. 5.5 Závislost konzumace ochucených piv na festivalech na věku respondenta analýzou 

rozptylu ANOVA  

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Konzumace ochuceného 

piva na festivalech nebo 

koncertech 

Between 

Groups 
1,056 2 ,528 4,576 ,011 

Within 

Groups 
21,348 185 ,115     

Total 22,404 187       

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Důvody konzumace ochucených piv 

Důvod konzumace je dalším důležitým zjištěním, které značce pomůže identifikovat 

správného konzumenta a lépe zacílit marketingovou komunikaci. Respondentům bylo 
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nabídnuto několik variant odpovědí (viz obr. 5.8) a bylo požadováno, stejně jako v předchozí 

otázce, označení maximálně dvou odpovědí. Ze stejného důvodu byly na konec vyhodnoceny 

i odpovědi těch, co označili odpovědi tři. Kompletní výsledky lze vidět na obr. 5.8. 

 Celá polovina respondentů pije ochucená piva, jelikož jim vyhovuje jejich chuť. Tuto 

variantu volilo 58,6% žen a pouze 31,7% mužů (viz příloha č. 3, tab. 6). Při analýze rozptylu 

ANOVA však nebyla zjištěna závislost mezi odpovědí a pohlavím respondenta. Z výsledku je 

patrné, že více než na jakýkoli jiný faktor je třeba dbát na maximální vyladění chuti.  

Kvůli uhašení žízně pije ochucená piva více než 46% respondentů, přičemž se jedná o 

o 58,3% mužů a 40,6% žen. Závislost odpovědi na pohlaví potvrdila i analýza rozptylu 

ANOVA. Bylo zjištěno, že existuje závislost mezi tím, zda odpovídaly ženy nebo muži. Muži 

odpověď označovali častěji než ženy. Tabulku závislosti lze vidět v příloze č. 4, tab. 1. 

Z výsledků vyplývá, že je důležité, aby byly nápoje prodávány v letních měsících na 

koupalištích nebo jiných místech, kde lidé potřebují uhasit žízeň.  

Nízké procento alkoholu oceňuje více než 30% respondentů. K základnímu výběru 

odpovědí byla doplněna odpověď „potřeba vyzkoušet něco nového“.  

Obr. 5.8 Důvody konzumace ochucených piv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2.2 Nákupní chování  

 Následující kapitola je věnována kritériím, která respondenty ovlivňují při koupi 

ochucených piv. Bylo třeba zjistit, kde respondenti nejčastěji ochucená piva kupují, co nejvíce 

ovlivňuje jejich nákupní a rozhodovací proces a zda jsou respondenti ovlivňováni podporou 

prodeje.  
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Místa nákupu ochucených piv 

 U otázky, kde respondenti nejčastěji nakupují ochucená piva, měli na výběr šest 

různých variant odpovědí (viz obr. 5.9). Požadováno bylo zaznačení maximálně třech 

odpovědí.  

 Z výsledků je patrné, že respondenti jednoznačně nejčastěji nakupují ochucená piva 

v supermarketech nebo hypermarketech. Tuto odpověď zvolilo více, než 70% respondentů, 

přičemž se jednalo hlavně o respondenty do padesáti let. Respondenti ve věku 51 a více let 

označili tuto odpověď v padesáti procentech (viz příloha č. 3, tab. 7). Je tedy důležité, aby na 

těchto místech značka prezentovala svou kompletní nabídku a aby dohlížela na správný 

merchandising v obchodních jednotkách.  

Druhou nejčastější odpovědí jsou restaurace, třetí nákup na zahrádkách nebo 

v bufetech u sportovních středisek.  

Mezi tím, kde respondenti konzumují a nakupují ochucená piva, byl proveden test 

závislosti ANOVA (viz. příloha č. 4, tab. 2). Bylo zjištěno, že mezi faktory existují závislosti. 

Respondenti, kteří konzumují ochucená piva doma, je s 95% pravděpodobností nakupují 

v hypermarketech nebo supermarketech. Ti, kteří konzumují ochucená piva v restauracích, je 

tam většinou i kupují. Respondenti konzumující ochucená piva na koupalištích je na stejných 

místech většinou i nakupují. Respondenti, kteří pijí piva na víkendových akcích, je nejčastěji 

nakupují na zahrádkách nebo bufetech u sportovních středisek. Ti, kteří nejčastěji konzumují 

piva u sportu, je nakupují hlavně na koupalištích a u těch, kteří konzumují piva kdykoli a 

kdekoli, nebyla zjištěna závislost s žádnou odpovědí z otázky, kde piva nakupují. 

Obr. 5.9 Místa nákupu ochucených piv  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Faktory ovlivňující nákup ochucených piv 

Dále byly zjišťovány nejdůležitější faktory, pomocí kterých zákazník vybírá ochucená 

piva. Respondent měl na výběr deset faktorů (viz obr. 5.10), přičemž mohl doplnit jakýkoli 

jiný faktor, který jej ovlivňuje. Požadováno bylo označení maximálně třech z nich. Jelikož 

však opět značná část respondentů označila více než tři faktory, analýzy se účastnili i 

respondenti, kteří zaznačili odpovědi čtyři.  

Nejdůležitějším faktorem, který respondenta ovlivňuje při koupi, je chuť. Tuto 

odpověď označilo skoro 65% respondentů, respondentů nad 51 let s touto odpovědí bylo však 

pouze 25%, stejně jako tento faktor ovlivňuje pouze 28,6% milovníků kultury a přírody (viz 

příloha č. 3, tab. 8). Analýzou rozptylu ANOVA, uvedenou v příloze č. 4, tab. 3, bylo 

zjištěno, že čím mladší je respondent, tím více je pro něj chuť při výběru důležitá. Výsledek 

potvrzuje tvrzení, že chuť je prvořadým atributem, který respondenta zajímá.  

Hned druhou nejčastější odpovědí je příchuť piva (50,5%), kterou označilo více než 

70% milovníků kultury a přírody a 66,7% rodinných typů respondentů (viz obr. 5.11). Je tedy 

důležité, aby firma vyráběla takové příchutě, které budou pro konzumenty dostatečně 

atraktivní.  

Předchozí zkušenost, cenu a oblíbenou značku jako faktory, které ovlivňují nákupní 

chování, označilo přibližně 20 – 30% respondentů. Pořadí nejdůležitějších faktorů lze vidět na 

obr. 5.10, výsledky podle životního stylu respondenta lze vidět na obr. 5.11.  

V této části výzkumu byla potvrzena hypotéza č. 1, která zněla „Více než dvě třetiny 

respondentů neovlivňuje při nákupu ochucených piv cena“. Jedná se o 73,9% respondentů, 

které cena neovlivňuje. Názory účastníků skupinové diskuze a respondentů z dotazníkového 

šetření jsou tedy podobné.  

Druhá hypotéza zní, že „Minimálně dvě třetiny respondentů označují chuť jako hlavní 

kritérium při výběru ochuceného piva“. Tato hypotéza sice nebyla potvrzena, od potvrzení 

však není daleko, jelikož chuť považuje za hlavní kritérium 63,8% respondentů. Chybí tedy 

pouze tři procenta k potvrzení toho, že tento faktor ovlivňuje aspoň dvě třetiny respondentů. 

Hypotéza tedy sice potvrzena nebyla, lze však tvrdit, že chuť piva je velice důležitým 

faktorem. 
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Obr. 5.10 Hlavní faktory ovlivňující nákup ochucených piv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 5.11 Hlavní faktory ovlivňující nákup ochucených piv podle životního stylu (procenta) 

 Zdroj: vlastní zpracování  

 

Rovněž bylo zkoumáno, zda respondenty ovlivňuje podpora prodeje v podobě slev 

nebo různých cenových akcí na ochucená piva. Respondenti měli na výběr jednu ze čtyř 

variant. Slevy a akce je buď velmi ovlivňují, spíše ovlivňují, spíše neovlivňují nebo vůbec 

neovlivňují.  

 Větší polovina respondentů není ovlivňována slevami a akcemi, jedná se o 54,6% 

z nich. Z toho vůbec neovlivňují tyto typy podpory prodeje 22,5% respondentů, spíše 

neovlivňují 32,1% respondentů.  
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Zbylých 45,4% respondentů je v tomto ohledu ovlivnitelných, přičemž se jedná o 

47,4% žen a jen 32,4% mužů (viz příloha č. 3, tab. 9). Závislost míry ovlivnitelnosti 

cenovými akcemi na pohlaví potvrdila i analýza rozptylu ANOVA (viz příloha č. 4, tab. 4). 

Slevy a akce velmi ovlivňují 11,8% respondentů a poměrně ovlivňují 33,7%.  

 Je tedy zřejmé, že cenový faktor není u tohoto zboží příliš důležitý a značky vyrábějící 

ochucená piva by spíše měly klást důraz na vytříbenou chuť a dobře promyšlenou a originální 

příchuť.  

 Mezi odpovědí na otázku, zda respondenta ovlivňují slevy, a odpovědí hypermarkety 

nebo supermarkety jako místa nákupu ochucených piv byla zjištěna závislost pomocí analýzy 

rozptylu ANOVA. Bylo zjištěno, že to, zda je respondent ovlivněn podporou prodeje, závisí 

na tom, zda nakupuje ochucená piva v hypermarketu nebo supermarketu. Pokud respondent 

nakupuje ochucená piva v obchodech, dá se předpokládat, že ho také budou ovlivňovat slevy 

a akce. Tabulku se závislostí lze vidět v příloze č. 4, tab. 5.  

   

5.2.3 Vztah respondenta ke značkám ochucených piv 

  Tato kapitola se zaměřuje na vztah respondenta ke značkám na trhu ochucených piv. 

Bylo zjišťováno, zda má respondent oblíbenou značku, o jakou značku se jedná a jaké druhy 

značek ochucených piv zná.  

 

Nejoblíbenější značka ochucených piv 

Na otázku, zda má respondent oblíbenou značku ochucených piv, kterou preferuje, 

odpovědělo 41,1% respondentů, že oblíbenou značku mají. Zbylých 58,9% respondentů 

oblíbenou značku nemá. Tento fakt svědčí o tom, že značka na trhu ochucených piv nehraje 

zásadní roli a jsou důležitější atributy, které dokáží respondenta ovlivnit.  

V této části výzkumu byla potvrzena hypotéza č. 3, která zněla následovně: 

„Maximálně polovina respondentů má oblíbenou značku ochucených piv.“ I v tomto ohledu 

se názory respondentů z obou metod výzkumu shodují a respondenti spíše nemají oblíbenou 

značku ochucených piv.  

 

 Ti respondenti, kteří označili, že mají oblíbenou značku (tj. 41,1% respondentů ze 185 

respondentů, tedy 76 respondentů, zbylí 3 respondenti na otázku neodpověděli) měli dále 

uvést, o jakou se jedná. Otázka byla otevřená a osm nejoblíbenějších značek lze vidět na obr. 

