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1 Úvod 

V 90. letech se v tehdejším Československu dostává zákazník do popředí zájmu 

obchodníků v celém spektru zboží a služeb. Nabídka začíná převyšovat poptávku a informace 

o zákaznících se stávají cennějšími než kdy předtím. Tento trend přetrvává až do dnešních 

dní, kdy dostatek informací o daném trhu a zákaznících je jedním ze základních kamenů pro 

úspěšné podnikání. Tyto je však obtížné získat, jelikož nákupní chování a spotřební zvyklosti 

jednotlivých segmentů zákazníků se neustále mění v závislosti na okolnostech, které přináší 

prostředí, ve kterém žijí. Analýza těchto aspektů lidského chování může pomoci 

obchodníkům při rozhodování o prodejní strategii, tvorbě marketingové komunikace, 

umisťování maloobchodní jednotky či podobně zaměřených podnikatelských aktivitách.  

Základem pro tuto analýzu je pochopení role zákazníka a spotřebitele, rozhodovací 

proces při nákupu a jeho jednotlivé složky. Teoretická část práce toto obsahuje. Dále také 

popisuje faktory, které ovlivňují člověka při jeho nákupním chování v oblasti sociologické i 

psychologické a také je provedena segmentace trhu spotřebního zboží. Další část práce je 

zaměřena na charakteristiku situace v České republice z hledisek demografických i 

ekonomických, které věcně souvisí s problematikou výzkumu. Popsán je také vývoj 

maloobchodu a jeho trendy v jednotlivých historických fázích až po současnost. 

Středem zájmu výzkumu se stal segment manželských a spolu žijících nesezdaných 

párů v Ostravě, které hospodaří společně v jedné domácnosti déle než jeden rok. Práce bude 

zaměřena především na zkoumání role jednotlivých členů domácnosti při rozhodování o 

nákupu a také jeho následné realizaci. Dále budou seřazeny důvody, které vedou zákazníka 

v Ostravě k využití dané maloobchodní jednotky. Následně bude zjišťováno, jaký druh zboží 

tyto páry v Ostravě nakupují v různých druzích prodejen a jaký způsob platby zde preferují. 

Součást dotazníku jsou také otázky zabývající se rolí a vlivem dětí na spotřební chování jejich 

rodičů. Dále bude popsána také situace internetových nákupů, jaké je nejčastější zboží 

kupované online, způsob jeho platby a doručování zboží. Samozřejmě nechybí také otázky 

identifikační, které pomohou při rozdělování respondentů do jednotlivých skupin pro 

podrobnější vyhodnocování. 

Cílem práce je zhodnotit situaci ve výše uvedených oblastech na ostravském trhu 

pomocí analýzy dat sesbíraných v dotazníkovém šetření. Dílčím cílem je také hledání a 

měření závislostí mezi různými vhodnými proměnnými. Výstupem bude následně obraz o 

nákupním chování a zvyklostech domácností na území města Ostrava a také odlišnosti 
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chování v rámci předem definovaných skupin jako například věk, s dětmi/bezdětní, příjem a 

jiných vhodných.  

Primární data byla sesbírána dubnu 2013 v různých městských částech Ostravy tak, aby byl 

vzorek co nejvíce reprezentativní. Oslovovány byly manželské páry nebo páry, sdílející 

domácnost déle než jeden rok. V průběhu zpracování diplomové práce budou použita také 

sekundární data. Zejména pak výzkumy, provedené Českým statistickým úřadem a jinými 

institucemi, které pomohou popsat současnou demografickou i ekonomickou situaci v České 

republice a další ukazatele související s prací.   
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2 Teoretická východiska nákupního a spotřebního chování 

 Teoretická část práce nabídne informace o roli spotřebitele a zákazníka, popsáno bude 

nákupní chování a faktory které jej ovlivňují. Rozebrán bude nákupní rozhodovací proces a 

provedena segmentace trhu se spotřebním zbožím. Tyto poznatky budou následně využity při 

zpracování analytické části práce. 

2.1 Role spotřebitele a zákazníka 

Celý život člověk hraje a střídá určité sociální a jiné role. Jinak tomu není ani pokud se 

jedná o roli spotřebitele a zákazníka. Spotřebitel je pojem o něco obecnější. Tím se stáváme 

pokaždé, když něco spotřebováváme, bez ohledu na to zda jsme daný statek předtím sami 

zakoupili. Zákazníkem může být například matka, která koupí pro svého potomka dětskou 

výživu – ono dítě se tedy v tomto případě stává spotřebitelem, jelikož zboží pouze 

spotřebovává, nenakupuje.  

Zákazníkem je na druhou stranu zjednodušeně řečeno ten, kdo zboží objednává, 

nakupuje a platí. Pochopení tohoto dělení je důležité pro správnou interpretaci praktické části 

práce, kdy toto dělení bude uplatněno při výzkumné analýze. [19] 

Kupní role 

Existují různé druhy výrobků, které jsou kupovány a spotřebovávány různými 

skupinami. V tomto chování se nachází velmi mnoho rozdílů, které se projevují zejména mezi 

ženami a muži a dále také mezi odlišnými věkovými skupinami. Při kupním chování 

rozlišujeme jednotlivé kupní role, které P. Kotler označuje takto: 

iniciátor: osoba, která jako první vznese návrh na koupi daného statku; 

ovlivňovatel: osoba, jejíž názory, připomínky a rady ovlivňují rozhodování o nákupu; 

rozhodovatel: osoba, provádějící rozhodnutí o tom zda, co, kde a jak bude zakoupeno; 

kupující: osoba, která provede vlastní nákup statku; 

uživatel: osoba, která daný statek užívá. [10] 

Kupní chování obecně prochází, jako vše jiné, vývojem. Kupní role se v průběhu 

života mění a člověk může zároveň zaujímat více rolí najednou. Tento vývoj je dobře patrný 

na proměně role ženy. Emancipační proces je příčinou, že ženy stále častěji touží po kariéře, 



8 

 

vydělávají více peněž a jsou obecně méně závislé než v minulosti. Důsledkem je také 

odkládání uzavírání manželství, mateřství a jiné. To se poté projevuje například tím, že část 

povinností spadá na muže, kteří následně musí měnit své kupní chování v závislosti na tomto 

trendu. [17] 

2.2 Nákupní chování 

Chování spotřebitele představuje jednu ze základních rovin lidského chovaní. 

Zahrnuje jak příčiny, které vedou spotřebitele k užívaní daného produktu, tak také způsoby, 

kterými tak činí, včetně vlivů, které tento proces doprovázejí. Proto lze stručně říci, že 

nákupní chování popisuje proč a jak spotřebitelé nakupují a užívají výrobky. 

Toto chovaní zahrnuje jak činnost spojenou s bezprostředním nákupem nebo užitím 

výrobku, tak i okolnostmi, které jej podmiňují. Odráží se v něm jakási všeobecnější 

„spotřební podstata“ každého člověka, jež je dána částečně geneticky, částečně osvojována 

během života společností kolem jedince. Proto nelze nákupní chovaní vytrhnout z jeho vazeb 

na ostatní aspekty lidského života a chování. Základní hybnou silou, vedoucí jedince 

k nákupu je však jeho motivace. [21] 

Lidská motivace se skládá z dalších dílčích motivů a každý jednotlivý motiv je 

charakterizován intenzitou, jakou působí a směrem – cílem ke kterému směřuje. Také je určen 

dobou po kterou působí, tedy dobou, po kterou ovlivňuje lidské chování. Také motivace má 

však svůj zdroj. Tím jsou potřeby člověka, kterým se mimo jiné věnuje následující kapitola 

práce. [9] 

2.2.1 Nákupní rozhodovací proces 

  Tento proces spotřebitele je tvořen několika částmi, které předcházejí samotnému 

nákupnímu rozhodnutí. Dle schématu zobrazeného na Obrázku 2.1 projde spotřebitel pěti fázemi: 

rozpoznání potřeby, hledání informací, hodnocení alternativ, nákupní rozhodnutím a ponákupní 

chováním. 

Obr. 2.1 – Nákupní rozhodovací proces 

 

Zdroj: [12] 
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Není však striktním pravidlem, že u každého nákupu musí nakupující projít všemi pěti 

fázemi tohoto modelu. Například u rutinních nákupů, nad kterými spotřebitel příliš 

nepřemýšlí, může některé fáze přeskočit nebo jimi projít v jiném pořadí. [12] 

Rozpoznání potřeby 

 Spotřebitel si začne uvědomovat určitý nedostatek – pociťovat potřebu. Prní fází 

rozhodovacího procesu je tedy rozpoznání potřeby. Potřeba patří v ekonomii mezi základní 

pohnutky vedoucí k vyhledávání, a nakupování zboží spotřebitelem a stává se tak hlavní 

hybnou silou celé tržní ekonomiky. [9] 

Potřeba může být vyvolána interním, nebo externím podnětem. Interní rozumíme 

například potřebu jíst, pít a spát. Tedy potřeba, která není vyvolána vnějším okolím člověka. 

Externím podnětem může být například televizní, nebo rozhlasová reklama, která u 

spotřebitele vytvoří potřebu vlastnit určitý produkt, či využít propagovanou službu atp. 

Hledání informací 

 Tato fáze závisí na naléhavosti dané potřeby. Pokud je potřeba akutní, spotřebitel 

pravděpodobně zvolí nejrychlejší možnou cestu k jejímu uspokojení a nejdostupnější produkt 

často zakoupí bez hledání dalších informací, nebo porovnávání s konkurencí. Z toho vyplývá, 

že tato fáze může být spotřebitelem za určitých okolností vynechána. [2] 

 Pokud se však spotřebitel rozhodne, že danou potřebu neuspokojí ihned, ale uchová ji, 

začne hledat informace o nejvhodnějším možném uspokojení této potřeby v budoucnu. 

V tomto období je spotřebitel daleko více vnímavější k marketingovým sdělením, které 

propagují výrobek, či službu, která jeho potřebu naplní. Intenzivněji reaguje na komerční 

informace na internetu, či v masových médiích.[22] 

Preferované zdroje informací jsou u každého jedince různé. Obecně však lze říci, že 

nejúčinnější jsou zdroje osobního charakteru, jako je doporučení od přátel a rodiny či samotná 

předchozí zkušenost jedince s daným statkem. Rozdíl mezi osobními a komerčními zdroji je 

především ten, že ty komerční spotřebitele o produktu informují, zatímco osobní zdroje 

produkt hodnotí.[3] 
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Hodnocení alternativ 

 Když spotřebitel nastřádá dostatek informací o produktech či službách, které 

uspokojují jeho potřebu, začne jednotlivé alternativy hodnotit. Nejprve si spotřebitel musí 

uvědomit, jakými vlastnostmi vládnou dané alternativy. Každá vlastnost má potom svoji 

konkrétní důležitost, tedy pořadí v jakémsi žebříčku preferencí daného jedince. Dále ke každé 

vlastnosti přiřadí užitkovou funkci. Ta vyjadřuje očekávaný užitek ze zvolené alternativy. 

Užitek z jednotlivých alternativ je u každého jedince odlišný právě v závislosti na 

důležitostech jednotlivých vlastností a také na osobních preferencích. Někdo se raději nechá 

ovlivnit názorem svého okolí, jiný dá přednost svému vlastnímu úsudku. Nakonec zaujme 

spotřebitel vůči jednotlivým alternativám své osobní postoje. [2] 

 Jakou alternativu spotřebitel nakonec zvolí, ale často nezávisí pouze na objektivním 

hodnocení vlastností a jejich důležitosti, jak bylo popsáno výše. Rozhodnutí o koupi, může 

proběhnout také velmi impulzivně či intuitivně bez jakéhokoli logického opodstatnění nebo 

důkladnějšího hodnocení.[22] 

Nákupní rozhodování 

 Na základě výše uvedeného se spotřebitel rozhodne pro určitou alternativu a v této fázi 

dochází ve většině případů k její koupi. Může zde však dojít k dvojímu druhu komplikací, 

které mohou koupi ovlivnit. Jedná se zde o postoje okolí a také neočekávané faktory. Postoj 

okolí je v této fázi nezanedbatelným aspektem, působícím na jedince. Názory a postoje přátel, 

rodiny, či širšího okolí mohou výrazně ovlivnit rozhodování jedince. Mezi neočekávané 

faktory lze zahrnout například ztrátu zaměstnání. Tato situace může koupi oddálit, nebo 

dokonce rozhodnutí o koupi anulovat. [7] 

Ponákupní chování 

 Ponákupní chování se povětšinou odvíjí od toho, zda byl zákazník s koupí spokojen, či 

nikoli. Spokojenost je určena rozdílem mezi očekávaným užitkem a reálným užitkem, který 

registroval při užívání produktu či využití služby. Pokud je tento rozdíl velký v neprospěch 

reálného užitku. Tedy pokud je očekávaný užitek větší než reálný, je spokojenost zákazníka 

nízká až nulová a v horším případě může vést až k nespokojenosti.  

 Existuje však tzv. nespokojenost způsobená ponákupním konfliktem. Tato se často 

vyskytuje u větších a nákladnějších nákupů. Zákazník je totiž často mírně nespokojený po 

takovém nákupu. Jednak proto, že cítí strach a nejistotu, když se vzdal výhod, které plynuly 
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z jiné varianty, kterou mohl zakoupit a dále také proto, že přijal nevýhody právě zvolené 

varianty. [8] 

 Spokojený zákazník se po nákupu chová mnohem více loajálně k dané značce či 

výrobci od kterého produkt zakoupil. Šíří dobré tzv. word of mouth, jinými slovy se dá říci, že 

pomáhá šířit dobré povědomí o firmě či značce. Toto povědomí je velmi důležité pro dobrou 

konkurenceschopnost dané firmy na trhu, jelikož spokojený zákazník je také mnohem více 

imunní vůči reklamním sdělením konkurentů firmy, u které zakoupil produkt se kterým je 

spokojen. Je tudíž daleko větší pravděpodobnost, že zvolí stejný produkt příště, nebo jej 

doporučí svým známým a nenechá se zlákat nabídkou konkurence. Oproti tomu nespokojený 

zákazník se chová právě opačně.  

 Náklady na udržení stávajícího zákazníka jsou nižší než náklady, které se musí 

vynaložit na získání zákazníka nového. Právě z tohoto a výše uvedeného plyne, že je pro 

podnikatele nesmírně důležité udržovat spokojenost svých zákazníků na dobré úrovni a 

s těmito udržovat dobré vztahy. [3] 

2.2.2  Typy nákupního chování 

Každý člověk je individuum. Stejně jako se liší navzájem svými fyzickými a 

psychologickými rysy, tak se odlišuje také svým chováním a rozhodováním při nákupu. 

Rozhodování lidí se vyznačuje různým stupněm složitosti. Někteří podstupují při nákupu 

složitý a časově náročný proces, jiní u této činnosti přemýšlejí minimálně, nebo vůbec. 

Z tohoto hlediska rozlišujeme tři typy nákupního chování. 

Automatické (rutinní) chování 

Tento typ chování je typický pro každodenní běžné nákupy. Prakticky každý dospělý 

člověk v dnešní době má své určité produkty, nebo využívá své oblíbené služby každodenně, 

téměř se stoprocentní pravidelností. Má často zafixovanou značku i typ výrobku, který 

zakoupí již z vlastních předchozích zkušeností a nepotřebuje dohledávat další informace. 

Nákupy, vyznačující se těmito vlastnostmi, se skládají často z relativně levného zboží denní 

spotřeby jako např. základní potraviny, nápoje, noviny, cigarety atp. [2] 

Řešení omezeného problému 

 Spotřebitel je se sortimentem typově seznámen, ale o konkrétním druhu výrobku z 

tohoto sortimentu nemá k dispozici dostatek informací. Přestože výrobek nemusí být nutně 
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příliš drahý, k rozhodnutí o nákupu spotřebitel potřebuje nové, doplňující informace o něm, či 

o podmínkách nákupu, možnostech platby atd. Tyto informace nejčastěji získává z internetu, 

televize, letáků, od prodavačů atd. Následně je vyhodnocuje a podle toho buď výrobek 

zakoupí, nebo ne.[1] 

Řešení složitého problému 

 Situace, vyžadující tento typ nákupního chování se vyznačuje tím, že se zákazník 

pokouší uspokojit některou z důležitých a zásadních potřeb, jako např. koupi rodinného domu, 

bytu či automobilu. Poptává tedy buď zboží drahé, nebo neznámé. Pro optimální rozhodnutí 

potřebuje zákazník relativně velké množství informací a času k jejich zpracování. Z nich pak 

vychází při tvorbě jednotlivých alternativ, které velmi pečlivě hodnotí a srovnává sám, nebo 

za pomoci svých blízkých. [7] 

 

2.3 Faktory ovlivňující nákupní chování 

 Z výše uvedeného vyplývá, že člověk je komplexní bytost, kterou celoživotně 

ovlivňuje řada faktorů při každém jejím počínání. Jinak tomu samozřejmě není ani u 

nákupního chování lidského jedince, který je sice předurčen geneticky k určitému chování, 

avšak daleko větší vliv na jeho rozhodování mají především vnější činitelé. Zde je myšleno 

především faktory kulturní, které výrazně ovlivňují spotřební chování v kulturní zóně, kterou 

má jedinec za vlastní. S kulturními úzce souvisí také faktory sociální, zejména pak sociální 

skupiny, vztahy a vazby, budované již od narození. V neposlední řadě je spotřebitel ovlivněn 

také psychikou, individuálními rysy, a dalšími stimuly jako např. ekonomické, demografické, 

politické a technologické prostředí. Opomenout nelze ani vliv marketingových nástrojů, které 

ovlivňují většinu populace každodenně a tím působí také na jejich rozhodovací proces. [9] 

V této kapitole budou dále podrobněji popsány faktory kulturní, sociální, psychologické a 

osobní. 

2.3.1 Kulturní faktory 

  Kulturou rozumíme vše, co člověka obklopuje a je výsledkem práce rukou a 

mysli. Není tedy s podivem, že si často vliv kultury na své chování jedinec ani neuvědomuje, 

jelikož se v takovém prostředí pohybuje od narození a od té chvíle je jím také utvářen. Je to 

zkrátka soubor získaných postojů, hodnot, přesvědčení, způsobu jednání, které jsou vlastní 

dané společnosti. Mezi její zdroje zahrnujeme zejména národní prostředí, jazyk, vzdělání, 

náboženství, rodinné zázemí, pracovní prostředí, působení médií atd. 
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Kulturu je možno s lehkou nadsázkou nazvat také obrazem hodnot spotřebitelů, který 

se promítá do jejich ekonomického chování. Nakupují a spotřebovávají totiž to, co se naučili 

od společnosti, v které se od dětství pohybují. Kultura, nákupní a spotřební chování spolu tedy 

jednoznačně souvisí. K nejvlivnějším prvkům kultury patří: 

Zvyky 

Pro marketéry je znalost spotřebních zvyklostí, stávajících a potenciálních zákazníků 

zásadní zejména ve vztahu k cílení marketingových záměrů, jejich formě a obsahu. Zvyk totiž 

odhaluje, podle jakých vzorců chování se lidé v dané kultuře nejčastěji v určité situaci 

zachovají, nebo jak reagují na různé podněty. Konkrétně tedy v marketingu jsou stěžejní 

zvyklosti získávání a užívání výroků a také ponákupní chování jedince. [9] 

Hodnoty 

Hodnotou lze nazvat něco, co člověku stojí za jeho osobní úsilí. Může jí být například 

vzdělání, rodina, spokojený život, kariéra, pomoc druhým aj. Každý jedinec má svůj žebříček 

hodnot uspořádaný individuálně, nejčastěji v závislosti na věku, pohlaví, rodině a svého 

dalšího sociálního okolí. Rozlišujeme dva druhy hodnot - terminální a nástrojové. Prvé 

jmenované vyjadřují cíle, kterých chtějí spotřebitelé dosáhnout, zatímco druhý typ hodnot 

vyjadřuje postupy, kterými těchto cílů dosahují. Pro marketéry je tedy důležité vhodně 

skloubit terminální a nástrojové hodnoty jedince s vlastnostmi produktu. Zde je myšleno 

například s jeho užitnými hodnotami, obalem, ekologickou likvidací apod. Kulturní prostředí 

je dynamické a stejně tak se mění hodnoty a potřeby lidí, kteří v něm žijí. Proto je důležité 

sledovat trendy a jejich vývoj v čase a měnícímu se kulturnímu prostředí se co možná 

nejflexibilněji přizpůsobovat. [8] 

Jazyk 

 Jedním ze tří nejvlivnějších znaků v rámci kultury je také jazyk, kterýžto se ve velké 

míře podílí na jejím utváření. Druh a obsah komunikace je nutné respektovat ve všech 

aspektech života. Stejně je tomu i při marketingové komunikaci, která, pokud je vhodně 

zvolená by měla svou jazykovou formou a významem jednotlivých sdělení odpovídat 

kulturním prostředí, do kterého je zasazena. Slogany, názvy značek, informace na výrobku a 

příbalových letácích aj., to všechno by mělo respektovat pravopis a při mluveném typu 

sdělení dbát také na správnou výslovnost. Nevhodně užitá slova, či dokonce pravopisné chyby 
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a překlepy mohou způsobit slabší důvěryhodnost propagovaného sdělení a v konečném 

důsledku také mohou vést ke ztrátě zákazníka, nebo dobré pověsti. 

