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1 Úvod 

 Všade navôkol človeka sa nachádza množstvo značiek., či už sú to značky 

spotrebných produktov, oblečenia, elektroniky alebo iných vecí, ktoré každodenne 

spotrebiteľa obklopujú. 

 Pre každú značku je potrebné, aby bola úspešná a získala si množstvo spotrebiteľov, 

ktorí budú túto značka pozitívne vnímať, budú s ňou spokojní a podávať o nej kladné 

referencie okoliu. 

 Vybudovať úspešnú a známu značku je však nesmierne ťažké, preto manažment 

značky musí vynakladať každodenné úsilie spojené s budovaním značky, jej propagáciou, 

sledovaním trhu a prispôsobovaním sa požiadavkám spotrebiteľov. Výsledkom úsilia bude 

spokojnosť zákazníkov a ich pozitívne vnímanie značky. 

 Značka je akýsi signál, ktorý dáva výrobca spotrebiteľovi, avšak z dlhodobého 

hľadiska sa môže značka stať pre spotrebiteľa lovemark, tzn. značka, ktorú má konzument vo 

svojom srdci, je jej verný až za hranice racionálneho dôvodu. Na každom trhu možno nájsť 

niekoľko lovemarks, rovnako aj na trhu radlerových nápojov, na ktorý je zameraná táto 

diplomová práca. 

 Trend v spotrebe piva na Slovensku má dlhodobo klesajúci charakter. Priemerná ročná 

spotreba piva na osobu bola v roku 2012 na úrovni 78,2 litrov, čo je v porovnaní napríklad 

s Českou republikou, kde bola priemerná ročná spotreba piva na osobu v tom istom roku na 

úrovni 150 litrov, skoro o polovicu menej. Preto bolo potrebné priniesť na pivný trh niečo 

nové. Podľa mnohých mediálnych správ sa to pivám radlerového typu nepochybne podarilo. 

Radler  je ovocné či ochutené pivo namiešané z limonády a piva, s nízkym obsahom alkoholu. 

Je fenomén posledných dvoch rokoch, neodmysliteľnou súčasťou letných horúcich dní. Dnes 

už je podávané vo formách ako čapované, v plechovke, či vo fľaši, v rôznych množstvách. 

Slovenský trh v súčasnosti ponúka množstvo značiek radlerových nápojov – Corgoň Radler, 

Smädný Mních Radler, Staroprameň Cool, Steiger Radler, Urpiner Radler či iné. 

 Významná spoločnosť Heineken Slovensko a.s. vyrába jeden z radlerov, a to pod 

značkou Bažant Radler. Spotrebitelia majú z tejto značky na výber citrónovú či grapefruitovú 

príchuť, prvá spomínaná je dostupná aj v nealko verzii. Názov značky radlera je odvodený od 

značky Zlatý Bažant, z ktorého je Bažant Radler namiešaný. 

Cieľom tejto diplomovej práce je zistiť, aký majú spotrebitelia vzťah ku značke 

radlerového nápoja Bažant Radler, ako značku vnímajú, či sa vytvorila medzi touto značkou 
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a jej zákazníkmi určitá emocionálna väzba, či dokonca túto značku vnímajú ako lovemarks, 

teda značku, ktorú spotrebitelia milujú, bez akéhokoľvek racionálneho vysvetlenia. 

Ďalším cieľom práce je vyzistiť, aké majú spotrebitelia kritéria pri výbere radlerového 

nápoja,  ako spotrebitelia poznajú samotnú značku Bažant Radler či ostatné konkurenčné 

značky, ktoré ponúka slovenský trh, ktoré zo značiek radlerových nápojov spotrebitelia 

konzumujú či preferujú a aké sú spotrebné zvyklosti zákazníkov u značky Bažant Radler. 

Výstupom práce budú návrhy a odporúčania pre ďalšie budovanie značky Bažant 

Radler. 
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2 Teoretické východiská managementu značky 

 So slovom značka sa stretávame nepochybne každý deň  a spájame si ho s významovo 

veľmi odlišnými pojmami. Príkladom môže byť dopravná značka, chemická značka, 

matematická značka, ekonomická značka apod. Značka je veľmi dôležitá aj v marketingovom 

zmysle a pre firmu predstavuje významný konkurenčný nástoj. Vďaka silne vybudovanej 

značke môže firma dosiahnuť lepšie postavenie a rovnako aj lepšie výsledky. 

2.1 Definícia značky 

 Pôvod slova značka, „brand“, pochádza zo staronórského slova „brandr“, ktoré 

v preklade znamená vypáliť, súvisí to s označovaním dobytka a iných zvierat v stáde k ich 

identifikovaniu. (Keller, 2007) 

 Americká marketingová asociácia uvádza definíciu značky nasledovne: „Značka je 

meno, termín, označenie, symbol či design alebo kombinácia týchto pojmov, ktorá slúži 

k identifikovaniu výrobkov a služby jedného či viacerých predávajúcich a k ich odlíšeniu 

v konkurencii trhu.“ (Keller, 2007, str.33) 

 Podľa Kellera (2007) je značka produkt, ktorý pridáva ďalšie dimenzie, určené 

k odlíšeniu sa od ostatných produktov určených k uspokojeniu rovnakej potreby. 

Značku definuje aj Vysekalová (2009), ktorá tvrdí, že značka je zložená z dvoch 

prvkov. Prvým prvkom je symbolizmus značky, ktorý zahŕňa logo, meno, štýl nápisu a farbu. 

Význam značky je druhým prvkom, čo predstavuje spôsob, akým značku chápu spotrebitelia 

v zmysle ich racionálnych a emocionálnych výhod. 

Podľa Vávrové a Tomka (2001) sa značkou rozumie označenie výrobku alebo služby, 

ktorá slúži k odlíšeniu produktu od konkurencie. 

Healey (2008) tvrdí, že značka je znak, metafora, ktorá pôsobí ako nepísaná zmluva 

medzi zákazníkom a výrobcom, predávajúcim a kupujúcim, účinkujúcim a divákom, 

prostredím a tými, kto ho obýva, udalosťami a tými, ktorí ich prežívajú. 

Pohľad na značku prináša aj Paul Smith (2000), ktorý prirovnáva značku k aure 

názorov a očakávaní, ktorá sa vinie okolo určitého produktu či služby, čím ju činní osobitnou 

a relevantnou. Ďalej sa domnieva, že značka je z psychologického hľadiska veľmi silným 

prvkom. 
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2.2 Funkcie a prospešností značky 

 Značka plní množstvo funkcií, ktoré sú dôležité ako pre spotrebiteľa, tak pre výrobcu. 

Tieto funkcie sa dopĺňajú a ovplyvňujú, čo spôsobuje, že sa ich účinok násobí a úspešnosť 

danej značky sa zlepšuje. Medzi základné funkcie značky patria (Tomek a Vávrová, 2001; 

Velčovská a Marhounová, 2005): 

 Funkcia identifikačná – rozpoznanie produktu na základe špecifických charakteristík 

od konkurencie, 

 funkcia ochranná – chráni typické rysy produktu pred rôznymi napodobeninami, 

 funkcia propagačná – jej cieľom je pritiahnuť pozornosť zákazníka, môže slúžiť ako 

spojovací prvok jednotlivých produktov danej firmy alebo taktiež ako zjednocujúci 

prvok propagácie či komunikácie, 

 funkcia diverzifikačná – umožňuje výrobcovi pracovať so značkou a rozdeliť si 

svoje produkty a produktové rady z hľadiska segmentácie trhu a cieľových skupín 

a zamerať sa na svojich zákazníkov, 

 funkcia nositeľa hodnoty – značka je pre firmu aktívom, pokiaľ má vysokú hodnotu, 

môže spotrebiteľovi navýšiť cenu produktu, čím sa stane prestížnejším. Samotná 

značka buduje firemnú image, 

 funkcia nositeľa tradície, záruky a kvality produktu – značka podporuje dôveru 

k produktu a k samotnému podniku. Je symbolom kvality, 

 funkcia tvorcu image spotrebiteľa – vytvára a potvrdzuje image spotrebiteľa, 

 funkcia reprezentanta životného štýlu, 

 funkcia úspory času - šetrí čas a to tým, že skracuje rozhodovací proces spotrebiteľa 

Prospešností značky 

 V prípade, že si značka plní svoje funkcie, pre spotrebiteľa prináša radu prospešností. 

Podľa European Brand Association, konkurenčné prostredie a inovácie predstavujú zdroje 

prospešností značky. Pri ich využívaní ponúka značka spotrebiteľom jedinečnú kombináciu 

týchto prospešností (AIM, 2013; Velčovská a Marhounová, 2005): 

 Hodnotu, ktorá vyplýva z vyššej kvality dostupnej za výhodnú cenu, 

 výber z množstva ponuky značiek, 

 výhodnosti, a to vďaka ľahkému rozpoznaniu značky a jej dobrej dostupnosti, 
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 istotu, ktorá vyplýva zo spoľahlivosti a dôvery k značke, 

 relevantnosť k spotrebiteľovým potrebám, ktorú má značka na základe vzniku z 

výskumu a inovácií, 

 spokojnosť spotrebiteľa – po dostavení všetkých hore uvedených prospešností, 

spotrebiteľovi prináša značka pocit spokojnosti, niekedy môže dôjsť až k identifikácií 

spotrebiteľa so značkou. 

2.3 Typológia značiek 

 Značky podľa Velčovské a Marhounové (2005) je možné klasifikovať nasledovne: 

Podľa počtu objektov zastrešených danou značkou: 

 Značky dáždnikové – všetky produkty jedného výrobcu, skupiny produktov alebo 

produktovej rady. Výrobcovia v prípade tejto značky šetria náklady pri zavadzaní 

nových produktov na trh, 

 značky individuálne – využívajú sa pre jeden produkt v rámci jednej kategórie 

a produkt odlišuje od ďalších výrobkov firmy, či konkurencie, 

 značky kombinované – skladajú sa z dáždnikovej, aj individuálnej značky. 

Značky možno rozlíšiť aj podľa geografického rozšírenia, a to na značky lokálne, 

regionálne, národné a nadnárodné. Z hľadiska vlastníka značky hovoríme o značke výrobcu, 

značke obchodníka alebo značke inštitúcií. Podľa typu spracovania značky, delíme značky na 

slovné (len meno značky), obrazové (logo), priestorové (trojrozmerné spracovanie značky) a 

kombinované (spojením slovnej a obrazovej značky, poprípade priestorovej). 

Bárta (2009) člení značky aj z hľadiska ich prevedenia, a to na značky obrazové, 

slovné, číslicové, zložené z písmen alebo kombinované. 

Tomek a Vávrová (2001) delia značky na: 

 Výrobné značky – meno, označenie, odznak, design a ich kombinácia, slúžia 

k odlíšeniu od konkurencie a identifikovaniu výrobku, 

 obchodné značky – označenie distribútora, 

 druhové značky – pomenovanie výrobku len pre lepšiu orientáciu, výrobca aj obchod 

sú anonymní. 
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2.4 Atribúty značky 

 Ako atribúty značky sú chápané javy senzorického charakteru, ktoré slúžia 

k identifikácií a rozlíšeniu značky, ich zmyslom je ovplyvnenie spotrebiteľa, a to v rovine 

emocionálnej a racionálnej. (Velčovská a Marhounová, 2005) 

Atribúty značky je možné rozdeliť na (Velčovská a Marhounová, 2005): 

 Základné, 

 Doplnkové, 

 Nadstavbové. 

Základné atribúty vytvárajú prvé identifikovanie značky u spotrebiteľov. Patrí sem 

meno značky, logo a štýl spracovania. (Velčovská a Marhounová, 2005) 

 Ako tvrdí Keller (2007), rozhodnutie o mene značky by nemalo byť podceňované, 

nakoľko zásadným spôsobom určuje asociácie spojené s produktom. Ľahká výslovnosť, 

zrozumiteľnosť, rozpoznateľnosť, originalita a kreativita patria medzi požiadavky, ktoré by 

malo meno značky spĺňať. (Healey, 2008) 

 Rôzne asociácie v spotrebiteľovi môže vyvolať aj logo. Pri jeho tvorbe sa často 

využívajú rôzne symboly, ktoré sú pre zákazníka dôverne známe. Jeho funkcia je racionálna, 

ale aj emocionálna. Je dôležité si stanoviť, aké emócie má vyvolávať, a taktiež aby bolo 

v súlade s celkovou firemnou identitou. Logo môže byť obrázkové - tvorené symbolom, 

typografické – tvorené len menom, alebo ich kombinácia. Každopádne by malo byť 

jedinečné, dobre zapamätateľné a použiteľné na rôznych materiáloch firmy. (Healey, 2008; 

Keller, 2007) 

 Doplnkové atribúty podporujú a rozvíjajú základné atribúty značky a na ich základe 

si spotrebiteľ opäť vytvára asociácie a postoj ku značke. K doplnkovým atribútom radíme 

farbu, symbol, slogan a znelku. (Velčovská a Marhounová, 2005) 

 Farebné riešenie je súčasťou loga ako určitého symbolu, plní emocionálne aj 

informačné funkcie. Ako uvádza Vysekalová (2007), každá farba má svoju charakteristiku, na 

ktorej sa ľudia všeobecne zhodujú, aj keď sa v rôznych situáciách môžu ich individuálne 

preferencie líšiť. Aké farby sa pri tvorbe značky využijú, je preto nutné dôsledne zvážiť. 

 Symbol slúži ako prostriedok k vytváraniu a meneniu pozície produktu vo vnímaní 

spotrebiteľa, kde hrá významnú úlohu. Taktiež jeho podstatná úloha spočíva v posilňovaní 

a obohacovaní imagu produktu. Symbol je tvorený znakmi bez slov. (Keller, 2007) 
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Slogan je podľa Kellera (2007) krátka fráza, ktorá oznamuje popisnú či 

presvedčovaciu informáciu o značke. Mal by byť výstižný, ľahko zapamätateľný a stručný. 

Využíva sa na obaloch produktu alebo v komunikačných kampaniach. 

Posolstvo o značke vyjadrené hudbou, ktoré je možné vnímať ako rozšírenú verziu 

sloganu, tak definuje znelku Keller (2007). Jej hlavnou úlohou je oznámiť podstatu značky 

spotrebiteľovi a vryť sa do jeho pamäti. Preto by mala byť chytľavá a mala by obsahovať 

refrén, ktorý je ľahko zapamätateľný. 

Medzi posledné atribúty značky patria atribúty nadstavbové. Ich pôvodná funkcia 

nesúvisí so značkou, ale s totálnym produktom. Obal,  design, chuť či vôňa sa radia medzi 

tieto nadstavbové atribúty. (Velčovská a Marhounová, 2005) 

2.5 Vnímanie značky 

 Kotler (2007) definuje vnímanie ako proces, ktorým človek vyberá, usporiadáva 

a interpretuje informácie, aby si mohol vytvoriť zmysluplný obraz o okolitom svete. 

Vnímanie značky teda vytvára určitý obraz v mysli spotrebiteľa o danej značke. 

 Schéma ľadovca značky (viď Obr. 2.1) znázorňuje vnímanie značky spotrebiteľmi. 

Logo a meno značky predstavujú najviac vnímateľné komponenty spotrebiteľmi, percentuálne 

zastupujú 15% z ľadovca. Ostatných 85% ľadovca, ktoré sú pod vodou, predstavujú zložky, 

ktoré pridávajú hodnotu vo vnútri organizácie. Sú to neviditeľné systémy ako angažovanosť 

zamestnancov s presne stanovenými kompetenciami, fungujúce logistické procesy a zavedené 

zvyky spoločnosti. Pre organizáciu predstavujú určitú konkurenčnú výhodu a zaisťujú určitú 

úroveň kvality. (Chernatony, 2009) 

  

Obr. 2.1 Ľadovec značky 

Zdroj: Chernatony, 2009  
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 Na základe vnímania značky, pri ktorej si spotrebiteľ vytvára predstavu o danej 

značke, dochádza k vytváraniu jej identity, ktorá by mala pomôcť k nadobudnutiu vzťahu 

medzi značkou a spotrebiteľom, predstavuje to, čo značka zastupuje. Pozícia značky 

predstavuje odlíšenie sa od ostatných značiek v subjektívnom chápaní značky spotrebiteľom, 

na základe ktorého dochádza k vytvoreniu imagu značky. 

2.5.1 Identita značky 

 Ako jedinečný súbor asociácií so značkou popisuje identitu značky David Aaker 

(2003). Predstavujú to, čo značka zastupuje. Identita by mala pomôcť vytvoriť vzťah medzi 

značkou a spotrebiteľom a taktiež utvárať funkčné hodnoty, emočné benefity a benefity 

sebavyjadrovania. Aaker identitu značky rozdeľuje  na dimenzie, ktoré sú organizované okolo 

štyroch perspektív, ktorými sú (Keller, 2007; Kotler 2007): 

 Značka ako produkt – perspektíva, ktorá odráža spojenie značky s daným 

produktom, 

 značka ako organizácia – poukazuje na systém hodnôt organizácie, či investuje do 

vývoja, ochrany životného prostredia, do zamestnancov. Dotýka sa filozofie 

organizácie, firemnej kultúry apod., 

 značka ako osobnosť – každá značka, tak ako človek má svoju osobnosť, ktorá môže 

byť vnímaná ako moderná alebo naopak tradičná, milá či agresívna, zábavná či nudná, 

 značka ako symbol – predstavuje vizuálnu predstavu značky, ktorá sa týka loga 

spoločnosti, jeho písma, farieb, symbolov.  

2.5.2 Pozícia značky 

  Pozícia značky je daná tým, ako spotrebitelia vnímajú danú značku a ako ju odlišujú 

od značiek konkurenčných. Vyjadruje subjektívne vnímanie značky spotrebiteľom. Väčšinou 

sa jedná o jednu či viac jedinečných vlastností, ktoré si zákazník so značkou spája, ako 

napríklad najlepšiu prestíž, design, najväčšiu spoľahlivosť, apod. Spoločnosť sa takto snaží 

o vytvorenie určitého obrazu značky, z pohľadu samotnej firmy ide o budovanie identity a 

imagu značky. (Geuens et al, 2003; Hanzelková et al, 2009; Velčovská a Marhounová, 2005) 

Pre tvorbu stratégie značky a jej efektívne riadenie je potrebné zodpovedať si nasledovné 

otázky, ktoré radíme medzi východiska pre tvorbu pozície značky (Příbová et al, 2000; 

Velčovská a Marhounová, 2005): 
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 Prečo? – zmysel existencie značky 

 Kto? – cieľová skupina značky, ich očakávania 

 Kde? – špecifikácia miesta trhu výskytu konkurenčných značiek 

 Kedy? – časové hľadisko o rozhodnutí riadenia pozície značky 

 Ako? – spôsob vytvárania a riadenia pozície značky 

Dôležitým faktorom pre úspech značky je poznanie a pochopenie toho, čo očakáva od 

značky spotrebiteľ. Medzi hlavné očakávané prínosy značky pre spotrebiteľa radíme prestíž, 

zaradenie v sociálnej skupine, istotu, prežitok a sebavyjadrenie. (Velčovská a Marhounová, 

2005) 

2.5.3 Image značky 

 Image značky alebo tiež nazývaná povesť značky vymedzuje, ako vníma značku 

samotný spotrebiteľ. V marketingu, v súvislosti s jeho využívaním, nejde o filozofický či 

literárny prístup, ide skôr o empirický termín sociálnej a tržnej psychológie, ktorý  má 

merateľné dimenzie. 