5.12.  
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Obr. 5.12 Oblíbené značky ochucených piv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Z výsledků vychází, že nejoblíbenější značkou, kterou uvedlo více než 45% 

respondentů z těch, kteří označili, že mají oblíbenou značku, je značka Gambrinus, což je 

velice pozitivní výsledek. Tuto odpověď označilo 50% mužů a 42,9% žen. Nejstarší 

respondenti volili jako nejoblíbenější značku Gambrinus ve více než 67 procentech. Střední 

věková skupina a milovníci kultury a přírody volili ve stejném poměru značku Gambrinus a 

Staropramen Cool (viz příloha č. 3, tab. 10).  

Téměř 35% respondentů má oblíbenou značku Staropramen Cool, přičemž vyznavačů 

zdravého životního stylu bylo více než 45%. Třetí nejoblíbenější značnou je Zlatopramen 

Radler, kterou má v oblibě necelých 10% respondentů. Ženy, na rozdíl od mužů, označovaly 

často kromě značek Gambrinus a Staropramen jako oblíbenou značku také Frisco a 

Zlatopramen. Naopak žádný muž neoznačil Frisco jako svou oblíbenou značku (viz příloha č. 

3, tab. 10).  

 

 Podpořená znalost značek ochucených piv  

 V případě podpořené znalosti značek měli respondenti na výběr 7 značek ochucených 

piv, přičemž mohli označit neomezený počet. Také měli na výběr variantu jiné odpovědi 

v případě, že některá značka, kterou znají, není na seznamu uvedena. V této otázce se také 

dalo zjistit, zda si respondenti sami vybaví značku Gambrinus, jelikož ta na seznamu nebyla 

uvedena.  
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 Je zřejmé, že značka Staropramen Cool je všeobecně známá, jelikož ji zná více než 

90% respondentů. Také značka Zlatopramen Radler si prosadila pověst známé značky, tu zná 

více než 75% respondentů. Více než polovina účastníků výzkumu zná také značku 

nealkoholických ochucených piv Birell. Spontánně si na značku Gambinus vzpomnělo 6,9%. 

Přesné procentuální výsledky všech značek lze vidět na obr. 5.13.  

Obr. 5.13 Podpořená znalost značek na trhu ochucených piv 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Znalost značky Gambrinus 

Poslední otázka tohoto bloku se věnovala samotné značce Gambrinus. Jednalo se o 

filtrační otázku, která zjišťovala podpořenou znalost značky. Ti respondenti, kteří značku 

Gambrinus znají, pokračovali v odpovědích na další otázky. Ti, co značku neznají, přešli na 

identifikační část dotazníku.  

 Značku ochucených piv Gambrinus zná 88,1% respondentů, častěji se jedná o ženy 

než muže (těch je pouze 83,6%) a nejstarších respondentů zná značku Gambrinus 75% (viz 

příloha č. 3, tab. 11). Značka se tedy řadí jako druhá nejznámější na trhu ochucených piv. 

Tento fakt je velice příznivý.  

 Odpovědí na známost značky byla potvrzena hypotéza č. 4, která tvrdila, že 

„Minimálně 80% respondentů zná značku ochucených piv Gambrinus“. Tu zná totiž ještě 

skoro o deset procent více respondentů.  

 

Z důvodu zjišťování místa nebo situace, kde se respondenti seznámili se značkou, 

bylo třeba, aby označili jedno nejčastější místo, kde se s ochucenými pivy Gambrinus 

seznámili. Výsledky dopadly následovně: největší část respondentů zná značku z obchodu, 

kam chodí nakupovat. TV reklama seznámila téměř 24% respondentů s produktem. Přesné 

procentuální výsledky všech míst nebo příležitostí lze vidět na obr. 5.14.  
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 Sice se TV reklama objevila jako druhá nejčastější odpověď, její celkový procentuální 

výsledek je však poměrně nízký, reklama nedokázala oslovit dostatečné množství zákazníků. 

Podle výsledků je opět viditelný vliv obchodních jednotek nejen na prodejnost, ale i jako 

možný druh reklamy, jelikož se zde často respondenti se značkou nebo novou příchutí 

seznámí. 

20% mužů si nepamatovalo, odkud se o značce ochucených piv Gambrinus dozvěděli, 

stejně odpovídajících žen bylo jen 9,9%. Rodinné typy respondentů a sportovci znají 

nejčastěji ochucená piva Gambrinus z TV reklamy, vyznavači zdravého ŽS, milovníci zábavy 

a lenoši z obchodu a milovníci kultury a přírody od známých a z obchodu. Přesné 

procentuální výsledky místa nebo příležitosti, kde se respondenti seznámili se značkou 

Gambrinus v závislosti na pohlaví a životním stylu, lze najít v příloze č. 3, tab. 12.  

Obr. 5.14 Místo nebo příležitost, odkud zná respondent značku ochucených piv Gambrinus 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2.4 Zkušenost respondenta se značkou ochucených piv Gambrinus 

 V této části výzkumu respondenti hodnotili samotnou značku Gambrinus. Bylo 

zjišťováno, jaké varianty ochuceného piva Gambrinus respondenti ochutnali, zda byli 

spokojeni, zda mají oblíbenou příchuť, zda jim vyhovuje množství příchutí. Respondenti 

mohli také ukázat kreativitu v podobě vymýšlení nové příchutě, dále byli tázáni na to, zda jim 

vyhovuje množství a typ balení a měli oznámkovat pět hlavních atributů značky.  
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Vyzkoušené varianty příchutí ochucených piv Gambrinus a spokojenosti s nimi 

 Zjišťování toho, jaké varianty respondenti nejčastěji ochutnali, dopadlo následovně. 

Nejčastěji ochutnávaná příchuť je Limetka & Bezinka, kterou vyzkoušelo přes 80% 

respondentů (jednalo se o téměř 90% mužů a pouze 50% nejstarších respondentů).  

Variantu Šťavnatý grep ochutnalo téměř 70% respondentů, procentuálně převládaly 

naopak více ženy a respondenti přes 50 let. Více, než 65% respondentů ochutnalo variantu 

Řízný citron, z čehož bylo nejméně těch nad 50 let (jen 33,3%). Žádnou variantu neochutnaly 

pouze 4 procenta, což je příznivý výsledek. Přesné procentuální rozložení lze vidět na obr. 

5.15, výsledky respondentů rozdělených podle pohlaví a věku lze vidět v příloze č. 3, tab. 13.  

Obr. 5.15 Ochutnané varianty příchutí ochucených piv Gambrinus 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na předešlou otázku navazovalo zjištění, zda byli respondenti s nápoji spokojeni a 

nadále je nakupují. Velice pozitivním zjištěním bylo, že s ochucenými pivy značky 

Gambrinus nebylo spokojeno pouze 6,5% respondentů. Zbylí respondenti byli spokojeni.  

Nejvíce, tedy 65,7% respondentů nakupuje nápoje nepravidelně, což může souviset s 

faktem, že se jedná o sezónní nápoj, který je nejčastěji konzumován v letních měsících. 14,8% 

respondentů sice bylo spokojeno, ale nápoje nadále nenakupuje a 13% respondentů nakupuje 

piva pravidelně. Celkově tedy vyplývá, že opakovaný nákup realizuje 78,7% respondentů. 

Zbylých 21,3% respondentů nákup neopakovalo. Všechny procentuální výsledky lze vidět na 

obr. 5.16.  

Nejméně často nakupují ochucená piva Gambrinus sportovci a rodinné typy. Přesné 

procentuální výsledky respondentů rozdělených podle životního stylu lze vidět v tab. 5.6.  
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Obr. 5.16 Spokojenost a opakovaný nákup piv Gambrinus 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tab. 5.6 Spokojenost a opakovaný nákup ochucených piv Gambrinus v závislosti na životním 

stylu respondenta 

 

sportovec 

vyznavač 

zdravého 

ŽS 

lenoch 
milovník 

zábavy 

milovník 

kultury, 

přírody 

rodinný 

typ 

spokojenost a opakovaný 

nákup (pravidelný i 

nepravidelný) 

66,6% 73,5% 76,5% 88,9% 83,3% 66,7% 

neopakovaný nákup 33,4% 26,5% 23,5% 11,1% 16,7% 33,3% 

celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Oblíbená příchuť 

Oblíbená příchuť je další zjištění, které může značce pomoci zvýšit spokojenost 

zákazníků. Výsledky u variant Limetka & Bezinka a Šťavnatý grep byly velice vyrovnané a 

označilo je přibližně 30% respondentů.  

Varianta Limetka & Bezinka je o pět procent oblíbenější, především pak u 

respondentů do 50 let. Variantu Šťavnatý grep zase preferují nejvíce nejstarší respondenti 

(66,7%). Lenoši a milovníci kultury a přírody upřednostňují Šťavnatý grep, ostatní skupiny 

(kromě vyznavačů zdravého ŽS) mají oblíbenou variantu Limetka & Bezinka.  

Žádnou oblíbenou variantu nemá více než 25% respondentů, z toho je 32,7% mužů a 

téměř 40% vyznavačů zdravého ŽS. Variantu Řízný citron si oblíbilo pouze 13,6% 

respondentů. Toto zjištění potvrzuje výsledky skupinové diskuze, ve které tato varianta také 

nedopadla příliš pozitivně. Přesné výsledky lze vidět na obr. 5.17, výsledky jednotlivých 

skupin respondentů lze najít v příloze č. 3, tab. 14.  
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Obr. 5.17 Oblíbená varianta ochuceného piva Gambrinus 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

 Spokojenost s množstvím příchutí a návrhy nových příchutí 

 Spokojenost s množstvím příchutí navazovala na předešlou otázku. Výsledky byly 

poměrně sporné, jelikož si 51,8% respondentů myslí, že je množství příchutí dostačující. 

Dalších 44% respondentů, především respondentů do 50 let si myslí, že je příchutí málo. 

Tento problém shledaly téměř v padesáti procentech ženy. 4,2% respondentů si myslí, že je 

příchutí příliš. Je zřejmé, že větší polovina považuje množství příchutí za dostačující, druhá 

část respondentů si však myslí, že je příchutí málo. Jelikož se jedná o hlavní cílové skupiny, 

výrobce by mohl zvýšit množství příchutí nebo tyto příchutě pozměnit. Výsledky 

spokojenosti s množstvím příchutí v závislosti na pohlaví a věku respondenta lze vidět 

v příloze č. 3, tab. 15.  

  

 Následovala kreativní část, při které mohli respondenti navrhnout další atraktivní 

příchutě. Respondenti odpovídali formou otevřené otázky a výsledky přinesly deset 

nejoblíbenějších variant, přičemž druhou nejčastější variantu – jahodu navrhly pouze ženy. Ty 

byly celkově aktivnější v navrhování nových příchutí, muži se vytváření nových variant spíše 

vyhýbali, stejně jako respondenti nad 51 let. Přehled nejčastěji označovaných příchutí lze 

vidět na obr. 5.18.  

 Z výsledků je patrné, že žádná příchuť nebyla navržena větším množstvím 

respondentů. Značka však může čerpat z nápadů respondentů a vytvořit novou atraktivní 

příchuť, která by v letních měsících mohla oslovit velkou část stávajících i nových zákazníků.  
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Obr. 5.18 Nové příchutě navržené respondenty 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Postoje k balení ochucených piv Gambrinus 

Výzkum byl také zaměřen na zjištění toho, zda respondentům vyhovuje velikost a typ 

balení. Ochucená piva Gambrinus jsou plněna do skleněných lahví a plechovek o objemu 0,5l. 