 Přestože se kultura jeví jako faktor stálý a stabilní, není dobré opomenout že také 

podléhá změnám v čase. Tyto změny jsou sice pomalé a pozvolné, ale je třeba sledovat jakým 

způsobem a kdy změny přicházejí, abychom na ně dokázali včas zareagovat a využít třeba 

právě se nabízející tržní příležitosti. [3] 

2.3.2  Sociální a psychologické faktory 

Lidské nákupní chování je ovlivněno samozřejmě také mimo jiné jejich 

osobními charakteristikami, jako je např. věk a životní cyklus, zaměstnání, ekonomické 

podmínky, životní styl, osobnost a další.  Každý z těchto faktorů může ovlivnit chování 

jedince v různě intenzivně v závislosti na dalších okolnostech jeho života. [12] 

Věk a životní cyklus 

 Věk s sebou neodmyslitelně přináší také životní cyklus, jehož jednotlivé etapy a jejich 

průběh se mohou lišit. Obecně lze však říct, že v těchto etapách se výrazně liší životní situace 

člověka a s ní také potřeby, které přináší. Zde je myšleno např. dítě, které živí rodiče se 

nachází v jiné životní situaci než čerstvě sezdaný pár, který má zase podstatně jiné starosti, 

než lidé v důchodovém věku. Změny v nákupním chování podle životního cyklu lze najít 

téměř všude. Rozdíly jsou např. ve finanční situaci, stravování, trávení volného času, 

oblékání, bydlení, povolání atd. Marketingově však lze využívat homogenity uvnitř 

jednotlivých skupin, ať už se jedná o rozdělení do věkových skupin, či konkrétních sociálních 

rolí, které člověk v průběhu svého života vystřídá. [10] 

Zaměstnání a ekonomické podmínky 

 Finanční možnosti člověka tj. jeho finanční situace je jistě jedním z nejdůležitějších 

faktorů ovlivňujících jeho nákupní chování. Prostředky pro nákup získává převážně ze svého 

zaměstnání. Takto ovlivňuje zaměstnání lidské rozhodnutí poprvé – výší příjmu z něj. 

Podruhé ovlivní nákupní chování rozdílností poptávaného zboží. Například dělník bude 

poptávat pracovní a ochranný oděv a nářadí, podnikatel dá přednost obleku a počítači. Stejně 

tak se u těchto skupin často liší trávení volného času, stravování aj. Ekonomické podmínky 

zahrnují širší spektrum faktorů působící na nákupní chování. Ekonomy bude zajímat 

například úroková míra, čistý příjem a jeho trend, množství úspor, ochota lidí žít na dluh atd. 
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Tyto faktory jsou důležité především ve sféře obchodu, kdy je nutno se přizpůsobit a provést 

patřičná opatření, aby nedošlo k neočekávaným ztrátám. [8] 

Životní styl 

 Lidské potřeby se často liší i když mají lidé stejné povolání a patří do stejné 

společenské vrstvy. Činitelem je zde životní styl, který sestává z osobních názorů, postojů, 

zájmů, potřeb a přání. Díky analýze životního stylu lze poměrně jednoduše vytvořit profily 

jednotlivých zákazníků na základě jejich preferencí ve zmiňovaných oblastech. Zjednodušeně 

se dá říct, že je životní styl utvářen společenskou vrstvou, resp. členstvím v ní a osobností 

člověka. [18] 

Osobnost 

 Je to soubor vlastností, charakterizující danou bytost jako celistvou individualitu. Je to 

spojení vice aspektů lidského života a to biologických, sociální a psychologických. Pro 

obchodníka je nejdůležitější nahlédnout do osobnosti svého zákazníka a porozumět jí. Pokud 

takto učiní, je pro něj následně jednoduché přizpůsobit se a nabídnout to, co zákazník opravdu 

chce. Lepší prodej také zajistí, když obchodník dokáže vytvořit image výrobku takovou, aby 

lépe odpovídala osobnosti a vlastnostem daného člověka. [9] 

Vnímání 

 I v tomto bodě se jedinci odlišují. Každý totiž může na jisté podněty reagovat různě, 

různě je také přijímá a interpretuje. Způsob, jakým tyto činnosti provádí, nazýváme vnímání. 

Jak člověk nakonec zareaguje záleží jak danou situaci, která se skládá z dílčích informací, 

příjme a vyhodnotí. Informace se k mozku člověka dostávají skrze jeho smyslové vnímaní: 

zrak, čich, sluch, hmat, chuť. Podnět následně překonává prahy smyslového vnímání a 

následně je registrován na úrovni senzorické paměti. 

Pro efektivní marketing je ale důležité, aby nebyl podnět pouze zaregistrován, ale aby 

si ho člověk po registraci také zapamatoval. Aby se tak stalo, musí sdělení upoutat jeho 

pozornost. Ta je podmíněna vnitřními faktory (nálada, postoje, potřeby, atd.) a vnějšími 

(zajímavost, poutavost, intenzita, atd.). Je tedy zřejmé, že vnímání a vyhodnocení je složitý 

proces, jehož pochopení u konkrétního jedince je sice komplikované, ale dává na druhou 

stranu příležitost ke tvorbě účinnějších sdělení, která si člověk snáze zapamatuje. [13] 
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2.4 Nákupní chování v rodině  

Rodina již byla jmenována jako činitel při utváření hodnot jedince. Důležité je však 

zjistit, jakým způsobem funguje nákupní s spotřební chování právě zde. Rodinou se obvykle 

rozumí svazek dvou a více osob spojených sňatkem, adopcí, nebo pokrevně, které spolu žijí 

v jedné domácnosti, avšak nemusí být manželé.[6] 

2.4.1. Životní cyklus rodiny 

Ve svém vývoji rodina prochází určitými fázemi, ve kterých se mění její preference. 

Mohou být vyjádřeny například specifickými výdaji za spotřební zboží, které v dané fázi 

nadprůměrně spotřebovávají. Těchto fází odborná literatura rozlišuje dohromady nejčastěji 

šest. 

Fáze 1 – Mladí lidé bez dětí  

Specifickým spotřebním  projevem mladých lidí žijících bez dětí jsou zejména výdaje 

na nezbytné věci týkající se společného bydlení. Tímto rozumíme například nákup nábytku, 

potřeb do domácnosti a dalších podstatných věcí pro zajištění pohodlného chodu domácnosti. 

Významným spotřebitelským projevem v této fázi jsou také výdaje za koníčky a zábavu. 

Odůvodněno je to zejména množstvím volného času, které tyto páry mají v důsledku absence 

dítěte.[27] 

Fáze 2 – Mladí manželé s dětmi do 6 let 

Nová situace ohledně dětí v domácnosti přináší také novou formu výdajů, které jsou 

pro tyto domácnosti typické. Jelikož se jedná o děti malé, výdaje se často přesunou do 

vybavení dětského pokoje (dětský nábytek, hračky, atp.). Dále je třeba zajistit autosedačku a 

uzpůsobit i další příslušenství domácnosti potřebám malého dítěte. Charakteristické jsou také 

výdaje na léky, pojištění, spoření, apod. Výdaje na zmíněné finanční služby se následně 

promítnou formou paušálních plateb i do fází následujících.[23]  

Fáze 3 - Mladí manželé s dětmi nad 6 let 

Jakmile začnou děti navštěvovat základní školu, výdaje domácnosti se také začnou 

lišit oproti předchozí fázi. S růstem dítěte přichází snaha rodičů o začlenění potomka do 

různých zájmových kroužků pro jeho všestranný rozvoj. To s sebou přirozeně nese také 

změnu výdajových položek. Dítě potřebuje sportovní a jiné zájmové vybavení jako například 
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hudební nástroj, štětce, barvy apod. Zájmové kroužky také stojí paušální částku, kterou je 

potřeba uhradit. 

Fáze 4 – Starší manželé s dospělými dětmi 

Děti v této fázi nabývají relativní samostatnosti. Dokážou si samotně vydělat nějaké 

peníze, nicméně tyto obvykle vynaloží na své koníčky a zábavu. Rodiče stále děti živí a starají 

se o jejich vzdělání. Dominantním výdajem je zde ubytování v místě studia, v případě 

soukromého školství existuje školné. Rodiny zde také často nakupují nový osobní automobil, 

ať už pro své potomky či pro vlastní užití. Častěji také jezdí na celorodinné rekreační zájezdy 

a jiné dovolené.[27] 

Fáze 5 – Manželé bez dětí 

Jedná se o domácnosti z nichž se už děti odstěhovali v rámci vlastního osamostatnění. 

Tyto samostatně žijící páry se přibližují opět fázi číslo jedna. Bez dětí v domácnosti opět 

vzroste disponibilní důchod tohoto páru, který může investovat do vlastních volnočasových 

aktivit a cestování. Výdaje se tedy opět přesunou do položek, které si rodiče nemohli dovolit 

za přítomnosti dětí v domácnosti. Důvody k tomuto chování jsou jak časově tak finančně 

motivované.[23] 

Fáze 6 – Zůstane pouze jeden z manželů 

I tuto fázi literatura řadí do rodinného vývoje. Spotřební chování domácnosti je zde 

velmi omezené oproti předchozím. Ve většině případů se jedná o investice do menšího 

domu/bytu či pečovatelského zařízení. Velkou výdajovou položkou v této fázi zaujímají 

léčiva a rehabilitace. 

Stejně jako k individualitě člověka je třeba pohlížet individuálně i na potřeby 

jednotlivých domácností. Zmíněné fáze představují pouze obecný náhled na průměrnou 

domácnost. Potřeby mohou být odlišné, zejména závislosti na disponibilním důchodu 

jednotlivých domácností či zájmů a preferencí jejich členů.  

V současné době život domácností prochází výraznými změnami, které ovlivňují také 

jejich nákupní a spotřební chování. Nejvýznamnějšími vlivy působícími na toto chování jsou 

jsou: 

- růst podílu nesezdaných párů, 
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- ke sňatkům dochází později, 

- růst podílu bezdětných manželství, 

- zvyšování průměrného věku matky při narození prvního dítěte, 

- růst podílu rodin s jedním rodičem, 

- objevuje se více generací v jedné domácnosti.[27] 

2.4.2. Dítě jako spotřebitel 

Vazba rodiče a dítěte má nezanedbatelný vliv na současné i budoucí nákupní a 

spotřební chování dítěte. Ovlivněno je tímto rozhodování dítěte v impulzivní i dlouhodobé 

rovině. Výchovou a svým chováním rodiče nejčastěji přenáší hodnotové systémy a s tím 

související chápání vazby mezi cenou a kvalitou. Dítě tak dokáže lépe srovnávat nabídku a 

ocenit výhodnou koupi.  Osvojováno je i vnímání jednotlivých značek produktů a jejich 

hierarchie. Dále přejímá estetické vnímání a schopnost rozlišit informace propagované 

v reklamě a fakta.[1] 

Podobně jako celou rodinu ovlivňuje i děti doba, ve které žijí. Dnešní dítě jako 

spotřebitel, oproti předchozím generacím, vykazuje tyto charakteristické rysy v oblasti 

nákupního a spotřebního chování: 

- jsou spotřebně informovanější, 

- dříve spotřebně dospívají, vědí, co si za kapesné koupit, 

- jsou samostatnější, 

- mají větší vlastní příjmy, 

- dříve si uvědomují vztah cena a kvalita, 

- dříve rozlišují reklamu od skutečnosti (spíše u starších dětí), 

- nevystupují při socializaci rodiny pasivně (vnášení do rodiny nové hodnoty, aktivní 

prvky do rozhodování o nákupu).[23] 
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Postoje si děti vytváří k určitým značkám nebo výrobkům v dětství. Věrnost značkám se 

přenáší ve znané míře do dospělosti. Dnešní dítě je budoucí spotřebitel. [27] 

2.5 Segmentace spotřebních trhů 

 Trh jako celek lez charakterizovat jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. 

Nejčastěji zde dochází ke směně statků za peníze. Existuje mnoho typů trhů. Ta 

nejzákladnější segmentační kritéria dělí celek na trh spotřebních výrobků (trh domácností a 

jednotlivých spotřebitelů, kteří si zboží pořizují za účelem vlastní spotřeby), trh průmyslových 

výrobků (zde obchodují firmy a instituce, které zboží použijí pro další výrobní proces, nebo 

jej dále prodávají s marží) a trh veřejného sektoru, kde se snaží naplnit své zájmy veřejné a 

neziskové instituce.  

Všechny tyto trhy mají svá určitá specifika a jejich aktéři mají k nákupu různé motivy. 

Nejen proto se při nákupu chovají velmi odlišně a tak se velmi liší i marketingové nástroje, na 

těchto trzích používané.  

Segmentace na trhu spotřebního zboží 

 Kritéria, používaná k segmentaci na trhu spotřebního zboží lze rozdělit do dvou 

základních skupin. První z nich dělí trh podle jeho vlastních charakteristik, jako jsou 

demografické, geografické, socioekonomické a psychologické. Ta druhá dělí trh podle 

chování spotřebitelů a nazýváme je kritéria behaviorální.  

 Nejjednodušší členění spotřebitelů je pomocí kritérií demografických, geografických a 

socioekonomických právě z toho důvodu, že jsou tyto informace snadno a rychle 

dohledatelné. Také dokážou vcelku přesně popsat cílovou skupinu, nebo konkrétního 

spotřebitele. Jedinou výjimkou je kategorie psychologických kritérií, především v jejich 

nesnadném vyhledání a určení. [4] 

Z geografického hlediska lze dělit trhy na mezinárodní, vnitrostátní, dále také rozdělit 

trh v jednom státě na určité regiony, kraje a konečně také města. Ve výzkumu který bude 

rozebírán v druhé části práce bylo uskutečněno také dělení do jednotlivých městských částí 

tak, aby sesbíraná data, měla vypovídající hodnotu pro celé město. Demografie řeší členění 

podle pohlaví, věkové kategorie, velikosti rodiny či například rodinného stavu atp. Toto 

dělení je zmíněno zejména proto, že je také jedním ze stavebních kamenů pro následující 

výzkum. V poslední době se využívá čím dál častěji také dělení podle etnických skupin či 

náboženského vyznání především z důvodu zvyšujícího se multikulturalismu jednotlivých 
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zemí. Socioekonomická kritéria budou posléze hrát také důležitou roli, zvláště ta týkající se 

vzdělání, profese, příjmů. Do této skupiny také řadíme například disponibilní příjem, 

strukturu výdajů aj. Jak již bylo nastíněno výše, s psychologickými kritérii je to o něco 

komplikovanější. Hlavní nesnází je jejich měřitelnost. Ovšem i přesto má toto kritérium čím 

dál větší význam pro marketing, jelikož může odhalit a popsat postoje spotřebitele, jeho 

předpokládané reakce a v neposlední řadě také pohnutky k nákupu. Můžeme sem zahrnout 

také třeba osobní charakteristiky spotřebitelů (introvert, extrovert, postoje k riziku, 

ovlivnitelnost), příslušnost k určité sociální třídě (řadoví zaměstnanci, řídící pozice, 

živnostníci), nebo také podle životního stylu.[1] 

 Behaviorální kritéria vysvětlují chování spotřebitele, jeho preference, nebo také 

očekávanou hodnotu, kterou obdrží při nákupu. S jejich pomocí tedy dokáže nabízející firma 

lépe přizpůsobit produkt a okolnosti s prodejem spojené (servis, reklamace, prodejní místa 

atd.) cílovému zákazníkovi. Podle postoje zákazníků zde lze dělit na pozitivně, neutrálně či 

negativně až nepřátelsky naladěné (např. při upřednostňování domácích výrobků). Dále 

můžeme dělit na základě věrnosti k dané značce či četnosti spotřeby daného produktu 

(pravidelný spotřebitel, občasný spotřebitel). Pro následující výzkum bude vhodné členit 

spotřebitele také podle jejich nákupních a spotřebních příležitostí. Zde je myšleno například 

na jakém místě daný výrobek nakupují a spotřebovávají a při jaké příležitosti. Zda jej 

nakupují či spotřebovávají sami nebo s někým druhým. Díky tomuto členění můžeme 

identifikovat nové či atypické spotřební motivy a preference. Tyto nám posléze pomohou 

zákazníkovi lépe porozumět a následně také vyhovět  jeho požadavkům. [6] 

 Pro zvolení cílového segmentu pak platí několik pravidel, kterými je nutno se řídit. 

Zvolený segment musí mít dostatečnou velikost, a být zevnitř co nejvíce stejnorodý (zásada 

homogenity), aby daný marketingový mix, či nabídka produktu, vyhovovala celému 

segmentu. Zároveň by se od sebe jednotlivé skupiny měli odlišovat především svým tržním 

chováním (zásada heterogenity). Firma také musí mít dostatečné prostředky celý tento 

segment oslovit a připravit odpovídající nabídku. Výsledky segmentace by měli být dobře 

měřitelné aby bylo možné odhadnout, zda bude oslovení tohoto segmentu dostatečně 

profitabilní pro pokrytí všech vzniklých nákladů a tvorbu požadovaného zisku. [5] 

 

 



21 

 

3 Charakteristika faktorů ovlivňujících nákupní a spotřební chování 

V České republice žije v současné době cca 10,5 miliónu obyvatel a celkový přírůstek 

obyvatel v roce 2012 činil 10,7 tisíce osob. Přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě 

narozených a zemřelých osob) během roku 2012 byl pouze 0,4 tisíce obyvatel. Migrační saldo 

(rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých) se vyšplhalo až na hodnotu 10,3 tisíce 

osob. Demografická situace ČR se na konci roku 2012 se oproti předchozímu roku 

vyznačovala stagnací počtu sňatků, kterých bylo uzavřeno 42,5 tisíc a výrazným snížením 

rozvodovosti, kdy bylo rozvedeno 26,4 tisíci manželství, což je o 1,7 tisíce méně než v roce 

2011. Dále také klesal počet potratů, kterých bylo zaznamenáno 37,7 tisíce, to je o 1,1 tisíce 

než v roce předchozím. Počet zemřelých vzrostl o 1,3 tisíce osob na 108,2 tisíce, avšak naděje 

na dožití při narození vzrostla u mužů o třetinu roku na 75,0 let a u žen o dvě desetiny roku na 

80,9 let. Průměrný věk činil v tomto roce 41,3 let. Podrobnější věkovou strukturu obyvatel 

ČR zachycuje obr. 3.1. 