Ide o akýsi obraz, ktorý si spotrebiteľ vytvoril o produkte, o jeho skutočných, ale aj 

imaginárnych vlastnostiach, o predstavách ohľadom uspokojovania vlastných potrieb 

s obsahom určitých očakávaní spotrebiteľa. (Vysekalová a Mikeš, 2009) 

Americká marketingová asociácia definuje image značky ako vnímanie danej značky, 

ktoré môže, ale aj nemusí zodpovedať realite. (AIM, 2013) 

Taktiež predstavuje asociácie, ktoré si zákazník so značkou spája a je vyjadrením 

významu a zmyslu, prečo si zákazník danú značku kupuje. Cieľom strategického riadenia 

image značky je zabezpečiť, aby si spotrebitelia vo svojich mysliach udržiavali silné 

a priaznivé asociácie so značkou. (Heding et al, 2009) 

2.6 Hodnota značky 

 Riadenie značky, tzv. brand management je veľmi dôležitou oblasťou marketingu. Je 

potrebné si uvedomiť, že táto oblasť je veľmi dynamická. Tzv. brand equity je jej súčasťou a 

predstavuje vplyv, ktorý má znalosť a povedomie o značke na vzťah, vnímanie a správanie 

zákazníka k nej. (Vysekalová a Mikeš, 2007; Vysekalová, 2004) 

Hodnotu značky definuje mnoho autorov. Podľa Kotlera (2007) prestavuje hodnota 

značky pozitívny rozdiel, ktorým sa prejavuje znalosť značky na odozve zákazníka. Táto 

hodnota sa môže odzrkadľovať v tom, ako spotrebitelia myslia, alebo aké správanie vykazujú 
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v súvislosti s danou značkou. Takisto sa hodnota môže preukázať v cenách, ziskovosti, 

tržnom podieli, ktorý danej firma značka prináša. (Hesková, 2001) 

Aaker (2003) vníma hodnotu značky ako sadu aktív a pasív, spojených s menom 

a symbolom značky, ktorá zvyšuje alebo znižuje hodnotu, ktorú poskytuje firme či ich 

zákazníkom. Medzi tieto kategórie radí: 

 Znalosť značky, 

 asociácie spojené so značkou, 

 vernosť k značke, 

 vnímaná kvalita produktu, 

 duševné aktíva ako patenty, obchodné známky, kvalifikácie pracovníkov. 

Znalosť značky 

 Znalosť značky hovorí o sile prítomnosti danej značky v mysliach zákazníkov. Títo 

zákazníci poznajú podstatné charakteristiky značky, jej silné stránky a poznajú dôvod, prečo 

práve nakupujú túto konkrétnu značku. Znalosť môže byť spontánna a podporená. Vybavenie 

si značky, bez akejkoľvek nápovede predstavuje spontánnu znalosť. Ak si danú značku 

vybaví ako prvú, jedná sa o tzv. top of mind (prvá na mysli). Druhý typ znalosti, podporená 

znalosť, je taká, kedy spotrebiteľ priamo odpovedá, či danú značku pozná či nie. (Aaker,2003; 

Karlíček a Král, 2011)  

Asociácie spojené so značkou 

 Asociácie, ktoré si spotrebiteľ so značkou spája, hovoria o tom, aký význam má 

značka pre spotrebiteľa a taktiež o samotnom význame danej značky. Atribútmi sa myslia 

všetky predstavy, ktoré si spotrebiteľ vybaví s danou značkou. Vznik predstáv môže súvisieť 

s minulými skúsenosťami, s referenciami či komunikačnou kampaňou danej značky. (Keller, 

2007; Vysekalová, 2011) 

 Asociácie môžu byť spojené s atribútmi produktu, teda s jeho charakteristikami, ktoré 

spotrebiteľ vníma. Patria sem atribúty viazané na produkt, ktoré predstavujú fyzické 

charakteristiky produktu ako obsah vitamínov, či voľne súvisiace atribúty s produktom, kam 

sa radí cena, skúsenosti so značkou a ďalšie. (Keller, 2007; Vysekalová, 2011) 

 Hodnoty, ktoré si spotrebiteľ spája s daným produktom, predstavujú benefity, teda 

prínosy produktu. Vyjadrujú význam, ktorý má produkt či služba pre zákazníka a je možné 

ich rozdeliť do troch skupín. Funkčné prínosy patria do prvej skupiny a sú spájané s atribútmi 
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viazanými na produkt. Druhú skupinu tvoria symbolické prínosy a súvisia s voľne viazanými 

atribútmi produktu. Skupinou treťou sú zážitky a skúsenosti, ktoré väčšinou predstavujú 

zmyslový prežitok ako chuť, vôňu či iné. (Keller, 2007; Vysekalová, 2011) 

 Celkové hodnotenie značky vyjadruje spotrebiteľ svojim postojom k produktu, ktorý 

je definovaný ako predispozícia k jednaniu. (Příbová et al, 2000) 

Vernosť k značke 

 Kľúčovým aspektom ocenenia značky je vernosť či lojalita k danej značke. Verní 

zákazníci zaisťujú pre organizáciu stály objem predaja a tok zisku. V prípade, že značka nemá 

základných verných zákazníkov, je možné ju ľahko ohroziť. Firmy sa preto neustále snažia 

posilňovať vzťah medzi značkou a zákazníkom, aby si zákazník danú značku kupoval, 

dôveroval jej a mal ju rád. Pre firmy je táto cesta menej nákladná, ako by mala získavať 

nových zákazníkov. V prípade, že je zákazník k značke lojálny, značku si opakovane kupuje a 

nemá problém zaplatiť za ňu aj vyššiu cenu. (Aaker, 2003; Karlíček a Král, 2011; Příbová et 

al, 2000) 

Vnímaná kvalita 

 Vnímaná kvalita predstavuje úsudok spotrebiteľa o vnímaní  nadradenosti, vynikaní 

produktu nad konkurenčnými produktmi. Je dôležitým faktorom pre zákazníka ako aj pre 

organizáciu. Pre zákazníka predstavuje dôvod nákupu produktu danej značky, v rámci 

organizácie ovplyvňuje návratnosť investícií, výdajov na marketing a ostatných výdajov. 

Taktiež má vplyv na získanie, udržanie a spokojnosť zákazníka a je nástrojom, ktorý pomáha 

udržiavať stabilné vzťahy medzi zákazníkom a výrobcom. (Hanzelková et al, 2009; Keller, 

2007) 

Duševné aktíva 

 Patenty, obchodné známky, podpora pri distribúcií či kvalifikácia pracovníkov 

predstavujú duševné aktíva, ktoré zvyšujú hodnotu značky. (Healey, 2008; Kotler, 2007) 

2.7 Hodnotenie úspešnosti značky 

 Existuje mnoho názorov na to, čo je úspešná značka. Jeden z názorov prináša aj 

Chernatony (2009), ktorý hovorí o úspešnej značke ako o identifikovateľnom výrobku, 

službe, mieste či osobe, posilnenej takým spôsobom, že spotrebitelia vnímajú relevantné, 

trvalé a jedinečné pridané hodnoty, ktoré odpovedajú ich potrebám, a to v značne vysokej 
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miere. Úspešnosť značky je veľmi relatívna a jej hodnotenie môže mať rôzny základ. 

Hodnotiť je možné z hľadiska hodnoty značky, počtu zákazníkov, ktorí danú značku poznajú, 

kupujú či preferujú, ale tiež z hľadiska známosti značky a množstva iných ďalších hľadísk. Pri 

hodnotení úspešnosti značky je možné využiť rôzne metódy či prístupy. (Hesková, 2001; 

Velčovská a Marhounová, 2005) 

2.7.1 Testovanie atribútov značky 

 Pre efektívne riadenie značky a jej atribútov je potrebné ich dôkladné poznanie, čo sa 

nezaobíde bez použitia vhodne zvolených metód výskumu. Autori, ktorí sa zaoberajú značkou 

a jej výskumom, sa na túto problematiku zväčša pozerajú z hľadiska strategického riadenia 

celej značky. Rovnako aj títo autori členia metódy pre skúmanie značky na kvantitatívne 

a kvalitatívne, pričom sa zameriavajú skôr na metódy kvalitatívne. Na ich základe je možné 

poznať emócie, asociácie, stopy značky a postoje ku značke.(Příbová et al, 2000; Velčovská 

a Marhounová, 2005) 

 Velčovská a Marhounová (2005) ukazujú iný pohľad na výskum značky, a to cez 

testovanie značky. Zmyslom testovania značky je vyzistiť informácie, na základe ktorých 

dôjde k vytvoreniu značky s takými atribútmi, ktoré odpovedajú predpokladom cieľových 

zákazníkov. Minimalizovať rizika, ktoré sú spojené s riadením značky, je cieľom testovania 

značky. 

 Metódy a techniky využívané pre testovanie značky a ich atribútov je možné rozdeliť 

podľa nasledovných kritérií ( Velčovská, 2007): 

 Z hľadiska komplexnosti testovania – test jedného alebo niekoľkých zvolených 

atribútov, test všetkých atribútov, 

 z hľadiska počtu testovaných značiek – monadický test ( testuje sa jedna značka) 

alebo test viacnásobný ( testovanie viacerých značiek), 

 z hľadiska uplatňovaných techník testovania – test verbálny, vizuálny 

a kombinovaný. 

Testovanie mena značky 

 Meno značky ako pilierový atribút značky je možné hodnotiť rôznymi metódami 

a technikami testovania, ktoré sa triedia nasledovne (Velčovská a Marhounová, 2005): 

 Testy vlastností mena značky – sú výhodné najmä pre testovanie novej značky, ako 

aj pre výber najvhodnejšej verzie mena značky. Využiť takýto test je možné aj pri 
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zmene parametrov mena značky, v toku životného cyklu značky. Zámerom testu je 

zistiť, či meno značky spĺňa požiadavky, ktoré sa od neho očakávajú. V oblasti 

testovania mena značky sa skúma jeho vysloviteľnosť, originalita, zrozumiteľnosť, 

zapamätateľnosť, dôveryhodnosť a iné. 

 Testy známosti mena značky – metóda vhodná pre testovanie už existujúcich značiek 

na trhu. Testy sa využívajú najmä pre ujasnenie stávajúcej konkurenčnej pozície danej 

značky, či pre vyhodnotenie efektívnosti marketingovej komunikácie. V rámci testov 

známosti mena značky sa používajú testy spontánnej znalosti, podporenej znalosti 

a testovanie zmien v známosti značky. Tento prístup má však jeden nedostatok a to, že 

známosť značky nezaručuje jej preferenciu. 

 Testy asociácií s menom značky – umožňujú sledovať a poznať to, ako vníma značku 

jej cieľová skupina, aká je jej pozícia na trhu a čím sa odlišuje od konkurencie. 

Testujú sa asociácie značky v súvislosti s druhom výrobku, kvalitou výrobku, cenou, 

cieľovou skupinou či pocitmi. 

 Testy image značky – využívajú sa klasické metódy analýzy image. 

Testovanie loga značky 

 Dôležitou súčasťou prezentácie značky je logo. V spotrebiteľovi musí vyvolať tie 

správne emócie a mal by ho poznať bez akejkoľvek nápovedy. V rámci analýzy loga značky 

sa používajú špecifické metódy a techniky testovania, ktorými sú (Velčovská a Marhounová, 

2005): 

 Test prvého dojmu – test spontánnej reakcie na logo, 

 podrobnejší dojmový test – predmetom testovania je tvar loga, farebnosť, veľkosť, 

vzhľad, 

 test asociácií – testujú sa asociácie viažuce sa k posudzovanému logu, 

 test vlastnosti loga – jedná sa o test, slúžiaci k overeniu pútavosti loga, jeho 

vypovedajúcej schopnosti, originality, vhodnosti pre daný produkt a iné. 

Zmienené metódy a techniky, ktoré sa využívajú pre testovanie mena a loga značky, je 

možné využiť aj pre výskumy ostatných atribútov značky, avšak je za potreby prizerať na 

špecifická jednotlivých atribútov. (Velčovská a Marhounová, 2005) 
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2.7.2 Hodnotenie značky podľa známosti a preferencií 

 V rámci analýzy úspešnosti značky je nevyhnutné identifikovať vzťah skúmanej 

značky voči značkám konkurenčným. Hodnotenie úspešnosti značky je možné vykonať na 

základe rôznych faktorov, jedným z nich je aj známosť značky a jej preferencie. Pri využití 

tohto kritéria sa značky rozdeľujú do štyroch kategórií (Velčovská a Marhounová, 2005): 

1. Značky s vysokou známosťou a vysokou preferenciou – vykazujú najzaujímavejšiu 

marketingovú pozíciu, je však dobré vedieť, na akých pilieroch sa postavenie danej 

značky zakladá, a nakoľko je pozícia značky pevná, aby bolo možné ju naďalej 

využívať a posilňovať. 

2. Značky s vysokou známosťou a nízkou preferenciou – ak značka spadá do tejto 

kategórie, je povinnosťou marketingového manažéra zistiť, aký je dôvod nízkej 

preferencie a na základe toho, navrhnúť opatrenia, ktoré zaručia zvýšenie preferencie 

značky aby sa dostala do výhodnejšej tržnej pozície, tzn. do prvej kategórie. 

3. Značky s nízkou známosťou a vysokou preferenciou – do tejto kategórie môžu 

patriť značky zacielené na úzky segment zákazníkov, či značky, ktoré sú na trhu málo 

rozšírené, preto je žiaduce ich známosť zvyšovať. 

4. Značky s nízkou známosťou a nízkou preferenciou – pozícia značiek, ktoré sa radia 

do poslednej kategórie, je najmenej výhodná a neperspektívna. Riešiť danú situáciu je 

možné budovaním známosti značky, čím by sa dostala do kategórie dva, alebo sa 

zamerať na úzku cieľovú skupinu zákazníkov, ku ktorej začne výrobca mieriť svoju 

komunikáciu a bude sa usilovať, aby daná cieľová skupina značku preferovala, a tým 

by sa značka presunula do tretej kategórie. 

2.7.3 Analýza postojov ku značke 

 Kladne či záporne zafarbený vzťah k určitému objektu predstavujú postoje, ktoré sa 

prejavujú v poznávacej a citovej rovine a v rovine jednania. Poznávacia rovina, teda 

kognitívna zložka predstavuje stupeň vedomosti o predmete postoja. Druhá rovina, tzv. 

citová, prezývaná tiež ako emotívna zložka, určuje intenzitu postoja od negatívneho cez 

neutrálny až po postoj pozitívny. Rovina jednania, tzv. konatívna zložka vyjadruje tendenciu 

jednať určitým spôsobom. (Zamazalová, 2009) 
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Postoje ku značke obecne delíme na (Hesková, 2001): 

 Odmietanie značky - potenciálni zákazníci nechcú kupovať danú značku, ich 

dôvodom môže byť predchádzajúca negatívna skúsenosť, 

 nerozpoznanie značky - zákazník značku prehliada, dôvodom je zbožie nízkej 

hodnoty, 

 rozpoznanie značky - zákazník značku pozná, ale pre predajcu to aj tak 

neznamená, že bude úspešná, 

 preferovanie značky - môže byť výsledkom zvyku, tradície či skúsenosti, je 

cieľom firmy, 

 trvanie na značke - zákazník daný výrobok vyhľadáva a je za neho ochotný 

zaplatiť aj vyššiu cenu. 

V tomto zozname postojov ku značke možno radiť ešte jednu veľmi zvláštnu kategóriu 

nazývanú Lovemarks. Ako už z názvu vyplýva, ide o značky, ktoré spotrebitelia milujú. 

Spotrebitelia sú danej značke verní a neexistuje racionálny dôvod, prečo túto značku 

rešpektujú. (SAATCHI & SAATCHI, 2011) 

Kevin Roberts, ktorý ako prvý autor  vo svojej knihe hovorí o lovemarks, vysvetľuje 

odlišnosti lovemarks od bežných značiek. Základom týchto odlišnosti sú tri rysy, a to 

tajomstvo, zmyselnosť a intimita, ktoré môžu vytvoriť silné emocionálne spojenie so 

spotrebiteľmi. (SAATCHI & SAATCHI, 2011) 

Tajomstvo ako prvý typický rys lovemarks, spája príbehy, sny, metafory a symboly, 

ktoré spotrebiteľa fascinujú na značke. Predstavuje miesto, kde sa minulosť, prítomnosť 

a budúcnosť spája v jedno. (SAATCHI & SAATCHI, 2011) 

Zmyselnosť ako druhý typický rys lovemarsk udržuje päť ľudských zmyslov v 

neustálej pohotovosti, a vyzdvihuje to, ako na ne značka pôsobí. Na základe týchto zmyslov 

prežívame svet a vytvárame si spomienky. (SAATCHI & SAATCHI, 2011) 

Posledným typickým rysom lovemarks je intimita, ktorá predstavuje odhodlanie a 

nadšenie. Bez intimity ľudia nemôžu cítiť, že vlastnú značku dobre poznajú, a bez tohto 

presvedčenia sa značka nikdy nemôže stať lovemark. (SAATCHI & SAATCHI, 2011) 
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Obr. 2.2 Schéma lovemarks 

Zdroj: SAATCHI & SAATCHI, 2011 

 

Na základe schémy lovemarks (viď Obr. 2.2) je možné hovoriť o štyroch kategóriách značiek: 

1. Značky síce majú vybudovaný rešpekt, ibaže miera lásky k nim je malá. Produkty sú 

kvalitné, ale neponúkajú nič výnimočné pre spotrebiteľa. 

2. Produkty si nevybudovali ani silný rešpekt, ani silné emočné spojenie. Pre spotrebiteľa 

nie sú tieto produkty atraktívne.  

3. U módnych výstrelkoch prevyšuje emočné spojenie rešpekt. Produkty sú na trhu 

veľmi krátko a v prípade, že si nezískajú verných zákazníkov, zaniknú. 

4. Pre lovemarks je typická vysoká miera lásky, a rovnako aj vysoká miera rešpektu. Obe 

zložky - láska aj rešpekt, sú pre produkt dôležité, nakoľko rešpekt sa síce postará o 

loajalitu zákazníkov, predsa len nevydrží dlho, preto je podstatné silné emočné 

spojenie. 

2.7.4 Analýza image značky 

 V rámci analýzy image značky je možné využiť klasické metódy analýzy image. Ako 

tvrdí Vysekalová a Mikeš (2009, s.131) „Analýza image je veľmi zložitý proces, a to ako 

v prípade firmy, produktu alebo značky.“ Prvým krokom v rámci tejto analýzy je nájdenie 

premenných, ktoré pôsobia na tvorbu image značky, a následne je zapotreby ich popísať 

a definovať. 
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Pri analýze image sa zisťujú hodnoty tvoriace podstatné zložky image, najmä jeho 

silné a slabé stránky, miera zhody medzi rôznymi inými druhmi image, ale aj väzba image na 

postoje a motivácie členov cieľových skupín. (Vysekalová a Mikeš, 2009) 

Analýza image pozostáva z troch základných komponentov: 

 Afektívny (emočný) komponent –objekt hodnotení na základe pocitov, napríklad 

značka môže byť moderná, priateľská, 

 kognitívny (poznávací) komponent – hodnotenie na základe subjektívneho poznania 

o danom objekte, názory, skúsenosti a znalosti, napríklad u značky dôveryhodnosť, 

spoľahlivosť, 

 konatívny (behaviorálny) komponent – hodnotenie na základe aktivít spojených 

s daným objektom, napríklad u značky, stojí respondentovi za to aby prešiel viac 

obchodov. 