Na tento fakt byli upozorněni i respondenti v dotazníku.  

Výsledky ukázaly, že 81,7% respondentů je s množstvím i typem obalu spokojených. 

14,3% respondentů si myslí, že by mohlo být více druhů balení a čtyřem procentům obal 

nevyhovuje. Na základě výsledků může firma přemýšlet o tom, zda by nebylo vhodné vyrábět 

více druhů balení.  

Respondenti, kteří označili, že jim balení nevyhovuje, mohli v následující otevřené 

otázce napsat, jaký typ balení by jim vyhovoval. Nejčastěji respondenti označili menší balení 

o velikosti 0,3 nebo 0,33l v plechovce nebo jakákoli větší balení v PET lahvi.  

 

Hodnocení atributů ochucených piv Gambrinus 

Důležité také bylo znát hodnocení atributů ochucených piv Gambrinus. Respondenti 

měli oznámkovat jako ve škole, kde 1 = velmi spokojen a 5 = zcela nespokojen, pět atributů 

značky ochucených piv Gambrinus. Jednalo se o atraktivnost příchutí, celkovou chuť piv, 

atraktivnost obalu, dostupnost a poměr ceny a kvality.  

Z výsledků patrných na obr. 5.19 lze usoudit, že respondenti nebyli příliš kritičtí a 

atributy často známkovali chvalitebně. Nejlépe dopadla dostupnost produktů a atraktivnost 

obalů byla dalším ze silných atributů. Tato zjištění potvrzují i výsledky skupinové diskuze. 
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Nejhůře dopadl poměr ceny a kvality, kde respondenti chtěli pravděpodobně říci, že kvalita 

neodpovídá ceně a bylo by tedy vhodné zvýšit kvalitu nápojů nebo produkty zlevnit. Celkově 

však výsledky dopadly pozitivně, žádný atribut nebyl hodnocen vyloženě negativně.  

Obr. 5.19 Ohodnocení jednotlivých atributů ochucených piv Gambrinus (průměrné hodnoty) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Muži byli celkově kritičtější, v průměru hodnotili stejně jako ženy pouze dostupnost 

(viz příloha č. 5, obr. 1). U respondentů rozdělených podle věku byly nejčastější rozdíly 

v hodnocení atraktivnosti obalů a poměru ceny a kvality. Obaly byly nejlépe hodnoceny 

respondenty nad 51 let, nejhůře naopak u nejmladší skupiny. S poměrem ceny a kvality je 

nejméně spokojena nejstarší skupina. Ta se od skupiny respondentů mezi 31 – 50 lety odlišují 

průměrnou známkou až o jednu celou jednotku (viz příloha č. 5, obr. 2).  

Největší rozdíly u respondentů rozdělených podle životního stylu byly v hodnocení 

atraktivnosti příchutí, obalů a poměru ceny a kvality. Atraktivní příchutě oceňují hlavně 

sportovci a lenoši, naopak nejméně spokojeni jsou rodinné typy respondentů. Neatraktivní 

obaly shledali především rodinné typy a vyznavači zdravého životního stylu. Rodinné typy 

jsou naopak nejspokojenější s poměrem ceny a kvality. Ten hodnotí nejhůře milovníci kultury 

a přírody (viz příloha č. 5, obr. 3).   

U otázky typu baterie, jako byla tato, bylo vhodné provést jednovýběrový T-test, při 

kterém byly porovnávány průměrné známky s předem stanovenou hodnotou. Na základě 

otázky, ve které bylo požadováno ohodnotit atributy ochucených piv Gambrinus známkou 

jako ve škole, tedy 1 – nejvíce spokojen a 5 – nejméně spokojen, je střední hodnotou číslo 3. 

Bylo tedy třeba zjistit, zda jsou dané atributy hodnoceny výrazně nad nebo pod tímto středem. 

Z hodnot vyznačených zeleně v tabulce 5.7 a obr. 5.20 je patrné, že hodnoty jsou 

nadprůměrné, jelikož jsou hodnoceny výrazně nižší známkou, než průměr, jsou tedy lepší než 

známka 3. Z tabulky, obrázku a předešlých výsledků je patrné, že je nejlépe hodnocena 

dostupnost produktů, nejhůře poměr ceny a kvality. I přes to jsou však všechny atributy 

hodnoceny silně nadprůměrně. 
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Tab. 5.7 Jednovýběrový T- test středních hodnot známkování atributů ochucených piv 

Gambrinus porovnávaných s předem stanovenou hodnotou 

One-Sample Test 

  

Test Value = 3 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 

Interval  

Lower Upper 

Oznámkování 

atraktivnosti příchutí 
-13,055 161 ,000 -,944 -1,09 -,80 

Oznámkování celkové 
chuti produktů 

-11,977 163 ,000 -,921 -1,07 -,77 

Oznámkování 

atraktivnosti obalů 
-14,871 165 ,000 -1,024 -1,16 -,89 

Oznámkování 

dostupnosti produktů 
-25,813 164 ,000 -1,400 -1,51 -1,29 

Oznámkování poměru 

cena - kvalita 
-9,836 162 ,000 -,706 -,85 -,56 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obr. 5.20 Průměrné oznámkování atributů ochucených piv Gambrinus vzhledem k předem 

stanovené hodnotě 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci otázky se dal provést také párový T-test, při kterém je třeba porovnat dvě 

proměnné v jedné skupině. Porovnány byly všechny kombinace hodnocení atributů. Z tabulky 

5.8 je patrné, že hodnota Sig. je menší než 0,05, což znamená, že má smysl sledovat 

i následující analýzu a hledat páry s rovnajícím se průměrem. V tabulce 5.9 lze vyčíst, že 

pouze u párů atraktivnost příchutí a celková chuť, atraktivnost obalů a celková chuť a páru 

atraktivnost obalů a atraktivnost příchutí, je hodnota Sig. (2-tailled) vyšší než 0,05, což 

znamená, že se průměry u těchto párů rovnají. Lze tedy říci, že respondenti, kteří jsou 
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spokojeni s příchutěmi, jsou také spokojeni s celkovou chutí, lidé spokojeni s obaly jsou 

spokojeni i s celkovou chutí a také s příchutěmi. Ostatní páry vypsané v tabulce mají Sig. (2-

tailled) nižší než 0,05, což znamená, že se jejich průměry nerovnají a respondenti tedy nejsou 

u ostatních atributů navzájem spokojeni. Např. respondenti spokojení s atraktivností obalů 

nejsou spokojeni s dostupností produktů nebo naopak.  

 

Tab. 5.8 Párový T- test středních hodnot známkování u jednotlivých kombinací atributů 

ochucených piv Gambrinus – vstupní hodnoty 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 
č.20.1 Oznámkování atraktivnosti příchutí & 
č.20.2 Oznámkování celkové chuti produktů 

160 0,754 0 

Pair 2 
č.20.3 Oznámkování atraktivnosti obalů & 

č.20.4 Oznámkování dostupnosti produktů 
162 0,326 0 

Pair 3 
č.20.2 Oznámkování celkové chuti produktů 

& č.20.3 Oznámkování atraktivnosti obalů 
161 0,497 0 

Pair 4 
č.20.4 Oznámkování dostupnosti produktů & 

č.20.1 Oznámkování atraktivnosti příchutí 
158 0,302 0 

Pair 5 
č.20.3 Oznámkování atraktivnosti obalů & 

č.20.1 Oznámkování atraktivnosti příchutí 
159 0,527 0 

Pair 6 
č.20.5 Oznámkování poměru cena - kvalita & 

č.20.1 Oznámkování atraktivnosti příchutí 
158 0,497 0 

Pair 7 
č.20.2 Oznámkování celkové chuti produktů 

& č.20.4 Oznámkování dostupnosti produktů 
160 0,286 0 

Pair 8 
č.20.5 Oznámkování poměru cena - kvalita & 

č.20.2 Oznámkování celkové chuti produktů 
160 0,566 0 

Pair 9 
č.20.3 Oznámkování atraktivnosti obalů & 

č.20.5 Oznámkování poměru cena - kvalita 
160 0,49 0 

Pair 10 
č.20.4 Oznámkování dostupnosti produktů & 

č.20.5 Oznámkování poměru cena - kvalita 
161 0,297 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hlubší analýza vztahů mezi jednotlivými skupinami byla realizována pomocí 

korelace. Byla provedena analýza, na základě které bylo zjištěno, že mezi všemi pěti prvky 

zkoumanými v korelační matici existuje nějaká vzájemná pozitivní závislost. Silná závislost 

existuje mezi atraktivností příchutí a celkovou chutí nápojů (červeně vyznačená pole). Lze 

tvrdit, že čím jsou respondenti spokojenější s příchutěmi, tím více jsou spokojeni s celkovou 

chutí ochucených piv a naopak. Mezi dalšími prvky existuje průměrná korelace (zeleně 

označená pole). Celou tabulku se závislostmi lze vidět v příloze č. 6, tab. 1. 
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Tab. 5.9 Párový T- test středních hodnot známkování u jednotlivých kombinací atributů 

ochucených piv Gambrinus – konečné výsledky 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2.5 Hodnocení značky ochucených piv Gambrinus v konkurenčním prostředí 

 V poslední části dotazníku byli respondenti požádáni o označení největších 

konkurentů značky ochucených piv Gambrinus a o to, aby se pokusili pojmenovat hlavní silné 

a slabé stránky značky.  

  

Konkurenční prostředí na trhu ochucených piv 

Respondenti měli za úkol označit tři největší konkurenty značky ochucených piv 

Gambrinus. Na výběr měli šest konkurenčních značek, variantu toho, že nedokáží posoudit 

největšího konkurenta a opět odpověď „jiné“, kde mohli napsat jakoukoli jinou značku, 

kterou považují za hlavní konkurenci.  

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval  

Lower Upper 

Pair 1 č.20.1 Oznámkování atraktivnosti 

příchutí - č.20.2 Oznámkování 

celkové chuti produktů 

-,025 ,672 ,053 -,130 ,080 -,470 159 ,639 

Pair 2 č.20.3 Oznámkování atraktivnosti 

obalů - č.20.4 Oznámkování 

dostupnosti produktů 

,340 ,893 ,070 ,201 ,478 4,840 161 ,000 

Pair 3 č.20.2 Oznámkování celkové chuti 

produktů - č.20.3 Oznámkování 

atraktivnosti obalů 

,093 ,941 ,074 -,053 ,240 1,257 160 ,211 

Pair 4 č.20.4 Oznámkování dostupnosti 

produktů - č.20.1 Oznámkování 

atraktivnosti příchutí 

-,430 ,933 ,074 -,577 -,284 
-

5,797 
157 ,000 

Pair 5 č.20.3 Oznámkování atraktivnosti 

obalů - č.20.1 Oznámkování 
atraktivnosti příchutí 

-,107 ,883 ,070 -,245 ,031 
-

1,527 
158 ,129 

Pair 6 č.20.5 Oznámkování poměru cena 

- kvalita - č.20.1 Oznámkování 

atraktivnosti příchutí 

,247 ,908 ,072 ,104 ,389 3,418 157 ,001 

Pair 7 č.20.2 Oznámkování celkové chuti 

produktů - č.20.4 Oznámkování 

dostupnosti produktů 

,438 ,995 ,079 ,282 ,593 5,562 159 ,000 

Pair 8 č.20.5 Oznámkování poměru cena 

- kvalita - č.20.2 Oznámkování 

celkové chuti produktů 

,225 ,876 ,069 ,088 ,362 3,250 159 ,001 

Pair 9 č.20.3 Oznámkování atraktivnosti 

obalů - č.20.5 Oznámkování 

poměru cena - kvalita 

-,319 ,900 ,071 -,459 -,178 
-

4,481 
159 ,000 

Pair 10 č.20.4 Oznámkování dostupnosti 

produktů - č.20.5 Oznámkování 

poměru cena - kvalita 

-,683 ,951 ,075 -,831 -,535 
-

9,111 
160 ,000 
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Respondenti označili nejčastěji jako největšího konkurenta značku Staropramen Cool, 

což se dalo, vzhledem ke známosti značky, předpokládat. Více než polovina respondentů 

označila jako největšího konkurenta značku Frisco. Jednalo se o téměř 60% nejmladších 

respondentů (viz tab. 5.10). Starší respondenti značku buď neznají, nebo nepovažují za 

konkurenci. Výsledek je překvapivý, jelikož se nejedná o přímého konkurenta (Frisco 

složením neodpovídá ochuceným pivům). Následovala značka Zlatopramen a Bernard. 