Obr. 3.1 - Věková struktura obyvatel ČR 

 

Stav domácností a jejich struktura je také důležitým ukazatelem pro následující 

výzkum. Podstatné budou především statistiky týkající se úplnosti rodin, věku partnerů jejich 

zaměstnání a počtu dětí, jelikož tyto ukazatele rovněž ovlivňují spotřební a nákupní 

rozhodování jednotlivce, jak již bylo popsáno výše. 

 Počet domácností v České republice se za posledních padesát let zvýšil o více než 1,3 

miliónu, ve stejný moment je však třeba dodat, že se snižuje jejich průměrná velikost. Je to 

dáno především tím, že klesá počet úplných rodin a roste počet nejen těch neúplných, ale 
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zejména domácností jednotlivců, které v dnešní době již tvoří téměř třetinu všech 

hospodařících domácností. Toto snižování souvisí se změnami ve struktuře domácností. 

V roce 1961 byla jediná domácnost tvořena v průměru 3 osobami a v době posledního měření 

v roce 2011 to bylo již pouze 2,3 osoby. Nevyrovnaný poměr počtu členů domácnosti je také 

odlišný podle velikostí města. Zatímco ve větších městech nad sto tisíc obyvatel, kam se řadí i 

Ostrava, připadá na jednu domácnost  2,1 osoby, v menších obcích (od 200 do 1999 obyvatel) 

připadá na jednu hospodařící domácnost osob 2,6. Tato čísla jasně znázorňují, že dochází 

k úbytku úplných rodin. Procentuálně tvoří tento typ rodin pouze 49 % všech domácností. 

Druhým nejrozšířenějším druhem domácnosti jsou jednotlivci s 32,5 % a jejich počet stále 

roste a dokonce nejrychlejším tempem. Následují neúplné rodiny s 13,5 % a zbylá procenta 

jsou tvořena vícečlennými nerodinnými domácnostmi. Tato čísla mohou sloužit pro porovnání 

situace zobrazované Českým statistickým úřadem pro celou Českou republiku a výzkumem 

autora. 

Obr. 3.2 - Složení domácností ČR 

 

Zdroj: ČSÚ 

Nejvýraznější zastoupení v kategorii úplných rodin mají manželské páry s téměř 89 % a 

doplňujících 11 % jsou koexistující nesezdané páry. Nejmenší podíl 0,2 % tvoří registrovaná 

partnerství osob stejného pohlaví. Téměř dvě třetiny všech úplných rodin žijí bez závislých 

dětí. Jedná se převážně o rodiny osob starších věkových kategorií, žijících bez dětí, nebo 

s dětmi, které na nich nejsou ekonomicky závislé. Jako neúplné rodiny označujeme ty, kde je 

jeden rodič s alespoň jedním dítětem. Většinu této kategorie tvoří matky s dítětem (81 %). 

V tomto typu rodiny žije celých 22 % všech ekonomicky závislých dětí. Posledním typem 

jsou domácnosti jednotlivců, které jsou tvořeny až ze 47 % důchodci, nejčastěji se pak jedná o 

ovdovělé ženy. [24]  
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 V České republice je dále relativně rovnoměrně rozdělen podíl mužů (5 164 349) a žen 

(5 351 776). Genderové rozdíly se však prohlubují v souvislosti s rodinným stavem. V Česku 

je cca o 430 tisíc více svobodných mužů než žen a to i přesto, že je žen je v naší populaci  

téměř o 190 tisíc více. Výraznější odchylku lze také pozorovat u ovdovělých obyvatel. V této 

kategorii registroval Český statistický úřad koncem roku 2012 bez mála 631 ticíc ovdovělých 

žen což je o více než půl milionu více, než u mužů. Tento nepoměr je dán především téměř 

šestiletým rodílem naděje na dožití při narození, který je již uveden výše. Rozdíly v kategorii 

„ženatí“ a „vdané“ jsou dány povětšinou sňatky s lidmi jiných národností, nejčastěji ze 

Slovenska. 

Obr. 3.3 - Rodinný stav obyvatel ČR podle pohlaví 

 

Zdroj: ČSÚ 

3.1 Ekonomické ukazatele 

 Ve druhém čtvrtletí roku 2013 dochází v naší ekonomice k poklesu hrubého domácího 

produktu (HDP) oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku o 1,3 %. HDP je ukazatelem 

vyjadřujícím soubor hodnot přidaných zpracováním ve veškerých odvětvích a to včetně 

služeb tržní i netržní povahy. I přesto, že odborníci očekávají ke konci roku pozvolné 

oživování ekonomiky odhadují konečný meziroční pokles HDP až o 1,5 % [26].   

Index spotřebitelských cen měří vývoj cenové hladiny. Je sledován a měřen na 

spotřebním koši, který je tvořen z vybraných druhů zboží a služeb nakupovanými 
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obyvatelstvem. Reprezentantů zboží v tomto koši je cca 700, výrazně se podílejí na výdajích 

spotřebitelů a jejich soubor je obměňován. V září 2013 tento index zaznamenal meziroční 

nárůst o 1 %, což je o 0,3 % méně než v srpnu. Tento pokles tempa růstu se projevil v různé 

intenzitě ve všech oddílech spotřebního koše.[20] 

Nejvýraznější zmírnění meziročního růstu zaznamenal oddíl potraviny a nealkoholické 

nápoje. Např. ceny brambor byly v září vyšší o 62,9 % (v srpnu o 103,4 %), u cen ovoce je 

rozdíl mezi srpnem a zářím 6,2 %, u mouky 4,9 % a vepřového masa 1,5 %. Oddíl doprava 

vykazuje ceny pohonných hmot v září meziročně nižší o 3,1 %. Důvodem je však výrazný 

meziroční růst v září roku 2012. Nejsilnější vliv na výši celkové meziroční hladiny 

spotřebitelských cen má i přesto, že registruje nejvýraznější meziroční zmírnění růstu, oddíl 

potraviny a nealkoholické nápoje. Nejvíce se zrychlil růst cen mléka na 14,4 %, sýrů na 

9,6 %, másla na 21,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák uvádí Český statistický úřad 

zvýšení cen lihovin o 1 %, vína o 4,3 %, piva o 3,0 % a tabákových výrobků o 4,4 %. 

Opačným směrem, tedy na snižování indexu spotřebitelských cen, se nejvíce podílí ceny 

telekomunikace. Telefonické a telefaxové služby klesly o 11,8 %. Snížily se také ceny 

přístrojů a spotřebičů pro domácnost a to o 3,9 %. Úhrnem ceny zboží tedy vzrostly o 1,3 % a 

služeb o 0,7 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 

posledních 12 měsíců činila v září 1,8 %. Cenové ukazatele hrají v rozhodování spotřebitele o 

zakoupení produktu nebo služby významnou roli a jejich zvyšování může výrazně ovlivnit 

nákupní a spotřební chování domácností, podobně jako mzda. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2013 se zvýšila průměrná hrubá nominální mzda na 

pracovníka v ČR o 1,2 % na 24 953 Kč. Medián těchto mezd činil u mužů 22 769 Kč a u žen 

18 836 Kč. V průměru je tedy medián mezd 20 944 Kč. Nutno je však podotknout, že index 

spotřebitelských cen v tomto čtvrtletí vykazoval růst 1,5 %, což znamená, že reálně se pak 

mzda snížila o 0,3 %.  

Obecná míra nezaměstnanosti, tj. podíl nezaměstnaných vzhledem k celkové pracovní 

síle očištěná o sezónní vlivy, dosáhla v srpnu 2013 hodnoty 7 % a meziročně se tak snížila o 

0,1 %. Konkrétněji dosáhla tato míra nezaměstnanosti 5,8 % u mužů a 8,5 % u žen. Uvedené 

hodnoty je možné dohledat na webových stránkách ČSÚ. Znalost těchto ukazatelů pomůže 

vysvětlit určité formy spotřebního chování, především pak mzda bude důležitým ukazatelem 

v analytické části práce. 
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Tab. 3.1 - Přehled vybraných makroekonomických ukazatelů pro roky 2008 - 2012 

Ukazatel 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

HDP  

(mld. Kč) 
3 848,4 3 759,0 3 790,9 3 823,4 3 845,9 

HDP na 1 obyvatele  

(Kč/obyv.) 
368 986 358 288 360 444 364 249 365 955 

Výdaje na konečnou spotřebu  

(%, meziročně) 
2,3 1,3 0,7 -0,4 -2,1 

z toho: spotřeba domácností 

(%, meziročně) 
3,0 0,2 1,0 0,5 -2,2 

Vývoz zboží a služeb 

(%, meziročně) 
3,9 -10,9 15,5 9,5 4,4 

Dovoz zboží a služeb 

(%, meziročně) 
2,7 -12,0 15,5 7,0 2,2 

Souhrnná produktivita práce 

(%, meziročně) 
0,6 -2,2 2,6 1,9 -1,5 

Obecná míra nezaměstnanosti 

(%, průměr) 
4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 

Míra inflace 

(%, průměr) 
6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

Státní dluh 

(mld. Kč) 
      999,8 1 178,2 1 344,1 1 499,4 1 667,6 

Státní dluh/HDP 

(%) 
26,0 31,3 35,5 39,2 43,4 

Zdroj: ČSÚ 

Výdaje na konečnou spotřebu domácností v sobě obsahují hodnotu výrobků a služeb 

užitých domácnostmi pro uspokojení individuálních potřeb, placených z důchodů domácností 

a pořízených nákupem a také dary. Neřadí se sem však nákupy určené pro podnikatelskou 

činnost ani nákupy cenností. Souhrnná produktivita práce je počítána jako podíl hrubého 

domácího produktu a celkové zaměstnanosti. Státní dluh je tvořen souhrnem státních 

finančních pasiv (závazky státu vzniklé ze státem přijatých zahraničních půjček, úvěrů od 

bank a z vydaných státních dluhopisů a jiné závazky státu). Státní dluh/HDP je podíl státního 

dluhu k objemu hrubého domácího produktu v běžných cenách viz tab. 3.1. 

Makroekonomické ukazatele mají vypovídající schopnost o ekonomické situaci daného 

prostředí a v konečném důsledku ovlivňují spotřební a nákupní jednotlivých domácností, 

které zde hospodaří. 
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3.2 Příjmy a výdaje domácností ČR 

Příjmy domácností jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, který se promítá do jejich 

spotřebního a nákupního chování. Následující data pochází z průzkumu rodinných účtů, který 

v roce 2012 zveřejnil Český statistický úřad. Výchozí je rozdělení domácností na ty, jejíž 

členové pracují či nikoliv. Čistý průměrný příjem domácností s pracujícími členy činil 

157 545 Kč ročně, přičemž největší podíl mají příjmy ze závislé činnosti (104 974 Kč), 

následují sociální příjmy (21 347Kč) a příjmy z podnikání (17 580 Kč). U domácností 

s nepracujícími členy je poměr příjmových kategorií podstatně odlišný. Jejich čistý příjem 

činil 132 917 Kč, avšak z toho 120 932 Kč tvoří sociální příjem a to především starobní 

důchod. Zbylé příjmy se rozdělují mezi závislou a podnikatelskou činnost a také dary od 

rodinných příslušníků. Přesnější rozdělení příjmových kategorií jednotlivých tipů domácností 

zobrazuje následující obr. 3.4.  

Obr. 3.4 - Příjmy domácností ČR v roce 2012, nepracující domácnosti vlevo, pracující vpravo 

 

Zdroj: ČSÚ 

Ve výdajové části budou opět rozlišovány domácnosti s pracujícími a nepracujícími 

členy. Čisté výdaje, tedy částka po zaplacení daně z příjmu, sociálního a zdravotního 

pojištění, domácností s pracujícími členy v roce 2012 byly 136 918 Kč. U druhé skupiny 

domácností tato částka činila 125 132 Kč. Struktura výdajových kategorií nebyla natolik 

odlišná jako u příjmů. Společným znakem byla položka výdajů na služby, která má u obou 

skupin nejvyšší procentuální zastoupení. Rozdíly se však stále nacházejí. Pozorovatelné jsou 

zejména u porovnání kategorií „potraviny, nápoje a veřejné stravování“ a „průmyslové 

zboží“. Pracující domácnosti utrácí více za průmyslové zboží (29 % všech výdajů) než za 

potraviny, nápoje a veřejné stravování (22 %). Nepracující domácnosti vynakládají na 

potraviny, nápoje a veřejné stravování 25 % a na průmyslové zboží pouze 22 % ze všech 

svých výdajů viz obr. 3.5. 

91% 

6% 3% 

67% 

13% 

11% 

9% Příjmy ze závislé 

činnosti 

Sociální příjmy 

Příjmy z 

podnikání 

Ostatní příjmy 



27 

 

Obr. 3.5 - Výdaje domácností ČR v roce 2012, nepracující domácnosti vlevo, pracující vpravo 

  

Zdroj: ČSÚ 

Znalost této problematiky pomůže lépe porozumět výdajovým položkám domácností 

zpracovaným v analytické části, jelikož jsou zde domácnosti děleny také podle zaměstnání 

každého z páru. 

3.3 Vývoj maloobchodní sítě na našem území 

Před rokem 1989 byl u nás maloobchod i ekonomika v podstatně odlišném stavu 

oproti většině Evropy. Příčinou byla centrálně plánovaná ekonomika, která pro zdravý vývoj 

ekonomiky a maloobchodu nebyla optimální. Nejvýraznější změny zaznamenala statistika 

v letech 1949 a 1950 kdy dochází k vážnému znárodňování maloobchodu. Podíl soukromého 

sektoru poklesl v těchto letech na maloobchodním obratu z 20,1 % na pouhých 1,8 %. Takový 

pokles nebyl registrován ani v jiných socialistických zemích té doby. O deset let později, tedy 

v roce 1960 činil podíl soukromého sektoru na celkovém maloobchodním obratu pouze 0,2 %, 

což je asi jen 90 obchodních jednotek vlastněných soukromníky. [15] 

Od poloviny 50. let 19. století odstartoval dlouhodobý trend redukce počtu 

maloobchodních jednotek (v letech 1953 – 1963 o více než 43 %). Doprovázen byl zejména 

cílenou transformací maloobchodní sítě. Docházelo k uzavírání malých, či podobně 

nevyhovujících prodejen a k integraci maloobchodních jednotek do větších celků a jejich 

modernizaci. Od poloviny 60. let se dále maloobchodní síť rozrůstá hlavně o obchodní domy a 

nákupní střediska. Tím dochází ke zpomalení zmíněného trendu, a začíná se zvyšovat celková 

plocha maloobchodní sítě. Tyto nové prodejní formáty zaznamenávaly rozvoj po celé období 

centrálně plánované ekonomiky. [16] 
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Významným milníkem pro vývoj maloobchodu na našem území byl bezesporu rok 

1989. Nová éra maloobchodu je důsledek přechodu z centrálně plánované ekonomiky na 

systém volného trhu a možnost orientace obchodních záměrů směrem na západ. Dochází 

k obecnému rozšiřování maloobchodní sítě a jejího sortimentu a zároveň ubývá maloplošných 

prodejích jednotek se zaměřením na potravinový sortiment. Mění se také vlastnické vztahy 

jednotlivých prodejen. Díky restitucím je na začátku 90. let navráceno asi 11 tisíc prodejen 

původním majitelům. [5]   

Pro toto období je také charakteristická transformace spotřebních družstev, která byla 

ukončena v roce 1993. Družstevníci obdrželi přesně stanovenou část majetku na základě 

jejich konkrétních členských příspěvků. Dále dochází k tzv. asiatizaci. Ta v sobě zahrnuje 

rozvoj prodejen, jejichž sortiment je úzce vymezen na levné zboží, zejména pak plagiáty 

známých světových značek nevalné kvality. Tento trend se udržel až do dnešních dní 

v podobě vietnamských obchodníků na tržištích, nejen v pohraničních oblastech. Právě tito 

obchodníci jsou pak často cílem Celní správy, či České obchodní inspekce. Další 

charakteristikou je také např. liberalizace cen, možnost podnikání svým jménem, či státem 

striktně neřízený mezinárodní obchod. [16]  

Druhá polovina 90. let byla ve znamení stálého nárůstu maloobchodních jednotek. 

Retail Census 99 je terénní výzkum, který proběhl v období jara až léta 1999 v celé 

maloobchodní síti v Česku. [14] Kromě identifikačních otázek zahrnoval výzkum také otázky 

týkající se kapacity a obratu jednotky. Bylo prokázáno, že od roku 1989 do 1998 se více než 

zdvojnásobil počet maloobchodních jednotek ze 41 na téměř 96 tisíc. Konkrétně pro 

Moravskoslezský kraj to znamenalo nárůst ze 4129 maloobchodních prodejen v roce 1989 na 

10 044 těchto prodejen v roce 1998, což je nárůst o téměř 6000 prodejen tohoto typu. 

Největším počtem maloobchodních jednotek se v té době pyšnil Středočeský kraj s počtem 

12 136 jednotek.  

Následující tabulka 3.2 vystihuje tento vývoj ve vybraných krajích. Je doplněna o 

některé další charakteristiky. Plošný standard vyjadřuje prodejní plochu v m
2
 na 1000 

obyvatel a obslužný standard počet obyvatel připadajících na jednoho pracovníka 

maloobchodu. [16] 

 

 



29 

 

Tab. 3.2 – Změny maloobchodní sítě v letech 1989 - 1998 

kraj rok 
počet 

prodejen 

obyvatel 
na 1 

prodejnu 

prodejní 
plocha 

(m2) 

plošný 
standard 

(m2) 

obslužný 
standard 

Česká republika 1989 41 188 252 3 509 904 331 62 

 1998 95 852 107 7 165 946 697 37 

Moravskoslezský 1989 4 129 314 409 365 318 48 

 1998 10 044 128 665 553 519 39 

Středočeský 1989 5252 213 370 068 325 53 

 1998 12 136 91 909 824 820 36 

Zdroj: [16] 

Znakem následujícího období byla koncentrace a internacionalizace. Zásadní podíl na 

tomto vývoji mělo pronikání zahraničních maloobchodních řetězců na český trh. Na začátku 

90. let přichází na český trh například Billa, Delvita, Ahold, Plus Diskont a to konkrétně 

v roce 1991. O dva roky později se přidává Tesco a Globus. Následuje Interspar, Makro a 

Penny market. V roce 1997 se připojuje i Kaufland a Carefour. Posledním maloobchodním 

řetězcem se stává až v roce 2003 diskont Lidl. 