Metódy analýzy image 

 Pre analýzu image neexistuje jedna štandardná metóda, postupy analýzy sa volia 

individuálne, podľa konkrétneho zadania. Väčšinou sa využívajú metódy kvalitatívneho 

charakteru, ale je možné použiť aj metódy charakteru kvantitatívneho. (Vysekalová a Mikeš, 

2009) 

 Základnou metódou kvalitatívnej analýzy image je individuálna psychologická 

explorácia, ktorá slúži k objasneniu motivačných štruktúr, k analýze správania a taktiež 

umožňuje spontánnu a aktívnu reakciu respondenta. V rámci kvalitatívnej analýzy je možné 

využiť aj rôzne modifikácie psychologických metód a techník ako napríklad asociačné 

postupy, projektívne testy, testy farieb a tvarov a niektoré škálovacie postupy, pri ktorých sa 

najčastejšie využíva polaritný profil (sémantický diferenciál). (Vysekalová a Mikeš, 2009) 

 Polaritný profil je odvodený od sémantického diferenciálu, avšak na rozdiel od 

sémantického diferenciálu, polaritnému profilu chýba faktorová analýza. Táto faktorová 

analýza slúži k určeniu dvojíc adjektív, ktoré sú si navzájom opozitami, na päťbodovej až 

sedembodovej škále, medzi ktorými následne respondent volí prikláňaním sa viac k jednému 

či druhému adjektívu. (Vysekalová a Mikeš, 2009) 
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2.7.5 Matica úspešnosti značky 

 Spoločnosť Young & Rubicam vytvorila špecifický prístup k hodnoteniu úspešnosti 

značky, ktorý je založený na myšlienke, že značka je budovaná pomocou štyroch dimenzií, 

ktorými sú odlišnosť, relevancia, rešpekt a znalosť. (Velčovská a Marhounová, 2005) 

 Odlišnosť – prezentuje odlíšenie sa značky na trhu od ostatných. Predstavuje hlavný 

dôvod existencie značky na trhu, 

 relevancia – určuje, či má pre spotrebiteľa značka osobný význam, či je pre neho 

zmysluplná a osobne vhodná, 

 rešpekt - signalizuje, ako je značka vysoko hodnotená a do akej miery je považovaná 

za najlepšiu v rámci svojej kategórie. Úzko súvisí s vnímanou kvalitou a s mierou 

rastu jej popularity, 

 znalosť – vypovedá o chápaní toho, čo značka predstavuje, či spotrebiteľ správne 

rozumie obsahu či významu značky, vyjadruje ako dobre je značka na trhu zavedená. 

 Na základe dimenzií dochádza k hodnoteniu značky a merajú sa úrovne, aké jednotlivé 

značky dosiahnu. O úspešnej značke sa hovorí až potom, keď sa vyznačuje dvomi základnými 

vlastnosťami, ktorými sú značková vitalita a značkový kaliber. (Velčovská a Marhounová, 

2005) 

Značková vitalita predstavuje rastový potenciál značky a vyznačuje sa ňou v prípade, 

že je diferencovaná v povedomí spotrebiteľa od konkurenčných značiek a diferenciácia je 

relevantná z hľadiska zákazníkových potrieb. 

Značkový kaliber vyjadruje silu značky a vykazuje sa ním značka, ktorá je veľmi 

rešpektovaná a na cieľovom trhu je dobre známa. 

 Pre priehľadnejšie znázornenie úspešnosti značky sa využíva matica, viď Obr. 2.3. 
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Obr. 2.3 Matica úspešnosti značky 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Velčovskej a Marhounovej, 2005 

 

 Pre nové, začínajúce značky, u ktorých sú všetky štyri charakteristiky – odlišnosť, 

relevancia, rešpekt a znalosť na nízkej úrovni, je typický ľavý dolný kvadrant. 

 V prípade, že sa tieto značky rozvíjajú, dostávajú sa vo svojom hodnotení do 

kvadrantu umiestneného naľavo hore, ktorý vyjadruje ešte nerealizovaný potenciál značky 

a jej slušné šance. 

 Obchodne najúspešnejšie značky – „megaznačky“, sa radia do pravého horného 

kvadrantu, kedy všetky štyri dimenzie dosahujú pri hodnotení maximum. Týka sa to značiek 

dobre predajných, ziskových a vyznačujúcich sa po väčšinou prémiovými cenami. 

 Posledný kvadrant, situovaný napravo dole, je určený značkám, u ktorých podnik 

nevynakladá pozornosť varovným signálom z predchádzajúcich hodnotení značky, a tým 

dochádza k zlému riadeniu značky a jej následnému zániku. Oživenie je u tohto typu značky 

veľmi zložité. 
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3 Charakteristika značky Bažant Radler 

3.1 História pivovaru 

História pivovaru sa začala písať v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, a to 

konkrétne v roku 1964, kedy bol položený základný kameň budúceho pivovaru a sladovne 

v Hurbanove. Pri rozhodovaní o budovaní pivovaru a sladovne v tomto meste hrala hlavnú 

úlohu výhodná poloha a priaznivé klimatické podmienky, ktoré sú v meste dodnes. Do úvahy 

sa brala aj dostupnosť jačmeňa a vody, ako základných surovín pri výrobe piva. O tri roky 

neskôr bola sladovňa založená, pivovar vznikol v roku 1969. Jeho kapacita bola 600tisíc hl 

piva ročne. Malé mestečko, s desaťtisícom obyvateľstva sa tak stalo priemyselným centrom 

slovenského pivovarníctva. 

Prvá značka pivovaru niesla názov Hurbanovské svetlé a Hurbanovské tmavé, neskôr 

to bol Hurbanovský bažant, po čase sa názov zmenil na Hurbanovský Zlatý a Čierny bažant, 

až nakoniec bol vytvorená značka Zlatý Bažant. Názov bol odvodený od vysokého počtu 

bažantov, ktoré sa vyskytovali v okolitých poliach. Prívlastok zlatý bol odvodený od typickej 

zlatistej farby piva. 

Produkcia piva v krátkom čase prenikla až do zahraničia a stala sa zaujímavým 

vývozným artiklom. Pivovar, ako prvý v Európe, začal s využívaním plechovkového balenia, 

ktoré obstálo v náročných testoch, kde aj pri veľkých teplotných rozdieloch zachovalo svoje 

kvality a nezmenenú chuť. 

Zmena režimu na Slovensku priniesla zmenu aj pre pivovar, kedy sa zmenil na 

akciovú spoločnosť. Na konci roka 1995 prišla silná medzinárodná pivovarnícka spoločnosť 

Heineken Group, ktorá so sebou priniesla bohaté know-how a investície do rozvoja výroby 

piva, ktoré mali za následok modernizáciu, rozšírenie kapacít, maximálnu efektívnosť 

a kvalitu. 

Sladovňa je aj v súčasnosti najväčšia a najmodernejšia v strednej Európe a ročne 

vyrobí viac ako 145 tisíc ton sladu, z ktorého je väčšia časť určená pre export. (Heineken 

Slovensko, 2012c) 

3.2 Spoločnosť Heineken Slovensko 

Spoločnosť Heineken Slovensko patrí do pivovarníckej skupiny HEINEKEN (viď 

Obr. 3.1). Pivovarnícka skupina má najširšie zastúpenie vo svete a jedná sa o najväčšiu 

pivovarnícku skupinu v Európe. Vo svete jej patrí tretia priečka. 
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Obr. 3.1 Logo Heineken 

Zdroj: Heineken Slovensko, 2012a 

 

Medzi globálne pivné značky skupiny patria Heineken a Amstel, okrem nich vyrába a 

predáva viac ako 250 iných značiek. V roku 2012 vyprodukovala 172 miliónov hektolitrov 

piva, a to v 165 pivovaroch, v 70 krajinách a jej počet zamestnancov je viac ako 85 000. 

 Aj napriek silnej konkurencii približne 6 spoločností je Heineken Slovensko už viac 

ako 13 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu, a to so svojím takmer 45% trhovým 

podielom. 

Portfólio pív spoločnosti na Slovensku je tvorené celosvetovým fenoménom značkou 

Heineken, ale aj ďalšími značkami, ktorými sú Zlatý Bažant, Corgoň, Krušovice, Starobrno, 

Kelt, Gemer, Martiner, Desperados. (Heineken Slovensko, 2012i) 

Hodnoty, poslanie, vízie spoločnosti 

 Medzi základné hodnoty spoločnosti patrí kvalita, ktorá je výsledkom jej 

každodenného úsilia, úcta a dôvera, ako prirodzená súčasť života a práce všetkých 

zamestnancov, ich hnacím motorom je nadšenie, zodpovedný prístup a tímová práca. 

(Heineken Slovensko, 2012g) 

 Poslaním spoločnosti je vyrábať kvalitné značky pív, ktoré ponúkajú zákazníkom 

jedinečné zážitky, vytvárať trvalé hodnoty, pri ktorých budú rešpektovať svojich kolegov, 

spoločnosť a životné prostredie. 

 Heineken Slovensko chce byť aj naďalej hrdým a jednoznačným lídrom na 

slovenskom pivnom trhu, zvyšovať hodnotu portfólia svojich značiek, pre ľudí prinášať viac 

radosti. V rámci interných vízií sa orientuje aj na svojich zamestnancov, ktorých sa usiluje 

každodenne motivovať a rozvíjať. Rovnako sa jej snaha orientuje na neustále zlepšovanie 
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štruktúr a procesov, aby dosahovali maximálnu efektívnosť. Ich hlavná orientácia smeruje na 

potreby zákazníka. (Heineken Slovensko, 2012h) 

3.3 Zlatý Bažant 

 Pivo značky Zlatý Bažant má svoj počiatok už v spomínanom pivovare Hurbanovo, 

kde sa varí od roku 1967. V roku 1971 bola vybudovaná prvá výrobná linka na plnenie piva 

do plechoviek. Do roku 1977 bolo pivo exportované už do 12 krajín, a to napr. do Poľska, 

Rumunska, Afganistanu, Tuniska apod. 

 Rok 1995 a vstup spoločnosti Heineken do pivovaru znamenal pre Zlatý Bažant 

zdvojnásobenie predaja na slovenskom trhu. 

 Uvedenie Zlatého Bažanta nealko na trh prebehlo v roku 1997. Fľaša s otočným 

uzáverom mala svoj zrod v roku 2001 a od roku 2007 započala aj tradícia sviatočných 

špeciálov (Zlatý Bažant, 2012a): 

2007, 2008 – Pšeničné pivo, 

2009 – Porter, 

2010 – Bock, 

2011 – Tmavé kvasinkové, 

2012 – Roggen (ražné). 

 V súčasnosti tvorí produktové portfólio značky Zlatý Bažant pivá (Zlatý Bažant, 

2012b): 

 Zlatý Bažant svetlé pivo 12% : 50 L a 30 L súd, David systém, 0,5 L fľaša a 

plechovka, 0,33 L fľaša, 

 Zlatý Bažant svetlé pivo 10%: 50 L súd, Tank, 1 L fľaša, 0,5 L fľaša a plechovka, 

 Zlatý Bažant tmavé pivo 10%: 30 L súd, 0,5 fľaša a plechovka, 0,33 fľaša, 

 Zlatý Bažant nealkoholické pivo: 30 L súd, David systém, 0,5 fľaša a plechovka, 

0,33 fľaša, 

 Bažant Radler citrón: 30 L súd, 1 L fľaša, 0,5 fľaša a plechovka, 0,33 L fľaša, 

 Bažant Radler grapefruit: 0,5 L fľaša a plechovka, 

 Radler citrón nealko: 0,5 L fľaša a plechovka, 0,33 L fľaša a plechovka. 

 

Zlatý Bažant je v súčasnosti najviac vyvážaným licenčne vyrábaným slovenským 

pivom v zahraničí. Za rok sa na celom svete predá viac ako 1 milión hektolitrov tohto piva. 
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V rámci ocenení kvality sa pýši značka množstvom úspechov, ako doma, tak aj 

v zahraničí. V roku 1974 získal Zlatý Bažant ocenenie Zlatá Salima, následne pohár Ex Plzeň, 

a neskôr najvyššie ocenenie Slovak Gold. K ďalším významným oceneniam patrí zlatá pivná 

korunka z Agrokomplexu z roku 2006 v kategórií 12-stupňových pív. Úspech Zlatého 

Bažanta siaha aj k naším českým susedom, kde v rokoch 2006 a 2007 získal ocenenie 

v kategórií nealkoholických pív pod názvom Strieborná česká pivní pečeť, v roku 2009 

strieborné ocenenie, rovnako pre Zlatý Bažant Nealko, v súťaži Pivo Českej republiky. 

A nemenej významná je Bronzová pivná pečať z roku 2011 pre Zlatý Bažant 12 % na 

najväčšej prehliadke pív v Českej republike – Slavnosti piva Tábor. (Heineken Slovensko, 

2012m) 

Zlatý Bažant je pre slovenského spotrebiteľa známy aj pre podujatia, ktoré podporuje. 

Tým najvýznamnejším je bezpochyby festival Bažant Pohoda – najznámejší 

a najnavštevovanejší slovenský hudobný festival. Ďalším významným podujatím je Bažant 

Kinematograf. Podpora slovenskej kinematografie, cez projekt Partner slovenského filmu, 

patrí taktiež k aktivitám Zlatého Bažanta. (Heineken Slovensko, 2012l) 

3.4 Značka Bažant Radler 

 Značka Bažant Radler bola jedna z prvých značiek, ktoré ponúkala na slovenskom trhu 

radlerový nápoj. Primárnu cieľovú skupinu značky tvoria mladí ľudia vo veku 20-25 rokov, 

muži aj ženy, žijúci v mestách. Značka má okrem tejto primárnej cieľovej skupiny aj 

rozšírenú cieľovú skupinu, ktorú tvoria ľudia vo veku 18-45 rokov, muži aj ženy, žijúci 

v mestách.  

3.4.1 Produkt Bažant Radler 

 Spojením 10% svetlého piva Zlatý Bažant s prírodnou citrónovou šťavou prichádza na 

slovenský trh v roku 2011 nový miešaný nápoj Bažant Radler. Osviežujúci nápoj je vyrobený 

z čisto prírodných ingrediencií, bez konzervantov a iných farbív. Obsah alkoholu je na úrovni 

2% s pomerom piva a citrónovej šťavy 40:60. Bažant Radler sa pýši aj dvoma oceneniami, 

a to Slovenská pivná korunka 2012 a Zlatá Pivní pečeť 2012. 

 Na rok 2012 si pripravila spoločnosť Heineken Slovensko ďalšiu špecialitu. Spojením 

svetlého piva Zlatý Bažant a grapefruitovej limonády vznikol ďalší jedinečný osviežujúci 

nápoj Bažant Radler Grapefruit. 
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 S touto novinkou ponúka spoločnosť aj ďalšiu formu Radlera, v ktorom spája 

nealkoholické pivo Zlatý Bažant Nealko a citronádu, čím vzniká Bažant Radler Citrón 

Nealko. Obsah alkoholu max. 0,5% obj. predstavuje ideálne osvieženie kdekoľvek 

a kedykoľvek. Typy a veľkosti balenia produktov, ktoré značka Bažant Radler  ponúka sú 

uvedené v kapitole 3.3 Zlatý Bažant a znázornené v Prílohe č. 1. (Zlatý Bažant, 2012a) 

Stvárnenie značky 

 Meno značky nesie názov Bažant Radler. Prvé slovo v názve je odvodené od značky 

piva Zlatý Bažant, s ktorým je tento nápoj spolu s citrónovou limonádou zmiešaný. Druhé 

slovo vyjadruje typ zmiešaného nápoja s nízkym obsahom alkoholu, aby bolo spotrebiteľovi 

jasné, o aký produkt ide. Tento názov je nepochybne originálny a zaujímavý. 

Logo, logotyp, grafika a tvar etikety odrážajú požiadavky doby rastu spotrebiteľských 

nárokov, ale taktiež ambície značky s výhľadom potvrdzovania vedúcej pozície na trhu a jej 

inovatívny charakter. Ako vyplýva z Obr. 3.2, súčasná podoba loga nadväzuje na logo piva 

značky Zlatý Bažant a udržuje si kontinuitu v kladnom vnímaní značky. 

 Najsilnejším prvkom loga je jeho samotný tvar, ktorý berie inšpiráciu zo zatočenej 

„voluty“ na smotanovej pene načapovaného piva. Lettering ochuteného piva Bažant Radler je 

v naklonenej polohe smerom nahor v bielom poli, pod ním sa vytvára trojuholníkový priestor 

zelenej alebo oranžovej farby s ovocím podľa príchute, ktorú obsahuje daný nápoj. 

Dominantným prvkom loga, v prípade etikety komponovaný na vrch a stred fľaše,  je 

moderne štylizovaný zlatý bažant v červenom kruhu. Ústredný kruh, ktorý nepochybne 

zaujme oko spotrebiteľa, opäť vyjadruje spojenie kvality a tradície piva Zlatý Bažant s 

charakterom originálnej a modernej značky. Kaligrafia v spodnej časti etikety taktiež 

potvrdzuje tradičný prístup k výrobe piva, a to spojením znaku mesta Hurbanovo a symbolov 

pivovarníctva, ktoré vyjadrujú tradíciu a bohatstvo regiónu. Logo, etiketa a celkový obalový 

dizajn sú autorským dielom reklamnej agentúry Mayer/McCann Erickson. 

Slogan značky Zlatý Bažant a rovnako aj značky Bažant Radler znie „Osviežujúce 

spojenie výnimočných chutí“, čím vyjadruje svoju výnimočnosť. (Heineken Slovensko, 

2012e) 
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Obr. 3.2 Logo značky Bažnat Radler a Zlatý Bažant 

Zdroj: Heineken Slovensko, 2012e  

3.4.2 Ďalšie prvky marketingového mixu 

 Medzi ďalšie prvky marketingového mixu produktu patrí cena, distribúcia 

a marketingová komunikácia. 

Cena 

 Čo sa týka ceny, spoločnosť využíva prémiový cenový positioning vo všetkých 

predajných kanáloch. Prémiový positioning spája vysokú kvalitu produktu a vyššiu cenu. 