Výzmané konkurenty podle četnosti odpovědí lze vidět na obr. 5.21. 

Obr. 5.21 Největší konkurenti značky ochucených piv Gambrinus 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tab. 5.10 Označení značky Frisco jako největší konkurence značky Gambrinus v závislosti na 

věku respondenta 

  
18 – 30 let 31 – 50 let 51 a více let 

Frisco není největší konkurent 42,2% 69,8% 66,7% 

Frisco je největší konkurent 57,8% 30,2% 33,3% 

Celkem 100% 100% 100% 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Vnímané silné a slabé stránky značky ochucených piv Gambrinus 

Dobrým ukazatelem, pomocí kterého může značka zjistit, co si o ni respondenti myslí, 

je označení silných a slabých stránek značky. V obou případech měli respondenti na výběr 

deset možných odpovědí a jednu variantu samostatné odpovědi, přičemž bylo požadováno 

zaznačení maximálně tří odpovědí.  

 Varianty silných stránek byly po dosažení všech odpovědí zredukovány na sedm 

nejčastěji označených. Tyto varianty lze vidět na obr. 5.22. Slabých stránek zůstalo osm a tyto 

varianty odpovědí lze vidět na obr. 5.23.  

Téměř 60% respondentů označilo jako hlavní silnou stránku všeobecnou známost 

značky, kterou potvrdily již předešlé otázky. Rozdíly v odpovědích byly zaznamenány 
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především u respondentů rozdělených podle pohlaví. Oceňují ji spíše ženy než muži, což lze 

vidět v příloze č. 3, tab. 16.  

Druhou nejsilnější stránkou se stala dobrá dostupnost produktů, kterou respondenti 

nejlépe ohodnotili i u známkování atributů. Největší rozdíly v odpovědích byly zaznamenány 

u respondentů rozdělených podle životního stylu. Dobrou dostupnost oceňuje 66,7% 

milovníků kultury a přírody. Vztah dostupnosti produktů a životního stylu respondenta lze 

vidět v příloze č. 3, tab. 17.  

Reklamu jako silnou stránku označilo 27,7% respondentů. Odlišnost v odpovědích 

byla zaznamenána především u respondentů rozdělených podle pohlaví. Reklamu oceňuje 

37,5% mužů a pouze 23,1% žen. Závislost této odpovědi na pohlaví byla navíc potvrzena 

analýzou závislosti ANOVA, kterou lze vidět v příloze č. 4, tab. 6. V případě zbylých 

možností odpovědí nebyly zaznamenány závislosti na typech respondentů rozdělených podle 

identifikačních znaků. Reklama se na třetím místě objevila i ve výčtu slabých stránek. Lze 

tedy usuzovat, že mají respondenti na otázku kvalitní propagace odlišné názory.  

Výsledky otázky potvrdily hypotézu č. 5, která zněla takto: „Respondenti považují za 

hlavní silnou stránku značky její známost.“ Názory respondentů v případě skupinové diskuze i 

dotazování se tedy shodují.  

Obr. 5.22 Silné stránky značky ochucených piv Gambrinus 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky procentuálního zastoupení slabých stránek lze vidět na obr. 5.23. Nejvíce 

respondentů shledává jako nejslabší stránku značky to, že není příliš odlišná od konkurence, 

ničím výjimečným se neliší. Tento negativní fakt shledali především mladí respondenti a mezi 
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věkem a odpovědí byla shledána závislost na základě analýzy rozptylu ANOVA (viz příloha 

č. 4, tab. 7). Čím mladší byl respondent, tím častěji se vyskytla odpověď nedostatečného 

odlišení od konkurence.  

Druhou nejslabší stránkou jsou podle respondentů nedostatečné varianty příchutí. Obě 

nejčastější varianty označili procentuálně nejvíce nejmladší respondenti, kteří jsou pro firmu 

nejdůležitější (viz příloha č. 3, tab. 18).  

Poslední část výzkumu také pomohla potvrdit poslední hypotézu, která zněla:  

„Respondenti považují za hlavní slabé stránky značky nedostatečné odlišení od konkurence a 

špatnou reklamu a propagaci.“ Bylo zjištěno, že skupina respondentů ze skupinové diskuze i 

ta z dotazníkového šetření si myslí, že se značka nedostatečně odlišuje od konkurence.  

Co se týče reklamy a propagace, jsou názory rozdílné. Možná příčina rozdílných 

názorů (někteří respondenti označili stránku jako silnou, někteří jako slabou) může být kvůli 

mylné představě o reklamě značky. Při skupinové diskuze totiž bylo zjištěno, že si značná část 

respondentů myslela, že reklama s lidmi v džungli převlečenými za ovoce patří Gambrinus 

Ochucenému. Reklama přitom představovala piva značky Staropramen Cool. Je tedy možné, 

že i respondenti z online dotazování si představili tuto reklamu.  

Obr. 5.23 Slabé stránky značky ochucených piv Gambinus  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6 Návrhy a doporučení 

 Na základě analýzy výsledků marketingového průzkumu zkoumajícího spokojenost 

zákazníků s ochucenými pivy Gambrinus jsou v této kapitole navržena možná řešení 

nepříznivých faktů vyplývajících z analýzy a doporučení, která by měla přispět k vyšší 

spokojenosti zákazníků se značkou Gambrinus. 

Návrhy a doporučení jsou rozděleny podle jednotlivých témat. Nejprve jsou 

rozebírány cílové skupiny na trhu ochucených piv a cílové skupiny ochucených piv 

Gambrinus, následuje zjištěná situace na trhu s ochucenými pivy. Dále jsou popsány návrhy a 

doporučení v oblasti produktu, ceny, distribuce a marketingové komunikace.  

 

6.1 Cílové skupiny značky Gambrinus Ochucený 

 Při marketingovém výzkumu spokojenosti zákazníků s ochucenými pivy Gambrinus 

byly zjištěny jednotlivé cílové skupiny zákazníků podle různých identifikačních znaků, na 

které by se firma měla zaměřit.  

  

Cílové skupiny ochucených piv 

Z analýzy vyplynulo, že nejčastějšími konzumenty ochucených piv jsou ženy a lidé 

ve věku do 30 let, bez ohledu na vzdělání. Životní styl těchto konzumentů je nejčastěji 

založen na lásce ke kultuře a přírodě, na zdravém životním stylu, anebo se jedná o 

milovníky zábavy.   

Největší množství zákazníků zahrnují nepravidelní konzumenti, kteří pijí ochucená 

piva s ohledem na roční období. Jejich konzumace je nejčastěji spojena s příznivým počasím.  

Mezi cílovou skupinu ochucených piv patří také ti, kteří v létě navštěvují koupaliště 

nebo jiná místa u vody, účastníci víkendových akcí nebo večírků. Domácí konzumenti 

ochucených piv jsou také důležitou cílovou skupinou.  

Cílové skupiny zákazníků konzumujících ochucená piva oceňují především chuť, 

která jim vyhovuje. Tento důvod oceňují hlavně ženy. Naopak velké množství mužů 

konzumuje ochucená piva kvůli potřebě uhasit žízeň. Sportovce nejvíce láká nízké procento 

alkoholu.  

 

Cílové skupiny ochucených piv Gambrinus 

Mezi hlavní cílové skupiny ochucených piv Gambrinus patří především respondenti ve 

věku od 18 do 30 let a od 51 let bez ohledu na pohlaví. Co se týče životního stylu, jedná se 
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především o lenochy, sportovce a milovníky zábavy. Jelikož to jsou skupiny, které označují 

značku Gambrinus Ochucený jako svou oblíbenou, měla by se značka na tyto skupiny 

zaměřit.  

Zároveň se však může zacílit i na skupiny, které patří mezi hlavní na trhu ochucených 

piv, ale nepatří mezi ty, kteří si oblíbili značku ochucených piv Gambrinus. V tom případě se 

jedná o zákazníky s láskou ke kultuře a přírodě a zákazníky vyznávající zdravý životní styl.  

Také bylo zjištěno, že stejně, jako jsou cílovými skupinami všech ochucených piv 

hlavně nepravidelní zákazníci, nepravidelně nakupují i zákazníci ochucená piva Gambrinus.  

 

6.2 Situace na trhu s ochucenými pivy  

Marketingovým výzkumem byly zjištěny informace o stávající situaci na trhu 

ochucených piv. Informace se týkají především hlavních konkurenčních značek a známostí 

značky ochucených piv Gambrinus.  

Na základě výsledků výzkumu bylo zjištěno, že nejznámější značkou na trhu 

ochucených piv je Staropramen Cool. Pozitivním zjištěním bylo, že druhá nejznámější 

značka je Gambrinus Ochucený.  

Známost značky, jako hlavní silnou stránku značky Gambrinus, označila více než 

polovina respondentů. Lze tedy usuzovat, že respondenti oceňují tento fakt a značka by si 

proto měla na své známosti zakládat, neustále zákazníky překvapovat novinkami a 

připomínat stávající příchutě.  

Na základě známosti značek na trhu se dá předpokládat, že Staropramen Cool bude 

také hlavním konkurentem značky ochucených piv Gambrinus. Toto tvrzení potvrdil i 

výzkum. Zajímavým zjištěním bylo, že za druhého největšího konkurenta pokládají 

respondenti značku Frisco. Na základě tohoto zjištění je možné, že značka Frisco odebírá 

značce Gambrinus část zákazníků a naopak, značka Gambrinus odebírá zákazníky značce 

Frisco. Jelikož se jedná o stejného výrobce, byla by tato kanibalizace značek ke škodě. Proto 

je navrhováno, aby se značka Gambrinus začala více soustředit na cílové skupiny podle 

životního stylu. Tedy aby oslovila především domácí zákazníky konzumující ochucená piva 

v pohodlí domova, sportovce a milovníky zábavy. Poslední skupina by sice zahrnovala i 

cílovou skupinu zákazníků značky Frisco, jednalo by se však jen o třetinu zákazníků. 