  Nejvýraznějším trendem dnešní doby je stále čím dál větší obliba využívání výpočetní 

techniky a s tím spojených internetových služeb. Tento trend už se dávno netýká pouze 

podnikové sféry, ale projevuje se také v domácnostech a jejich nákupním chování. V 

posledním průzkumu vybavenosti domácností počítačem a internetem Český statistický úřad 

uvádí, že na konci roku 2012 byly dvě třetiny domácností České republiky vybaveny 

počítačem a téměř každá z těchto byla připojena k internetu. V porovnání s ostatními státy 

Evropské unie jsme však ve vybavenosti domácností informačními technologiemi stále pod 

průměrem (19. místo ve vybavenosti počítačem a 16. ve vybavenosti vysokorychlostním 

internetem). Počtem uživatelů internetu se Česká republika velice těsně přiblížila průměru 27 

členských států Evropské unie. Prudký rozvoj těchto technologií se promítá do mnoha oblastí 

lidského života, nakupování a spotřebu nevyjímaje. Maloobchodní prodej se tomuto musel 

logicky rovněž přizpůsobit a nyní se nakupování přes internet stává novou, progresivní a stále 

oblíbenější formou. Jelikož je analytická část zaměřená také na problematiku nákupního a 

spotřebního chování lidí v Moravskoslezském kraji na internetu, bylo účelné zjistit, které 

zboží se na internetu nejvíce prodává, případně na jaké zboží jsou internetové obchody 

nejčastěji zaměřeny. Následující tabulka 3.3 nabízí přehled tržeb za jednotlivé druhy zboží na 

internetu pro celou Českou republiku v roce 2012. 
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Tab. 3.3 - Struktura tržeb za zboží prodávaného přes internet 2012 

druh zboží podíl tržeb v % 

Potraviny, potravinové doplňky, tabákové 

výrobky, nápoje (včetně alkoholických) 
2,5 

Počítače a komunikační zařízení 36,1 

Stavební a železářské zboží 1,4 

Potřeby pro domácnost kromě 

elektrospotřebičů 
5,5 

Elektrospotřebiče a elektronika pro 

domácnost 
20,6 

Výrobky pro kulturu a zájmy (kromě sportu a 

rekreace) 
4,3 

Sportovní zboží a kempinkové potřeby 4,0 

Oděvy, obuv, kožená galanterie 5,0 

Farmaceutické a zdravotnické zboží 4,1 

Kosmetika a parfumerie 8,8 

Ostatní (květiny, rostliny, osiva, hnojiva, 

krmiva pro zvířata, hodiny, klenoty, optika, 

použité zboží apod.) 

7,7 

Zdroj: ČSÚ 

Zbožím, které tvoří největší podíl tržeb (60 %) se podle očekávání staly počítače, 

mobilní telefony a ostatní elektronika, vzhledem k jejich ceně, která je vyšší než u zboží 

jiných kategorií. Následující kategorií, i když díky její nižší cenové náročnosti, se značně 

nižším podílem se stala kosmetika s necelými 9 %. Nejméně se přes internet prodávají 

potraviny, nápoje, tabák a stavební a železářské zboží, kde zákazníci stale preferují klasické 

kamenné prodejny.  

Tabulka však nevystihuje, které zboží bylo českým spotřebitelem nejvíce nakupováno. 

Tyto informace sdělil Český statistický úřad v jiném šetření a to konkrétně pro druhé čtvrtletí 

roku 2012. Zahrnuti jsou zde lidé starší 16 let, kteří na internetu nakoupili za posledních 

dvanáct měsíců, tzn. od června 2011. Češi v tomto segmentu nejčastěji zakoupili oblečení 

obuv a módní doplňky a to celkem 45,1 % z nich. Následuje kosmetika, přístroje pro péči o 

tělo a zdravotnické prostředky s 25,8 %. Tyto dva typy zboží nakupovali výrazně více ženy, s 

nadpolovičním podílem objednávek. Třetím nejkupovanějším zbožím přes internet se tedy 
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staly sportovní potřeby s 23,0 %. Podobný odbyt zaznamenaly i e-shopy s mobilními telefony, 

fotoaparáty a jejich příslušenstvím (20,5 %) a s knihami, novinami a časopisy včetně 

elektronických (20,2 %). Nejméně naopak touto cestou zakoupili hračky a stolní hry (12,3 %) 

a bílou techniku a elektroniku pro domácnost (11,9 %). Ve službách se jako nejatraktivnější 

pro nákup přes internet jevily spotřebitelům vstupenky na kulturní akce (divadlo, kino, 

koncerty, festivaly atp.) s 35,1 %. S poměrně velkým odstupem následuje nakupování 

ubytování 16,9 % a nákup jízdenek na vlak, autobus či letenky (15,8 %) a také nákup 

dovolených, pobytů atp. (13,6 %). Menší oblibu internetových nákupů pak měly fotoslužby 

(10,5 %), a jiné služby jako třeba fitness, wellness a služby v oblasti gastronomie (8,8 %). Na 

posledním místě se 7,2 % byly telekomunikační služby, kam řadíme například poplatky za 

televizi, internet a pevnou či mobilní linku. Nakupování služeb pomocí internet se obešlo bez 

výraznějších generových rozdílů. I tato data budou následně porovnána s výsledky výzkumu 

autora a budou popsány případné odlišnosti. 

Nakupování přes internet však není nejčastější činností, kterou online český spotřebitel 

provádí. Tento odstavec pojednává o činnosti lidí v České republice na internetu ve věkové 

kategorii 16 – 74 let v roce 2010. Čtení a posílání emailů se stalo nejčastější službou, kterou 

tito lidé na internetu využívali a to celkem 89,5 % všech uživatelů. Informace o zboží a 

službách vyhledávalo 80,6 % z nich, následuje čtení online zpráv, novin a časopisů (66,4 %), 

telefonování přes internet (41,1 %), informace o cestování a ubytování (40,3 %). Těsně za 

těmito činnostmi se konečně objevuje také nakupování přes internet s 39,8 %.  

3.4 Demografická situace v Ostravě 

 Město Ostrava je třetí největší město v České republice podle počtu obyvatel (297421 

osob) a druhé největší svou katastrální výměrou (214,13 km²). V minulosti byla Ostrava 

chápána jako město těžkého průmyslu zejména díky těžbě uhlí v druhé polovině 19. století a 

tradici Vítkovických železáren. V současné době prochází proměnou, projevující se mimo jiné 

modernizací města a celkovým zušlechťováním městských obvodů.  

Nyní bude podstatné popsat populační situaci v Ostravě, jelikož právě tito lidé jsou 

součástí základního souboru výzkumu. Jak již bylo uvedeno výše, v současné době zde žije 

297421 obyvatel, avšak vývoj počtu obyvatel v čase má jasně klesající trend. Existují dvě 

příčiny tohoto vývoje. Jednak se jedná o záporný přirozený přírůstek, který k 31. 12. 2012 

činil -409 osob. Podstatně větší podíl na tomto trendu má však stěhování se lidí z Ostravy. Ke 

stejnému datu uváděl Český statistický úřad v této kategorii hodnotu -1792 osob. Bohužel 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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celých 62,11 % všech migrujících lidí z města patří do kategorie produktivních, což dokazuje 

odliv práceschopného obyvatelstva mimo tento region. Viz tab. 3.4. 

Tab. 3.4 – migrace obyvatel Ostravy mimo region k 31. 12. 2012 

kategorie věkové vymezení podíl (%) 

předproduktivní 0-14 30,52 

produktivní 15-64 62,11 

poproduktivní 65+ 7,37 

Zdroj: ČSÚ 

 

 Jelikož je výzkum zaměřen na sezdané a spolu žijící páry a jejich nákupní a spotřební 

chování, bude nyní rozebrána také situace týkající se této problematiky. V Ostravě v letech 

2003 až 2007 registroval Český statistický úřad každoroční přírůstek sňatků řádově o desítky. 

Jedinou výjimkou byl rok 2006, kdy oproti předchozímu roku se stav sňatků snížil o jeden 

jediný. Od roku 2007 až do roku 2011 byl pak vývoj přesně opačný, kdy byly registrovány 

úbytky sňatků dokonce o sto i víc. Konec roku 2012 byl už v tomto ohledu o něco 

optimističtější, když byl registrován opět drobný nárůst viz tabulka 3.5. 

Tab. 3.5 – vývoj sňatků v Ostravě v letech 2003 až 2012 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sňatky 1456 1595 1653 1652 1761 1623 1462 1389 1250 1276 

Zdroj: ČSÚ 

 Na nákupní a spotřební chování má jednoznačně velký vliv úroveň příjmů domácností, 

která je závislá, až na drobné výjimky na tom, zda jsou její členové zaměstnáni, či nikoli. 

Úřad práce v Ostravě zveřejnil informace o této situaci k 30. 9. 2013. V září roku 2013 

přibylo v tomto městě meziročně nezaměstnaných osob o výrazných 3 942. Nezaměstnanost 

tak zde vzrostla na 11,2 %, což je nejvyšší hodnota od září roku 2005. U žen pak tato hodnota 

činí 10,7 %, u mužů 11,6 %. Poptávková strana trhu práce stále eviduje nedostatečné 

množství volných pracovních míst. Lidé, ucházející se o zaměstnání jich měli ke konci září 

2013 k dispozici pouze 1 135, což je meziročně méně o 489 pracovních míst. Z povolání, u 

nichž zaměstnavatelům stačí pouze základní vzdělání, bylo databázi Úřadu práce nejvíce 

volných pracovních míst pro pomocné pracovníky ve výrobě, pomocníky v kuchyni, uklízeče, 

pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur a zedníky. Z profesí vyžadujících střední 

odborné vzdělání s výučním listem byla poptávka nejvíce po zednících, svářečích, 

nástrojařích a prodavačích. Pro osoby s úplným středním odborným vzděláním s maturitou 
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bylo nejvíce volných pracovních míst pro finanční a investiční poradce, obchodní zástupce, 

řídící pracovníky v oblasti obchodu a marketingu a ostatní pracovníky v oblasti prodeje. 

Zájem o vysokoškoláky je stále neuspokojivý, výraznější poptávka byla jen po strojírenských 

technicích.   

Z výše uvedených čísel vyplývá, že se koncem záři 2013 se v Ostravě o jedno 

pracovní místo mohlo teoreticky průměrně ucházet až 22,5 osob, což je o 6,9 více než 

v předchozím měsíci. Meziročně pak došlo k průměrnému nárůstu v tomto ukazateli o 11,5 

osob. Okres Ostrava je tedy relativně vysoko nad celorepublikovým průměrem (7,6 %) 

i průměrem Evropské unie, který v září 2013 činil 10,3 %. Výraznější nárůst nezaměstnanosti 

v září je však standardním sezónním efektem, jelikož na úřady práce přicházejí absolventi 

středních a vysokých škol. Následující obr. 3.6 zobrazuje stav nezaměstnanosti k 30. 9. 2013 

v jednotlivých městských obvodech ostravského okresu. [25] Zjistěné informace budou 

užitečné při naplnění cíle práce, jelikož mohou výrazným způsobem ovlivňovat nákupní a 

spotřební chování obyvatel a znalost této problematiky usnadní pochopení zančné části 

analytické práce.  

Obr. 3.6 – Podíl nezaměstnaných v jednotlivých městských obvodech Ostravy v %   

 

Zdroj: ČSÚ, upraveno autorem 
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4 Metodika výzkumu 

 Následující kapitola se zabývá metodikou výzkumu, ve které se rozděluje výzkum na 

přípravnou a realizační část. V prvně jmenované části je přesně nadefinován problém a cíl 

výzkumu a představeny metody sběru dat. Dále jsou zde uvedeny také zdroje informací, které 

byly v průběhu výzkumu použity. Realizační část se následně zabývá složením základního a 

výběrového souboru, sběrem dat, kódováním a samotnou analýzou. 

4.1 Přípravná část 

Problém 

 Ostravský trh je v současné době charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti a 

odlivem práceschopného produktivního obyvatelstva mimo město a dokonce i kraj. Příjmy 

domácností se pohybují kolem celorepublikového trendu a prognózy Ministerstva práce a 

sociálních věcí pro rok 2014 hovoří o dalším nárůstu nezaměstnanosti. Tyto a další výše 

uvedené makroekonomické a jiné faktory se projevují také v sociální a psychologické stránce 

obyvatel, a tím i domácností. Jelikož zakládání rodin a domácností v Ostravě je logickým 

předpokladem k dlouhodobějšímu pobytu v tomto regionu, je důležité znát nákupní a 

spotřební chování právě tohoto segmentu spotřebitelů.  Výzkumným problémem se hlavně 

z tohoto důvodu stal nedostatek informací o aktuálním nákupním a spotřebním chování 

domácností v Ostravě. 

Cíl výzkumu 

 Cílem výzkumu byla analýza nákupního a spotřebního chování domácností. Zejména 

faktory týkající se druhu maloobchodní jednotky, kterou k nákupu volí domácnosti nejčastěji, 

frekvence tohoto nákupu a důvody výběru jednotky. Také pomocí analýzy dalších otázek 

v dotazníku zaměřených například na formu placení, vliv reklamy a masmédií, či nákupů 

online pak utvořit rozšířený obraz o nákupním a spotřebním chování domácností v okresu 

Ostrava. Takto utvořený profil bude poskytovat informace o zvyklostech rodin při 

rozhodování o nákupu, které mohou být užitečné pro maloobchodníky při rozhodování o 

sortimentu, volbě marketingového mixu a dalších podnikatelských aktivitách. Také může 

sloužit investorům v jejich rozhodování o působení v tomto regionu. 
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Metody shromažďování dat 

Primární data byla získávána pomocí dotazníkového šetření, metodou osobního 

dotazování. Respondenti byli vybíráni podle délky jejich soužití v jedné domácnosti (nejméně 

jeden rok), či podle jejich rodinného stavu (ženatý nebo vdaná). Takto vyselektované 

domácnosti byly hlavní cílovou skupinou tazatelů, sbírajících data pomocí papírového 

dotazníku. Aby měla data co nejvíce vypovídající hodnotu o celkovém obrazu ostravských 

domácností, bylo využito také geografického segmentačního kritéria tak, že se každý tazatel 

zaměřil na různou lokalitu města Ostravy.  

 Dalším zdrojem primárních dat se stal také elektronický dotazník, umístěný na portálu 

Vyplnto.cz, který sloužil jako rozšíření původního dotazníku o otázky týkající se nakupování 

online. Toto zaměření bylo vybráno za účelem postižení také další oblasti nakupování, 

protože právě podíl online nákupů na celkovém maloobchodním obratu se stále zvyšuje, a do 

nákupního a spotřebního chování se nezanedbatelně promítá. Dotazník byl šířen mezi lidmi 

různých věkových kategorií, a to na území Moravskoslezského kraje. 

Dotazník 

 Výše zmíněný papírový dotazník obsahoval celkem 22 otázek, z toho je 6 

identifikačních a jedna, zaměřená na majetkové poměry domácností a dotazník je anonymní. 

Respondent však měl možnost zcela dobrovolně uvést své jméno, či kontakt na sebe, pro 

případ, že by bylo potřeba s ním nějaké otázky řešit individuálně. U každé otázky však bylo 

vysvětleno, jak se má postupovat při jejím vyplnění. Zda má respondent k dispozici jednu či 

více možností odpovědí, nebo jakým způsobem otázku zodpovědět. Díky osobnímu 

dotazování bylo možné také asistovat respondentovi při vyplňování, a dovysvětlit případné 

nejasnosti v jeho průběhu tak, aby se předešlo možným komplikacím. Dotazník byl tištěn na 

list papíru A4 z obou stran pro úsporu finančních prostředků. Zároveň však bylo dbáno na 

dostatečnou čitelnost tištěného textu. 

 Internetový dotazník umístěný na portálu Vyplnto.cz obsahoval 10 otázek, z toho 4 

identifikační. Tento dotazník sloužil jako rozšíření původního o otázky týkající se nakupování 

přes internet. Jelikož se jedná o online dotazník, není možné s respondentem aktivně pracovat 

během vyplňování. Proto je zde také podrobněji vysvětleno, jak dané otázky správně 

zodpovědět, aby je bylo možné následně účelně vyhodnotit. 
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 Metody zpracování dat 

 Sesbíraná primární data z papírového i online dotazníku byla kontrolována a současně 

přenášena do prostředí programu Microsoft Excel. Byla vytvořena obsáhlá datová matice 

tvořena 1058 respondenty z papírového dotazníku a 176 respondenty online dotazování 

a jejich odpověďmi. Tyto matice poté sloužily jako podklad pro podrobnější analýzu 

v rozhraní programu IBM SPSS Statistics 21, kam byla data z matic exportována. Provedeno 

zde bylo třídění prvního i druhého stupně a užity další vhodné analytické nástroje. Výstupy 

analýzy byly zveřejněny pomocí odpovídajících tabulek a grafů, které byly řádně 

okomentovány, aby nedocházelo k jiné nevhodné interpretaci. 

Předvýzkum 

Data z papírového dotazníku byla pro tuto diplomovou práci poskytnuta z výzkumu na 

kterém se autor podílel, avšak nebylo jeho úkolem provádět předvýzkum. Rozšíření tohoto 

výzkumu o elektronický dotazník, vztahující se k online nakupování, však bylo nutné 

otestovat. Nejdůležitější bylo, zda respondenti správně chápou otázky, zda se v dotazníku 

orientují a jsou schopni odpovědět tak, jak autor požaduje.  

Předvýzkum probíhal v dnech 11. – 13. listopadu 2013 na vzorku 20 lidí. Jednalo se 

především o rodinné příslušníky, kamarády a známé. Hlavním kritériem pro výběr 

respondentů bylo postižení co nejširšího věkového spektra respondentů. Jelikož se jedná o 

tématiku relativně mladou a výzkum se týká i starších osob, bylo účelné v rámci 

předvýzkumu oslovovat i tyto lidi. 

V této fázi byly odhaleny pouze drobné nedostatky, zejména překlepy, které bylo 

možné snadno odstranit. Proběhlo také přeuspořádání několika otázek pro lepší logickou 

posloupnost. Poté už tedy neexistovaly žádné bariéry pro umístění dotazníku na internetový 

portál Vyplnto.cz. 
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4.2 Realizační část 

Úprava dat 

Výstupem osobního dotazování pomocí papírového dotazníku byla datová matice 

v programu Microsoft Excel. Tuto matici vytvořili sami tazatelé, pomocí online zadávání 

výstupů své části výzkumu. Matice byla následně zkontrolována a porovnána s fyzickými 

dotazníky autorem. V případě nesrovnalostí obou verzí bylo nutné data upravit, nebo se 

obrátit na zodpovědného tazatele a požádat o vysvětlení závažnějších nedostatků jeho práce, 

popř. kontaktovat samotného respondenta. 

Po kontrole a překódování byla data připravena pro podrobnější analýzu v programu 

IBM SPSS Statistics 21. Zde bylo provedeno třídění prvního a druhého stupně a další, 

pokročilejší analýzy. 

Realizace sběru dat 

Primární data pomocí papírového dotazníku byla sbírána v období 1. – 10. 11. 2012 

studenty čtvrtého ročníku oboru Marketing a obchod. Využita byla metoda osobního 

dotazování. Jako základní soubor byly zvoleny domácnosti města Ostrava, kde žijí sezdané 

páry, nebo partneři hospodařící společně v jedné domácnosti déle než jeden rok. Celkem 

se jednalo o 145 439 domácností, které tvořilo dohromady 305 998 jednotlivců. Studenti byli 

rozděleni do městských obvodů, které počtem obyvatel přesahovaly 1 % základního souboru 

tedy měly více než 3059 obyvatel.  

Výběrovým souborem se tak staly domácnosti sídlící v městských obvodech     

Ostrava - Jih (372), Poruba (274), Moravská Ostrava a Přívoz (132), Slezská Ostrava (80), 

Mariánské hory (40), Vítkovice (30), Radslavice a Bartovice (30), Hrabová (20), Polanka 

nad Odrou (20), Stará Bělá (20), Svinov (20), Michálkovice (10), Petřkovice (10). V závorce 

je vždy uveden počet domácností oslovených v jednotlivém městském obvodu. Celkem se 

tedy jednalo o 1058 domácností. 

Primární data formou elektronického dotazování byla sbírána v období 30.11. – 30. 12. 