Orientačné ceny produktov od značky Bažant Radler: 

 Zlatý Bažant Radler sklenená fľaša 330 ml: 0,75 € - 0,90€ 

 Zlatý Bažant Radler sklenená fľaša 500 ml:  0,65€ - 0,80 € plus záloha 

 Zlatý Bažant Radler plechovka 500 ml: 0,80€ - 1,19 € 

 Zlatý Bažant Radler fľaša 1 l: 1,45€ -1, 65€ 

 Zlatý Bažant Radler nealko plechovka 330 ml: 0,75€ - 1,19€ 

 Zlatý Bažant Radler nealko plechovka 500 ml: 0,85€ - 1,29€ 

 Zlatý Bažant Radler nealko sklenená fľaša 330 ml: 0,75 € - 0,90€ 

 Zlatý Bažant Radler nealko sklenená fľaša 500 ml: 0,65€ - 0,80 € plus záloha 
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Distribúcia 

 Produkty spoločnosti Heineken Slovensko, ku ktorým patrí aj Bažant Radler, 

distribuuje spoločnosť Heineken Slovensko Distribúcia spol. s.r.o. (HSD), ktorá zabezpečuje 

priamu distribúciu týchto produktov po celom Slovensku. 

 Osemročná história, počas ktorej pôsobí spoločnosť na slovenskom trhu, kvalitný 

servis a rozrastajúci sa počet zákazníkov svedčí aj o tom, že Heineken Slovensko Distribúcia 

sa stala neoddeliteľnou súčasťou distribučného trhu v oblasti pohostinstva a gastronómie na 

Slovensku. 

 V rámci distribúcie produktu Bažant Radler využíva spoločnosť tieto distribučné 

kanály - off trade (hypermarkety, supermarkety, tradičné predajne, pultový predaj), on trade 

(hotely, reštaurácie, kaviarne) a on the go (čerpacie stanice, bufety, stánky rýchleho 

občerstvenia, novinové stánky). 

Marketingová komunikácia 

 Pre informovanie spotrebiteľov o zabehnutých produktoch, novinkách, zľavách či 

aktivitách, ktoré spoločnosť organizuje, využíva z reklám TV reklamy, outdoor reklamy, 

tlačové reklamy. 

 Prvá TV reklama na značku Bažant Radler informovala o jedinečnom spojení 

originálneho piva Zlatý Bažant a sviežej chuti prírodného citrónu, ktoré vytvára „jedinečné 

spojenie, výnimočných chutí“. Po zavedení nových príchuti grapefruit a citrón nealko na trh, 

boli vytvorené ďalšie TV reklamy, ktoré okrem výnimočnej chuti Bažanta Radler informujú 

aj o ponúkaných novinkách. 

 V rámci svojej propagácie značka podporuje už spomínaný hudobný festival Bažant 

Pohoda, ktorého časť názvu je odvodená práve od značky Zlatý Bažant. Taktiež sa značka 

Zlatý Bažant a Bažant Radler aktívne zúčastňuje Majálesov či iných spoločenských aktivít, 

ktoré značkám pomáhajú pri ich propagácií. 

 Pre podporu v mieste predaja využíva Bažant Radler POS materiály a indoor 

vizibilitu. 

Ďalším prostriedkom v rámci marketingovej komunikácie je internet. Webovú stránku 

má samotná spoločnosť Heineken Slovensko, kde sa nachádzajú informácie o samotnej 

spoločnosti, jej produkovaných značkách a inováciách, distribúcii, pracovných príležitostiach, 

tlačových správach a iné. 
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 Webovú stránku má aj samotná značka Zlatý Bažant, na ktorej sa nachádzajú 

informácie o produktoch či značke, o svete Bažanta – aktivity, ktoré značka podporuje, 

lokátor, kde majú návštevníci možnosť vyhľadať konkrétne krčmy, v ktorých ponúkajú 

značky Zlatý Bažant a Bažant Radler a množstvo iných informácií. 

 Spoločnosť Heineken Slovensko a aj samotná značka Zlatý Bažant aktívne 

komunikujú aj prostredníctvom sociálnych sietí, na Facebooku majú vytvorené oficiálne 

stránky, cez ktoré poskytujú spotrebiteľom informácie o novinkách či aktivitách, ktoré 

realizujú.  

3.5 Porterov model piatich konkurenčných síl 

 Porterov konkurenčný model patrí k najvýznamnejším nástrojom pre analýzu 

konkurenčného prostredia firmy a jej strategického riadenia. Model skúma konkurenciu 

v odvetví, novú potenciálnu konkurenciu, konkurenciu substitútov, vyjednávaciu silu 

dodávateľov a vyjednávaciu silu zákazníkov. 

Konkurencia v odvetví 

 Spoločnosť Heineken priniesla v roku 2011 ako prvá radlerové pivo Bažant Radler na 

slovenský trh. Táto novinka prekračovala svojím úspechom na trhu všetky očakávania. Ako 

uviedla manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti Heineken Slovensko Hana Šimková, 

ambície spoločnosti otvoriť na Slovensku novú pivnú kategóriu sa podarilo naplniť iba po 50 

dňoch uvedenia na trh. (Tvoje pivo, 2011) 

Z prieskumu spoločnosti IPSOS, ktorý sa uskutočnil v roku 2011 vyplýva, že takmer 

80 % fanúšikov namiešaných radlerov si vyberá práve Bažant Radler. (Heineken Slovensko, 

2012b) 

Dnes už však slovenský trh ponúka viacero značiek, ktorý majú vo svojom portfóliu tento 

ochutený pivový nápoj. 

 CORGOŇ RADLER CITRUS – spojenie piva Corgoň 10 % s limonádou z prírodnej 

citrusovej šťavy. Vyznačuje sa vyváženou plnou chuťou s horkejším profilom 

a výraznejšou farbou. Je určený prevažne pre mužov, tradičných konzumentov piva.  

Svojim charakterom však oslovuje aj ženy, mladých ľudí ale aj nepivárov. Výrobcom 

je spoločnosť Heineken Slovensko a.s. (Corgoň, 2014) 

 SMÄDNÝ MNÍCH RADLER CITRÓN / GREP – miešané alkoholické nápoje 

s osviežujúcimi príchuťami – citrón, grep. Ideálne nápoje na osvieženie v lete, najmä 



33 

 

pre ženy a mladých ľudí. Výrobcom je spoločnosť Pivovary Topvar a.s. (Pivovary 

Topvar, 2014) 

 STAROPRAMEŇ COOL CITRÓN / GREP / HORKÝ POMARANČ / 

CIDERMIX – ovocné beermixy s osviežujúcimi chuťami s 2 % alkoholu. Od 

konkurencie sa chcú vymedziť prostredníctvom označenia „cool“ , ktoré sa používa 

namiesto už zaužívaného výrazu „radler“. Tieto „cool“ nápoje prinášajú osvieženie 

nielen v horúcich letných dňoch, ale aj po celodennej práci, športu či zábave. 

Výrobcom je spoločnosť Pivovary Staroprameň a.s. (Staroprameň, 2013) 

 URPINER RADLER / CHERRY / RED ORANGE / MOJITO / RADLER 

NEALKO / CHERRY NEALKO –  jedinečné osviežujúce alkoholické pivné nápoje, 

v ktorých sa harmonicky spája výnimočná chuť piva Urpiner a citrusových plodov / 

šťavnatých višní / červeného pomaranča / mäty . Pivný nápoj aj v dvoch nealko 

verziách. Výrobcom je spoločnosť Banskobystrický pivovar a.s. (Urpiner, 2011) 

 STEIGER RADLER – chmeľová chuť piva sa mieša s osviežujúcimi príchuťami, 

a to klasický citrón, limetka, malina, zázvor a free energy v podobe nealkoholického 

energy drinku s príchuťou guarana. Ako prvý priniesol na Slovensko novinku, tmavý 

radler citrón a taktiež aj jeho nealkoholickú verziu. Výrobcom je spoločnosť Pivovary 

STEIGER a.s.  (STEIGER, 2013) 

Radler s príchuťou citróna ponúkajú okrem značky Bažant Radler aj značky Smädný 

Mních, Staroprameň Cool či Steiger Radler. Výnimočné príchute možno vidieť v portfóliu 

značky Urpiner – Cherry, Red Orange, Mojito, avšak ich dostupnosť je zriedkavá. Radler 

s príchuťou limetka, zázvor či guarana vyrába značka Steiger. Rovnaké príchute ako Zlatý 

Bažant ponúka aj značka Smädný Mních. Nealkoholický radler sa nachádza v portfóliu 

značiek Urpiner a Steiger. 

Čo sa týka ceny, konkurencia ponúka radlere skôr lacnejšie ako značka Bažant Radler. 

0,5 l značky Smädný Mních Radler možno kúpiť za cenu okolo 0,60€, Steiger Radler stojí 

približne 0,50€ za 0,5 l, Staroprameň Cool 0,75€/0,5 l. 

Potenciálny konkurenti 

 Slovenský trh ponúka už množstvo variant radlerového piva od rôznych značiek piva. 

Konkurentmi sa však môžu stať aj ostatné značky, ktoré tento druh miešaného pivového 

nápoja ešte nevyrábajú. Výraznú hrozbu konkurencieschopnosti predstavujú aj druhy  príchutí 
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radlerových nápojov, ktoré môžu v budúcnosti jednotlivé pivovary vytvoriť a ponúkať na 

slovenskom trhu. 

 Rastúci radlerový trh a jeho atraktivita však môže prilákať aj nových producentov 

piva, ktorý by v rámci svojho portfólia ponúkali ochutené pivo. Avšak nakoľko existujú 

bariéry pri vstupu do tohto odvetvia, táto hrozba nie je veľká. 

Konkurencia substitútov 

 V prípade, že hlavnou úlohou konzumácie pre spotrebiteľa je uhasenie smädu, 

substitútov, ktorý konkurujú radlerovým nápojom, je množstvo. Či už sú to ochutené sladké 

vody, minerálne vody, nealkoholické pivá, džúsy, ovocné šťavy a množstvo iných nealko 

nápojov. Substitútmi však môžu byť aj alkoholické nápoje. V tomto smere sú to najmä 

alkoholické pivá, vina či rôzne iné destiláty.  

Pre spoločnosť sú všetky typy substitútov nepochybne veľkou konkurenčnou hrozbou. 

Vyjednávacia sila dodávateľov 

 Dodávatelia spoločnosti patria k predmetu obchodného tajomstva, preto nie je možné 

ich identifikovať, avšak na základe pozície, ktorú má firma na trhu, je hrozba tejto 

konkurencie slabá. Heineken Slovensko, ako medzinárodná firma, má jednoduchšie voliť si 

dodávateľov zo zahraničia, čo však môže vyvolávať tlaky na dodávateľov fungujúcich na 

území Slovenskej republiky. 

Vyjednávacia sila zákazníkov 

 Ďalším konkurenčným článkom sú zákazníci a odberatelia. V roku 2011, kedy vstúpil 

Bažant Radler na trh, zákazníci nemali možnosť voľby pri výbere ako značky, tak príchute. 

Avšak v súčasnosti si môžu vyberať podľa chuti, ceny, značky, objemu. Ich vyjednávacia sila 

je veľká, preto by sa mali marketingoví pracovníci snažiť inovovať svoje portfólio a lákať 

spotrebiteľov rôznymi súťažami či akciami na jednotlivé produkty. 

Odberateľmi spoločnosti sú veľkoobchodné, ale aj  maloobchodné jednotky, krčmy, 

pohostinstvá a ďalšie gastronomické jednotky.  
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3.6 Analýza makroprostredia  

Makroprostredie tvoria sily, ktorými je spoločnosť neprestajne vystavovaná a neustále 

ovplyvňujú jej činnosť. V rámci tejto časti kapitoly bude prevedená analýza demografického, 

politicko – legislatívneho, ekonomického, sociálno – kultúrneho, inovačného a prírodného 

prostredia. 

3.6.1 Demografické prostredie 

 K 30. septembru 2013 mala Slovenská republika 5 415 459 obyvateľov. Na konci roka 

2012 tvorilo obyvateľstvo Slovenska 5 410 836 ľudí, v roku 2011 to bolo 5 404 322. Z čoho 

vyplýva, že počet obyvateľov za posledné tri roky rastie. 

 V rámci demografického prostredia bola spracovaná aj analýza na základe pohlavia. 

Ženské pohlavie tvorí 51,3% slovenskej populácie a mužské je zastúpené zo 48,7%. Ženská 

prevaha trvá už niekoľko rokov (Tab. 1, Príloha č. 2) 

 Primárnu cieľovú skupinu Bažanta Radler tvoria spotrebitelia vo veku od 20 do 25 

rokov.  Na konci roka 2012 mala Slovenská republika 469 681 obyvateľov takejto vekovej 

kategórie. Čo sa týka rozšírenej cieľovej skupiny, tvoria ju zákazníci vekovej kategórie 18 – 

45 rokov, tých bolo na konci roka 2012 na Slovensku 2 231 226. 

 Nakoľko pivo na Slovensku môžu piť osoby staršie ako 18 rokov, starnutie populácie 

je pre pivovary pozitívom. Preto bola realizovaná aj analýza vývoja obyvateľstva vo veku od 

0-17 rokov, 18+ (Tab. 2, Príloha č. 2) Z analýzy vyplýva, že obyvateľov starších ako 18 rokov 

každým rokom narastá, výnimkou však bol rok 2010, kedy osôb vo veku 18+ bolo najviac za 

posledných 10 rokov. Naopak, obyvateľov vo veku od 0-17 rokov je na Slovensku čoraz 

menej. (Slovenský štatistický úrad, 2013) 

3.6.2 Politicko – legislatívne prostredie 

 Legislatívu Slovenskej republiky tvorí množstvo zákonov, ktorými sa musia, ako 

občania, tak aj firmy riadiť. Inak tomu nie je ani v prípade spoločnosti Heineken. Najvyššou 

legislatívnou úpravou, ktorou sa musí spoločnosť riadiť, je zákaz predaja alkoholických 

nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Zákon hovorí: „Zakazuje sa predávať alebo podávať 

alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich používanie osobám mladším ako 18 rokov.“ 

Tento fakt je zobrazený aj pri vstupe na webovú stránku Zlatého Bažanta a rovnako aj 

spoločnosti Heineken. (Heineken Slovensko 2012a; Zlatý Bažant, 2012a) 
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 Medzi ďalšie právne normy, ktorými sa spoločnosť musí riadiť, patrí: 

 Zákon č. 513/1991 Z. z. - Obchodný zákonník  

 Zákon č. 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa 

 Zákon č. 530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 

 Zákon č. 595/2003 Z. z. – Zákon o dani z príjmov 

 Zákon č. 300/2005 Z. z. –Trestný zákon 

 Zákon č. 119/2010 Z. z. – Zákon o obaloch 

 Spoločnosť Heineken Slovensko je od roku 2008 členom Rady pre reklamu, kde sa 

zaviazala spolu s ostatnými subjektmi, ktoré pôsobia v procese marketingovej komunikácie, 

dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej prace platné na území SR a udržiavať 

dobré meno reklamy. Úlohou Rady pre reklamu je zabezpečovať a presadzovať čestnú, 

slušnú, legálnu reklamu na území SR. Pozdvihnúť dôveru zákazníkov v reklamu sa radí medzi 

hlavný cieľ Rady. (Heineken Slovensko, 2012d) 

Nakoľko je Slovenská republika súčasťou Európskej únie, je potrebné, aby spoločnosť 

Heineken rešpektovala a brala na vedomie aj zákony, ktoré vyplývajú z tohto členstva. 

3.6.3 Ekonomické prostredie 

 Ekonomické prostredie republiky tvoria určité makroekonomické ukazovatele, ako 

miera nezamestnanosti, inflácia, priemerná mesačná mzda, DPH a pod. 

Vývoj týchto ukazovateľov a ich zmeny sa odrážajú v kúpnom správaní spotrebiteľov. 

Dôležitým ekonomický faktorom, ktorý má veľký vplyv na kúpne správanie spotrebiteľov, je 

nezamestnanosť. Miera nezamestnanosti, ktorá hovorí o stave a vývoji nezamestnanosti, bola 

na konci roka 2013 na úrovni 13,50 % .Oproti roku 2012 sa znížila o 0,5 %. Aktuálna miera 

nezamestnanosti sa pohybuje na úrovni 13,49 %. 

Priemerná mzda, ako ukazovateľ nákupného správania spotrebiteľov, bola v roku 2013 

na úrovni 824 eur. Ukazovateľ má tendenciu stúpať, čo je pre spoločnosť bezpochyby 

priaznivé. V roku 2012 bola priemerná mesačná mzda 805 eur a v roku 2011 len 786 eur. 

Miera inflácia, predstavujúca percentuálny prírastok indexu spotrebiteľských cien, 

dosiahla v roku 2013 oproti predchádzajúcemu v roku v priemere 1,4 %. V roku 2012 

dosiahla v priemere 3,60 % a rok predtým  3,90 %. 

Ďalším ukazovateľom, ktorý je časťou ceny produktu, je DPH. Jej rast spôsobuje aj 

rast samotnej ceny produktu, tým pádom je produkt drahší a znižuje sa množstvo jeho 
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produkcie. Na Slovensku došlo k zmene DPH v roku 2011, zvýšila sa z 19 % na 20 %. 

(Slovenský štatistický úrad, 2013) 

3.6.4 Sociálno – kultúrne prostredie 

 Nákupne správanie spotrebiteľov už okrem spomínaných faktorov ovplyvňujú aj 

sociálno – kultúrne faktory ako napríklad životný štýl, kultúrne hodnoty, tradície, 

náboženstvo a mnoho ďalších. 

Spotreba piva na osobu v rámci Slovenskej republiky má klesajúcu tendenciu, v roku 

2012 bola na úrovni 78,2 litra. Napríklad oproti Českej republike je to skoro o polovicu 

menej, v Čechách pripadá spotreba piva na osobu za rok približne 150 litrov, čo je najviac na 

svete. Nemec vypije ročne približne 100 litrov piva. (Finance.cz, 2013; TERAZ Ekonomika, 

2013; Tvoje pivo, 2011) 

Spotreba piva sa mierne posúva z on-trade (reštaurácie, bary, pohostinstvá) k off-trade 

(supermarkety, hypermarkety, potravinárske predajne), jednoducho povedané, konzumácia 

piva v baroch je nahradená jeho nákupom v obchode a vychutnávaním si ho v domácom 

pohodlí. (TERAZ Ekonomika, 2013; Tvoje pivo, 2011) 

Silný vplyv na správanie spotrebiteľov má aj náboženstvo. Podiel ľudí, ktorí sa radia 

k určitej cirkvi či náboženským spoločnostiam klesá, avšak Slovensko patrí stále k najsilnejšie 

veriacim štátom sveta. Najpočetnejšie cirkev na Slovensku je naďalej rímskokatolícka, ku 

ktorej sa hlási 62% obyvateľov. Spoločnosť by nemala zabúdať pri svojich aktivitách na 

kresťanské hodnoty, ktoré môžu výrazne ovplyvňovať to, ako je vnímaná verejnosťou či jej 

samotnými spotrebiteľmi. (Slovenský štatistický úrad, 2013) 

 Sviatky, ako ďalší typický prvok sociálno-kulturného prostredia, taktiež silno 

ovplyvňuje správanie sa spotrebiteľov. Najmä významné sviatky, ako sú Vianočné sviatky 

a Veľkonočné sviatky, počas ktorých zákazníci utrácajú množstvo peňazí na jedlo či nápoje, 

sú pre obchodné spoločnosti dôležité a prinášajú veľké príležitosti. 