Podrobnější informace ke změně marketingové komunikace vzhledem k cílovým skupinám, 

jsou zahrnuty v kapitole 6.6.  
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6.3 Produkt  

 Na základě analýzy výsledků marketingového výzkumu bylo zjištěno několik 

nedostatků v oblasti samotných produktů značky Gambrinus Ochucený, na základě kterých 

byla navržena možná řešení.  

U produktů ochucených piv Gambrinus je hlavním atributem, který ovlivňuje 

zákazníkův výběr, chuť ochuceného piva. Tomuto faktoru dává ještě větší důležitost fakt, že 

vyhovující chuť oceňují hlavně mladí respondenti, tedy jedna z cílových skupin značky 

ochucených piv Gambrinus. Je tedy třeba maximálně vyladit chuť podle požadavků 

zákazníků. Druhým nejdůležitějším faktorem je vyhovující příchuť, kterou označily 

především ženy, tedy také významná cílová skupina na trhu.  

Nejoblíbenější variantou ochucených piv Gambrinus se stala Limetka & Bezinka. 

Následuje Šťavnatý grep. Nejméně oblíbenou je varianta Řízný citron. Tato varianta byla 

nejhůře hodnocena v dotazníkovém šetření i skupinové diskuzi. Negativní názor na 

citronovou variantu potvrzuje i fakt, že respondenti označili značku jako takovou, která se 

nedokáže odlišit od konkurence. Značka Gambrinus by proto mohla variantu Řízný citron 

buď zatraktivnit, například přidáním druhého atraktivního ovoce a vytvořením kombinace 

(jako v případě Limetky & Bezinky), nebo variantu přestat vyrábět a vymyslet atraktivnější 

příchuť. Je totiž zřejmé, že citronové pivo vyrábí velká část značek ochucených piv a změna 

by byla žádoucí.  

Respondenti také kritizovali nedostatečné varianty příchutí ochucených piv 

Gambrinus. Zákazníci tedy souhlasí s vytvořením nových originálních příchutí, přičemž 

navrhli hned několik nových příchutí. Mohlo by se jednat o piva s příchutí jablka, jahody, 

černého rybízu, melounu, třešně, nebo jiného ovoce. Trh ochucených piv v České republice 

je poměrně nový, rozvinul se až v roce 2011, má tedy mnoho nedostatků, především 

v množství a originalitě příchutí a značka Gambrinus by se mohla stát leaderem na trhu právě 

díky originalitě a inovaci. Kombinování příchutí se navíc stalo, především v roce 2013, 

velice oblíbené a pivní mixy oživily trh s ochucenými pivy.  

V případě, že by se značka rozhodla prodávat ochucená piva ve více typech balení, 

respondenti shledali jako nejvhodnější variantu menšího balení o objemu 0,3l nebo 0,33l v 

plechovkách (takové balení by vyhovovalo hlavně ženám, milovníkům kultury a přírody a 

také vyznavačům zdravého životního stylu) a také větší balení o objemu 1-2l v PET lahvích 

(takové balení by vyhovovalo hlavně mužům, milovníkům zábavy a lenochům). Také 
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dodávka ochucených piv v sudech a následný prodej čepovaných variant by mohla pomoci 

přilákat nové zákazníky.  

Design obalu ochucených piv Gambrinus byl hodnocen nejlépe jak ve skupinové 

diskuzi, tak při elektronickém dotazování. Je tedy doporučeno nadále distribuovat nápoje 

s výrazným designem obalu, který je dobře zapamatovatelný a na zákazníky působí pozitivně 

a upoutá pozornost.  

 

6.4 Cena 

 Výzkumem byly zjišťovány názory na cenovou politiku značky ochucených piv 

Gambrinus. Na základě zjištěných faktů byla navržena možná opatření přispívající ke zvýšení 

spokojenosti zákazníků.  

Otázka ceny se stala spornou, jelikož respondenti skupinové diskuze i dotazníkového 

šetření nejprve potvrdili, že je cena ochucených piv při nákupu příliš neovlivňuje. Jednalo se 

o téměř všechny účastníky skupinové diskuze a téměř tři čtvrtiny elektronicky odpovídajících 

respondentů.  

Na druhou stranu však v případě hodnocení poměru ceny a kvality hodnotili 

respondenti tento atribut nejhůře ze všech, čímž chtěli pravděpodobně říci, že kvalita 

neodpovídá ceně a bylo by tedy vhodné zvýšit kvalitu nápojů nebo produkty zlevnit. Firma by 

se proto měla zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné, např. vhodnou reklamní kampaní, 

upozornit zákazníky na přísný výběr kvalitních surovin použitých k výrobě ochucených piv.  

Jelikož jsou ceny ochucených piv Gambrinus téměř totožná s cenami 

nejvýznamnějších konkurentů, je důležité, aby se značka zaměřila především na vytříbenou 

chuť a vyhovující příchutě, které zákazníky při výběru ovlivňují nejvíce. Ze skupinové 

diskuze i dotazníkového šetření bylo totiž zjištěno, že se respondenti zajímají spíše o jiné 

atributy, než cenu.  

 

6.5 Distribuce 

Distribuce a dostupnost značky byly další problematikou, kterou se výzkum zabýval. I 

zde byla zjištěna fakta, na která by se firma měla zaměřit.  

Zjišťování místa nákupu ochucených piv bylo důležitým zjištěním v marketingovém 

výzkumu. Zákazníci jednoznačně nejčastěji nakupují ochucená piva v supermarketech nebo 

hypermarketech.  Na základě tohoto výsledku je důležité, aby značka důsledně kontrolovala 

merchandising ve větších obchodních jednotkách, kde je umístěna. Je důležité, aby v těchto 



94 
 

jednotkách byly produkty umístěny na atraktivním místě, v dostačujícím počtu a stavu a 

v plném počtu variant. Je třeba brát v úvahu fakt, že se jedná o nejčastější místo nákupu.  

Při distribuci do restaurací, zahrádek a bufetů u sportovních středisek a na koupaliště 

nebo k vodě je třeba dbát na pokrytí co největšího množství prodejních míst po celé České 

republice. Jelikož se však nejedná o hlavní prodejní místa, stačí zde distribuovat 

nejprodávanější varianty a novinky.  

Jelikož zákazníci oceňují dobrou dostupnost značky a myslí si, že se produkty značky 

dají koupit téměř všude, což je velice pozitivní zjištění, je třeba udržovat vazby s distributory 

a rozvíjet distributorskou síť. Značka by mohla být úspěšná také na Slovensku, kde by 

mohla získat nové zákazníky.  

 

6.6 Marketingová komunikace 

Poslední zkoumanou oblastí byla marketingová komunikace. V této oblasti byla 

navržena řada zlepšení, která by pomohla zvýšit spokojenost zákazníků.  

Na základě toho, že se ochucená piva pijí nejčastěji v letních měsících, by značka 

ochucených piv Gambrinus měla zahajovat svou reklamní kampaň podle aktuálního počasí. 

Nelze navrhovat konkrétní měsíce, jelikož je počasí každý rok jiné. Je důležité začít 

informovat a připomínat produkty značky ve chvíli, kdy je dlouhodoběji příznivé počasí. V 

roce 2014 mohla být reklamní kampaň zahájena již v měsíci březnu, jelikož byla zima na 

přelomu roku 2013 a 2014 velice mírná a jarní teploty a slunečné počasí se objevilo již v 

březnu. Značka by tak pravděpodobně předběhla všechny konkurenční značky a mohla by tak 

získat výhodu u zákazníků. 

Z výsledků výzkumu bylo také zjištěno, že v obchodních jednotkách dochází 

nejčastěji k seznámení se se značkou. Proto zde mohou být umisťovány také reklamní 

předměty, plakáty, poutače a další reklamní materiály, které zákazníka upozorňují na 

značku.  

Významným prvkem marketingové komunikace je také TV reklama. Ta však 

seznámila s ochucenými pivy Gambrinus jen něco málo přes dvacet procent respondentů, na 

druhou stranu však respondenti často označovali reklamu a propagaci jako silnou stránku 

značky.  

Je třeba se zamyslet nad tím, zda si respondenti opravdu představili správnou TV 

reklamu (jako nejsilnější nástroj marketingové komunikace). Při skupinové diskuzi totiž bylo 

zjištěno, že účastníci zaregistrovali reklamu na ochucená piva, velká část z nich si však 
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myslela, že se jedná o reklamu na nápoje značky Gambrinus. Pravdou však bylo, že se 

jednalo o produkty značky Staropramen Cool a po objasnění toho, jakou TV reklamu má 

Gambrinus Ochucený, respondenti reklamu vůbec neznali. Podobný problém mohl vzniknout 

při vyplňování dotazníků u respondentů dotazníkového šetření, což již však není možné 

zjistit. Na základě těchto faktů by se firma měla zamyslet nad obsahem TV reklamy a změnit 

ji s ohledem na různé cílové skupiny. Jelikož mezi hlavní konzumenty ochuceného piva 

Gambrinus patří tzv. lenoši, kteří nejradši odpočívají doma u televize, bylo by vhodné 

zaměřit marketingovou komunikaci také na zákazníky s tímto životním stylem. Jednalo by se 

navíc o ojedinělou reklamu, jelikož domácí prostředí v reklamních spotech nevyužívá žádná 

značka ochucených piv. Zároveň by mohla značka odlišit i další cílové skupiny ve svých 

reklamních spotech. Reklama by upozorňovat na přínos konzumace nejen při zábavě a doma 

u televize, ale i při sportovních aktivitách.  

Zjišťován byl také vliv podpory prodeje. Výsledky dopadly poměrně vyrovnaně, větší 

polovina respondentů není ovlivňována slevami a akcemi, menší polovina je naopak 

ovlivnitelná, přičemž se jedná častěji o ženy. Záleží tedy na firmě, zda zvolí silnější podporu 

prodeje jako jeden z druhů marketingové komunikace, či zda budou prvořadé jiné formy 

marketingové komunikace.  

 Vztah s veřejností je v případě značky Gambrinus velice pozitivní. Značka sponzoruje 

řadu sportovních akcí a dá se předpokládat, že díky silné známosti značky Gambrinus 

zákazníci znají také Gambrinus Ochucený. Značka Gambrinus Ochucený je aktivně 

propagována nejen na webových stránkách, ale i na sociální síti Facebook. Ani respondenti se 

nedomnívají, že by tato forma marketingové komunikace byla slabou stránkou značky. V této 

oblasti tedy firma nemusí provádět výrazné změny.  
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7 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit celkovou i dílčí spokojenost zákazníků s 

ochucenými pivy Gambrinus.  

 Nejdříve byla v diplomové práci představena společnosti Plzeňský prazdroj a značky, 

které společnost zahrnuje. Následně byla představena značka Gambrinus, která má ve svém 

portfoliu také ochucená piva Gambrinus. Následná teoretická část práce zahrnovala především 

problematiku zákazníka, měření jeho spokojenosti a problematiku produktu. Metodická část 

sloužila k popisu přípravné a realizační fáze.  V realizační fázi byla získána data, která 

následně posloužila k analýze a interpretaci výsledků. Na základě zjištěných skutečností pak 

byla navržena doporučení značce.  