2013 pomocí serveru Vyplnto.cz. Základním souborem pro elektronický dotazník bylo 

1 243 220 obyvatel Moravskoslezského kraje. Výběrovým souborem pak lidé, využívající 

internet k online nakupování. Podmínkou pro tento sběr bylo dodržení co nejširšího věkového 

spektra respondentů, aby měla data co nejsilnější vypovídací schopnost o obyvatelstvu tohoto 

kraje. 
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Složení výběrového souboru papírového dotazníku 

 Informace o složení výběrového souboru byly získány z otázek v dotazníku týkajících 

se vztahu partnerů, délky tohoto vztahu, počtu dětí v domácnosti a majetkových poměrů 

hospodařících jednotek. Dále byl soubor zkoumán podle vzdělání muže a ženy a následného 

zaměstnání obou partnerů. Otázky řešící tuto problematiku jsou umístěny v papírovém 

dotazníku (viz příloha č. 1) v části „Identifikační údaje respondentů“. 

Popsaný výběrový soubor dále usnadňoval práci na analytické části, ve které byly na 

základě tohoto rozdělení zkoumány a popisovány jednotlivé jevy a souvislosti týkající 

se nákupního a spotřebního chování domácností.  

Výběrový soubor tvořilo celkem 1058 domácností. Tyto domácnosti tvoří převážně 

partneři, kteří svůj vztah úředně potvrdili svatbou, a to 79,9 % z nich. Zbylých 20,1 % 

domácností jsou tvořeny partnery nesezdanými a žijící v jedné hospodařící domácnosti déle 

než jeden rok.  

Obr. 4.1 – Vztah muže a ženy v domácnosti 

 

 Nejvíce partnerů je v současném vztahu právě dva roky, a to celkem 8,9 %, tři roky 

8,2 % a pět let 6,3 %. Od pěti do třiceti let vztahu se hodnoty pohybují kolem dvou procent, s 

výjimkou dvacátého pátého roku, kdy hodnota dosahuje 4,2 %. Od třicátého roku společného 

vztahu se hodnoty pohybují okolo jednoho procenta respondentů. Souhrnně to znamená, že 

partneři, kteří jsou ve vztahu od jednoho do třiceti let, tvoří dohromady základ 81,3 % všech 

oslovených domácností. Podrobný rozpis délky vztahu jednotlivých respondentů je obsažen 

v příloze č. 3, tabulka 1. 
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 Další charakteristikou, popisující tento výběrový soubor, je zaměstnání obou partnerů. 

Následující grafy nabízejí srovnání zaměstnání muže (obr. 4.2 vlevo) a ženy (obr. 4.2 vpravo) 

v oslovených ostravských domácnostech. Nejvyrovnanější poměr byl zaznamenán v položce 

“zaměstnanec” a “důchodce”. Naopak největší rozdíly se vyskytly u “zaměstnanec v řídící 

pozici”, kdy takto svou profesi označilo 17% mužů a pouze 5% žen, podobně jako 

“podnikatel, OSVČ” (17 % muži a 5 % ženy). Ženy častěji zůstávají na mateřské dovolené 

(9 % žen a 0,1% mužů). Přesnější přehled obsahující tuto problematiku nabízí příloha č. 3, 

tabulka 2 a 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vzdělanostní rozdělení souboru bylo charakteristické stejným pořadím jednotlivých 

vzdělanostních stupňů pro muže i ženy. Nejvíce lidí bylo vzděláno středoškolsky s maturitou 

(ženy 44,3 %, muži 35,5 %), následuje vysokoškolské vzdělání (ženy 28,2 %, muži 33,6 %) a 

potom středoškolské vzdělání bez maturity. Ostatní stupně vzdělání označovali respondenti 

méně, než ve 2,5 % případů. Toto rozložení zobrazuje obrázek 4.3., kde červené sloupce 

představují procentní zastoupení žen a modré sloupce zastoupení mužů. 

  

Obr. 4.2 - Zaměstnání muže (vlevo) a ženy (vpravo) v ostravských domácnostech 
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Obr. 4.3 - Vzdělanostní rozdělení respondentů v % 

 

 Významnou charakteristikou je také počet dětí v dané domácnosti a počet dalších 

členů (mimo partnery a jejich děti) v domácnosti. Nejvíce označovanou variantou v obou 

kategoriích bylo číslo nula. Žádné dítě v domácnosti nemá 38,0 % oslovených domácností a 

žádné další členy tedy osoby mimo partnery a jejich děti dokonce 92,4 %. Pokud se v 

domácnosti děti vyskytují, jedná se nejčastěji o dvě děti (28,8 %), poté téměř totožně jedno 

dítě (27,8 %). Tři děti jsou pouze ve 4,1 % domácností a více dětí v domácnosti je jen velmi 

výjimečně. Více detailnějších informací nabízí příloha č. 3, tabulka 4. 

 Majetkové poměry domácností byly zkoumány na základě otázek, kdy se respondent 

měl vyjádřit, zda vlastní nebo nevlastní danou položku. Byt v osobním vlastnictví má 47,6 % 

oslovených domácností, rodinný dům vlastní 25,4 %, osobní automobil 82,3 %, další jiné 

vozidlo 22,3 %. Chatu nebo chalupu vlastní 22,8 % domácností a jinou nemovitost 13,2 %. 

Nějaké úspory vlastní celkem 77,2 % respondentů.  

Složení výběrového souboru elektronického dotazníku 

Výběrovým souborem elektronického dotazníku, týkajícího se nakupování přes 

internet, byli jednotlivci v domácnostech na území Moravskoslezského kraje, kteří k nákupu 

někdy v minulosti použili internet.  

Celkem tento soubor tvořilo 176 respondentů, z toho 45,3 % mužů a 54,7 % žen. 

Oslovováni byli lidé v Moravskoslezském kraji. Věkové složení tohoto souboru bylo také 

relativně rovnoměrné, když 51,2 % respondentů bylo ve věku 18 - 30 let, 25,7 % ve věku 

31 - 50 a 20,7 % jsou lidé starší, ve věku 51 – 70 let. Podařilo se oslovit také osoby mladší 

18 let. Tito však tvoří pouze 2,2 % lidí oslovených elektronickým dotazníkem. Vzdělanostní 

struktuře souboru dominují lidé vzdělaní vysokoškolsky (52,5 %), následují lidé s maturitou 

3,3 

18,9 

44,3 

4,5 

28,2 

0,8 1,6 

24,9 

35,5 

3,8 

33,6 

0,7 
0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 

základní středoškolské středoškolské s 

maturitou 

vyšší vysokoškolské jiné 

Žena 

Muž 



41 

 

(39,1 %), lidé bez maturity (6,1 %). Se základním vzděláním byla pouze 2,2 % respondentů, 

což koresponduje s věkovou strukturou, kdy právě 2,2 % osob byla mladší 18 let. Nejvíce 

respondentů bydlí v obci s počtem obyvatel 25 000 – 50 000, a to přesně 21,8 %. Podobnější 

informace o vlastnostech výběrového souboru nabízí příloha č. 3, tabulka 5 až 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2,0 2,3 2,5 

4,4 

5,6 5,7 5,8 

7,3 
8,0 

8,8 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

5 Analýza nákupního a spotřebního chování ostravských domácností 

Tato část práce je zaměřena na analýzu nákupního spotřebního chování domácností. 

Nejprve bude rozebrána pomocí třídění prvního stupně situace vyplívající bezprostředně 

z odpovědí respondentů papírového dotazníku. Po dokončení popisu základních frekvenčních 

tabulek a odpovídajících grafů, budou provedeny další detailnější analýzy pomocí 

pokročilejších nástrojů, které software SPSS nabízí. Podobným způsobem bude provedena 

také analýza elektronického dotazníku zaměřeného na nákupní chování obyvatel 

Moravskoslezského kraje na internetu. Výsledky analýz budou následně porovnávány s údaji, 

které nabízí Český statistický úřad a jiné instituce zabývající se touto problematikou pro celou 

Českou republiku. 

5.1 Volba maloobchodního formátu 

V první otázce respondenti seřazovali uvedené formy maloobchodu a přiřazovali 

známky od 1 (nejčastěji využívané) až po 10 (nejméně využívané) jednotlivým formátům. 

Následující obr. 5.1 zobrazuje průměrné známky, které tyto maloobchodní formáty obdržely. 

Čím nižší průměrná známka, tím více využívaný tento druh maloobchodu je.  

Nejčastěji domácnosti využívají k nákupu supermarket, nejbližší obchod 

a hypermarket. Tyto druhy maloobchodu jsou využívány téměř ve stejné intenzitě a známka 

se pohybuje v rozmezí od 2 do 2,5 stupně. Obchod se smíšeným zbožím (známka 4,4), zaujal 

čtvrté místo ve sledovaném pořadí a spolu s ním následuje trojice téměř totožných známek, a 

to 5,6 specializovaný obchod, 5,7 tržiště, a 5,8 e-shop. Nejméně využívanými formáty se staly 

doručení do domu po telefonické, nebo jiné objednávce (známka 7,3), osobní prodejci, jako 

například Avon nebo Zepter (známka 8,0). Úplně nejméně domácnosti ke svým nákupům volí 

elektronické online aukce, které obdržely známku až 8,8, viz obr. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 - Nejčastěji využívaná forma maloobchodního prodeje domácností 
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Toto řazení do jisté míry odpovídá spotřebě domácností, kdy domácnosti nejčastěji 

nakupují potraviny a další věci denní nebo časté spotřeby, jak bylo rozebráno v teoretické 

části práce. Pro toto zboží volí obchody, které ho nabízí na místě výhodném pro spotřebitele 

a za příznivé ceny.  

Následující tabulka 5.1. nabízí srovnání podle četností odpovědí jednotlivých 

domácností. Pro lepší orientaci a přehlednost jsou zde obsaženy pouze první a druhá místa. 

Tato čísla vyjadřují kolikrát domácnosti označily jako nejčastěji využívané a druhé nejčastěji 

využívané různé druhy maloobchodu. Toto seřazení je zde umístěno jako doplnění 

k předchozímu grafu 5.1. Účelem je pohlédnout na danou problematiku pomocí absolutních 

hodnot, namísto průměrných čísel. Pořadní maloobchodu je logicky totožné se zmiňovaným 

grafem. 

Tab. 5.1 - Četnost využívanosti maloobchodu 

 četnost 

 1. místo 2. místo 

supermarket 335 399 

nejbližší obchod 372 210 

hypermarket 278 289 

obchod se smíšeným zbožím 24 70 

specializovaný obchod 5 12 

tržiště 7 23 

e-shop 5 21 

doručení do domu 3 5 

osobní prodejci 1 6 

online aukce 1 2 

 

Pomocí třídění druhého stupně bylo zjištěno, že nejbližší obchod je nejčastěji využíván 

domácnostmi, ve kterých se hrubý měsíční příjem na jednu osobu pohybuje 

v rozmezí 0 až 10000 Kč. Kdy 51,6 % této příjmové skupiny označilo zmiňovaný druh 

obchodu jako nejpoužívanější. Naopak supermarket a hypermarket byl označován všemi 

příjmovými skupinami v podobném pořadí. Jedinou výjimku tvoří využití hypermarketu 

příjmovou skupinou 10001 – 20000 Kč, kdy tyto domácnosti častěji označovaly hypermarket 

jako nejvyužívanější obchod (známka 1) oproti ostatním příjmovým skupinám, které ho 

obvykle řadili až na druhou pozici svých preferencí, viz příloha č. 3, tabulka 8. Podrobnější 

popis důvodů k volbě maloobchodu nabízí analýza následujících otázek.  
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Tabulka 5.2 nabízí v souvislosti s první otázkou jednovýběrový T-test, který má za 

úkol zjistit, které maloobchody byly hodnoceny nadprůměrně, průměrně a které podprůměrně. 

Hodnocení probíhalo od jedničky (nejvíce využívané) do desítky (nejméně využívané), kdy 

respondenti přiřadili jedno číslo každému maloobchodu.  

Tab. 5.2 - T-test využívanosti maloobchodu 

One-Sample Test 

 Test Value = 5.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

nejbližší obchod -60,514 953 ,000 -3,1541 -3,256 -3,052 

supermarket -91,613 962 ,000 -3,4512 -3,525 -3,377 

hypermarket -63,271 968 ,000 -3,0315 -3,126 -2,937 

tržiště 2,712 688 ,097 ,2271 ,063 ,392 

obchod se smíšeným zbožím -18,208 766 ,000 -1,1271 -1,249 -1,006 

specializovaný obchod 1,487 733 ,137 ,0954 -,031 ,221 

doručení do domu 24,173 620 ,000 1,8156 1,668 1,963 

internetový obchod 3,951 716 ,000 ,3061 ,154 ,458 

online aukce 47,412 589 ,000 3,2559 3,121 3,391 

osobní prodejci 31,800 625 ,000 2,4968 2,343 2,651 

 

 

Zeleně jsou vyznačeny obchody, jejichž hodnocení bylo nadprůměrné. Jednalo se o 

nejbližší obchod, supermarket, hypermarket a obchod se smíšeným zbožím. Naopak červeně 

jsou zvýrazněny maloobchody hodnoceny podprůměrně. Takto respondenti hodnotili doručení 

do domu, internetový obchod, online aukce a osobní prodej. Žlutě jsou vyznačeny 

maloobchody hodnocené průměrně. Vykazují ve sloupci Sig. (2-tailed) hodnoty větší než 0,05 

a jedná se o tržiště a specializovaný obchod. Viz tabulka 5.2.  

Pro přesnější porozumění problematice nákupního a spotřebního chování domácností 

je potřeba znát stimuly, které je vedou k výběru konkrétního maloobchodního formátu, 

uvedeného v předchozím obr. 5.1. Následující obr. 5.2 zobrazuje důvody pro volbu výše 

vybraného, preferovaného maloobchodu. V této otázce respondenti vybírali maximálně tři 

důvody pro využití tohoto obchodu. 

Nejčastěji označovaný důvod pro výběr maloobchodu je výhodná poloha, kterou 

označilo celkem 26,3 % všech respondentů. Koresponduje to s výsledky předchozí otázky, 
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kdy se nejbližší obchod stal jedním z nejvyužívanějších maloobchodů, nezávisle na jeho 

druhu. Lze tedy tvrdit, že díky úspoře času, domácnosti volí pro nákup nejbližší obchod, 

resp. obchod s výhodnou polohou nejčastěji. Toto tvrzení také opodstatňuje otevřená část této 

otázky, kde mohli lidé vyjádřit jiný důvod, který je motivuje k nákupu. Nejčastější volnou 

odpovědí byl nákup po cestě z práce domů. Následujícím důvodem se staly nízké ceny daného 

obchodu (celkem označilo 20,5 % respondentů). Je to také výsledkem povahy a trendu dnešní 

doby, kdy se zákazníci stávají stále cenově citlivější v závislosti na zvyšující se míře 

nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji, rozebírané a popsané v teoretické části práce.  

Dalším stimulem k výběru maloobchodní jednotky se stala rozmanitost sortimentu (označeno 

16,6 % respondenty), což opět potvrzuje výsledky zobrazené v předchozím obr. 5.1. Nejširší a 

nejrozmanitější sortiment je právě předností supermarketů a hypermarketů. O pouhých 1,7 % 

méně respondentů označilo časté akce (celkem 14,9 % respondentů). Další pořadí důvodů 

sestupně zobrazuje obr. 5.2. 

Obr. 5.2 - Důvod k volbě maloobchodního formátu v % 

 

Otázky v dotazníku číslo 1 a 2, jejichž výsledky zobrazují obrázky 5.1. a 5.2., jsou 

velmi spjaté a navzájem korespondují. Logickou souvislost nabízí především vztah mezi 

předními důvody a nejčastěji využívanými maloobchodními formáty. 

V první otázce tohoto dotazníku lidé seřazovali jednotlivé maloobchody od nejvíce 

využívaného po ten nejméně. Analýza otázky číslo tři nabízí přesnější informace o frekvenci 

nákupu v jednotlivých maloobchodních formátech. Na výběr měli respondenti varianty pro 

frekvenci nákupu: denně, 1x týdně, 1x za dva týdny, 1x za měsíc a nikdy. Druhy 

maloobchodních formátů se nelišili od otázky číslo jedna.  
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 Nejvíce respondentů denně využívá nejbližší obchod, nezávisle na jeho druhu, a to 

celkem 40,8 % z nich. Supermarket denně používá 16,0 % respondentů a hypermarket je 

denně využíván pouze 9,9 %. Naopak největší část respondentů (celkem 78,0 %) nikdy 

nevyužila online aukci pro uskutečnění svého nákupu. Doručení nákupu do domu nikdy 

nevyužilo celkem 54,8 % oslovených domácností a osobní prodej, jako například Avon nebo 

Zepter apod. nikdy nevyužilo 59,7 %.  

 Další analýza popsaná níže označuje ženu jako rozhodovatele o výdajích na nákup a 

také o jeho složení. Dále se žena stává také osobou, která v ostravských domácnostech 

nejčastěji daný nákup fyzicky provádí. Proto bylo pro třídění druhého stupně použito právě 

povolání ženy, aby bylo zjištěno jaký vliv má tato charakteristika na frekvenci nákupů v 

jednotlivých maloobchodních formátech. 

Nejbližší obchod denně nejvíce využívají ženy, které se živí jako osoby samostatně 

výdělečně činné (celkem 47,4 % z nich), důchodkyně (44,4 %) a téměř shodné procento žen, 

které zastávají pozici zaměstnance (43,2 %). Supermarket je nezávisle na povolání ženy 

využíván nejčastěji 1x týdně všemi kategoriemi. Hypermarket je poté nejčastěji využíván 

ženami nezaměstnanými, nebo studentkami, které již žijí s partnerem ve společně hospodařící 

domácnosti. Tržiště volí jednou týdně ke svým nákupům nejčastěji ženy nezaměstnané, a to 

celkem 16,7 % z nich. Odpověď jednou za měsíc vybraly ženy u obchodu se smíšeným 

zbožím nejčastěji, opět nezávisle na jejich povolání. Stejně tak byly ženami využívány také 

specializované prodejny, viz příloha č. 3, tabulka 9. 

První a třetí otázka papírového dotazníku nabídla informace ohledně významnosti 

dané maloobchodní jednotky a frekvence nákupu v těchto maloobchodních formátech. Na 

základě těchto informací byla vytvořena poziční mapa, která rozděluje data z těchto otázek do 

čtyř kvadrantů. Platí zde, že čím menší známka, tím preferovanější je pro domácnosti tento 

maloobchod (osa vertikální) a tím vyšší frekvence nákupů se zde uskutečňuje (osa 

horizontální). 
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 Levý horní a pravý 

dolní kvadrant je úplně 

prázdný. Znamená to, že 

žádné maloobchody nejsou 

pro ostravské domácnosti 

nepreferované, zároveň 

s vysokou frekvencí nákupů 

a naopak. Maloobchody 

v levém dolním kvadrantu se 

těší velké významnosti a 

zároveň se frekvence těchto 

nákupů pohybuje v intervalu 

denně a jednou za dva týdny. 

Znamená to, že maloobchody v tomto kvadrantu jsou pro zmiňované domácnosti 

nepostradatelné, především z důvodu nákupů zboží denní spotřeby, jako například potravin. 