3.6.6 Inovačné a prírodné prostredie 

 Žiadna spoločnosť by nemala zabúdať na životné prostredie, či už pri vyrábaní 

produktov ich propagácií alebo distribúcií. 

 Pivovar realizuje projekt tzv. Zelený pivovar, vďaka ktorému dokáže opätovne využiť 

vodný koncentrát pri výrobe varnej vody. Aj napriek tomu, že na Slovensku sa nepociťuje 

nedostatok pitnej vody, je potrebné si uvedomiť globálnu zodpovednosť v rámci tejto oblasti 
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a snažiť sa o znižovanie spotreby vody. Spoločnosť týmto projektom ročne ušetrí približne 36 

tisíc   .  

 Na vytváraní emisií oxidu uhličitého sa v životnom cykle piva podieľa v značnej miere 

jeho chladenie, preto sa spoločnosť rozhodla o nákup výlučne „zelených“ chladničiek 

a chladiacich zariadení. Heineken Slovensko patrí medzi prvých päť spoločnosti v rámci celej 

skupiny Heineken, ktoré na trh uviedli zelené výčapné zariadenie David Green. Zariadenie 

využíva o 35% menej energie ako klasické výčapné zariadenie, čím šetrí energiu, peniaze 

a samozrejme aj veľké množstvo emisií oxidu uhličitého. 

 V apríli roku 2010 predstavila spoločnosť stratégiu Načapujeme lepšiu budúcnosť. Ide 

o komplexnú a integrovanú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Zvyšuje rozsah práce 

spoločnosti v oblasti udržateľnosti a slúži k dosiahnutiu jej ambície stať sa najzelenšou 

pivovarníckou spoločnosťou na svete do roku 2020. K dosiahnutiu stratégie si pracovníci 

predsavzali neustále minimalizovať odpad ich činnosti vzhľadom na životné prostredie, 

posilňovať ľudí v organizácií a komunity, v ktorých pracovníci pôsobia a pomáhajú im 

a pozitívne vplývať na úlohu piva v spoločnosti. (Heineken Slovensko, 2012j, k) 

 Pri výrobe piva je najmä potrebný chmeľ, jeho cena za tonu sa na Slovensku pohybuje 

na úrovni 5150 €. Ďalšou potrebnou surovinou je sladový jačmeň, ktorého cena sa líši podľa 

jeho typu.  Sladovne Sessler ponúkajú slad v rozmedzí od 460 do 800 eur za tonu. Za 12 g 

kvasníc, ktoré sú taktiež potrebné k výrobe piva je možné zakúpiť za približne 3 €. Cena za 

   pitnej vody od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti stojí 1,1231 €. (Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, 2014; Ekonomika. Sme., 2012; Sessler, 2012; Svoje pivo,  2014) 

3.7 SWOT analýza 

 SWOT analýza je nástrojom strategického plánovania. Cieľom analýzy je posúdiť 

silné a slabé stránky spoločnosti s jej príležitosťami a hrozbami, aby došlo k vytvoreniu 

strategických alternatív odpovedajúcich postaveniu danej firmy na trhu. (Pahl a Richter, 2007) 

 SWOT analýzu značky Bažant Radler spracoval autor práce na základe sekundárnych 

údajov, ktoré sú popísané v práci, získané z webových stránok značky a od informácií, ktoré 

autorovi práce poskytol manažment značky. 

Silné stránky 

 Dobre fungujúca spoločnosť má nepochybne množstvo silných stránok, ktorými sa 

reprezentuje v domácom, či zahraničnom prostredí. Silnou stránkou spoločnosti Heineken sú 
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jej goodwill a spoľahlivé finančné zabezpečenie. Samotná značka Zlatý Bažant je značka 

dobre zabehnutá na Slovenskom trhu, známa a silná. Bažant Radler prináša pre spotrebiteľov 

sviežu chuť, kvalitu, a to všetko za dostupnú cenu. 

Slabé stránky 

 Bažant Radler ponúka sviežu a naozaj jedinečnú špecifickú chuť, čo však môže byť aj 

jeho slabou stránkou. Hlavne u mužského pohlavia sa môžeme stretávať s názorom, že sa 

nejdená o alkoholický nápoj, ale o nejakú malinovku, ktorá len kazí typickú pivovú chuť.  

Primárna cieľová skupina produktu, respektíve jej vekové zloženie (20 – 25 rokov), sa 

môže taktiež javiť ako slabá stránka spoločnosti. Spotrebitelia v takomto veku sú v značnej 

miere študenti, ktorí mnohokrát nemajú dostatočne vysoký príjem, a preto smerujú ich 

výdavky na iné, podstatnejšie veci, či iný druh alkoholu. 

Bažant Radler je v súčasnosti ponúkaný len v dvoch príchutiach, a to citrón 

a grapefruit, čo je pre spoločnosť bezpochyby slabá stránka, nakoľko konkurencia produkuje 

množstvo iných, zaujímavých príchutí (viď kap. 3.5.1). 

Medzi slabé stránky produktu patrí aj jeho obmedzené pôsobenie len na slovenskom 

trhu. V prípade, že by Bažant Radler expandoval aj do zahraničia, jeho názov nie je určite 

vhodný pre zahraničné trhy. So slovom Radler by nebol problém, avšak slovo Bažant je 

typicky slovenské a s jeho vyslovovaním by mali nepochybne problémy iné národnosti. 

Maximálne balenie vo fľaši, ktorú si môže zákazník kúpiť je 1 l, konkurencia, konkrétne 

značka Corgoň Radler, či Zlatoprameň Radler ponúkajú aj 1,5 l fľaše.  

Príležitosti 

 Príležitosť, plynúca zo slabej stránky produktu – obmedzená pôsobnosť len na 

slovenskom trhu, je medzinárodná expanzia. Nové možnosti vo forme nových príchutí, či 

zmene designu, nových foriem propagácie, či distribúcie, patria taktiež k príležitostiam, ktoré 

sa produktu ponúkajú. Pre samotnú spoločnosť sa radí k príležitostiam aj fakt, že na 

Slovensku nie sú až také veľké legislatívne obmedzenia pre konzumáciu alkoholických 

nápojov, ako v iných krajinách. 

Ohrozenia 

 Aj keď značka Bažant Radler začala pôsobiť na slovenskom radlerovom trhu ako prvá, 

dnes už je pre ňu veľkým ohrozením konkurencia. Či už sa jedná o konkurenciu existujúcu, 

ale aj stále pribúdajúcu novú. Finančná kríza, rast nezamestnanosti, zvyšovanie daňového 
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zaťaženia by mohli takisto ohroziť spoločnosť. Kampane proti alkoholizmu, postupný zákaz 

pitia alkoholu na verejnosti, či iné legislatívne zmeny môžu viesť k ohrozeniu súčasnej 

produkcie. 

Popísané slabé a silné stránky, príležitosti a ohrozenia sú priehľadné usporiadané 

v Tab. 3.1. Pri jednotlivých faktorov je aj bodové ohodnotenie prevedené autorom práce, 

ktorý priradzoval aj jednotlivé váhy daným faktorom. Body predstavujú výkonnosť daného 

faktoru u slabých a silných stránkach a u ohrození a príležitostí mieru ohrozenia a mieru 

rizika. Body boli priradené v rozmedzí od 1-5, kde 5 = najvyššia výkonnosť silnej stránky 

a vysoká miera príležitosti, najnižšia výkonnosť slabej stránky a vysoká miera ohrozenia). 

Váhy predstavujú dôležitosť daných faktorov ( 0 – 1, 1 = vysoká dôležitosť). 

 

Tab. 3.1 SWOT analýza značky Bažant Radler 

 

Silné stránky 

 

Body 

 

Váha 

 

Súčin 

 

Slabé stránky 

 

Body 

 

Váha 

 

Súčin 

 

Goodwill 

 

4 

 

0,1 

 

0,4 

 

Špecifická chuť 

 

4 

 

0,2 

 

0,8 

 

Finančné zabezpečenie 

 

4 

 

0,2 

 

0,8 

 

Cieľová skupina 

 

3 

 

0,2 

 

0,6 

 

Známa, silná značka 

 

5 

 

0,3 

 

1,5 

 

Obmedzené pôsobenie 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Svieža chuť 

 

4 

 

0,1 

 

0,4 

 

Dve príchute 

 

5 

 

0,3 

 

1,5 

 

Kvalita 

 

4 

 

0,2 

 

0,8 

 

Názov značky 

 

3 

 

0,1 

 

0,3 

 

Dostupná cena 

 

3 

 

0,1 

 

0,3 

 

Balenie max. 1 l 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Súčet 

  

1 

 

4,2 

 

Súčet 

  

1 

 

3,6 

 

Príležitosti 

 

Body 

 

Váha 

 

Súčin 

 

Ohrozenia 

 

Body 

 

Váha 

 

Súčin 

 

Medzinárodná expanzia 

 

4 

 

0,3 

 

1,2 

 

Existujúca konkurencia 

 

5 

 

0,4 

 

2,0 

 

Nové príchute 

 

5 

 

0,3 

 

1,5 

 

Nová konkurencia 

 

4 

 

0,2 

 

0,8 

 

Nový design 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Finančná kríza 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Propagácia 

 

4 

 

0,1 

 

0,4 

 

Rast nezamestnanosti 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Nové formy distribúcie 

 

3 

 

0,1 

 

0,3 

 

Rast daní 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Legislatíva 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Zmena legislatívy 

 

2 

 

0,1 

 

0,2 

 

Súčet 

  

1 

 

3,8 

 

Súčet 

  

1 

 

3,6 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Zo SWOT analýzy vyplýva, že prevahu majú silné stránky a príležitosti. 

 Ďalším krokom SWOT analýzy je tzv. konfrontačná matica (viď Tab. 3.2), ktorá 

porovnáva vzájomné väzby medzi silnými stránkami, slabými stránkami, príležitosťami 

a hrozbami a navrhuje možné kroky do budúcnosti. 

 

Tab. 3.2 Konfrontačná matica 

 

 

 

Konfrontačná matica 

 

Silné stránky 

 

Slabé stránky 

 Goodwill 

 Finančné 

zabezpečenie 

 Známa, silná 

značka 

 Svieža chuť 

 Kvalita 

 Dostupná cena 

 Špecifická chuť 

 Cieľová skupina 

 Obmedzené 

pôsobenie 

 Dve príchute 

 Názov značky 

 Balenie max.1l 

 

 

 

 

Príležitosti 

 Medzinárodná 

expanzia 

 Nové príchute 

 Nový design 

 Propagácia 

 Nové formy 

distribúcie 

 Legislatíva 

Spoločnosť má 

dostatok financií, mala 

by sa pokúsiť 

o zahraničnú expanziu 

aj s Bažantom Radler. 

Spoločnosť by mala 

začať vyrábať iné 

svieže príchute, 

zintenzívniť propagáciu 

značky. 

Zahraničná expanzia 

s medzinárodným ľahko 

vysloviteľným 

a zapamätateľným 

názvom. Prilákať 

zákazníkov spestrením 

portfólia. Vyrábať 1,5 l 

balenie s vynoveným 

designom. 

 

 

Ohrozenia 

 Existujúca 

konkurencia 

 Nová 

konkurencia 

 Finančná kríza 

 Rast 

nezamestnanosti 

 Rast daní 

 Zmena legislatívy 

Prilákať spotrebiteľov 

novými príchuťami. 

Ponúkať výhodné 

balenie, ochutnávky. 

Spojenie sa s inou 

spoločnosťou, prípadne 

ponúkať na trhu Bažant 

Radler len v letnom 

období. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4 Metodika zberu dát 

 Kapitola metodika zberu dát sa zaoberá spôsobom zberu primárnych dát. Pozostáva 

z dvoch častí, a to prípravnej a realizačnej. V prípravnej fáze je definovaný problém výskumu, 

jeho cieľ a plán. Realizačná fáza popisuje už samotný zber dát a ich následnú analýzu 

a vyhodnocovanie. 

4.1 Prípravná fáza  

4.1.1 Definovanie problému a ciele výskumu 

 Trend v spotrebe piva má klesajúci charakter, preto bolo potrebné priniesť na pivný trh 

niečo nové. Podľa mnohých mediálnych správ sa to pivám radlerového typu nepochybne 

podarilo. Značka Bažant Radler sa objavila ako prvá na slovenskom radlerovom trhu, preto 

môže byť spotrebiteľmi obľúbená a preferovaná, avšak v súčasnosti má množstvo 

konkurentov. 

Cieľom výskumu bolo zistiť, aký majú spotrebitelia vzťah ku značke radlerového 

nápoja Bažant Radler, či sa vytvorila medzi touto značkou a jej zákazníkmi určitá 

emocionálna väzba, či dokonca je táto značka vnímaná ako lovemarks. 

Vedľajšie ciele výskumu sú vyzistiť kritéria pri výbere radlerového nápoja, znalosť 

a preferenciu jednotlivých značiek, ktorý ponúka slovenský trh, a taktiež spotrebné zvyklosti 

u značky Bažant Radler. 

4.1.2 Plán výskumu 

Zdroje a typy dát 

 V práci sú využité primárne a aj sekundárne dáta. Sekundárne dáta boli využité pri 

spracovaní informácií o spoločnosti Heineken Slovensko, o značke Zlatý Bažant a takisto 

o značke Bažant Radler. Zdrojom sekundárnych dát boli internetové stránky spoločnosti 

Heineken Slovensko - www.heinekenslovensko.sk a značky Zlatý Bažant - 

www.zlatybazant.sk. Zdrojom sekundárnych dát boli taktiež interné informácie o značke 

Bažant Radler. Informácie sekundárneho charakteru boli čerpané aj z odbornej literatúry, 

ktorá sa predovšetkým zaoberá teóriou značky, a zo Slovenského štatistického úradu. 

Primárne dáta sú získané z výskumu u spotrebiteľov, ktorý prebiehal dotazníkovou formou. 
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Metoda zberu dát 

 Pre zber primárnych dát bola využitá metóda dotazovanie, ktoré prebiehalo 

elektronickou formou. Dotazník bol vytvorený na stránke google.docs a uverejňovaný na 

sociálnych sieťach Facebook a Pokec. Taktiež bol rozosielaný aj prostredníctvom e-mailov. 

Dotazník obsahuje 24 otázok. V prvej časti sa riešia radlerové nápoje vo všeobecnosti, stredná 

časť je zameraná na značku Bažant Radler a posledná časť je identifikačná. Na konci 

dotazníka je priestor pre pripomienky. Dotazník obsahuje otázky otvorené, uzavreté, či 

polouzavreté (viď Príloha č. 5)  

Vzorka respondentov 

 Základný súbor respondentov tvorí primárna a rozšírená cieľová skupina značky 

Bažant Radler. Primárnu skupinu tvoria osoby vo veku od 20 do 25 rokov, muži aj ženy, 

žijúci v meste. Rozšírenú cieľovú skupinu tvoria osoby vo veku do 18 do 45 rokov, muži aj 

ženy, žijúci v meste. Technikou vhodného úsudku bol vybraný výberový súbor, ktorý tvorí 

200 osôb v nasledovnej štruktúre - 70% primárna cieľová skupina a 30% rozšírená cieľová 

skupina. Plánovaná štruktúra respondentov je uvedená v Tab. 4.1, za miesto zberu dát bol 

zvolený Žilinský kraj, preto respondenti musia pochádzať z mesta, ktoré sa nachádza 

v Žilinskom kraji. 

 

Tab. 4.1 Plánovaná štruktúra vzorku respondentov 

 

Pohlavie 

 

Vekové kategórie 

Muži Ženy 18-19 

rokov 

20-25 

rokov 

26-30 

rokov 

31-35 

rokov 

36-40 

rokov 

41-45 

rokov 

Počet respondentov v % 

50% 50% 4% 70% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 

Počet respondentov 

100 100 8 130 13 13 13 13 

Spolu: 200 Spolu: 200 
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Časový harmonogram 

 V Tab. 4.2 sú zaznamenané jednotlivé činnosti spojené s výskumom podľa časového 

harmonogramu.  

 

Tab. 4.2 Časový harmonogram výskumu 

 

Činnosti/mesiac 

December 

2013 

Január  

2014 

Február 

2014 

Marec 

2014 

Definovanie problému, ciele X    

Plán výskumu  X   

Zostavenie dotazníka  X   

Pilotáž a zber dát   X  

Spracovanie dát   X X 

Analýza dát    X 

Odporúčania    X 

 

Pilotáž 

 Pilotáž dotazníka, ktorá slúži ku kontrole plánu, bola prevedená vo februári 2014, a to 

na vzorke 5 osôb. Na základe pilotáže došlo k úprave niektorých nedostatkov v dotazníku. 

4.2 Realizačná fáza 

4.2.1 Zber dát 

 Zber dát prebiehal v termíne od 10.2 2014 do 28.2.2014 elektronickým dopytovaním. 

Prostredníctvom elektronického dopytovania bolo zozbieraných 356 dotazníkov, 23 

respondentov uviedlo, že radlerové nápoje nepijú, preto v dopytovaní nepokračovali. Nakoľko 

má značka, ktorá je v tejto práci analyzovaná cieľovú skupinu, bolo potrebné sa dopytovať len 

ľudí, ktorí do nej spadajú. Vekovú hranicu cieľovej skupiny nespĺňalo 33 dotazníkov 

a z mesta zo Žilinského kraja nepochádzalo 46 dopytovaných. Nakoľko chcel autor práce 

dodržať plánovanú štruktúru respondentov, výskum prebiehal až dovtedy, kým nebola 

dodržaná. Celkovo bolo zozbieraných a analyzovaných 200 dotazníkov, pri ktorých 

respondenti spĺňali charakteristiky cieľovej skupiny a zapadali do plánovanej štruktúry 

vzorku. 
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4.2.2 Spôsob analýzy dát 

 V rámci analýzy výsledkov boli využívané programy Microsoft Excel a SPSS. 

Prvoradé bolo skontrolovať úplnosť a správnosť vyplnených údajov respondentmi a následne 

boli údaje prepísané do dátovej matice. S dátovou maticou sa následne pracovalo v SPSS, kde 

boli spracovávané tabuľky a Microsoft Excel slúžil na vytváranie grafov. Prostredníctvom 

programu SPSS bolo prevedené aj triedenie druhého stupňa a analýza Anova a Chi-square 

test. 

4.2.3 Skutočná štruktúra vzorku respondentov 

 Celkovo bolo analyzovaných 200 dotazníkov, pri ktorých respondenti spĺňali 

charakteristiky cieľovej skupiny. 

 Plánovaná štruktúra respondentov v zložení podľa pohlavia bola dodržaná. Muži aj 

ženy boli zastúpení 50% podielom. Vekové rozloženie respondentov bolo rovnako dodržané 

podľa plánovanej štruktúry (viď Obr. 4.1) , tzn. vo veku od 18-19 4%, 20-25 rokov 70%, 26-

30 rokov 6,5%, 31-35 rokov 6,5%, 36-40 rokov 6,5%, 41-45 rokov 6,5%. 