Výzkum byl rozdělen do dvou částí, nejprve se konala skupinová diskuze se dvěma 

skupinami rozdělenými podle věku, při které bylo nejdůležitější zjistit vztah účastníků k 

ochuceným pivům, jejich nákupní chování a rozhodování, vztah ke značkám, znalost a 

zkušenosti se značkou Gambrinus Ochucený a postoje a názory na značku ochucených piv 

Gambrinus. Poznatky z této skupinové diskuze posloužily k jednoduššímu a přesnějšímu 

formování dotazníku, což byl hlavní nástroj následného elektronického dotazníkového šetření.  

Cílem elektronického dotazování bylo zjistit, zda jsou respondenti spokojeni 

s jednotlivými příchutěmi ochucených piv Gambrinus a jejich atributy, zda dokáží 

pojmenovat silné a slabé stránky značky a jak vnímají konkurenci značky. Dotazování se 

účastnilo 188 respondentů. Analýza výsledků pomohla zjistit skutečnosti spojené se 

spokojeností zákazníků. Na základě zjištěných informací byly vytvořeny návrhy a doporučení 

pro značku, které by jí měly dopomoci k větší spokojenosti zákazníků.  

Mezi hlavní pozitivní zjištění patřilo, že značka ochucených piv Gambrinus je druhou 

nejznámější značkou na trhu, respondenti ji nejčastěji označují jako svou nejoblíbenější 

značku, jsou spokojeni s její dostupností a designem obalu. Za nejsilnější stránku považují 

známost značky.  

 Bylo zjištěno, že co se týče samotných produktů značky ochucených piv Gambrinus, 

varianta Řízný citron byla označena jako nejméně oblíbená i nejméně chutná, proto bylo 

doporučeno provést u této příchutě změnu. Zároveň zákazníci kritizují nedostatečné varianty 

příchutí a nedostatečné odlišení od konkurence. Na základě těchto informací bylo navrženo 

zavedení nových příchutí. Značka také může změnit typy balení. Konkurence v podobě 

značky Frisco byla také negativním zjištěním a na základě tohoto faktu byly navrženy možné 

změny, které by pomohly upravit část společné cílové skupiny ochucených piv Gambrinus. 
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Obchodní jednotky byly shledány jako jedny z nejvýznamnějších míst k nákupu, ale i jako 

kvalitní forma reklamy, proto bylo značce navrženo, aby intenzivněji komunikovala v těchto 

místech. Také bylo zjištěno, že se marketingová komunikace značky nesoustředí na hlavní 

cílovou skupinu respondentů označenou jako „lenoši“, proto bylo navrženo, aby se značka 

více soustředila na rozdělení cílových skupin a cílila svou marketingovou komunikaci na 

jednotlivé skupiny. Také by bylo třeba změnit TV reklamu, kterou si respondenti skupinové 

diskuze pletli s reklamou konkurenční značky. 

 Výsledky analýzy a návrhy a doporučení mohou značce pomoci lépe uspokojit své 

zákazníky. Značka se tak může stát leadrem na trhu, jelikož se jedná o relativně nově vzniklý 

trh, na kterém má dobré postavení a je druhou nejznámější značkou na trhu ochucených piv.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář skupinové diskuze 

 

Předpoklad: Účastníci mají více než 18 let, nejedná se o abstinenty, účastníci někdy 

ochutnali alespoň nějaké ochucené pivo (je jedno, jaké značky), převažuje 

množství žen nad muži (kvůli předpokladu, že tato piva pijí častěji ženy) 

Diskuze 

Dobrý den,  

srdečně Vás vítám na diskuzi o ochucených pivech. Tato diskuze poslouží jako podklad pro 

zpracování dotazníku, jehož výsledky pak povedou ke zjištění stavu určité značky vyrábějící 

ochucená piva, možných zlepšení a názorů na značku u vybraných respondentů.  

Tato studie je realizována v rámci mé diplomové práce na VŠB – TU Ostrava a zjištěná data 

budou použita pouze za účelem mé práce.  

Budeme se vždy věnovat určitému tématu, které bude obsahovat několik otázek. Vyzýváni 

k odpovědi budete vždy buď jménem, nebo můžete odpovědět spontánně. Prosím, abyste 

respektovali to, že když mluví jeden, nemluví nikdo jiný. Na konec proběhne ochutnávka piv, 

kde vždy ohodnotíte několik vlastností bodovací metodou.  

 

Vztah k ochuceným pivům 

1) Pijete ochucená piva? (pokud ano, z jakých důvodů) 

2) Jak často je pijete?  

3) Upřednostňujete ochucená piva před pivy klasickými? (a proč?) 

4) Jak moc se o ochucená piva zajímáte? (značky, druhy, slevy, distribuce,…) 

5) Při jakých příležitostech tato piva nejčastěji pijete?  

 

Kritéria rozhodování o koupi 

1) Jaká jsou rozhodující kritéria při koupi určitého ochuceného piva? (př. procenta 

alkoholu, oblíbená chuť, oblíbená značka, způsob distribuce, podpora prodeje,…) 

2) Kde je nakupujete? ( super/hypermarkety, menší obchody, restaurace, bufety, …) 

3) Jaký vliv na vás má podpora prodeje? (akce, slevy,…) 

4) Jaký vliv na vás má roční doba? (v létě nakupujete více?) 

5) Jaký vliv na vás má chuť piva?  
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6) Zkoušíte spíše více druhů, než si vyberete ten nejlepší nebo jste konzervativní a věrní 

jedné značce/příchuti ochuceného piva? 

 

Vztah ke značkám 

1) Máte oblíbenou značku ochuceného piva? (pokud ano, kterou?) 

2) Z jakého důvodu tuto značku upřednostňujete? (chuť, cena, dostupnost, …) 

3) V případě pivařů: Shoduje se značka oblíbeného piva se značkou oblíbeného 

ochuceného piva?  

4) Jaké by podle vás měla mít ideální značka ochuceného piva vlastnosti? (chuť, 

výrobce, marketing, distribuce, cena, …) 

 

Znalost značky 

1) Znáte značku ochucených piv Gambrinus?  

2) Jaké znáte příchutě piv této značky?  

 

Zkušenost se značkou 

1) Již jste někdy vyzkoušeli nějaký druh ochuceného piva Gambrinus?  

2) Pamatujete si, o jaký druh šlo? 

3) Jak vám chutnalo?  

4) Vyzkoušeli jste pak další druhy, koupili ochucené pivo znovu nebo se stali značce 

dokonce věrní?  

5) Koupili byste si ochucené pivo Gambrinus kdykoli nebo jen v závislosti na aktuálním 

množství peněz, na slevách, na dostupnosti jiných piv (např. v restauracích), … 

6) Kde nejčastěji tato piva kupujete?  

7) Jak vnímáte ochucená piva Gambrinus? Připadá vám, že se něčím odlišují od 

podobných produktů jiných značek?  

8) Jak vám chutnají jednotlivé druhy a který nejvíc? (Limetka a bezinka, šťavnatý grep, 

řízný citrón) 

9) Napadají vás další příchutě, které by mohly zachutnat a uchytit se?  

10) Jak se vám líbí design obalu?  

11) Jak jste spokojení s dostupností? Seženete ochucené pivo vždy tam, kde potřebujete?  

12) Dokážete jmenovat různé konkurenty značky?  

13) Jaké jsou podle vás silné stránky značky? 

14) Jaké jsou podle vás slabé stránky? 
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15) Co byste značce doporučili, aby se stala více konkurenceschopná?  

 

Test atributů ochucených piv Gambrinus 

Testují se všechny 3 příchutě (šťavnatý grep, řízný citrón, limetka a bezinka) 

Hodnotí se: vzhled piva (barevnost, průzračnost, pěnivost), vůně (vyváženost, vyzrálost), 

chuť, obal, celkový dojem 

Vzhled: 0-7b 

Vůně: 0-7b 

Chuť – jak chutná?: 0-7b 

Chuť – odpovídá příchuti, kterou má reprezentovat? : 0-7b 

Obal: 0-7b 

Celkový dojem: 0-7b 

Celkem: 42b maximum pro jeden vzorek od jednoho účastníka 

Následuje zamyšlení se nad možným zlepšením jakéhokoli z atributů + možné návrhy na 

nové příchutě, které by se mohly uchytit.  
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Příloha č. 2: Dotazník 

Spokojenost s ochucenými pivy Gambrinus 

Vážená paní, vážený pane. 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jenž poslouží ke zjištění spokojenosti 

zákazníků s ochucenými pivy Gambrinus. Výzkum je realizován v rámci diplomové práce na 

Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava. 

Dotazování je anonymní a zjištěné informace budou výhradně použity pro potřeby diplomové 

práce. 

Výzkum pomůže značce Gambrinus odhalit její postavení na trhu, spokojenost s jednotlivými 

atributy výrobku a případné mezery, které by bylo, pro vyšší spokojenost zákazníků, vhodné 

eliminovat. 

Mnohokrát děkuji za vyplnění dotazníku. 

Bc. Klára Zrzová 

Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, jednu odpověď. 

 

1. Konzumoval/a jste již někdy v minulosti ochucené pivo (radler, ovocné pivo)? * 

1.1. Ano 

1.2.  ne - přejděte, prosím, na otázku "Znáte značku ochucených piv Gambrinus?" 

 

2. Jak často ochucená piva pijete? 

2.1 několikrát do týdne, je mi jedno v jakou roční dobu 

2.2  několikrát do týdne v závislosti na ročním období 

2.3  několikrát měsíčně, je mi jedno v jakou roční dobu 

2.4  několikrát měsíčně v závislosti na ročním období 

2.5  párkrát do roka, bez ohledu na roční dobu 

2.6  párkrát do roka v závislosti na ročním období 

2.7  Velice vyjímečně/pouze jednou 

 

3. Kde nebo při jakých příležitostech ochucená piva nejčastěji pijete? 

3.1 na koupalištích, u vody 

3.2 na festivalech nebo koncertech 

3.3  v restauračních zařízeních  

3.4  na víkendových akcích, večírcích 

3.5  Doma 

3.6 Při sportovních aktivitách 

3.7 Kdekoli, kdykoli 

 

 



2 
 

4. Z jakého důvodu nejčastěji pijete ochucená piva? 

4.1 k uhasení žízně 

4.2 z důvodu vyhovující chuti 

4.3 z důvodu nízkého obsahu alkoholu 

4.4 jako náhradu za klasické pivo 

4.5 jako náhradu za tvrdý alkohol 

4.6 z důvodu vyzkoušení, ochutnání 

 

5. Kde nejčastěji nakupujete ochucená piva? 

5.1 na koupališti, v mobilním stánku 

5.2 na festivalech, koncertech, akcích 

5.3  v restauračním zařízení 

5.4 na zahrádce nebo bufetu u sportovního střediska, u cyklostezek 

5.5 v supermarketu, hypermarketu 

5.6 v místních potravinách / trafice / jiné malé obchodní jednotce 

 

6. Co vás nejvíce ovlivňuje při výběru ovocného piva? 

6.1 Chuť 

6.2  oblíbená značka  

6.3 oblíbená příchuť 

6.4 cena 

6.5 procento alkoholu 

6.6 typ a velikost balení piva 

6.7  předchozí zkušenosti 

6.8  názory přátel/známých/rodiny 

6.9 energetická hodnota 

6.10vzhled obalu 

 

7. V jaké míře vás ovlivňují různé cenové akce, slevy na ochucená piva? 

7.1 velmi mě ovlivňují 

7.2  poměrně mě ovlivňují 

7.3  spíše mě neovlivňují 

7.4 vůbec mě neovlivňují 

 

8. Máte oblíbenou značku ochucených piv? 

8.1 Ano 

8.2 ne - na následující otázku, prosím, neodpovídejte 

 

9. Jaká je vaše oblíbená značka ochucených piv? 

9.1 Staropramen Cool 

9.2 Gambrinus 

9.3 Zlatopramen Radler 
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9.4 Bernard 

9.5 Frisco 

9.6 Pardál 

9.7 Birell 

9.8 Černá hora 

 

10. Které značky ochucených piv znáte? 

10.1Staropramen Cool 

10.2Zlatopramen Radler 

10.3Birrel ovocný 

10.4Samson ovocný 

10.5Pardál ovocný 

10.6 Bernard ovocný 

10.7Litovel ovocný 

10.8Gambrinus 

 

11. Znáte značku ochucených piv Gambrinus? * 

11.1 ano 

11.2 ne - přejděte, prosím, na otázku "Pohlaví" 

 

12. Odkud jste se o Gambrinus Ochucených dozvěděli? 

12.1z TV reklamy 

12.2z jiného média (rádio, časopisy, billboardy,...) 