Jedná se zejména o nejbližší obchod, supermarket a hypermarket. Obchod se smíšeným 

zbožím, řadíme již do pravého horního kvadrantu kdy preference i frekvence nákupu o něco 

vyšší, než v předchozích třech maloobchodech. V pravém horním kvadrantu jsou dále 

zobrazeny formy nákupu, které respondenti využívají méně často a to přibližně jednou za 

měsíc. Tento kvadrant nabízí dohromady shluk čtyř forem maloobchodního prodeje, které 

mají ještě relativně vysokou preferenci i frekvenci nákupů, jedná se tedy o obchod se 

smíšeným zbožím, specializovaný obchod, tržiště a e-shop používané přibližně jednou za 

měsíc. Nejmenší preferenci a frekvenci nákupů pak obdrželo doručení do domu, osobní 

prodej a online aukce, které se pohybují v intervalu frekvence nákupu mezi jednou měsíčně a 

nikdy. 

 Následující tabulka 5.3. nabízí shrnutí první kapitoly formou Pearsonova Chi-kvadrát 

testu. Hodnoty Chi-kvadrát testu byly porovnávány s hodnotou 0,05, která popisuje, zda bude 

přijata nulová (H0) či alternativní (HA) hypotéza. Pokud se vyskytly hodnoty vyšší než 0,05, 

byla přijata nulová hypotéza, určující nezávislost proměnných. V opačném případě byla 

přijata hypotéza alternativní, určující nezávislost.  

H0: proměnné nejsou závislé. 

HA: proměnné jsou závislé. 

Obr. 5.3 - Poziční mapa významnosti a frekvence nákupů 
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Tab. 5.3 - Chi-kvadrát závislostí proměnných první kapitoly 

 

 Podobná tabulka je obsažena v závěru každé následující podkapitoly analytické části 

práce. Vždy zobrazuje závislost důležitých proměnných pomocí Chi-kvadrát testu. Zeleně 

jsou vždy označeny proměnné vykazující závislost. 

5.2  Rozhodování o výdajích na nákup a formě placení 

Tato kapitola nabízí analýzu role rozhodovatele o složení nákupu a výdajích na něj 

v ostravských domácnostech. Dále se také zabývá vlivem dítěte na výběr obchodu, složení 

nákupu jeho rodičů a osobou, která daný nákup realizuje. Popsána bude také preferovaná 

forma placení těchto domácností a v této souvislosti i vztah domácností k nákupu na splátky a 

úvěrování pro uskutečnění jejich nákupu. 

 První ze série otázek byla zaměřena na roli rozhodovatele (blíže popsanou v teoretické 

části práce) o výdajích na nákup v Kč a jeho složení (zde bylo myšleno konkrétní výrobkové 

složení nákupu). Z obrázku 5.4 je patrné, že tuto roli v ostravských domácnostech nejčastěji 

Počet dětí Vztah Počet let ve vztahu Hrubý příjem

nejbližší obchod 0,173 0,093 0,850 0,008

supermarket 0,672 0,217 0,521 0,976

hypermarket 0,844 0,012 0,079 0,750

tržiště 0,792 0,314 0,281 0,451

Využívanost obchod s smíšeným zbožím 0,866 0,212 0,822 0,952

maloobchodu specializovaný obchod 0,041 0,037 0,166 0,330

doručení do domu 0,082 0,125 0,111 0,440

e-shop 0,261 0,001 0,023 0,295

online aukce 0,400 0,062 0,734 0,525

osobní prodejci 0,371 0,270 0,003 0,695

Důvod nákupu 0,288 0,022 0,225 0,023

nejbližší obchod 0,738 0,024 0,757 0,290

supermarket 0,305 0,748 0,050 0,409

hypermarket 0,384 0,173 0,022 0,162

tržiště 0,001 0,345 0,616 0,163

Frekvence obchod s smíšeným zbožím 0,306 0,052 0,877 0,171

 nákupů specializovaný obchod 0,810 0,042 0,028 0,014

doručení do domu 0,046 0,055 0,107 0,196

e-shop 0,037 0,001 0,001 0,001

online aukce 0,999 0,473 0,067 0,005

osobní prodejci 0,888 0,264 0,047 0,764

Volba maloobchodního formátu

Pearson Chi-Square
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78,0 % 

21,3 % 

0,7 % 

manželka 

manžel 

jiná osoba 

54,9 % 
22,3 % 

14,0 % 
8,0 % 

0,8 % 

manželka 

dohromady 

manžel 

různě, těžko určit 

děti 

zaujímají ženy a to celkem v 78 % z nich. Manželé tuto roli obsazují pouze ve 21,3 % 

ostravských domácnostech. Ve zbylých 0,7 % domácností rozhoduje o těchto záležitostech 

jiná osoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V souvislosti s touto otázkou byl také na základě třídění druhého stupně zkoumán vliv 

délky soužití obou partnerů na roli rozhodovatele o složení nákupu a výdajích na něj. Rozdíly 

v jednotlivých kategoriích nebyly příliš markantní, avšak lze konstatovat, že muž tuto roli 

nejčastěji realizuje ve vztahu, který trvá 0 – 10 let (23,9 % mužů) a následně v kategorii, kdy 

se délka vztahu pohybuje mezi 41 – 50 rokem (23,7 %), viz příloha č. 3, tabulka 10. 

Nyní bude vhodné porovnat výsledky tohoto obrázku 5.4 s výstupy, které nabídla 

otázka, zaměřující se na osoby, které daný nákup provádějí. Tedy osoby, které fyzicky jdou 

do obchodu a nakupují. Zde byla nabídka oproti předchozí otázce rozšířena o možnost, že je 

nákup uskutečňován dohromady, že jej provádí děti, nebo nelze přesně určit, kdo nakupuje 

nejčastěji. Také měli respondenti možnost volné odpovědi a mohli uvést, zda nakupuje 

v jejich domácnosti nějaká jiná osoba. Tuto variantu však žádná domácnost nezvolila, a proto 

se v následujícím obr. 5.5 neobjevila. 

Obr. 5.5 - Osoba uskutečňující nákup 

 

 

 

 

Obr. 5.4 – Osoba rozhodující o výdajích na nákup a jeho složení 
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Je patrné, že dominantní postavení ženy pokračuje i v samotném uskutečňování 

daného nákupu a to celkem v 54,9 % domácností. Dohromady nakupují manželé/partneři ve 

22,3 % oslovených domácností a samotní manželé tuto činnost nejčastěji vykonávají ve 

14,0 % domácností. Roli osoby, která nakupuje nejčastěji, nedokázalo jednoznačně určit 

8,0 % domácností a pouze v 0,8 % domácností toto mají na starost děti, viz obr. 5.5. 

I tato otázka byla následně zkoumána pomocí třídění druhého stupně, které bylo 

realizováno na základě délky společného soužití obou partnerů. Ve všech kategoriích délky 

vztahu byla opět dominantní žena. Lze však tvrdit, že muži tuto činnost vykonávají nejčastěji 

ve vztahu, který trvá 31 – 40 let (21% mužů) a následně ve vztahu, který svou délkou 

přesahuje 50 let (19,6%) mužů. Společně nakupují nejčastěji páry, jejichž vztah trvá celkem 

41 – 50 let a to 31,6 % z nich. Těsně je pak následují páry s nejkratší dobou společného 

hospodaření a to 0 – 10 let s 28,4 %, viz příloha č. 3, tabulka 10.   

Tyto výsledky dali jasně najevo, že hlavní rozhodovatel o složení nákupu a výdajích 

na něj je v ostravských domácnostech žena a také nejčastěji tento nákup uskutečňuje. Tato 

situace může být ovlivněna tím, že byly oslovovány domácnosti úplné. Tzn. páry žijící 

v jedné hospodařící domácnosti. Pokud by do výzkumu byly zahrnuty domácnosti neúplné, 

nebo domácnosti s páry, které spolu žijí méně než jeden rok, tyto poměry by se 

pravděpodobně lišily. Ženy jsou tedy v těchto ohledech dominantní a proto bude vhodné 

návrhy doporučení spojené s touto problematikou směřovat právě na ženy, zastupující jak roli 

rozhodovatele tak realizátora nákupu. 

Následující výzkum pomohl zjistit, jaké kategorie výrobků se v jednotlivých druzích 

maloobchodních prodejen nejvíce prodávají, resp. jaké výrobky zde ostravské domácnosti 

nakupují. Respondenti měli za úkol označit ve třech sledovaných výrobkových kategoriích 

(potraviny, čisticí prostředky, kosmetika) druh maloobchodu, kde tyto výrobky nejčastěji 

nakupují. Obrázek 5.6 zobrazuje zmiňované výsledky s tím, že hodnoty nižší, než jedno 

procento nebyly do tohoto grafu pro svoji nízkou vypovídající schopnost a přehlednost grafu 

promítnuty. 
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Nejbližší obchod ostravské domácnosti nejvíce využívají k nákupu potravin a to 

celkem 40,4 % z nich. Druhým nepoužívanějším maloobchodním formátem pro nákup 

potravin byl supermarket, který využívá 31,2 % domácností. Čisticí prostředky jsou nejvíce 

nakupovány v supermarketu (29,2 %) a v hypermarketu (22,8 %). Kosmetika je ostravskými 

domácnostmi nakupována nejčastěji v hypermarketu (26,1 %) a v supermarketu (24,3 %). 

Nejméně využívané jsou ve všech sledovaných kategoriích online aukce a doručení do domu. 

Za zmínku stojí fakt, že na nákup kosmetiky domácnosti vůbec nevyužívají tržiště. Lze také 

říct, že kosmetika je prodávána v maloobchodních formátech, jejichž jiný sortiment ostravské 

domácnosti nenakupují (např. e-shop, osobní prodejci), viz obr. 5.6. 

 Dále byla zkoumána forma placení, kterou ostravské domácnosti preferují při 

uskutečňování svých nákupů. Na výběr byla hotovost, platební karta a možnost jiné, volné 

odpovědi. Tuto volnou odpověď však využilo jen velmi malé procento domácností, proto není 

zahrnuta v obrázku 5.3, který vystihuje situaci těchto preferencí. Na první pohled je patrné, že 

rozdíly mezi jednotlivými formami platby jsou zanedbatelné a respondenti téměř v totožném 

Obr. 5.6 - Nejčastější místo nákupu dané kategorie v % 
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51,4 % 48,6 % 
hotovost 

platební karta 

poměru označovali výše zmiňované možnosti. Platba v hotovosti obdržela 51,4 % a 

bezhotovostní platba kartou o pouhých 1,8 % méně, tedy 48,6 % viz obr. 5.7. 

 

Po provedení třídění druhého 

stupně na základě jednotlivých 

příjmových skupin domácností bylo 

patrné, že platba hotovostí je 

nejoblíbenější u domácností s hrubým 

příjmem na jednu osobu v intervalu 0 – 

10000 Kč měsíčně, kdy tuto formu 

placení preferuje 65,2 % domácností. 

Lze také konstatovat, že se zvyšujícím 

se hrubým příjmem na osobu roste také obliba bezhotovostní platby kartou této domácnosti. 

Nejoblíbenější je tedy platební karta u kategorií s nejvyšším hrubým příjmem viz příloha č. 3, 

tabulka 11. 

Zmiňované rozdíly nebyly však příliš významné, a proto je možné soudit, že ve 

sledovaném regionu není podstatné pro maloobchodníka zabývat se, zda umožní zákazníkovi 

platbu kartou, či nikoli. Alespoň z pohledu těchto zkoumaných preferencí. Samozřejmě je 

však důležité vzít do úvahy povahu prodávaného zboží a pohodlí zákazníků při platbě, které 

může mít vliv na jejich spokojenost a loajalitu. 

 Závěrečné dvě otázky této kapitoly se zaměřovaly na nákup zboží na splátky a 

používání úvěrů k nákupu a respondenti měli na výběr ze dvou možností ano a ne. Úvěr ke 

svým nákupům využilo pouze 12, 4 % respondentů, zbytek oslovených domácností těchto 

služeb zatím nevyužila. Prodej na splátky byl u ostravských domácností o něco častěji 

využíván než úvěrování, když kladnou odpověď vybralo 21,0 % respondentů. Zbytek volil 

odpověď ne.  

 Ostravské domácnosti, které nejvíce využívají půjčky, řadíme do kategorie hrubého 

příjmu v rozmezí 10001 – 20000 Kč, kdy této formy využilo celkem 16,6 % z nich. Nákup na 

splátky byl v minulosti nejvíce využíván domácnostmi, ve kterých hrubý domácí příjem na 

osobu nepřesáhl 10000 Kč. Takto nakoupilo v minulosti 24,2 % těchto domácností. Výsledky 

Obr. 5.7 - Oblíbená forma placení 
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Počet dětí Vztah Počet let ve vztahu Hrubý příjem

Rozhodovatel 0,949 0,221 0,943 0,724

Realizator nakupu 0,903 0,001 0,065 0,546

Forma placení 0,435 0,001 0,052 0,006

Půjčky 0,033 0,361 0,008 0,002

Splátky 0,955 0,437 0,001 0,043

Kde nejčastěji potraviny 0,482 0,423 0,029 0,072

Kde nejčastěji čistící prostředky 0,392 0,339 0,071 0,213

Kde nejčastěj kosmetika 0,294 0,188 0,034 0,285

Rozhodování o výdajích na nákup a formě placení

Pearson Chi-Square

plynou z třídění druhého stupně, uskutečněného na základě příjmových skupin domácností, 

viz příloha č. 3, tabulka 12. 

Lze tedy tvrdit, že pokud ostravské domácnosti nemají v danou chvíli dostatek 

finančních prostředků k zakoupení daného zboží, volí téměř dvakrát častěji nákup na splátky, 

než zavazování se úvěrem či půjčkou u banky. Takto činí nejčastěji domácnosti s hrubým 

příjmem na osobu, který nepřesáhne 10000 Kč. 

Tabulka 5.4 opět nabízí shrnutí kapitoly pomocí Chi-Square testu. Nejčastěji zde 

vykazuje závislost identifikační otázka týkající se počtu let ve společném vztahu. Důležitým 

faktorem v tomto testu se také stal hrubý příjem na jednu osobu. Zeleně jsou opět zvýraněny 

vztahy, vykazující závislost 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Důvody k uskutečnění nákupu 

 Rozhodování domácností o tom, zda zvolí daný produkt, může být vázáno na mnoho 

faktorů, které je potřeba identifikovat a popsat. Tato kapitola nabízí seřazený přehled 

nejdůležitějších důvodů ostravských domácností pro volbu produktu. Analyzována byla také 

situace ohledně nákupu produktů v akci a vliv dětí na výběr produktů. Dále se tato kapitola 

zabývá vlivem masmédií na rozhodovací proces domácností. 

Stimuly vedoucí k nákupu produktů a využití daného maloobchodu byly popsány 

výše, avšak následující otázka s nimi úzce souvisí. Respondenti zde měli označit maximálně 

tři typy produktů, které nakupují nejčastěji. Jedná se především o to, čím se respondenti 

nechávají nejvíce ovlivnit resp. co má při výběru konkrétního produktu největší vliv na to, zda 

Tab. 5.4 - Chi-kvadrát závislostí proměnných druhé kapitoly 
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otevřenou, kde mohli vyjádřit jiný důvod pro svou činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejvíce lidé důvěřují vlastní zkušenosti. Tedy výrobkům, které již sami vyzkoušeli a 

jsou takzvaně ověřené minulým užíváním. Tuto položku označilo celkem 36,6 % oslovených 

domácností. Následují produkty v akci, které byly označeny celkem 22,4 % domácnostmi. 

V akci se rozumí všechny produkty zlevněné, nebo jinak zvýhodněné ke koupi. Doporučení 

rodiny (11,3 %) a známých (10,6 %) se téměř totožně promítlo do nákupního chování 

domácností a značkovým produktům důvěřuje 9,6 % oslovených. Nejméně se pak lidé 

nechávají ovlivnit doporučením prodavače, zejména z důvodu malé důvěry v jeho objektivní 

posouzení. Produkty, které vidí v reklamě, nakupuje pouze 4,1 % dotázaných domácností, 

avšak zde stojí za zvážení, do jaké míry si své ovlivnění reklamou lidé uvědomují a následně 

připouští, viz obr. 5.8. Lze konstatovat, že pokud je zákazník s koupí daného výrobku 

spokojen, koupí jej znovu a také může šířit pozitivní preference do svého okolí, které podle 

těchto výsledků mají rovněž nezanedbatelnou váhu. 

 Děti již byly zmíněny v předchozí analýze osoby, která fyzicky realizuje daný nákup. 

Nyní bude zkoumán vliv dětí na výběr obchodu a nákupu produktů, který uskutečňují jeho 

rodiče. Respondenti zde měli označit, zda má na tyto aspekty chování přímý vliv jejich dítě. 

Možnosti byly dohromady tři a to - ano, ne, a bezdětní (pro spolu žijící páry, nebo manžele 

Obr. 5.8 - Nejčastěji nakupované produkty v % 
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bez dětí). Výsledky označovaných variant nabízí obr. 5.9. Vliv dětí na výběr obchodu a 

nákupu produktů nepřipouští 45,9 % oslovených domácností. Odpověď „ano“ byla označena 

29,4 % domácnostmi a 24,6 % domácností výběrového souboru je bezdětných. 

Obr. 5.9 - Vliv dětí na výběr obchodu a nákupu produktů 

 

Po provedení třídění druhého stupně podle počtu dětí v jednotlivých domácnostech lze 

tvrdit, že čím více dětí v dané domácnosti je, tím větší vliv na výběr obchodu a nákupu 

produktů mají. Vliv dětí na tyto aspekty chování potvrdilo celkem 39,5 % oslovených 

domácností s jedním dítětem, následuje 48,7 % s dvěma dětmi, téměř totožně a to celkem 

47,4 % s třemi dětmi a dokonce 63,6 % domácností, kde jsou čtyři děti. Domácnosti s více 

než třemi dětmi však tvoří jen zanedbatelné procento výběrového souboru. Děti tedy mají 

téměř ve třetině ostravských domácností dostatečný vliv na výběr produktů. Znamená to, že 

pokud se maloobchodníkovi podaří ovlivnit dítě, je možné tak nepřímo působit i na nákupní a 

spotřební chování jeho rodičů 

 Touto problematikou se ještě blíže zabývá otázka číslo jedenáct. Zde respondenti 

vyjadřovali, zda má reklama v masmédiích, jako například televize, noviny, časopisy, rádio, 

internet apod., vliv na jejich spotřební a nákupní chování. Ovlivnitelnost těmito médii si 

naprosto připouští 17,8 % respondentů a 49,8 % respondentů označilo jako svou odpověď 

variantu „někdy“. Naopak odmítavý postoj zaujalo dohromady 32,4 % domácností, které 

tvrdí, že tento druh reklamy nemá na jejich nákupní chování žádný vliv, viz příloha č. 3, 

tabulka 13.  

 Předchozí analýza ukázala, že druhým nejčastějším důvodem k zakoupení daného 

produktu je akce, která se na něj vztahuje. Nyní bude toto tvrzení rozšířeno o frekvenci 

nákupů produktů v akci. Respondenti se v této otázce rozhodovali, jak často nakupují právě 

45,9 % 

29,4 % 

24,6 % 

ne 

ano 

bezdětní 
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tyto produkty. Jednalo se o uzavřenou otázku, kdy možnosti byly následující: vždy, často, 

někdy (občas) a nikdy.  

 Většina domácností přiznala, že produkty v akci nakupuje často a to celkem 51,5 % ze 

všech oslovených. Druhou nejčastější odpovědí bylo někdy (občas) a tuto variantu zvolilo 

38,8 % respondentů. Výběr produktů v akci při každém nákupu potvrdilo dohromady 8,5 % 

domácností. Vyskytly se zde také domácnosti, které tyto akce přímo odmítají a nikdy zboží 

v akci nenakupují. Jedná se však pouze o 1,3% vzorek, viz obr. 5.10.  