 

 

Obr. 4.1 Veková štruktúra respondentov 

 

Nakoľko cieľovú skupinu Bažanta Radler tvoria osoby žijúce v meste a autor práce si 

zvolil Žilinský kraj za miesto zberu dát, bolo potrebné zozbierať dáta od osôb žijúcich 

výlučne v mestách v tomto kraji. Viac ako 83% respondentov pochádzalo z Čadce, ďalšími 

4% 

70% 

6,5% 

6,5% 

6,5% 
6,5% 18-19

20-25

26-30

31-35

36-40

41-45
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mestami, ktoré respondenti uviedli ako svoje bydlisko, bola Žilina, Bytča, Kysucké mesto 

a iné (viď Tab. 4.3). 

 

Tab. 4.3 Štruktúra respondentov podľa miesta bydliska 

 Bydlisko  Počet respondentov 

Čadca 83,5 % 

Žilina 8,5 % 

Bytča 3 % 

Kysucké Nové Mesto 2,5 % 

Iné 2,5 % 

 

 Dotazník obsahoval otázku týkajúcu sa čistého mesačného príjmu dopytovaných. 

Najviac respondentov (26,5%) odpovedalo na danú otázku hneď prvou možnosťou, že ich 

príjem tvorí suma do 150 eur. Príjem necelej štvrtiny (23%) respondentov je v intervale od 

151 do 300 eur (viď Tab. 4.4). 

 

Tab. 4.4 Štruktúra respondentov podľa ich mesačného príjmu 

Čistý mesačný príjem v eurách Počet respondentov 

Do 150 26,5 % 

151 – 300 23 % 

301 – 500 19,5 % 

501 – 800 17,5 % 

801 – 1000 8 % 

Nad 1001 5,5 % 

  

Posledná identifikačná otázka bola zameraná na obľúbený spôsob trávenia voľného 

času respondentov. Na výber mali odpovede: s rodinou, priateľmi v bare či reštauráciách, 

doma, v prírode, športom alebo inde. Z analýzy vyplýva, že obľúbeným spôsobom trávenia 

voľného času je viac ako u tretiny (35%) opýtaných s priateľmi, niekde v bare či reštaurácií 

(viď Obr. 4.2). Nasleduje čas strávený s rodinou, ktorý preferuje 26% opýtaných a 45 

opýtaných (22,5%) sa venuje počas svojho voľného času športu. 
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Obr. 4.2 Obľúbený spôsob trávenia voľného času respondentov 
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5 Analýza vplyvu značky na kúpne správanie zákazníkov 

 V tejto časti diplomovej práce sú popísané výsledky získané z realizovaného 

dotazníkového šetrenia, na základe ktorých boli spoločnosti doporučené návrhy na ďalšie 

riadenie značky Bažant Radler. 

5.1 Výber a konzumácia radlerových nápojov 

 Realizovaný výskum skúmal ako prvú častosť konzumácie radlerových nápojov, 

nasledovali hlavné dôvody, pre ktoré respondenti konzumujú tieto netypické pivové nápoje 

a kritéria, ktoré ich pri ich výbere ovplyvňujú. 

5.1.1 Konzumácia radlerových nápojov 

 Ako často, a či vôbec respondenti pijú radlerové nápoje, bolo podstatné zistiť od 

respondentov ako prvé. Účastníci dopytovania, ktorí radlerové nápoje nekonzumujú, vo 

vyplňovaní dotazníka nepokračovali, dopytovanie bolo zamerané len na tých, ktorý radlerové 

nápoje pijú. Týchto respondentov bolo 200 a ako prvé mali za úlohu zhodnotiť početnosť ich 

konzumácie. Ako vyplýva z Tab. 5.1, skoro 60% z opýtaných radlerové nápoje konzumuje 

občas, výnimočne si na pive s ochutenou limonádou pochutná 32,5% dopytovaných a len 8% 

respondentov pije tieto nápoje pravidelne a radí ich k svojím obľúbeným. 

 

Tab. 5.1 Konzumácia radlerových nápojov 

Pitie radlerových nápojov Počet respondentov 

Áno, občas 59,5 % 

Áno, výnimočne 32,5 % 

Áno, pravidelne, sú moje 

obľúbené 

8 % 

 

Netypická chuť radlerového piva, ktorá je špecifická najmä sladšou chuťou oproti 

klasickému pivu, by podľa predpokladov mala byť preferovaná ženským pohlavím. Predsa 

len, muži sú viac typickí vychutnávaním si klasických pivových nápojov oproti ženám. Ako 

vyplýva z Obr. 5.1, odpovede mužov a žien ohľadom častosti pitia radlerov sa líši najmä 

v odpovedi pravidelne, sú moje obľúbené. Viac ako dvojnásobný počet žien než mužov tento 

nápoj skutočne považuje za obľúbený a pije ho pravidelne. Občas si tieto netypické pivá 

vychutnáva skoro rovnaké percento (60%) mužov i žien.  
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Taktiež sa zisťovala závislosť medzi početnosťou konzumácie radlerových nápojov 

a pohlavím respondenta, v tomto prípade závislosť neexistuje (viď Tab. 1, Príloha č. 3). 

 

Obr. 5.1 Pitie radlerových nápojov podľa pohlavia 

 

Závislosť medzi početnosťou konzumácie radlerových nápojov a vekom 

respondentov, bola zisťovaná na základe Chi-Square testu, z ktorého vyplýva (viď Tab. 2, 

Príloha č. 3), že či respondenti konzumujú radlerové nápoje pravidelne, občas, alebo 

výnimočne, nezávisí od ich veku (viď Obr. 1, Príloha č. 2). 

Dôvody konzumácie radlerových nápojov 

 Z dôvodov, ako je uhasenie smädu, nízky obsah alkoholu, vyhovujúca svieža chuť či 

náhrada klasického piva, tvrdého alkoholu, ochutenej limonády či iných, mali respondenti 

zvoliť práve dva najčastejšie dôvody, kvôli ktorým konzumujú radlerové nápoje. Výsledky sú 

uvedené v Tab. 5.2. 
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Tab. 5.2 Dôvody konzumácie radlerových nápojov 

Dôvody Počet respondentov 

Vyhovujúca, svieža chuť 57,5% 

Uhasenie smädu 35% 

Nízky obsah alkoholu 20% 

Náhrada klasického piva 13,5% 

Náhrada ochutených limonád 13% 

Iné 3% 

Náhrada tvrdého alkoholu 0% 

 

 Ako je zrejmé z Tab. 5.2, najčastejším dôvodom konzumácie radlerového nápoja je 

pre spotrebiteľov vyhovujúca, svieža chuť, až 57,5% dopytovaných uviedlo tento dôvod ako 

jeden z dvoch, kvôli ktorým radler konzumujú. Ako druhý najčastejší dôvod konzumácie 

tohto nápoja je uhasenie smädu, približne tretina z respondentov ( 35%) zvolila tento dôvod. 

Nízky obsah alkoholu vyhovuje pätine (20%) opýtaných. Pre približne rovnaké percento 

dopytovaných je dôvodom spotreby radlerov náhrada klasického piva (13,5%) a náhrada 

ochutených limonád (13%). Medzi iné dôvody, kvôli ktorým spotrebitelia pijú pivá 

s ochutenou limonádou, patrí chuť vyskúšať daný produkt a jeho priaznivé účinky po dni, 

kedy konzumovali alkoholické nápoje. Ako náhradu za tvrdý alkohol nepije radler nikto 

z dopytovaných. 

 Čo sa týka rozdielov medzi jednotlivými pohlaviami, nie sú až také veľké. Z Tab. 3 

v Prílohe č. 3 je vidieť, že najčastejším dôvodom, kvôli ktorému muži aj ženy konzumujú 

radlerové nápoje, je vyhovujúca svieža chuť. Tento dôvod označilo 57% mužov a 58% žien. 

Názory oboch pohlaví sú zhodné (35%) aj v prípade konzumácie radlerov z dôvodu uhasenia 

smädu, kedy viac ako tretine mužov a rovnako aj žien vyhovuje tento nápoj práve z takéhoto 

dôvodu. 

5.1.2 Kritéria výberu radlerových nápojov 

 Faktory, ako príchuť, cena, značka, ponúkaná forma, reklama či iné, hodnotili 

respondenti podľa dôležitosti, ako ich ovplyvňujú pri výbere radlerového nápoja. Mali použiť 

známky od 1 do 6, pričom najväčšiu dôležitosť predstavovala známka 1, naopak známka 6 

vykazovala dôležitosť najmenšiu. Priemerné hodnotenie daných faktorov (1 = najviac dôležitý 

faktor, 6 = najmenej dôležitý faktor) je znázornene v Tab. 5.3. 
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Tab. 5.3 Kritéria výberu radlerových nápojov  

Faktory Priemerné hodnotenie 

Príchuť 1,5 

Cena 2,6 

Značka 2,9 

Ponúkaná forma 3,5 

Reklama 4,7 

Iné 5,9 

 

 Ako vyplýva z Tab. 5.3, najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje respondentov, je 

príchuť (s priemerným hodnotením 1,5). Druhým dôležitým faktorom pri výbere radlerového 

nápoja je pre respondentov ich cena (2,6). Značka sa umiestnila na treťom mieste, jej 

priemerné ohodnotenie dosiahlo 2,9. Iné faktory ako tie, ktoré neboli uvedené v možnostiach 

dotazníka a ovplyvňujú respondentov pri výbere radlerových nápojov, spomenuli respondenti 

obal produktu, ročné obdobie, výnimočnosť či vychladenie. Avšak ich dôležitosť získala 

najvyššie priemerné ohodnotenie, čo znamená najnižšiu dôležitosť pri výbere nápoja. 

 Z analýzy vyplýva, že spotrebiteľov pri výbere radlerového nápoja najviac ovplyvňuje 

príchuť. Pre značku Bažant Radler je tento fakt veľmi podstatný, nakoľko ich portfólio tvoria 

len dve príchute (citrón a grapefruit), zatiaľ čo konkurencia ponúka množstvo iných lákavých 

príchutí ako je horký pomaranč, cherry, limetka, malina, citrus a iné. 

 Značka síce skončila až na treťom mieste, podľa ktorého sa spotrebitelia rozhodujú pri 

výbere radlerového nápoja, avšak je to faktor, ktorý nepochybne spotrebiteľa ovplyvňuje pri 

nákupe. Značku, ktorá je pre spotrebiteľa známa, pravdepodobne uprednostní zákazník pred 

značkou, ktorá je na trhu neznáma, nikdy o nej nepočul a nemá s ňou žiadne skúsenosti. Môže 

však dôjsť k prípadom, kedy chce spotrebiteľ vyskúšať práve radlera, ktorého značka je pre 

neho novinkou, alebo produkt od neznámej značky je jediný dostupný, lacnejší či v akciovej 

cene. 

 Medzi faktor, ktorý je pre spotrebiteľa menej dôležitý, patrí reklama. Tento fakt môže 

byť dôsledkom toho, že zákazníci poznajú značky pôsobiace na slovenskom trhu, majú ich 

vyskúšané a sú s nimi spokojní a ich reklama ich už v súčasnosti nijako neovplyvní. Aj keď 

reklama pre spotrebiteľa nie je tak dôležitá, podvedome ich výber ovplyvniť môže. 

 Ako už bolo spomenuté, kupujúcich pri výbere radlera ovplyvní ročná doba a s tým 

súvisiace aj jeho vychladenie. Nakoľko sa jedná o nápoj, ktorý má osviežiť, je podstatné, aby 
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v letnom období bol tento nápoj aj v skutočnosti pre kupujúceho osviežením, k čomu 

dopomáha aj jeho vychladená teplota. 

 

5.2 Znalosť a preferencia značiek radlerových nápojov 

 Výsledky ohľadom spontánnej znalosti, top of mind a podporenej znalosti značiek 

radlerových nápojov, a najmä značky Bažant Radler, boli analyzované v tejto podkapitole. 

Taktiež sa podkapitola zaoberá obľúbenými značkami radlerových nápojov respondentov. 

5.2.1 Spontánna znalosť značiek a top of mind 

Pri analýze značky je nepochybne potrebné zistiť, ako spotrebitelia poznajú jednotlivé 

značky. V prípade tejto analýzy bolo zisťovaná spontánna a podporená znalosť značky 

radlerových nápojov. V rámci spontánnej znalosti je možné určiť aj tzv. top of mind, ide 

o značku, ktorú si spotrebiteľ vybaví ako prvú pri menovaní radlerových nápojov, ktoré 

pozná. Spontánna znalosť radlerových značiek priniesla nasledovné výsledky, viď Obr. 5.2. 

Na značku Bažant Radler si spomenulo až 93% dopytovaných. Druhá značka, ktorú 

respondenti najčastejšie spomenuli v rámci ich odpovedí (62,5%), je značka Smädný Mních 

Radler. Na značku piva s ochutenou limonádou Staroprameň Cool si spomenula necelá 

polovica (46%) z dopytovaných, čo môže byť spôsobené tým, že táto značka sa chce líšiť od 

ostatných radlerov práve tým, že jej názov neobsahuje pomenovanie radler. Na Corgoň 

Radler, ako ďalšiu značku radlera, si spomenulo 28,5% respondentov. Najmenej 

respondentov (5,5%) si vybavilo v rámci spontánnej znalosti značku Steiger Radler. Iné 

značky radlerov, na ktoré si dopytovaní spomenuli, sú značky ako Birell, Šariš Radler, Gazda 

Radler, Frisco, Samson Radler a iné. 

O tom, že značka Bažant Radler je populárna, svedčia aj výsledky spontánnej znalosti 

radlerových nápojov. Aj napriek tomu, že táto značka bola ako prvá na trhu radlerových 

nápojov, to, že jej spontánna známosť je až na takej úrovni, je vcelku prekvapivé. Postupne sa 

na trhu objavovali a stále objavujú nové značky radlerových nápojov.  
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Obr. 5.2 Spontánna znalosť radlerových nápojov 

 

Ako vyplýva z analýzy (Tab. 4, Príloha č. 3), spontánna znalosť značky Bažant Radler 

bola 100% až u troch vekových kategórií, a to pre vekovú kategóriu 26-30, 36-40 a 41-45 

rokov. Čo sa týka značky Corgoň Radler, najväčšiu spontánnu znalosť dosiahla u vekovej 

kategórie 36-40 rokov (38,5%). Z najnižšej vekovej skupiny 18-19 rokov si na túto značku 

radlera bez nápovedy spomenulo 12,5% opýtaných. Z  vekových kategórií 26-30 a 41-45 

rokov si na Corgoň Radler spomenulo 15,4% respondentov. Každý jeden respondent vo veku 

18 či 19 rokov si vybavil značku Smädný Mních Radler, problém so spontánnou znalosťou 

tejto značky mali dopytovaní vo veku 31-35 rokov, spomenula si len necelá polovica (46,2%) 

opýtaných. Značka Steiger Radler nie je zakotvená v mysliach spotrebiteľov, túto značku si 

svojvoľne nevybavili respondenti vo veku 18-19 rokov a 41-45 rokov. 

V rámci spontánnej znalosti bola prevedená aj analýza top of mind (Obr. 5.3) . Značku 

Bažant Radler si ako prvú vybavilo 32,5% dopytovaných. Len o 1,5% menej, tzn. 31% 

z respondentov uviedlo ako prvú značku, na ktorú si spomenuli, značku Smädný Mních 

Radler. Značka Corgoň Radler bola uvedená ako prvá u približne pätiny opýtaných (21,5%). 

Na značky radlerov Steiger a Urpiner si ako na prvé spomenulo rovnaké percento 

respondentov, a to konkrétne 2%. 

 U mužov dominoval v oblasti top of mind Bažant Radler (Obr. 2, Príloha č. 4), na 

ktorý si spomenula viac ako tretina (36%) opýtaných ako na prvú značku. U ženského 

pohlavia získala prevahu (37%) značka Smädný Mních Radler. U ostatných značiek 

radlerových nápojov nie sú viditeľné veľké rozdiely medzi jednotlivými pohlaviami.  
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 Uskutočnené analýzy však ukazujú, že medzi top of mind značkou radlerových 

nápohoj a pohlavím respondenta neexistuje závislosť (Tab. 5, Príloha č. 3). 

Na základe prevedených analýz (Tab. 6, Príloha č. 3) možno tvrdiť, že medzitým, akú 

značka respondenti uviedli ako prvú pri otázke ohľadom ich spontánnej znalosti značky pív 

s ochutenou limonádou a vekom respondentov neexistuje závislosť (Tab. 7, Príloha č. 3). 

 

Obr. 5.3 Top of mind značiekradlerových nápojov 

 

5.2.2 Podporená znalosť značiek 

Následne mali respondenti daný zoznam značiek radlerových nápojov a ich úlohou 

bolo označiť, ktoré z nich poznajú. V zozname figurovali značky radlerov Bažant Radler, 

Corgoň Radler, Smädný Mních Radler, Staroprameň Cool, Urpiner Radler, Steiger Radler 

a taktiež mali respondenti možnosť napísať aj názvy iných radlerov, ktoré poznajú. 

 O tom, že je značka Bažant Radler skutočne známa, svedčia aj výsledky tejto analýzy 

(Tab. 8, Príloha č. 3), až  94,5% z opýtaných uviedlo, že túto značku pozná. Za druhú 

najznámejšiu značku radlerových nápojov možno na základe tejto analýzy považovať Smädný 

Mních Radler, ktorý je známy u 79,5% respondentov. Nasleduje značka Staroprameň Cool, 

ktorú pozná 62,5% dopytovaných, Corgoň Radler 57%, Urpiner Radler 48% a najmenej 

známa je značka Steiger Radler, ktorú pozná len 12% opýtaných. Bernard, Birell, Gazda, 

Šariš a iné sú taktiež značky, ktoré respondenti poznajú. 

 Ako možno vidieť v Obr. 5.4, ženy majú všeobecne lepšiu znalosť v značkách 

radlerových nápojov. Bažant Radler pozná až 97% opýtaných žien, Corgoň Radler je známy 
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až u 61% žien, 83% z dopytovaných žien pozná značku Smädný Mních Radler. Urpiner 

Radler pozná rovnaké percento opýtaných mužov a žien, a to necelá polovica (48%). Značka 

Steiger Radler je opäť známejšia ženskému pohlaviu (20%). Znalosť značiek radlerových 

nápojov je u mužov výraznejšia oproti ženám len v značkách, ktoré nefigurovali v zozname 

dotazníka. 

 

Obr. 5.4 Podporená znalosť značiek radlerových nápojov podľa pohlavia 

 

5.2.3 Porovnanie spontánnej znalosti, top of mind a podporenej znalosti 

 Na základe prevedených analýz možno porovnať jednotlivé znalosti a top of mind 

(Obr. 5.5). Značka Bažant Radler mala pri všetkých troch analýzach najpriaznivejšie 

výsledky. V rámci spontánnej a podporenej znalosti sú jej výsledky skoro totožné. Značku si 

bez nápovedy vybavilo až 93% opýtaných, s nápovedou 94,5% respondentov. Avšak len 

32,5% si túto značku vybavilo ako prvú. 

 Na značku Corgoň Radler si spontánne spomenula presná polovica (28,5%)  

opýtaných, podporená znalosť je 57%. Viac ako pätina (21,5%) opýtaných uviedla túto 

značku radlera ako prvú v rámci ich spontánnej znalosti značiek radlerových pív. 

Výsledky značky Smädný Mních Radler možno považovať taktiež za priaznivé. 