12.3z promo akcí (např. ochutnávky) 

12.4od známých/přátel 

12.5z obchodu, kam chodím nakupovat 

12.6 ze stánku na koupališti / jiném místě 

12.7 z restauračního zařízení 

12.8 nepamatuju si 

 

13. Jaká ochucená piva Gambrinus jste již ochutnali? 

13.1variantu Limetka & Bezinka 

13.2 variantu Šťavnatý grep 

13.3 variantu Řízný citron 

13.4 žádnou variantu - přejděte, prosím, na otázku "Vyhovuje vám způsob balení 

ochucených piv Gambrinus?" 

 

14. Byli jste s produktem (produkty) spokojeni a opakovali jste nákup? 

14.1ano, byl/a jsem spokojen/a a produkty nakupuji pravidelně 

14.2 ano, byl/a jsem spokojen/a a produkty nakupuji nepravidelně 
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14.3 ano, byl/a jsem spokojena, ale produkty nadále nenakupuji 

14.4 nebyl/a jsem spokojen/a a produkty nenakupuji 

 

15. Máte oblíbenou variantu Gambrinus Ochuceného? 

15.1ano, Limetka & Bezinka 

15.2 ano, Šťavnatý grep 

15.3 ano, Řízný citron 

15.4 Ne 

 

16. Vyhovuje Vám množství příchutí? 

16.1množství příchutí je dostačující 

16.2 mohlo by být více příchutí 

16.3 mohlo by být méně příchutí 

 

17. Napadají Vás další příchutě, které by mohly být chutné a úspěšné na trhu? 

17.1. Jablko 

17.2. Malina 

17.3. Kiwi 

17.4. Jahoda 

17.5. Zázvor 

17.6. Meloun 

17.7. Višeň 

17.8. Třešeň 

17.9. Černý rybíz 

17.10. Brusinka 

 

18. Vyhovuje vám způsob balení ochucených piv Gambrinus? 

18.1 balení mi naprosto vyhovuje - následující otázku, prosím, přeskočte 

18.2 mohlo by být více druhů balení 

18.3  balení mi nevyhovuje 

 

19. Jaké jiné způsoby a velikosti balení by Vám vyhovovaly? 

19.1. 2l 

19.2. 1,5l 

19.3. 0,3l nebo 0,33l 

19.4. 1l 

19.5. PET lahev 

19.6. Plechovka 

 

20. Oznámkujte následující charakteristiky ochucených piv Gambrinus 

20.1 Atraktivnost příchutí 
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20.2 Celková chuť produktů  

20.3 Atraktivnost obalů  

20.4 Dostupnost produktů  

20.5 Poměr cena - kvalita  

 

21. Jaké značky považujete za největší konkurenty ochuceného piva Gambrinus ? 

21.1 Birell 

21.2  Staropramen Cool 

21.3  Frisco 

21.4 Zlatopramen 

21.5  Bernard 

21.6  Samson 

21.7 Nedokážu posoudit 

 

22. Jaké jsou podle vás hlavní silné stránky značky Gambrinus Ochucený? 

22.1 jedinečná chuť 

22.2 dobrá dostupnost 

22.3 atraktivní obal 

22.4 známost značky 

22.5 reklama a propagace 

22.6 varianty příchutí 

22.7 sponzoring sportovních akcí  

 

23. Jaké jsou podle vás slabé stránky značky Gambrinus Ochucený? 

23.1  nezajímavá chuť 

23.2  nedostatečná dostupnost 

23.3  neatraktivní obal 

23.4  špatná reklama a propagace 

23.5  nedostatečné varianty příchutí 

23.6  nedostatečné odlišení od konkurence 

23.7 Nedostatek sponzoringu 

23.8  nekvalitní suroviny použité k výrobě 

 

24. Pohlaví  

24.1. Muž 

24.2. Žena 

 

25. Věk  

25.1. 18 – 30 let 

25.2. 31 – 50 let 

25.3. 51 a více let 
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26. Nejvyšší dosažené vzdělání  

26.1. Základní 

26.2. SŠ bez maturity 

26.3. SŠ s maturitou 

26.4. Vyšší odborné 

26.5. Vysokoškolské 

 

27. Označte větu, která nejlépe vystihuje Váš životní styl  

27.1  Sport je to, co naplňuje můj život 

27.2  Zakládám si na správné a zdravé životosprávě 

27.3  Nejradši odpočívám doma u televize 

27.4  Bez zábavy a častých akcí si neumím svůj život představit 

27.5 Upřednostňuji kulturní, cestovní nebo turistické zážitky 

27.6 Rodina a klid je to, co v životě nejvíce potřebuji 

 

28. Je něco, co byste doporučil/a značce, aby se stala konkurenceschopnější? 

28.1. Více příchutí, větší originalita 

28.2. Lepší reklama, lepší upoutání pozornosti a větší povědomí o značce 

 

Otázky označená hvězdičkou byly povinné. 
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Příloha č. 3: Vybrané výsledky třídění druhého stupně 

Tab. 1 Frekvence konzumace ochuceného piva v závislosti na pohlaví 
 

muž žena 

 

několikrát do týdne, bez ohledu na roční dobu 1,7% 0,8% 

několikrát do týdne v závislosti na ročním období 10,0% 7,9% 

několikrát měsíčně, bez ohledu na roční dobu 11,7% 8,7% 

několikrát měsíčně v závislosti na ročním období 10,0% 24,4% 

párkrát do roka, bez ohledu na roční dobu 13,3% 22,0% 

párkrát do roka v závislosti na ročním období 36,7% 25,2% 

velice výjimečně/pouze jednou 16,7% 11,0% 

Total 100% 100% 

 

Tab. 2 Frekvence konzumace ochuceného piva v závislosti na věku 
 

18 – 30 let 31 – 50 let 51 a více let 

 

několikrát do týdne, bez ohledu na roční dobu 0% 4,4% 0% 

několikrát do týdne v závislosti na ročním období 9,0% 8,9% 0% 

několikrát měsíčně, bez ohledu na roční dobu 9,0% 13,3% 0% 

několikrát měsíčně v závislosti na ročním období 20,9% 15,6% 24,0% 

párkrát do roka, bez ohledu na roční dobu 17,9% 20,0% 37,5% 

párkrát do roka v závislosti na ročním období 30,6% 26,7% 13,5% 

velice výjimečně/pouze jednou 12,7% 11,1% 25,0% 

Total 100% 100% 100% 

 

Tab. 3 Frekvence konzumace ochuceného piva v závislosti na životním stylu 

 sportovec 
vyznavač 

zdravého ŽS 
lenoch 

milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
přírody 

rodinný 
typ 

 

několikrát do týdne, bez ohledu na roční dobu 0% 0% 0% 1,7% 14,3% 0% 

několikrát do týdne v závislosti na ročním období 14,3% 7,7% 2,7% 11,7% 0% 0% 

několikrát měsíčně, bez ohledu na roční dobu 14,3% 7,7% 8,1% 10,0% 0% 0% 

několikrát měsíčně v závislosti na ročním období 14,3% 17,9% 18,9% 25,0% 28,6% 0% 

párkrát do roka, bez ohledu na roční dobu 14,3% 25,6% 18,9% 13,3% 28,6% 33,3% 

párkrát do roka v závislosti na ročním období 31,4% 25,6% 32,4% 30,0% 14,3% 66,7% 

velice vyjímečně/pouze jednou 11,4% 15,4% 18,9% 8,3% 14,3% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 4 Konzumace ochuceného piva na koupalištích nebo u vody v závislosti na věku a životním 

stylu 

  18 – 30 
let 

31 – 50 
let 

51 a více 
let 

sportovec 
vyznavač 
zdravého 

ŽS 
lenoch 

milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
zážitků 

rodinn
ý typ 

Konzumace 
ochuceného piva je 
na koupalištích  

41,5% 40,0% 25,0% 34,3% 32,5% 43,2% 48,3% 28,6% 33,3% 

Konzumace 
ochuceného piva 
není na 
koupalištích 

58,5% 60,0% 75,0% 65,7% 67,5% 56,8% 51,7% 71,4% 66,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab. 5 Konzumace ochuceného piva doma v závislosti na věku a životním stylu 

  

18 – 30 
let 

31 – 50 
let 

51 a více 
let 

sportovec 
vyznavač 
zdravého 

ŽS 
lenoch 

milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
zážitků 

rodinný 
typ 

Konzumace 
ochuceného 
piva je doma 

33,3% 57,8% 37,5% 37,1% 42,5% 40,5% 33,3% 57,1% 66,7% 

Konzumace 
ochuceného 
piva není 
doma 

66,7% 42,2% 62,5% 62,9% 57,5% 59,5% 66,7% 42,9% 33,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 6 Hlavním důvodem konzumace je vyhovující chuť v závislosti na pohlaví 

  muž žena 

Hlavním důvodem konzumace je vyhovující chuť 31,7% 58,6% 

Hlavním důvodem konzumace není vyhovující chuť 68,3% 41,4% 

Total 100% 100% 

 

Tab. 7 Nejčastější místo nákupu v hypermarketech nebo supermarketech v závislosti na věku 

  18 – 30 let 31 – 50 let 51 a více let 

Nejčastější místo nákupu jsou supermarkety, hypermarkety 70,4% 73,3% 50,0% 

Nejčastější místo nákupu nejsou supermarkety, hypermarkety 29,6% 26,7% 50,0% 

Total 100% 100% 100% 

 

Tab. 8 Chuť jako hlavní faktor ovlivňující nákup v závislosti na věku a životním stylu 

  
18 – 30 

let 
31 – 50 

let 
51 a více 

let 
sportovec 

vyznavač 
zdravého 

ŽS 
lenoch 

milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
zážitků 

rodinný 
typ 

Chuť nejvíce ovlivňuje nákup 69,6% 53,3% 25,0% 60,0% 55,0% 64,9% 75,0% 28,6% 66,7% 