Obr. 5.10 - Nákup v akci 

 

 

 Třídění druhého stupně podle jednotlivých příjmových skupin překvapivě nepřineslo 

žádné výraznější rozdíly v nakupování zboží v akci. Je možné však tvrdit, že nejčastěji 

nakupují zboží v akci domácnosti s hrubým příjmem 10001 – 20000 Kč měsíčně a to celkem 

58 % z nich. Následuje nižší příjmová skupina 0 – 10000 Kč hrubého příjmu měsíčně, která 

často nakupuje produkty v akci v 54,7 % případů. Ostatní příjmové skupiny se pohybují 

v rozmezí 45 – 50 %. Z těchto výsledků je patrné, že díky akčnímu zboží je možné oslovit 

více než polovinu domácností. Bližší náhled na tuto problematiku nabízí příloha č. 3, tabulka 

14.  

 Další rozšíření této oblasti nabízí ještě dvanáctá otázka dotazníku, kdy se respondenti 

vyjadřovali k tomu, zda akce na zboží způsobí, že si koupí zboží které nezbytně nepotřebují, 

nebo jeho nákup neplánovali. Nejvíce domácností označilo, že někdy tyto nákupy uskutečňuje 

a to celkem 49,3 %. Kladnou možnost odpovědi, tedy že akce na zboží toto chování vyvolává, 

označilo 24,7 %. Naopak nikdy nekupují zboží v akci, pokud jej nepotřebuje nebo neplánuje, 

koupit celkem 26 % domácností. Ani v tomto případě nebyly pomocí třídění druhého stupně 

v závislosti na hrubém měsíčním příjmu žádné výrazné rozdíly v nákupním chování. 
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 Třetí kapitola analýzy nabízí také shrnutí pomocí Chi-kvadrát testu. Zde jsou největší 

závislosti pozorovány pod identifikační otázkou týkající se hrubého příjmu na jednu osobu 

v domácnosti. Další výsledky Chi-kvadrát testu otázek analyzovaných v této kapitole nabízí 

tab. 5.5. Zeleně jsou opět označeny hodnoty nižší než 0,05, vykazující závislost. 

Tab. 5.5 - Chi-kvadrát závislostí proměnných třetí kapitoly 

 

5.4 Nákup zboží přes internet 

Následující analýza se týká dotazníku, realizovaného prostřednictvím internetové 

stránky Vyplnto.cz. Bližší informace o složení výběrového souboru pro tento výzkum nabízí 

předcházející kapitola zabývající se výběrovými soubory obou dotazníků. 

 Tato kapitola shrnuje informace o tom, jaké zboží respondenti nejčastěji přes internet 

nakupují, jaké zboží již v minulosti přes internet zakoupili a důvody které je vedou 

k uskutečnění objednávky přes internet na místo kamenného obchodu. Provedeno bylo také 

třídění druhého stupně podle identifikačních otázek a obsaženo je zde porovnání s výzkumem 

Českého statistického úřadu uvedeného v teoretické části práce. 

V první otázce měli respondenti označit zboží, které nejčastěji nakupují přes internet 

(měli označit pouze jednu odpověď). Zboží, které respondenti označili jako nejčastěji 

nakupované přes internet, bylo oblečení, obuv a módní doplňky s 29,6 %. Téměř shodné 

procento respondentů (28,4 %) označilo jako nejčastěji nakupované zboží přes internet 

elektroniku, kam se řadí počítače, mobilní telefony, fotoaparáty a další zařízení. S velkým 

odstupem na třetím místě byla kosmetika, přístroje pro péči o tělo, zdravotnické prostředky 

s 13,1 %. Zbylé čtyři položky se umístili v tomto pořadí od nejčastěji označované. Sportovní 

potřeby (9,7 %), knihy, noviny a časopisy včetně elektronických forem těchto tiskovin 

(8,5 %), jiná odpověď (6,8 %) kam respondenti nejčastěji zahrnovali jízdenky na vlak, 

doplňky stravy, potřeby pro dítě jako pleny, kojeneckou výživu aj. Na posledním místě 

zůstaly hračky a stolní hry s 4,0 %, viz obr. 5.11. 

Počet dětí Vztah Počet let ve vztahu Hrubý příjem

Nejčastější produkty 0,245 0,059 0,126 0,335

Vliv dětí 0,024 0,001 0,001 0,004

Vliv reklamy 0,794 0,066 0,190 0,946

Produkty v akci 0,001 0,011 0,597 0,001

Vliv akcí 0,459 0,114 0,301 0,021

Důvody k uskutečnění nákupu

Pearson Chi-Square
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Obr. 5.11 - Nejčastěji nakupované zboží přes internet 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí kapitola teoretické části práce nabízí přehled nejvíce nakupovaného zboží v roce 

2012 v České republice přes internet. Nyní bude srovnána situace pro Českou republiku spolu 

s údaji pro Moravskoslezský kraj, které vyplynuly z autorova výzkumu.  

Podobnost byla shledána v nejčastěji nakupované položce a to oblečení, obuv a módní 

doplňky, kdy se celorepublikový výsledek neliší od výsledku pro Moravskoslezský kraj a 

v obou případech zaujímá první místo v četnosti nákupů. Stejně tak lze srovnat nákup černé 

elektroniky (fotoaparáty, mobily, přehrávače atp.), sportovních potřeb, kosmetických a 

zdravotních prostředků a pomůcek. Uvedené kategorie výrobků spolu se zmíněným 

oblečením, obuví a módními doplňky tvoří čtveřici nejvíce nakupovaných položek jak ve 

výzkumu Českého statistického úřadu, tak ve výzkumu autora. Rozdílnost lze nalézt 

v kategorii výrobků knihy, noviny a časopisy, kdy respondenti Moravskoslezského kraje 

nakupují tuto kategorii přes internet častěji, než uvádí celorepublikový průměr. V obou 

výzkumech obsadili totožně poslední místo výrobkové kategorie zahrnující internetový nákup 

hraček a stolních her. 

 Pořadí nejčastěji nakupovaného zboží se logicky příliš neliší od pořadí zboží, které 

v minulosti lidé přes internet zakoupili. Oproti předchozímu obr. 5.11 je ale v následujícím 

obr. 5.12 rozlišena černá a bílá elektronika a přidáno několik dalších položek pro lepší 

orientaci a možnost lepší analýzy podle třídění druhého stupně v závislosti na pohlaví a 

dalších identifikačních otázkách. 
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 Po použití třídění druhého stupně a rozdělení souboru podle pohlaví se potvrdilo, že 

ženy nakoupily v minulosti kosmetiku a zdravotnické prostředky častěji, než muži a to 

v poměru 67,3 % pro ženy a 22,2 % pro muže. S menším rozdílem ženy častěji nakupují také 

oblečení, obuv a módní doplňky a to 76,5 % z nich a procento mužů, kteří v minulosti 

zakoupili tuto výrobkovou kategorii je 54,3 %. Podobně dopadl také výše zmíněný výzkum, 

uskutečněný v roce 2012 Českým statistickým úřadem. Další výrazné generové rozdíly lze 

pozorovat u černé elektroniky (fotoaparáty, počítače, mobily), kterou častěji nakupují muži 

(75,3 %), než ženy (42,9 %). Podobně dopadla také bílá elektronika – muži 27,2 % a ženy 

16,3 %. Menší zkušenost s nákupem bílé elektroniky oproti černé je zřejmě kvůli její fyzické 

velikosti a potřebě zákazníka zjistit vice informací od prodejce. Lze tedy tvrdit, že ženy jsou 

častějším zákazníkem online obchodů zaměřených na módu, kosmetiku a zdravotnické 

potřeby a muži se orientují spíše na obchody s elektronikou. 

 Na základě dalšího třídění podle věkových kategorií respondentů lze tvrdit, že 

kosmetika, a přístroje pro péči o tělo, zdravotnické prostředky již někdy v minulosti zakoupili 

spíš respondenti ve věku 31 – 70 let. Také knihy a časopisy (včetně elektronických) 

v minulosti nakoupili spíš lidé starší věkové kategorie. Mladší lidé mají naopak větší 

zkušenost s nákupem sportovních potřeb, viz příloha č. 3, tabulka 15. 

Obr. 5.12 - Zboží v minulosti nakoupené na internetu v % 
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 Nyní byly sledovány důvody, které respondenty vedou k zakoupení zboží přes 

internet, místo využití klasického kamenného obchodu. Cenová citlivost je pro současného 

spotřebitele charakteristická a promítla se i v tomto výzkumu. V této otázce měli respondenti 

za úkol označit pět nejdůležitějších důvodů k objednání a zakoupení zboží přes internet. 

Největší důležitost v tomto ohledu přiřadili možnosti „levnější zboží, než v kamenných 

obchodech“ a to 71,5 % všech respondentů. Druhý nejdůležitější motiv je pohodlí při 

objednávání (70,4 %). Následujícím důvodem je nabídka širšího sortimentu v internetovém 

prostředí (62,6 %) a rychlost uskutečnění objednávky (54,2 %). Další pořadí viz obr. 5.13.  

Obr. 5.13 - Důvody pro využití internetu k nákupu zboží v % 

 

Ze třídění druhého stupně dle pohlaví vyplynulo, že pohodlí při objednávce, využití 

slevových portálů a rychlost uskutečnění objednávky preferují spíše ženy. Muži naopak 

častěji preferují objednání zboží ze zahraničních internetových obchodů a to, že při nákupu 

není nutný osobní styk s prodejcem. Viz příloha č. 3, tabulka 16. 

5.5  Preferované formy placení a nákup na splátky na internetu 

 Online nakupování s sebou také přináší možnost bezhotovostních online plateb a 

nákupu na splátky sjednaného na internetu. Právě touto problematikou se zabývá následující 

kapitola, kde byly objasněny preferované formy placení lidí v Moravskoslezském kraji a také 

jejich využívání splátkového prodeje. 
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39,7 % 

33,0 % 

22,9 % 

2,8 % 1,7 % 

převod z účtu 

dobírka 

platba kartou 

jiná odpověď 

Paypal 

 Nejpoužívanější forma úhrady zboží nakoupeného přes internet se stal převod z účtu. 

Tuto formu označilo jako preferovanou 39,7 % respondentů. Následuje dobírka 33 % a platba 

kartou 22,9 %. Jiná odpověď zahrnovala volné místo pro respondentovu odpověď. Nejčastěji 

zde uváděli osobní převzetí a platbu v prodejně. Poslední místo zaujala forma platby Paypal s 

1,7 % viz obr. 5.14. 

Obr. 5.14 - Preferové formy placení 

 

 

 

 

 

 

 Následně byly sledovány rozdíly preference jednotlivých forem úhrady v závislosti na 

věkové kategorii respondenta. Nejmarkantnější rozdíly byly pozorovány při formě placení 

kartou, kdy tuto odpověď označilo 31,5 % respondentů ve věku 18 – 30 let. Respondenti 

ostatních věkových skupin (31 – 50 a 51 – 70 let) označili tuto odpověď přibližně ve 13 % 

případů. Tyto dvě skupiny respondentů naopak více preferují platbu pomocí převodu peněz z 

účtu na účet a to přibližně 50 % z nich. Oproti tomu respondenti mladší věkové kategorie tuto 

formu preferují jen cca ve 27 % případů. Při rozdělení souboru podle pohlaví se jako jediný 

rozdílný bod jevila platba kartou, kterou preferují ženy častěji (26,5 %), než muži (18,5 %). 

Jiné výrazné genderové rozdíly nebyly pozorovány. Je možné tedy tvrdit, že mladší věková 

kategorie více preferuje modernější styl placení pomocí karty, zatímco lidé starší třiceti let 

preferují spíše konzervativnější styl placení pomoci převodu z účtu na účet. Viz příloha č. 3, 

tabulka 17. 

 Prodej na splátky je rovněž v této době fenoménem, který se rozmáhá i v oblasti 

elektronického nakupování přes internet. Jak zobrazuje obr. 5.15, více než jedna desetina 

respondentů již v minulosti nákup na splátky uskutečnila při nákupu zboží online. 
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Obr. 5.15 - Nákup na splátky přes internet 

Většina respondentů (88,1 %) však tuto formu 

pořizování zboží nepreferuje. Nejčastěji nákup 

na splátky využívali lidé, jejichž věk lze zařadit 

do kategorie 31 – 50 let a častěji jsou to muži. 

Většina respondentů, kteří v minulosti využili 

splátkového nákupu, se řadí do skupiny lidí, 

kteří jsou vzděláni středoškolsky, avšak bez 

maturity. Viz příloha č. 3, tabulka 18. 

Poslední tabulka závislostí pomocí Pearsonova Chi-Square testu nabízí data ze 

závěrečné kapitoly, která nějakou závislost vykazovala. Zde byly nejčastěji pozorovány 

závislosti u identifikační otázky týkající se věku respondenta. Další závislosti nabízí tab. 5.6, 

kde jsou opět zeleně vyznačeny hodnoty, vykazující známky závislosti. 

Tab. 5.6 - Chi-kvadrát závislostí proměnných čtvrté kapitoly 

 
Forma placení a nákup na splátky online 

 
Pearson Chi-square 

 
Pohlaví Věk Vzdělání Velikost obce 

Forma placení 0,246 0,042 0,068 0,03 

Nákup na splátky 0,001 0,014 0,654 0,47 
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6 Návrhy a doporučení 

Na základě informací, které výzkum nabídl, byly zpracovány návrhy a doporučení 

využitelné pro maloobchodníky, podnikající v různých segmentech zboží na území 

Moravskoslezského kraje, zejména pak města Ostravy a okolí. Kapitola nabídne obecné 

informace o nákupním a spotřebním chování domácností, žijících ve zmíněném regionu a 

další doporučení.  

6.1 Výběr maloobchodní jednotky 

  Domácnosti v tomto regionu nejčastěji využívají ke svému nákupu supermarket, 

hypermarket, nebo nejbližší obchod jako například samoobsluhu nebo večerku. Takto činí 

nejvíce domácnosti s hrubým příjmem na osobu do 20000 Kč. Umístění daného maloobchodu 

je pro tuto cílovou skupinu důležité. Proto je podstatné při zvažování o umístění 

maloobchodní jednotky brát v úvahu hustotu osídlení dané lokality, a také pracovní 

příležitosti, které nabízí. Členové jednotlivých domácností totiž využívají k nákupu často 

obchody při cestě do/z práce. Tyto maloobchodní jednotky jsou nejvyužívanější zejména díky 

sortimentu, který nabízí, protože většina domácností denně nakupuje potraviny a další 

produkty denní spotřeby. Naopak doručení zboží do domu a služby osobních prodejců 

využívá podstatně méně domácností, jelikož nabízený sortiment zboží je zde mnohem užší, 

než u předchozích formátů. Při porovnání všech sledovaných maloobchodních formátů lze 

tvrdit, že jejich využívání ostravskými domácnostmi se snižuje se zmenšující se šíří jejich 

nabízeného sortimentu. Jedinou výjimku tvoří online aukce, kde lze sice zakoupit široký 

sortiment zboží, avšak jejich využívání domácnostmi je nejnižší.  

Naopak nejméně využívanou formou nákupu ostravských domácností je doručení 

zboží přímo do domu například po telefonické nebo jiné objednávce. Málo využívaným je 

také osobní prodej, jako například Avon nebo Zepter. Vůbec nejméně tyto domácnosti 

využívají online aukce. Tyto služby obvykle zahrnují určité další skryté náklady (benzín při 

dovážce domů, služby osobního prodejce apod.), které se promítají do ceny prodávaného 

produktu a následně do rozhodování domácností o jeho zakoupení takového produktu. 

Doporučováno je v tomto regionu volit klasickou formu prodeje, jako například pultový či 

samoobslužný, kterou nabízí nejčastěji supermarkety a hypermarkety. 

 Důležitým faktorem, který ovlivňuje nákupní a spotřební chování domácností je cena 

produktů a akce, které se na ně vztahují. Příčinou je zřejmě situace se zaměstnaností v Ostravě 

a jejím okolí, která se meziročně opět zvýšila a na jedno pracovní místo zde připadá průměrně 
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22,5 uchazečů. Cenová citlivost domácností se tímto pochopitelně zvyšuje, i když je nemusí 

postihnout přímo ztrátou povolání. Trend nezaměstnanosti totiž šíří nejistotu budoucího 

příjmu a nutí domácnosti více šetřit peníze na budoucí nepředvídatelné události. Cenová 

politika slev a akcí se tedy jeví jako optimální a měla by být pro maloobchodníky v tomto 

regionu úspěšná.  

 6.2 Rozhodování o výdajích na nákup a formě placení 

 Teoretická část práce nabízí informace o jednotlivých spotřebních a nákupních rolích 

jednotlivců. Nejčastějším členem ostravských domácností, který rozhoduje o složení nákupu 

(myšleno konkrétní výrobkové složení nákupu) a výdajích na něj je manželka/partnerka, a to 

s relativně vysokým procentem v porovnání s manžely/partnery. Zároveň se žena 

v domácnosti také stala nejčastější osobou, která zmíněný nákup realizuje (fyzicky jde do 

obchodu a nakupuje). V této souvislosti byl zkoumán vliv povolání ženy na volbu 

maloobchodního formátu a frekvenci tohoto nákupu. Tuto analýzu nabízí kapitola 5.1. 

Jednotlivým maloobchodům je zde přiřazeno procento žen s určitým povoláním, které je 

využívají. Na základě těchto výsledků lze doporučit marketingovým oddělením jednotlivých 

maloobchodů zaměřit své kampaně na ženy, vykonávající konkrétní druh povolání. Takto 

vytvořená kampaň bude vhodně cílená především díky své orientaci na člena domácnosti, 

který má na nákupní a spotřební chování domácnosti skutečně největší vliv. Tématem 

kampaně by mohlo být například vyobrazení žen různých profesí se zbožím, které nejčastěji 

nakupují a podnítit tak opakovaný nákup, nebo se zaměřit naopak na zboží, které nenakupují 

se snahou vysvětlit, proč je vhodné své nákupní chování občas měnit. Vždy je třeba brát 

v úvahu životní styl spojený se zaměstnáním a příjmovou kategorii cílové skupiny.  

 I přesto, že v nejvíce domácnostech rozhoduje o složení nákupu žena, a také tento 

nákup nejčastěji realizuje, najde se v Ostravě mnoho domácností, ve kterých uskutečňují 

nákup manželé/partneři dohromady. Právě z tohoto důvodu byl zkoumán vliv délky vztahu 

obou partnerů, který lze marketingově také efektivně využít. Například propagovat a nabízet 

zboží, které ženy nenakupují, pokud jdou do obchodu samotné bez muže jako například 

větší balení výrobků, zboží pro technickou údržbu domácnosti (nářadí, elektronika, atp.). 

Dohromady často nakupují páry, které společnou domácnost sdílí 0 – 10 let, tedy lidé mladší, 

často s malým dítětem a podobně. Dítě může ovlivnit impulzivní nákup svých rodičů spolu 

s vhodnou kombinací marketingových nástrojů v prodejně a merchandisingu. Snaha o 

oslovení dítěte například pomoci balení výrobku, jehož součástí je hračka, nebo na obalu či 
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POP materiálech je vyobrazena populární postava, může ovlivnit nákupní chování jeho rodičů 

přímo v místě prodeje. Společně však nejčastěji nakupují páry, žijící v jedné domácnosti 41 – 

50 let, tedy lidé v důchodovém věku. Tyto páry, budou častěji spadat do kategorie s nižším 

příjmem, zejména proto, že jejich věk již přesáhl produktivní hranici. Jedná se hlavně o 

důchodce, kteří vykazují velké známky cenové citlivosti a konzervativního rozhodování. 