Spontánna znalosť značky je u 62,5% opýtaných, podporená znalosť 79,5%. Rovnako 
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priaznivé sú aj výsledky z analýzy top of mind, kedy si túto značku vybavilo ako prvú až 31% 

opýtaných, čo je len o 1,5% menej ako u značky Bažant Radler. 

Staroprameň Cool, ako ďalšia značka radlerových nápojov, figurovala ako prvá na 

mysli u 11% opýtaných. Značku bez nápovedy uviedlo 46%, s nápovedou 63% respondentov. 

 

Obr. 5.5 Porovnanie spontánnej znalosti, top of mind a podporenej znalosti značiek radlerových nápojov 

  

Ako ukazuje Obr. 5.5, najznámejšie radlerové nápoje sa vyrábajú pod značkami 

Bažant Radler, Smädný Mních Radler a Staroprameň Cool. Steiger Radler je značka radlera, 

ktorá pre respondentov nie je až tak známa. 

5.2.4 Preferované značky radlerových nápojov 

 Respondenti mali za úlohu označiť, ktoré značky radlerov pijú a určiť práve jednu 

značku, ktorá je pre nich najobľúbenejšia. Aj v tomto prípade dopadla značka Bažant Radler 

najlepšie, konzumuje ju až 86,5% opýtaných a obľube sa teší až u 61% respondentov (viď 

Obr. 5.6). 

 Smädný Mních Radler konzumuje viac ako polovica opýtaných (58%), avšak túto 

značku považuje za najobľúbenejšiu len 10% respondentov. Značku Staroprameň Cool 

považuje za najlepšiu 15% opýtaných a konzumuje ju 42% z dopytovaných. Radler, ktorý 
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konzumuje 29% z respondentov, nosí názov Corgoň Radler a je najobľúbenejší pre 6% 

z opýtaných. Najmenej obľúbenou značkou piva s ochutenou limonádou je značka Steiger 

Radler, ktorú za najobľúbenejšiu považuje len 1% z dopytovaných. Iné značky, ktoré 

respondenti uviedli ako obľúbené, sú napríklad Birell, Zlatoprameň, či „klasický“ radler pivo 

so spritom. 

 

Obr. 5.6 Porovnanie konzumácie a obľúbenosti značiek radlerových nápojov 

 

Značka Bažant Radler aj  v tomto prípade ukázala svoje vedúce postavenie oproti 

ostatným konkurenčným značkám. Držať si obľubu u viac než 60% opýtaných aj napriek tak 

veľkej konkurencii, akú radlerový trh ponúka, je obdivuhodné. Druhý najobľúbenejší radler 

sa vyrába pod značkou Staroprameň Cool, avšak svojej obľube sa teší len u 15% opýtaných, 

čo je pri porovnaní so značkou Bažant Radler len jeho štvrtina. 
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Obr. 5.7 Obľúba značky Bažant Radler podľa spôsobu trávenie voľného času respondentov 

 

 Až trištvrte respondentov (75,6%) z tých, ktorí svoj voľný čas venujú prevažne športu, 

označilo ako najobľúbenejšiu značku radlerového nápoja značku Bažant Radler (viď Obr. 

5.7). Viac ako 70% respondentov z tých, ktorí svoj voľný čas trávia najčastejšie v prírode, 

preferuje značku Bažant Radler oproti konkurenčným značkám, ktoré ponúka Slovenský trh. 

Z tých, ktorí svoj voľný čas venujú rodine, len približne polovica (51,9%) obľubuje značku 

Bažant Radler. Závislosť medzi obľúbenou značkou radlerového nápoja respondentov a ich 

obľúbeným spôsobom trávenia voľného času neexistuje (Tab. 9, Príloha č. 3). 

 V rámci analýz bolo zisťovaná závislosť medzi obľúbenou značkou radlerového 

nápoja a pohlavím respondenta. Ako vyplýva z Tabuľky 10, Príloha č. 3, závislosť neexistuje, 

čo ukazuje aj Obr. 3, Príloha č. 4. 

 Ďalšia analýza zisťovala,  či existuje závislosť medzi obľúbenou značkou radlerového 

nápoja a vekom respondenta. Ako ukazuje tabuľka 11, Príloha č. 3, závislosť existuje. Z grafu 

(Obr. 4, Príloha č. 4) vyplýva, že najmladší účastníci výskumu, vo veku od 18 do 19 rokov, 

majú len dve obľúbené značky a tými sú Bažant Radler, ktorý zvolilo z tejto vekovej 

kategórie v rámci obľúbenosti až 75% respondentov, pre ostatok (25%) je obľúbeným pivom 

s ochutenou limonádou Smädný Mních Radler. Z respondentov, ktorí vekovo spadajú do 

primárnej cieľovej skupiny značky Bažant Radler (20-25 rokov), vníma túto značku ako 

obľúbenú približne 64%, druhá preferovaná značka tejto vekovej skupiny je značka 

Staroprameň Cool (20%). Respondenti z vekovej kategórie 26-30 majú taktiež najviac 

obľúbenú (61,5%) značku Bažant Radler, na druhom mieste v rámci obľuby tejto vekovej 
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skupiny sú až tri značky radlerových nápojov, a to Smädný Mních Radler, Staroprameň Cool 

a iné značky, ktoré neboli uvedené v možnostiach dotazníka. Pre vekovú kategóriu 31-35 je 

taktiež obľúbenou značkou radlera Bažant Radler, avšak len pre 38,5% respondentov. U 

ostatných dvoch vekových kategórií taktiež dominuje značka Bažant Radler. 

5.2.5 Dôvody výberu preferovanej značky 

Samozrejme je podstatné zistiť aj dôvod výberu najobľúbenejšej značky radlerového 

nápoja respondentov. Ako najčastejší dôvod (Tab. 12, Príloha č. 3) uvádzali respondenti chuť 

(44%), ďalej nasledovala známosť značky, ktorú uviedlo ako hlavný dôvod 28% z opýtaných. 

Príchuť a dôveru v značku kladie za podstatnú po približne 11% dopytovaných. Skúsenosť so 

značkou je najmenej podstatný dôvod (1,5%) výberu najobľúbenejšej značky radlerových 

nápojov. 

Pre úspešnú značku je bezpochyby potrebné vedieť, čo je dôvodom jej úspechu, 

respektíve v čom vidia spotrebitelia jej jedinečnosť. Tab. 5.4 udáva dôvody, pre ktoré si 

respondenti zvolili značku Bažant Radler za najobľúbenejšiu. Až pre polovicu opýtaných je 

hlavným dôvodom práve chuť značky, pre ktorú je pre nich z pomedzi konkurencie práve 

Bažant Radler ten najpreferovanejší. Čo je samozrejme pozitívnom faktom, nakoľko práve 

príchuť, respektíve chuť radlerového nápoja je najdôležitejším kritériom pri výbere piva 

s ochutenou limonádou (viď Tab. 5.3).  Ako druhým najdôležitejším faktorom, ktorý 

respondentov ovplyvňuje pri výbere radlerového nápoja je cena (viď Tab. 5. 3), avšak cena 

nezohráva takú dôležitú úlohu pri výbere obľúbeného radlerového nápoja značky Bažant 

Radler, tento dôvod bol najmenej často uvádzaní v rámci odpovedí respondentov (viď. Tab. 

5.4).  

Značka a jej známosť ovplyvňuje necelú štvrtinu (23,8%) opýtaných vo výbere ich 

najobľúbenejšieho radlerového nápoja Bažant Radler. U 12,3% respondentov je potom 

dôvodom dôvera, ktorú vkladajú do tejto značky. V rámci kritérií výberu radlerových nápojov 

sa značka umiestnila až na tretej pozícií (viď Tab. 5.3). Ako však vidno, pre respondentov je 

známosť či dôvera v značku Bažant Radler druhým a tretím najčastejším dôvodom, pre 

ktorých je pre nich spomedzi konkurencie najobľúbenejšia práve značka Bažant Radler. 

Príchute, ktoré značka ponúka, konkrétne citrón a grep, vyhovujú 8,2% opýtaných 

a práve kvôli nim je pre nich táto značka favoritom. Skúsenosť so značkou je dôvodom 

výberu značky Bažant Radler ako tej najobľúbenejšej len u 1,6% respondentov. 
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Tab. 5.4 Dôvody výberu najobľúbenejšej značky Bažant Radler 

Dôvody výberu 

najobľúbenejšej radlerovej 

značky Bažant Radler 

 

Počet respondentov 

Chuť 50% 

Známosť značky 23,8% 

Dôvera v značku 12,3% 

Príchuť 8,2% 

Ponúkaná forma 3,3% 

Skúsenosť so značkou 1,6% 

Cena 0,8% 

 

 Druhou najobľúbenejšou značkou radlerového nápoje je pre respondentov značka 

Staroprameň Cool. Najčastejším dôvodom (39,3%), pre ktorý je Staroprameň Cool pre 

respondentov najobľúbenejší, je práve chuť tohto radlera (viď Tab. 13, Príloha č. 3). Známosť 

značky je aj v prípade značky Staroprameň Cool druhým najčastejším dôvodom (35,7%), pre 

ktorý je značka obľúbená pre respondentov. Príchute, aké značka Staroprameň Cool vyrába 

(citrón, grep, horký pomaranč a cidermix), vyhovujú 14,3% respondentov, ktorí uviedli, že 

príchuť je dôvod, pre ktorý je pre nich táto značka najobľúbenejšia. Cena, skúsenosť so 

značkou ani ponúkaná forma nie sú v prípade značky Staroprameň Cool ani pre jedného 

respondenta dôvody, pre ktoré je pre nich táto značka obľúbená. 

5.3 Spotrebné zvyklosti u značky Bažant Radler 

 V tejto časti analýzy bola vyhodnotená častosť konzumácie značky Bažant Radler, 

najčastejšie miesto či forma jej konzumácie, a taktiež dôvody, pre ktoré respondenti značku 

konzumujú, či naopak odôvodnenie prečo značku Bažant Radler nepijú. 

5.3.1 Frekvencia konzumácie značky Bažant Radler 

 Ďalšia otázka pre respondentov sa týkala toho, ako často priemerne konzumujú značku 

Bažant Radler (Obr. 5, Príloha č. 4). Necelá polovica (49,5%) z opýtaných odpovedala, že 

tento nápoj od značky Bažant Radler pijú menej často ako jedenkrát za mesiac. Približne 

pätina (19%) z dopytovaných si tento nápoj vychutná niekoľkokrát za mesiac. Jedenkrát za 
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mesiac konzumuje danú značku radlera 17,5% respondentov. Bažant Radler nepije 7,5% 

z opýtaných, ktorí na otázky týkajúce sa najčastejšieho miesta konzumácie značky Bažant 

Radler, najčastejšej formy, v akej pijú značku Bažant Radler a dôvody, pre ktoré značku 

Bažant Radler pijú, neodpovedali. 

 S pomocou Chi-Square testu sa zistilo, že to, ako často respondenti pijú Bažant Radler 

nezávisí na ich pohlaví (Tab. 14, Príloha č. 3, Obr. 6, Príloha č. 4) ), či veku (Tab. 15, Príloha 

č. 3, Obr. 7, Príloha č. 4), avšak závisí na ich výške priemerného mesačného príjmu (Tab. 16, 

Príloha č. 3). Z Obr. 5.7 vyplýva, že v priemere niekoľkokrát týždne si vychutnávajú radlera 

značky Bažant Radler len respondenti, ktorých príjem sa pohybuje v intervale od 801 do 1000 

eur. Títo respondenti však nekonzumujú tento nápoj v priemere jedenkrát týždne či jedenkrát 

mesačne. Každý jeden  respondent, ktorého priemerný mesačný príjem neprevyšuje 150 eur, 

pije značku radlerového nápoja Bažant Radler. Najväčší počet respondentov, ktorí značku 

Bažant Radler nepijú, majú príjem v rozmedzí od 501 do 800 eur.  

 

Obr. 5.7 Častosť konzumácie Bažanta Radler u respondentov s jednotlivými priemernými mesačnými príjmami 

  

Výsledky z analýzy ohľadom častosti konzumácie značky Bažant Radler nie sú moc 

prekvapivé, nakoľko radlerové nápoje nepatria k nápojom, ktoré spotrebiteľ môže 

konzumovať kdekoľvek a kedykoľvek. Predsa len ide o alkoholický nápoj, ktorý sa 

konzumuje skôr v letných mesiacoch, preto jeho priemerná konzumácia u necelej polovice 

opýtaných menej často než jedenkrát za mesiac je očakávaná. 
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5.3.2 Miesto a forma konzumácie značky Bažant Radler 

 Najčastejšie miesto, kde si respondenti vychutnávajú Bažant Radler, je až u 51,1% 

opýtaných doma (Tab. 17, Príloha č. 3). Nasleduje bar či reštaurácia, kde túto značku radlera 

najčastejšie pije viac ako štvrtina (29,3%) opýtaných. Na oslave konzumuje najčastejšie tento 

nápoj 9,2% z opýtaných. Medzi iné miesta, ako to, ktoré mali respondenti na výber 

v možnostiach, uviedli grillpárty, chatu, či prírodu ako najčastejšie miesta, kde si Bažant 

Radler vychutnávajú. 

 Ako vyplýva z Obr. 5.8, najčastejším miestom konzumácie Bažanta Radler je pre 

mužov aj ženy doma, približne polovica z mužov aj žien uviedli toto miesto v rámci 

odpovede, kde najčastejšie konzumujú značku Bažant Radler. V baroch či reštauráciách si 

muži vychutnávajú Bažanta Radler oproti ženám viac, avšak rozdiel je len v necelých 9%. 

Ženy túto značku konzumujú na oslavách častejšie ako muži. Závislosť medzi najčastejším 

miestom konzumácie značky Bažant Radler a pohlavím neexistuje (Tab. 18, Príloha č. 3). 

 

Obr. 5.8 Najčastejšie miesto konzumácie značky Bažant Radler podľa pohlavia 

 

Značku Bažant Radler je možné konzumovať až v troch formách, a to v sklenenej 

fľaši, plechovke a čapované. Najčastejšia forma (67,4%), v akej respondenti pijú túto značku, 

je plechovka (Obr. 7, Príloha č. 4). Sklenená fľaša je druhá najčastejšia verzia (26,6%), v akej 

respondenti konzumujú Bažanta Radler. Najmenej využívanou formou medzi opýtanými (6%) 

je čapovaný Bažant Radler, čo však môže byť zapríčinené tým, že čapovanú verziu tejto 

značky ponúka len minimálne množstvo barov či reštaurácií, rovnako aj tým, že čapovanú 
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formu tohto nápoja nie je možné si kúpiť večer v obchode a vychutnať si ho v pohodlí 

domova tak, ako plechovkovú formu či radler vo fľaši. 

 Forma, v akej respondenti najčastejšie konzumujú Bažanta Radler nezávisí na ich 

obľúbenom spôsobe trávenia voľného času (Tab. 19, Príloha č. 3). Ako sa však dalo 

predpokladať, pre tých, ktorí svoj voľný čas trávia prevažne doma, nie je najčastejšou formou 

konzumácie čapovaná verzia. Čapovanú verziu preferujú najmä respondenti, ktorí svoj voľný 

čas trávia najčastejšie v prírode (10,5%), a tí, ktorí svoj voľný čas venujú priateľom (9,2%). 

 

Obr. 5.9 Formy konzumácie Bažanta Radler podľa obľúbeného spôsobu trávenia voľného času respondentov 

 

5.3.3 Dôvody ne/konzumácie značky Bažant Radler 

 Výborná chuť (62%), osviežujúci nápoj (22%), známa značka (18%), dostupnosť(1%), 

dôvera v nápoj (8%), sladšia chuť oproti klasickému pivu (12%), nízky obsah alkoholu (3%), 

jedna z prvých značiek, ktorá ponúkla tento netypický pivový nápoj (1%), kvalita (12%) alebo 

to, že klasické pivo respondentom nechutí (21%) , patria k dôvodom, pre ktoré tento radlerový 

nápoj vyhľadávajú a konzumujú (viď Tab. 20, Príloha č. 3). 

 Avšak nie každému práve táto značka radlera vyhovuje, preto dotazník obsahoval aj 

otázku, pri ktorej mali respondenti uviesť dôvody, pre ktoré Bažant Radler nepijú. 

Najčastejším dôvodom bola preferencia inej značky radlera či typického piva. Respondenti 

taktiež uvádzali, že preferujú iné príchute, ktoré Bažant Radler neponúka, preto volia inú 

značku. 
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5.4 Vnímanie značky Bažant Radler 

 Ďalšia, veľmi podstatná časť analýzy sa zaoberá vnímaním značky Bažant Radler. 

Respondenti mali za úlohu napísať názov spoločnosti vyrábajúcej značku Bažant Radler, 

logo, či slogan značky. Respondenti mali taktiež ohodnotiť ako značku vnímajú a to 

prostredníctvom bipolárnych charakteristík uvedených v dotazníku.  

5.4.1 Znalosť spoločnosti vyrábajúcej značku Bažant Radler 

 Dotazník zahrňoval aj otázku ohľadom toho, či respondenti poznajú spoločnosť, ktorá 

produkuje značku Bažant Radler. Odpovede boli rozdelené do troch kategórií. Prvú kategóriu 

tvorili respondenti, ktorý uviedli, že spoločnosť poznajú a uviedli jej správny názov, teda 

Heineken Slovensko. Týchto respondentov bolo 11, čo predstavuje 5,5% z opýtaných (viď 

Obr. 5.10). Druhú kategóriu tvorili respondenti, ktorí síce uviedli, že spoločnosť poznajú, 

avšak ich odpoveď bola nesprávna. Týchto respondentov bolo 85, čo je 42,5%. Častokrát bolo 

v odpovediach spomenutá len spoločnosť Heineken, či Zlatý Bažant, čo je však len značka 

piva, ktorú spoločnosť vyrába. Viac ako polovica opýtaných (52%) patrí do tretej kategórie, 

kam boli zaradení respondenti, ktorí uviedli, že spoločnosť, ktorá vyrába značku Bažant 

Radler, nepoznajú. 

 Rozdiel medzi mužským a ženským pohlavím v znalosti spoločnosti vyrábajúcej 

Bažant Radler nie je skoro žiadny (Obr. 8, Príloha č. 4). Heineken Slovensko uviedlo správne 

6% mužov a 5% žien. Skoro polovica (49%) mužov uviedla, že spoločnosť pozná, ale ich 

domnienka nebola správna. 60% žien potom uvádzalo odpoveď, že spoločnosť, ktorá nápoj 

vyrába, nepoznajú. 