Chuť nejvíce neovlivňuje 
nákup 

30,4% 46,7% 75,0% 40,0% 45,0% 35,1% 25,0% 71,4% 33,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 9 Ovlivnitelnost respondenta slevami a akcemi na zboží v závislosti na pohlaví 

 
muž žena 

Respondent je ovlivnitelný slevami a akcemi 32,4% 47,4% 

Respondent není ovlivnitelný slevami a akcemi 67,6% 52,6% 

Total 100% 100% 

 

Tab. 10 Oblíbená značka ochucených piv v závislosti na pohlaví, věku a životním stylu 

  
muž žena 

18 – 30 
let 

31 – 50 
let 

51 a více 
let 

sportovec 
vyznavač 

zdravého ŽS 
lenoch 

milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
zážitků 

rodinný 
typ 

Gambrinus 50,0% 42,9% 46,0% 38,5% 66,7% 54,5% 26,7% 58,3% 50,0% 33,3% 50,0% 

Staropramen 
Cool 

37,5% 33,3% 34,0% 38,5% 33,3% 36,4% 46,7% 16,7% 36,4% 33,3% 0% 

Frisco 0% 7,1% 6,0% 0% 0% 0% 13,3% 8,3% 0% 0% 0% 

Zlatopramen 
Radler 

4,2% 11,9% 8,0% 15,4% 0% 0% 13,3% 16,7% 4,5% 33,3% 0% 
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Tab. 11 Podpořená znalost ochucených piv Gambrinus v závislosti na pohlaví a věku 

  muž žena 
18 – 30 

let 
31 – 50 

let 
51 a více 

let 

Respondent zná Gambrinus Ochucený 83,6% 91,0% 90,1% 84,3% 75,0% 

Respondent nezná Gambrinus Ochucený 16,4% 9,0% 9,9% 15,7% 25,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 12 Místo nebo příležitost, kde se respondent seznámil s ochucenými pivy Gambrinus 

v závislosti na pohlaví a životním stylu  

  
muž žena sportovec 

vyznavač 
zdravého 

ŽS 
lenoch 

milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
zážitků 

rodinný 
typ 

TV reklama 25,5% 23,1% 22,9% 25,0% 25,7% 24,1% 0% 50,0% 

jiné médium 7,3% 4,1% 5,7% 11,1% 2,9% 1,9% 0% 25,0% 

promo akce 1,8% 3,3% 5,7% 2,8% 2,9% 1,9% 0% 0% 

známí/přátelé 3,6% 13,2% 11,4% 5,6% 11,4% 7,4% 50,0% 0% 

obchod 32,7% 36,4% 20,0% 30,6% 40,0% 44,4% 50,0% 25,0% 

stánek na koupališti / 
jiném místě 

0% 4,1% 2,9% 2,8% 2,9% 3,7% 0% 0% 

restaurace 9,1% 5,8% 14,3% 2,8% 5,7% 7,4% 0% 0% 

nepamatuju si 20,0% 9,9% 17,1% 19,4% 8,6% 9,3% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 13 Ochutnání jednotlivých variant ochucených piv Gambrinus v závislosti na pohlaví a věku  

  
muž žena 

18 – 30 
let 

31 – 50 
let 

51 a více 
let 

Limetka & Bezinka 89,30% 76,90% 82,0% 81,4% 50,0% 

Šťavnatý grep 64,3% 71,1% 68,8% 67,4% 83,3% 

Řízný citron 69,6% 65,3% 71,1% 58,1% 33,3% 

 

Tab. 14 Oblíbená varianta příchutě ochucených piv Gambrinus v závislosti na pohlaví, věku a životním stylu 

  
muž žena 

18 – 30 
let 

31 – 50 
let 

51 a 
více 
let 

sportovec 
vyznavač 
zdravého 

ŽS 
lenoch 

milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
zážitků 

rodinný 
typ 

Limetka & Bezinka 28,8% 34,2% 32,5% 35,0% 16,7% 33,3% 26,5% 23,5% 40,7% 33,3% 66,7% 

Šťavnatý grep 26,9% 27,4% 27,6% 20,0% 66,7% 21,2% 23,5% 29,4% 33,3% 50,0% 0% 

Řízný citron 11,5% 14,5% 14,6% 12,5% 0% 24,2% 11,8% 20,6% 7,4% 0% 0% 

Žádná varianta 32,7% 23,9% 25,2% 32,5% 16,7% 21,2% 38,2% 26,5% 18,5% 16,7% 33,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 15 Spokojenost s množstvím příchutí ochucených piv Gambrinus v závislosti na pohlaví a věku  

  muž žena 18 – 30 let 31 – 50 let 51 a více let 

dostačující množství příchutí 62,7% 47,0% 50,4% 53,8% 66,7% 

mohlo by být více příchutí 31,4% 49,6% 44,7% 43,6% 33,3% 

mohlo by být méně příchutí 5,9% 3,4% 4,9% 2,6% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 16 Označení známosti značky jako hlavní silné stránky v závislosti na pohlaví 
  muž žena 

Známost značky je hlavní silnou stránkou 48,2% 62,8% 

Známost značky není hlavní silnou stránkou 51,8% 37,2% 

Total 100% 100% 
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Tab. 17 Označení dobré dostupnosti značky jako hlavní silné stránky v závislosti na životním stylu 

  
sportovec 

vyznavač 
zdravého ŽS 

lenoch 
milovník 
zábavy 

milovník 
kultury, 
zážitků 

rodinný 
typ 

Dobrá dostupnost je hlavní silnou stránkou 28,6% 38,9% 40,0% 41,8% 66,7% 0% 

Dobrá dostupnost není hlavní silnou stránkou 71,4% 61,1% 60,0% 58,2% 33,3% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 18 Označení nedostatečného odlišení a nedostatečných variant příchutí jako hlavní slabé 

stránky v závislosti na věku 

  18 – 30 let 31 – 50 let 51 a více let 

Nedostatečné odlišení od konkurence je hlavní slabou stránkou 46,1% 27,9% 0% 

Nedostatečné odlišení od konkurence není hlavní slabou stránkou 53,9% 72,1% 100% 

Total 100% 100% 100% 

Nedostatečné varianty příchutí jsou hlavní slabé stránky 31,3% 18,6% 16,7% 

Nedostatečné varianty příchutí nejsou hlavní slabé stránky 68,8% 81,4% 83,3% 

Total 100% 100% 100% 
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Příloha č. 4: Vybrané výsledky analýzy testů závislosti 

Tab. 1. Analýza rozptylu ANOVA  mezi skupinou respondentů, kteří označili jako důvod 

konzumace ochucených piv potřebu uhasit žízeň a pohlavím respondentů na hladině 0,05.  

ANOVA 

Důvodem konzumace je potřeba uhasit žízeň vs. pohlaví 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,281 1 1,281 5,242 ,023 

Within Groups 45,458 186 ,244   
Total 46,739 187    

 

Tab. 2. Analýza rozptylu ANOVA  mezi nejčastějšími místy nákupu ochucených piv a mezi 

nejčastějšími místy konzumace ochucených piv na hladině 0,05.  

ANOVA 

Nejčastější místo nákupu jsou koupaliště, mobilní stánky vs. 
konzumace na koupalištích 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups  7,024 2 3,512 21,327 ,000 
Within Groups 30,465 185 ,165     

Total 37,489 187       

Nejčastější místo nákupu jsou koupaliště, mobilní stánky vs. 
konzumace při sportu 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 1,889 1 1,889 9,871 ,002 

Within Groups 35,600 186 ,191     

Total 37,489 187       

Nejčastější místo nákupu jsou festivaly, koncerty, akce vs. konzumace 
na festivalech nebo koncertech 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 7,494 1 7,494 116,821 ,000 

Within Groups 11,932 186 ,064     

Total 19,426 187       

Nejčastější místo nákupu jsou restaurace vs. konzumace v 
restauracích 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 14,436 1 14,436 135,656 ,000 

Within Groups 19,793 186 ,106     

Total 34,229 187       

Nejčastější místo nákupu jsou zahrádky nebo bufety u sportovních 
středisek vs. konzumace na víkendových akcích a večírcích 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups ,689 1 ,689 4,083 ,045 

Within Groups 31,370 186 ,169     

Total 32,059 187       

Nejčastější místo nákupu jsou supermarkety, hypermarkety vs. 
konzumace doma 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups 5,043 1 5,043 27,364 ,000 

Within Groups 34,276 186 ,184     

Total 39,319 187       
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Tab. 3. Analýza rozptylu ANOVA  mezi chutí, jakožto nejdůležitějším faktorem při koupi a 

věkem na hladině 0,05.  

ANOVA 

Chuť nejvíce ovlivňuje respondentův výběr vs. věk 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,156 2 1,078 4,835 ,009 

Within Groups 41,248 185 ,223   
Total 43,404 187    

 

Tab. 4. Analýza rozptylu ANOVA  mezi mírou ovlivnitelnosti podporou prodeje a pohlavím 

na hladině 0,05.  

ANOVA 

Míra ovlivnitelnosti respondenta slevami, cenovými akcemi vs. pohlaví 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,711 1 4,711 5,260 ,023 

Within Groups 165,695 185 ,896   
Total 170,406 186    

 

Tab. 5. Analýza rozptylu ANOVA  mezi skupinou respondentů nakupujících ochucená piva 

v hypermarketech nebo supermarketech a skupinami respondentů různě reagujících na 

podporu prodeje na hladině 0,05.  

ANOVA 

 Nejčastější místo nákupu jsou supermarkety, hypermarkety  vs. reagování na podporu prodeje 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,301 3 1,434 7,599 ,000 

Within Groups 34,523 183 ,189   
Total 38,824 186    

 

Tab. 6. Analýza rozptylu ANOVA  mezi označením reklamy a propagace jako silné stránky a 

pohlavím na hladině 0,05.  

ANOVA 

Reklama a propagace jsou hlavní silné stránky vs. pohlaví 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,789 1 ,789 3,987 ,047 

Within Groups 34,646 175 ,198   
Total 35,435 176    

 

Tab. 7. Analýza rozptylu ANOVA  mezi označením nedostatečného odlišení jako slabé 

stránky a věkem na hladině 0,05.  

ANOVA 

Nedostatečné odlišení od konkurence je hlavní slabou stránkou vs. věk 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,064 2 1,032 4,438 ,013 

Within Groups 40,456 174 ,233   
Total 42,520 176    
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Příloha č. 5: Polaritní profil ochuceného piva Gambrinus 

Obr. 1 Polaritní profil ohodnocení jednotlivých atributů ochucených piv Gambrinus u mužů a 

žen (průměrné hodnoty) 

  

Obr. 2 Polaritní profil ohodnocení jednotlivých atributů ochucených piv Gambrinus 

respondentů rozdělených podle věku (průměrné hodnoty) 
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Obr. 3. Polaritní profil ohodnocení jednotlivých atributů ochucených piv Gambrinus 

respondentů rozdělených podle životního stylu (průměrné hodnoty) 
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Příloha č. 6: Korelace 

Tab. 1 Korelace mezi jednotlivými kategoriemi atributů ochucených piv Gambrinus 

oznámkovanými respondenty 

 

 