Takto vyselektované páry lze oslovit zbožím s dlouholetou tradicí, zbožím ve slevě a 

podobně. Forma marketingové komunikace by měla také nabízet přidanou hodnotu k nákupu 

těchto dvou zmíněných skupin domácností. Současným trendem jsou například katalogy 

s recepty na různé pokrmy a následně suroviny na jejich výrobu nabízet v prodejně a akci. 

Tento způsob se zdá být efektivní také díky častým preferencím zboží v akci u ostravských 

domácností. Využít v této souvislosti lze právě různorodost zájmů členů domácností podle 

různé délky jejich společného soužití.  

 Právě zmíněné potraviny a další dvě kategorie výrobků (čisticí prostředky a 

kosmetika) byly zkoumány v souvislosti s nákupním chováním domácností. Tato analýza si 

kladla za úkol zjistit, v jakých obchodech domácnosti nejčastěji nakupují tyto výrobkové 

kategorie. Získané informace mohou pomoci maloobchodníkům při úpravě výrobkového 

portfolia. Zajímavá srovnání byla zjištěna především mezi supermarketem a hypermarketem. 

Tyto dva maloobchodní formáty se liší zejména svou prodejní plochou, rozsahem sortimentu 

a přidanými službami pro zákazníka. Srovnání ukázalo, že domácnosti preferují při nákupu 

potravin spíše supermarkety a nákup kosmetiky uskutečňují častěji v hypermarketech. 

V kategorii potravin byl mezi těmito formáty největší rozdíl. Supermarkety zde dominují 

zejména z důvodu jejich lepšího umístění (blíže k bydlišti respondenta), jelikož se díky své 

rozloze často umisťují přímo na sídlišti. Pro zefektivnění prodeje této výrobkové kategorie 

v prostředí hypermarketu by bylo vhodné, zavádět kvalitní privátní značky potravin, ze 

zdravých surovin vyráběných v souladu s životním prostředím a ekologickým zemědělstvím. 

Právě toto by mohla být přidaná hodnota pro zákazníka, který by pro takovéto produkty byl 

ochoten do hypermarketu cestovat. Pokud se jedná o maloobchod v regionu, ve kterém je 

velká míra nezaměstnanosti, neznamená to, že je nutné se zaměřovat pouze na domácnosti 

nižší příjmové skupiny a přehlížet domácnosti jiné, které jsou ochotny do zdravého jídla 

investovat své finanční prostředky. 

Kosmetika je v dnešní době velmi rozmanitá a nabízí zákazníkovi širokou škálu druhů 

přípravků. Hypermarkety si mohou díky své prodejní ploše dovolit nabízet větší množství 

těchto produktů a zákazníkovi tak poskytnout dostatečně široký sortiment pro výběr 
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kosmetiky přesně dle jeho požadavků. To je pravděpodobně důvod výše zmíněného 

nákupního chování. Supermarkety by tomuto mohly konkurovat například prodejem 

netradičních značek kosmetiky, které nejsou dostupné v hypermarketech. Propagace 

uskutečňovaná vhodnými POP materiály, či vzorky kosmetiky (sampling) přímo na nákupní 

ploše supermarketu, by měla při zavádění těchto značek pomoci supermarketům ke zvýšení 

prodeje a známosti těchto druhů výrobků. 

Další podstatnou charakteristikou je forma placení domácností za jejich nákup. 

Relativně vyrovnaný poměr obliby využívání platební karty a hotovosti svědčí o tom, že ve 

sledovaném regionu není podstatné pro maloobchodníka zabývat se, zda umožní zákazníkovi 

platbu kartou, či nikoli. Důležité je vzít do úvahy vlastnosti prodávaného zboží a pohodlí 

zákazníků při platbě, které může mít vliv na jejich spokojenost a loajalitu. Moderním trendem 

je nyní bezkontaktní platba pomocí platební karty. Umožnění tohoto způsobu placení 

zvýší pohodlí zákazníků při placení svých položek, a urychlí proces nákupu zboží. V rámci 

platby za zboží je nutné také zmínit nákup na splátky a úvěrování. Ostravské domácnosti 

téměř o polovinu častěji využívají právě nákup na splátky při nákupu v kamenných 

obchodech. Poskytnutí této služby zákazníkům může oslovit zejména domácnosti, které 

nemají možnost okamžité úhrady celé částky. Jedná se nejčastěji o domácnosti, jejichž hrubý 

příjem na osobu nepřesáhne 10000 Kč. 

6.3 Důvody k uskutečnění nákupu 

Nejdůležitějším stimulem k uskutečnění nákupu konkrétního výrobku je předchozí 

pozitivní zkušenost. Navrhováno je tedy podpořit opakované nákupy domácností formou 

věrnostních programů, které pomohou zákazníka udržet a zvýšit frekvenci jeho nákupů. 

Tyto programy by bylo vhodné aplikovat zejména na produkty, ke kterým nechová zákazník 

velkou loajalitu. Dalším důvodem pro nákup zboží ostravskými domácnostmi jsou akce. 

Pokud si zákazník všimne akce přímo v prodejně, může být tímto podpořen jeho impulzivní 

nákup. Mnoho ostravských domácností někdy kupuje zboží, které původně neměli v plánu 

koupit jen z důvodu akce. Proto je důležité akce řádně označit a viditelně umístit. Vhodnou 

formou ve větších obchodech je například hlášení o akčních nabídkách veřejným rozhlasem 

apod. Toto doporučení je ještě potvrzeno ovlivnitelností rodičů dětmi při výběru a nákupu 

produktů. Na akce lze také upozorňovat mimo prodejnu. Jednou z forem může být 

například šíření letáků informujících o akci. Důležité je včas domácnosti informovat o 

nadcházející akci se všemi náležitostmi (časový horizont akce, podmínky, atp.) a dohlédnout 
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na to, aby se opravdu dostal leták do schránek cílové skupiny domácností. Ačkoli 

ovlivnitelnost masmédii si mnoho domácností nepřipouští, je vhodné využívat všech možných 

komunikačních prostředků, avšak stále dbát na efektivní cílení informace o akčním zboží, aby 

se nejednalo pouze plýtvání finančními prostředky. 

6.4 Nakupování přes internet 

Nejvíce nakupované zboží přes internet v Moravskoslezském kraji je oblečení, obuv a 

módní doplňky, elektronika, a kosmetika. Obchodníci, zaměřující se na tento sortiment 

v rámci kamenných obchodů, by měli uvažovat o rozšíření své působnosti i na internet. 

Pohodlí při nákupu přes internet se stalo druhým nejvýznamnějším důvodem k volbě online 

nákupu. Tímto způsobem by tedy mělo být dosaženo výraznější známosti daného obchodu, 

vyšších tržeb a modernizace služeb pro zákazníka. Při prodeji sportovních potřeb je 

doporučováno orientovat marketingové nástroje na segment mladých lidí do třiceti let. 

Kosmetiku, přístroje pro péči o tělo a zdravotnické prostředky přes internet nakupují spíše 

lidé starší a zejména se pak jedná o ženy. Stejně jako knihy a časopisy. Naopak elektroniku 

nakupují online častěji muži a to jak černou (fotoaparáty, mobilní telefony, atd.), tak bílou 

(lednice, pračka, atd.). Propagace e-shopu zaměřeného na zboží, jehož prodej vykazuje velké 

genderové rozdíly, by mohla probíhat například na stránkách s mužskou/ženskou tématiku, v 

závislosti na povaze zboží. Online propagace e-shopů by měla být realizována například 

formou bannerů, které přímo odkazují na domovskou stránku daného obchodu. Takto bude 

zákazník okamžitě přesměrován do prostředí, kde lze uskutečnit objednávku požadovaného 

zboží. Současným fenoménem je využívání slevových portálů. Při umisťování svého zboží na 

slevový portál je třeba vzít v úvahu, že zde nakupují nejčastěji ženy, a proto volit zejména 

zboží, které preferuje tato skupina zákazníků, viz výše.  

Také v internetovém prostředí byly zkoumány preference placení. V této souvislosti je 

doporučeno nabízet širokou škálu platebních možností, jelikož byly jednotlivé formy 

úhrady zboží relativně vyrovnané. Nejvíce oblíbenou je převod z účtu na účet a dobírka. Proto 

je důležité na internetu nabízet zákazníkovi zejména tyto formy placení. Dobírku preferují 

spíš lidé starší. Pravděpodobně se jedná o zvyklostní chování, které pramení v nejistotě platby 

před doručením zboží. Mladí lidé preferují spíše platbu kartou. V rámci internetového prodeje 

je také preferovaný splátkový prodej, zejména u zboží finančně náročnějšího. Pro oslovení 

lidí, kteří nemají v danou chvíli dost finančních prostředků, je dobré poskytnout i tuto 

možnost a nabídnout tak zákazníkovi nákup za relativně výhodných podmínek.  
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7 Závěr 

Práce byla zaměřena na analýzu nákupního a spotřebního chování domácností 

v Ostravě, rozšířená o analýzu nákupního chování obyvatel Moravskoslezského kraje 

v internetovém prostředí. V teoretické části byly shrnuty důležité informace ohledně 

nákupních rolí a rozhodovacího procesu jednotlivce. Popsány jsou zde faktory ovlivňující 

nákupní chování a provedena byla také segmentace trhu se spotřebním zbožím a vysvětlena 

další problematika související s výzkumem. 

Třetí kapitola nabídla charakteristiku významných ukazatelů České republiky jako 

například věkovou strukturu, složení domácnosti podle počtu jejich členů, rodinného stavu 

jednotlivých partnerů a další. Tato část práce také obsahuje sekundární analýzu vývoje 

ukazatelů, které věcně souvisí s obsahem práce. Jednalo se o analýzu makroprostředí v České 

republice. Následovala analýza historického vývoje maloobchodu na našem území, struktura 

tržeb uskutečněných přes internet a popis demografické situace města Ostravy, včetně vývoje 

nezaměstnanosti v posledních letech, která má nezanedbatelný vliv na nákupní a spotřební 

chování domácností. 

V metodické části je popsán problém, cíl výzkumu a metody k jeho dosažení včetně 

druhu výzkumu a podobně. Následuje realizační část, která byla zaměřena na způsob úpravy 

dat a realizaci jejich sběru. Poté byly podrobně popsány základní a výběrové soubory 

papírového i elektronického dotazníku podle identifikačních otázek, které tyto dotazníky 

obsahovaly. Podle popsaných metod následovala realizace jednotlivých fází výzkumu. 

Nejprve byla datová matice vytvořena a zkontrolována v programu Microsoft Excel, 

kde byly následně na základě výstupů ze statistického softwaru SPSS vytvořeny i příslušné 

grafy doplňující výzkum. Analýza zahrnovala třídění prvního a druhého stupně. Použity byly 

také některé pokročilé nástroje, které tento software nabízí, jako například T-test nebo Chi-

kvadrát test. Každý výstup z výzkumu byl důkladně okomentován a případně byla umístěna 

tabulka s přesnějšími informacemi do příloh. Oba dotazníky tak splnily svou funkci, podařilo 

se naplnit cíl práce a vytvořit obraz nákupního a spotřebního chování domácností. 

Pro praktické využití výzkumu obsahuje šestá kapitola práce doporučení a návrhy, 

které byly sepsány na základě výsledků, které výzkum přinesl. Tato doporučení jsou 

uplatnitelné především pro maloobchodníky na území Moravskoslezského kraje. Jednalo se o 

návrhy, které by měly pomoci při zvyšování spokojenosti a loajality jednotlivých skupin 
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zákazníků formou vhodného užívání složek marketingového mixu a dalších nástrojů. 

Prostřednictvím toho následně generovat vyšší tržby a zisk. Tato doporučení byla seřazena do 

kapitol odpovídajícím jednotlivým kapitolám analytické části práce. 
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Příloha č. 2 – Elektronický dotazník 

Dobrý den, 

Mé jméno je Koutný Vojtěch a tento dotazník slouží pro účely mé diplomové práce. Je 

zcela anonymní. Děkuji, že jste si našli čas pro jeho vyplnění. Je zaměřen na analýzu 

nakupování zboží přes internet. Smyslem je zhodnotit a porovnat nákupní chování obyvatel. 

V závorce za každou otázkou je počet odpovědí, které je možno z nabídky vybrat. Dotazník 

Vám nezabere více než 5 minut. 
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Příloha č. 3 – Tabulky 

Tab. 1 - Počet let ve vztahu 

 

počet let v současném vztahu 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 - 10 117 11,1 11,8 14,3 

11 - 20 235 22,2 23,6 37,9 

21 - 30 322 30,4 32,4 70,3 

31 - 40 122 11,5 12,3 82,6 

41 - 50 121 11,4 12,2 94,8 

50 a více 51 4,8 5,1 99,9 

15 1 ,1 ,1 100,0 

Total 994 94,0 100,0  

Missing System 64 6,0   

Total 1058 100,0   

 
Tab. 2 – Povolání muže 

Muž 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 22 2,1 2,1 2,1 

důchodce 164 15,5 15,5 17,6 

jinak 7 ,7 ,7 18,3 

na mateřské 1 ,1 ,1 18,4 

nezaměstnaný 16 1,5 1,5 19,9 

podnikatel, OSVČ 178 16,8 16,8 36,7 

student 20 1,9 1,9 38,6 

zaměstnanec 496 46,9 46,9 85,5 

zaměstnanec v řídící pozici 153 14,5 14,5 100,0 

Total 1057 100,0 100,0  
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Tab. 3 - Povolání ženy 

Žena 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 19 1,8 1,8 1,8 

důchodkyně 148 14,0 14,0 15,8 

jinak 11 1,0 1,0 16,8 

na mateřské 93 8,8 8,8 25,6 

nezaměstnaná 52 4,9 4,9 30,6 

podnikatelka, OSVČ 60 5,7 5,7 36,2 

studentka 64 6,1 6,1 42,3 

zaměstnanec 553 52,3 52,3 94,6 

zaměstnanec v řídící pozici 57 5,4 5,4 100,0 

Total 1057 100,0 100,0  

 
Tab. 4 - Počet dětí v domácnosti 

Počet dětí v domácnosti 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 358 11,3 38,0 38,0 

1 262 8,3 27,8 65,8 

2 271 8,5 28,8 94,6 

3 39 1,2 4,1 98,7 

4 11 ,3 1,2 99,9 

5 1 ,0 ,1 100,0 

Total 942 29,7 100,0  

Missing System 2229 70,3   

Total 3171 100,0   

 
Tab.  5 - Vzdělání 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Střední bez maturity 11 6,1 6,1 6,1 

Střední s maturitou 70 39,1 39,1 45,3 

Vysokoškolské 94 52,5 52,5 97,8 

Základní 4 2,2 2,2 100,0 

Total 179 100,0 100,0  
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Tab. 6. - Věk 

Vaše věková kategorie 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-30 92 51,4 51,4 51,4 

31-50 46 25,7 25,7 77,1 

51-70 37 20,7 20,7 97,8 

Méně než 18 4 2,2 2,2 100,0 

Total 179 100,0 100,0  

 

 
Tab. 7 - Pohlaví 

 

Vaše pohlaví 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Muž 81 45,3 45,3 45,3 

Žena 98 54,7 54,7 100,0 

Total 179 100,0 100,0  
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Tab. 8 - Vztah příjmu a hodnocení maloobchodu 
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Tab. 9 - Frekvence nákupů žen podle jejich povolání 
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Tab. 10 - Vliv délky vztahu na roli rozhodovatele a realizátora nákupu 

 
Tab. 11 – Vliv hrubého příjmu na oblíbený způsob platby 

 průměrný měsíční příjem 

0 - 10000 10001 - 20000 20001 - 30000 30001 - 40000 40000 a více 

Column N % Column N % Column N % Column N % Column N % 

 
hotovost 65,2% 49,8% 43,2% 42,3% 33,3% 

platební karta 34,8% 50,2% 56,8% 57,7% 66,7% 

 
Tab. 12 - Vliv hrubého příjmu na užívání půjček a splátek 

 průměrný měsíční příjem 

0 - 10000 10001 - 20000 20001 - 30000 30001 - 40000 40000 a více 

Column N % Column N % Column N % Column N % Column N % 

pujcky 
ano 11,4% 16,6% 11,8% 11,5% 11,1% 

ne 88,6% 83,4% 88,2% 88,5% 88,9% 

splatky 
ano 24,2% 23,8% 23,4% 7,7% 22,2% 

ne 75,8% 76,2% 76,6% 92,3% 77,8% 

 
 

 

 

 

 

 

 počet let v současném vztahu 

0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 50 a více 

Column N 

% 

Column N 

% 

Column N 

% 

Column N 

% 

Column N 

% 

Column N 

% 

rozhodovatel 

manžel 23,9% 20,4% 21,2% 19,3% 23,7% 17,6% 

manželka 75,2% 79,1% 78,5% 79,8% 75,4% 80,4% 

jiná osoba 0,9% 0,4% 0,3% 0,8% 0,9% 2,0% 

realizator 

manžel 12,1% 10,3% 11,9% 21,0% 15,4% 19,6% 

manželka 50,0% 57,3% 60,7% 50,4% 44,4% 60,8% 

děti 0,0% 0,4% 0,9% 0,0% 0,9% 2,0% 

dohromady 28,4% 20,7% 20,1% 21,8% 31,6% 13,7% 

různě, těžko určit 9,5% 11,2% 6,3% 6,7% 7,7% 3,9% 
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Tab. 13 - Vliv reklamy v masmediích 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ano 182 17,2 17,8 17,8 

ne 332 31,4 32,4 50,2 

někdy 510 48,2 49,8 100,0 

Total 1024 96,9 100,0  

Missing  33 3,1   

Total 1057 100,0   

 
Tab. 14 - Vztah příjmu a zboží v akci 
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Tab. 15 - vztah věku respondenta a nákupu sportovních potřeb 

 

Vaše věková kategorie: Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

18-30 Valid 

 55 59,8 59,8 59,8 

Sportovní potřeby 37 40,2 40,2 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

31-50 Valid 

 21 45,7 45,7 45,7 

Sportovní potřeby 25 54,3 54,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

51-70 Valid 

 17 45,9 45,9 45,9 

Sportovní potřeby 20 54,1 54,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Méně než 18 Valid 

 1 25,0 25,0 25,0 

Sportovní potřeby 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

 

 
Tab. 16 - Vztah pohlaví a využívání slevových portálů a zahraničních obchodů 

 Vaše pohlaví: 

Muž Žena 

Column N % Column N % 

 Možnost využití slevových portálů 28,4% 38,8% 

 Možnost objednání zboží ze zahraničních internetových obchodů 39,5% 28,6% 

 

 
Tab. 17 - Vztah pohlaví a věku k oblíbené formě placení online 

 Vaše pohlaví: Vaše věková kategorie: 

Muž Žena 18-30 31-50 51-70 Méně než 18 

Column N % Column N % Column N % Column N % Column N % Column N % 

 

Dobírka 34,6% 31,6% 33,7% 34,8% 32,4% 0,0% 

Platba kartou 18,5% 26,5% 31,5% 13,0% 13,5% 25,0% 

Převod z účtu 39,5% 39,8% 27,2% 52,2% 51,4% 75,0% 
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Tab. 18. - Vztah využívání splátek na internetu a věku 

 

Vaše věková kategorie: Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

18-30 Valid 

 2 2,2 2,2 2,2 

Ano 3 3,3 3,3 5,4 

Ne 87 94,6 94,6 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

31-50 Valid 

Ano 10 21,7 21,7 21,7 

Ne 36 78,3 78,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

51-70 Valid 

 1 2,7 2,7 2,7 

Ano 8 21,6 21,6 24,3 

Ne 28 75,7 75,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Méně než 18 Valid Ne 4 100,0 100,0 100,0 

 

 