 Nasledovne bola zisťovaná aj závislosť medzi znalosťou spoločnosti a pohlavím 

respondenta, kde sa zistilo, že závislosť neexistuje (viď Tab. 21, Príloha č. 3, Obr. 9, Príloha 

č.4). A na základe ďalšej prevedenej analýzy sa zistilo, že neexistuje závislosť ani medzi 

znalosťou spoločnosti, ktorá vyrába značku Bažant Radler a  vekom respondenta. K tomuto 

účelu bol využitý test Anova, ktorý ukazuje (Tab. 22, Príloha č. 3), že vek respondenta 

neovplyvňuje to, či spoločnosť pozná alebo nie. Nezávislosť medzi týmito dvoma faktormi 

dokazuje aj Tab. 23, Príloha č. 3.  
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Obr. 5.10 Výrobca Bažanta Radler 

 

5.4.2 Znalosť loga a sloganu značky Bažant Radler 

 So značkou nepochybne súvisí aj jej logo, preto dotazník tvorila aj otázka ohľadom 

loga značky Bažant Radler. Úlohou respondentov bolo v prvom rade označiť, či poznajú logo 

značky a následne, ak bola ich odpoveď kladná, ho čo najvýstižnejšie popísať. Ich odpovede 

boli opäť rozdelené do troch skupín. Do prvej skupiny sa zaradili respondenti, ktorí uviedli, že 

logo poznajú a ich popis bol uvedený správne. Takýchto respondentov bolo rovnako ako aj 

v prípade správnej znalosti spoločnosti 11 (Obr. 10, Príloha č. 4). Respondenti, ktorí uviedli, 

že logo značky poznajú, avšak ich popis nezodpovedal skutočnému popisu loga, boli zaradení 

do druhej kategórie, ich počet bol 108 (54%). Viac ako tretina z opýtaných (35%) označila 

odpoveď, že logo značky Bažant Radler nepoznajú. 

 Závislosť medzi znalosťou loga značky a pohlavím, rovnako ako aj závislosť 

medzi vedomosťou o tom, ako logo vypadá a vekom respondentov, neexistuje, čo dokázali 

analýzy chi-square testu (Tab. 24, 25, Príloha č. 3). Správny popis loga značky Bažant Radler 

uviedlo 15% žien a 7% mužov, rovnaký počet mužov aj žien (35%) uviedlo, že logo značky 

nepozná (viď Obr. 11, Príloha č. 4). 

 S popisom loga značky Bažant Radler mala najmenej problém veková kategória 35-40 

rokov, až 23,1% respondentov tejto vekovej kategórie uviedlo správny popis loga značky. Ani 

jeden respondent z najmladšej vekovej kategórie 18-19 rokov a najstaršej vekovej kategórie 

40-45 rokov nevedel správne popísať logo značky Bažant Radler (Tab. 26, Príloha č. 3). 

Bola však zistená závislosť medzi znalosťou loga a spôsobom trávenia voľného času 

(Tab. 27, Príloha č. 3). Ako možno vidieť v Obr. 5.9, respondenti, ktorí svoj voľný čas 

najradšej trávia s rodinou, poznajú logo a aj jeho popis zodpovedal skutočnosti najmenej, len 

3,8%. Respondenti, ktorí venujú svoj voľný čas televízoru či podobným aktivitám v pohodlí 
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svojho domova, poznajú logo značky najviac (28,6%). Viac ako pätina dopytovaných, ktorí 

svoj voľný čas trávia s priateľmi, rovnako správne popísala logo značky. 

 

Obr. 5.9 Znalosť loga značky podľa obľúbeného spôsobu trávenia voľného času respondentov 

 

Znalosť sloganu značky Bažant Radler 

„Osviežujúce spojenie výnimočných chutí“, tak znie názov sloganu značky Bažant 

Radler. Respondenti mali opäť za úlohu označiť najskôr odpoveď, či poznajú slogan značky, 

a v prípade ich kladnej odpovede ho aj uviesť. Správne uvedený slogan bol zaznamenaný len 

u 2,5% opýtaných (viď Obr. 5.10). Až 42% respondentov síce uviedla slogan, avšak nebol 

správny. Mnohokrát bol ich odpoveďou slogan značky Zlatý Bažant, ktorý znie Svetové 

slovenské pivo, či Originálne slovenské pivo. Medzi ich odpoveďami sa taktiež objavovali 

slogany konkurenčných značiek pív či radlerových limonád. Viac ako polovica (55,5%) 

účastníkov opytovania uviedla, že slogan značky nepoznajú. 
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5.4.3 Celkové vnímanie značky Bažant Radler 

  Okrem toho, aby zákazníci vedeli popísať charakteristické črty značky ako je slogan, 

či logo, je potrebné zistiť, ako spotrebitelia danú značku vnímajú. Dotazník obsahoval batériu 

s bipolárnymi charakteristikami vnímania značky a respondenti mali za úlohu sa prikloniť 

k jednej z dvoch uvedených variant podľa toho, aký je ich postoj k značke Bažant Radler. 

Svoje názory respondenti vyjadrovali pomocou škály od 1 do 5, kde 1 znamenala, že sa 

prikláňajú k prvej variante (známa, kvalitná, moderná, drahá, obľúbená, zábavná, jedinečná, 

úspešná, vyvolávajúca emócie) a hodnota 5, že sa viac stotožňujú s variantou opačnou 

(neznáma, nekvalitná, tradičná, lacná, neobľúbená, nudná, obyčajná, neúspešná, 

nevyvolávajúca emócie). 

  Výsledky opýtaných boli spriemerované a značku Bažant Radler možno popísať ako 

značku, ktorú respondenti vnímajú ako známu, kvalitnú, obľúbenú, úspešnú a modernú (Obr. 

5.11). Tieto charakteristiky dosahovali najnižšie hodnoty. Konkrétne charakteristika známa, 

dosiahla priemernú známku 1,8, čo vyplýva aj z predchádzajúcich analýz, kedy sa zistilo, že 

značku Bažant Radler pozná až 93% opýtaných (vid Obr. 5.2). Respondenti si taktiež myslia, 

že značka je obľúbená (priemerná známka 1,9), čo potvrdzujú aj výsledky v Obr. 5.6, nakoľko 

až pre 62% opýtaných je táto značka radlerového piva najobľúbenejšia. 

  Opýtaní si taktiež myslia, že značka je skôr zábavná ako nudná a jedinečná než 

obyčajná. Priemernú známku 2,9 získali charakteristiky drahá - lacná, z čoho vyplýva, že 

značka pre spotrebiteľov nie je ani drahá ale ani lacná, respektíve sa nevedia prikloniť ani 

k jednej z možností. Z odpovedí opýtaných taktiež usúdiť, že značka Bažant Radler 

u respondentov skôr nevyvoláva emócie, avšak s priemernou známkou 3,2 možno aj v tomto 

prípade povedať, že sa respondenti nevedeli prikloniť ani k jednej z možnosti. 
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Obr. 5.11 Celkové vnímanie značky Bažant Radler  

 

Ďalej bolo zisťované, či existujú rozdiely medzi tým, ako značku vnímajú muži 

a ženy. Výsledky tejto analýzy ukázali, že rozdiely vo vnímaní značky Bažant Radler medzi 

pohlaviami nie sú veľké okrem troch prípadov (Obr. 5.12). Prvým prípadom je rozdiel vo 

vnímaní kvality značky, kedy sa ženy prikláňajú viac k názoru, že je značka kvalitná. Muži aj 

ženy vidia rozdielne aj charakteristiku drahá - lacná. Muži sú toho názoru, že značka je skôr 

drahšia, ženy sa nevedeli prikloniť ani k jednej z odpovedí. Ženy si tiež viac než muži myslia, 

že značka je obľúbená. 

 

 

Obr.5.12 Celkové vnímanie značky Bažant Radler podľa pohlavia 
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V rámci analýzy bolo zisťované, ako vnímajú značku Bažant Radler tí, ktorí ju 

považujú za najobľúbenejšiu značku spomedzi radlerových nápojov, tí, ktorí túto značku 

konzumujú a tí, ktorí túto značku nepijú vôbec. Ako ukazuje Obr. 5.13  výsledky vo vnímaní 

značky týchto troch skupín sú rozdielne. Pre tých, ktorí považujú značku Bažant Radler za 

najobľúbenejšiu spomedzi radlerových nápojov, je táto značka kvalitná (1,2), obľúbená (1,2), 

zábavná (1,1) a jedinečná (1). Priemerné známky týchto charakteristík u respondentov, ktorí 

Bažant Radler obľubujú, sa blížili k 1. 

 Konzumenti značky Bažant Radler vnímajú značku ako obľúbenú (1,9), úspešnú (1,9), 

kvalitnú (2) a značku, ktorá skôr nevyvoláva emócie (3,3). Hodnotenie charakteristiky, či je 

značka Bažant Radler známa, je u všetkých troch skupín skoro rovnaké , rovnako aj bipolárne 

charakteristiky drahá - lacná, kedy vo všetkých troch prípadoch sa priemerná známka blížila 

k 3. Hodnotenia konzumentov a nekonzumentov značky Bažant Radler vo vnímaní tejto 

značky sú skoro rovnaké. 

 Značku Bažant Radler vnímajú rozdielne aj vekové kategórie, do ktorých respondenti 

spadajú (viď Obr. 12, Príloha č. 4). Charakteristiku známa značka, hodnotila najpriaznivejšie 

veková kategória 41-45 rokov (1,2). Rovnako to bolo aj s charakteristikou moderná značka 

(1,4), obľúbená (1,5), či úspešná značka (1,6). Táto veková kategória si však najviac myslím 

oproti ostatným, že značka Bažant Radler nevyvoláva emócie (3,7). Respondenti všetkých 

vekových kategórií sa nevedeli moc rozhodnúť o tom, či je značka drahá alebo lacná. Hlavná 

cieľová skupina značky Bažant Radler vo veku od 20-25 rokov, vníma značku ako známu 

(1,8), obľúbenú (1,9) a úspešnú (2). Značka v nich skôr emócie nevyvoláva (3,3). 

 

Obr. 5.13 Celkové vnímanie značky Bažant Radler podľa obľúbenosti značky, ne/konzumácie značky 
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5.4.4 Značka Bažant Radler ako lovemarks 

Vybudovať si vzťah k niečomu materiálnemu je v súčasnosti celkom bežné. 

Preferovať určitú spoločnosť, krajinu pôvodu či značku je taktiež rovnako časté. Respondenti 

mali preto odpovedať na otázku, či považujú značku Bažant Radler za svoju lovemarks, teda 

srdcovú záležitosť. S týmto tvrdením je stotožnených 15% z opýtaných, ostatní respondenti 

uviedli, že značku Bažant Radler nepovažujú za lovemarks (viď Obr. 5.14).  

Obr. 5.14 Lovemarks  

 

 Nasledovne boli prevedené aj analýzy Anova, aby sa zistilo, či existuje závislosť 

medzi tým, či je značka Bažant Radler pre respondentov lovemarks, a ich pohlavím a vekom. 

Analýzy ukázali (Tab. 28, 29, Príloha č. 3), že závislosť neexistuje ani v jednom z uvedených 

prípadov. 

 19% opýtaných žien považuje značku Bažant Radler za lovemarks, z opýtaných 

mužov len 11% vníma značku ako lovemarks (Obr. 12, Príloha č. 4). Ako ukazuje Tabuľka 

30, Príloha č. 3, štvrtina respondentov vo veku od 18-19 rokov považuje značku Bažant 

Radler za lovemarks. Z respondentov vo veku od 20 do25 rokov, ktorí tvoria cieľovú skupinu 

značky považuje značku za lovemarks len 15,7% opýtaných. 

Až 15% opýtaných povedalo, že značka Bažant Radler je ich srdcová záležitosť. Či je 

tomu skutočne tak, sa zisťovalo na základe ich odpovedí. Autor práce si na základe logického 

uvažovania zvolil otázky a určil, aké odpovede by mal respondent, pre ktorého je značka 

lovemarks vybrať, tzn. vytvoril kritéria pre lovemarks (Tab. 5.5). 
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Tab. 5.5 Kritéria pre lovemarks 

 

Otázka z dotazníka: 

 

Odpoveď, t.j. kritérium pre lovemarks: 

1. Pijete radlerové nápoje ( pivo s 

ochutenou limonádou)? 

Áno, pravidelne, sú moje obľúbené 

3. Zoraďte následujúce faktory, ktoré Vás 

ovplyvňujú pri nákupe radlerových nápojov, 

podľa ich dôležitosti od 1 do 6. 

Značka – známka 1, 2 

4. Aké značky radlerových nápojov 

poznáte?  

Bažant Radler uvedený ako prvý 

7. Ktorý z týchto radlerových nápojov je 

Váš najobľúbenejší? 

Bažant Radler 

17. Ohodnoťte, ako vnímate značku Bažant 

Radler pomocou škály 1-5 

Kvalitná, jedinečná, vyvolávajúca emócie – 

známka 1, 2 

18. Odporúčil(a) by ste značku Bažant 

Radler svojim známym? 

Áno 

19. Povedal(a) by ste, že značka Bažant 

Radler je Vašou lovemarks=srdcová 

záležitosť? 

Áno 

 

Odpovede týchto 15% respondentov na zvolené kritéria boli následovné. Na prvú 

otázku ohľadom pitia radlerových nápojov odpovedalo 80% z nich „áno - pravidelne, sú moje 

obľúbené“. Ďalšia otázka, ktorá spadá do kritérií pre lovemarks, sa týka faktorov, ktoré 

ovplyvňujú respondentov pri nákupe radlerových nápojov. Na prvom alebo druhom mieste sa 

značka objavila u 15tich respondentov, tzn. u polovice. Dôležitým kritériom v rámci 

lovemarks bolo aj top of mind značky Bažant Radler. Na túto značku si spomenula polovica 

respondentov  z tých, ktorí považujú značku Bažant Radler za lovemarks. Pre všetkých týchto 

respondentov bola táto značka najobľúbenejšia. Dôvod výberu značky pre týchto 

respondentov bola chuť tohto nápoja (53,3%), známosť značky (20%), dôvera v značku 

(20%) a jej príchuť (6,7%). 

 Niekoľkokrát týždne pije tento nápoj 3,3% respondentov, niekoľkokrát za mesiac 

30%, jedenkrát za mesiac 26,7% a menej často 40% z tých, ktorí značku Bažant Radler 

považujú za lovemarks. Najčastejším miestom konzumácie značky Bažant Radler týchto 

respondentov je doma, kde tento radler konzumuje 66,7% respondentov. V bare a reštaurácií 

tento nápoj konzumujú najčastejšie ostatní opýtaní (33,3%). Charakteristiky ohľadom 

vnímania značky Bažant Radler respondentmi, ktorí značku Bažant Radler považujú za 

lovemark dosiahli nasledujúce priemerné hodnotenie  - známa (1,2), kvalitná (1,4), moderná 
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(1,9), drahá (2,9), obľúbená (1,4), zábavná (2,3), jedinečná (2,2), úspešná (1,5) 

a vyvolávajúca emócie (2,6). Všetci respondenti by značku Bažant Radler odporučili svojim 

známym a priateľom. 

Autorom vytvorené kritéria pre lovemarks spĺňajú vo všetkých bodoch len dvaja 

respondenti z celkových 200 opýtaných. Jedná sa o ženu a muža vo veku od 20 do 25 rokov. 

Obaja respondenti pochádzajú z Čadce.  

5.4.5 Odporúčania značky Bažant Radler 

 Spotrebitelia v dnešnej dobe nepochybne dbajú na referencie či odporúčania od 

priateľov či známych. Pre značku Bažant Radler je taktiež podstatné, aby s ňou zákazníci boli 

spokojní a svoje pozitívne skúsenosti hlásali aj okoliu. Až 90% opýtaných (Obr. 14, Príloha č. 

4) by značku Bažant Radler odporučilo svojim známym, z čoho možno usúdiť, že 

spotrebitelia sú spokojní so značkou a vyhovuje im. Najčastejší dôvod, pre ktorý by ostatných 

10% respondentov neodporučilo túto značku radlera, je podľa ich názoru fakt, že existujú 

lepšie radlere ako ten od značky Bažant Radler. 

 Test Anova ukázal (Tab. 31, Príloha č. 3), že existuje závislosť medzi pohlavím 

a odporúčaniami radlerového nápoja značka Bažant Radler. Ako ukazuje obr. 5.15, tento 

netypický pivový nápoj by odporučilo až 95% žien, ale len 85% mužov. 

 

 

Obr. 5.15 Odporúčania značky Bažant Radler podľa pohlavia   

 

 Následne bolo zisťované, či existuje závislosť medzi tým, či by respondent odporučil 

značku Bažant Radler svojim známym a obľúbeným spôsobom trávenia voľného času 

respondenta. Ako ukazuje tabuľka (Tab. 32, Príloha č. 3) závislosť medzi týmito dvoma 

faktormi existuje. Respondenti, ktorí svoj voľný čas trávia najradšej s rodinou, by túto značku 
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radlerového nápoja odporučili menej ako sme očakávali (Tab. 33, Príloha č. 3). Necelá 

štvrtina z nich (23,1%) by túto značku svojim známym neodporučila (Obr. 15, Príloha č. 4).  

Naopak tí respondenti, ktorí preferujú trávenie svojho voľného času s priateľmi, niekde 

v baroch či reštauráciách by značku Bažant Radler odporučili svojim známym viac ako sme 

očakávali (Tab. 33, Príloha č. 3). Až 97,1% z nich by túto značku radlerového nápoja 

odporučilo svojim známym a priateľom (Obr. 15, Príloha č. 4). 
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6 Odporúčania pre riadenie značky 

 Po prezentovaní výsledkov výskumu nasleduje časť práce, ktorá sa venuje 

odporúčaniam pre ďalšie riadenie značky Bažant Radler. Hlavným cieľom práce bolo zistiť, 

aký majú spotrebitelia vzťah ku značke radlerového nápoja Bažant Radler. Všeobecne možno 

povedať, že riadenie značky a z neho vyplývajúci vzťah zákazníkov k nej je pozoruhodný. 

 Primárnu cieľovú skupinu značky tvoria mladí ľudia vo veku od 20-25 rokov, ktorí 

svoj voľný čas trávia prevažne s priateľmi niekde v baroch či reštauráciách. Pravidelnými 

konzumenti sú skôr ženy ako muži. Avšak obľuba radlerového nápoja značky Bažant Radler 

je viditeľná aj pre iné vekové kategórie, ktoré predstavujú rozšírenú cieľovú skupinu značky. 

Do tejto rozšírenej cieľovej skupiny patria muži aj ženy vo veku od 18-45 rokov. 

 Cieľom značky Bažant Radler by malo byť zvýšenie top of mind, tzn. zvýšenie 

znalosti medzi spotrebiteľmi, aby si túto značku radlerového nápoja vybavili spotrebitelia ako 

prvú spomedzi značiek radlerových nápojov. Značku by sa mala snažiť zvýšiť znalosť loga 

a sloganu značky, a taktiež spoločnosti, ktorá túto značku vyrába. Ďalším odporúčaním 

cieľom je  budovanie lovemark. 

6.1 Odporúčania pre zvýšenie znalosti značky Bažant Radler 

 Ako ukazujú výsledky výskumu, značka Bažant Radler dosiahla v každej z týchto 

znalosti najpriaznivejšie výsledky v znalosti značiek radlerových nápojov. V rámci spontánnej 

znalosti si túto značku radlera vybavilo 93% respondentov, podporená znalosť je 94,5%. Pri 

analýze top of mind to bola takisto značka, ktorú si opýtaný vybavili najčastejšie ako prvú, aj 

keď iba tretina respondentov. 

 Z výsledkov výskumu teda možno usúdiť, že značka Bažant Radler je na slovenskom 

trhu najznámejšia a spotrebitelia si túto značku vybavia skoro vždy v prípade vymenovania 

značiek radlerových nápojov, ktoré poznajú. S povedomím o značke Bažant Radler nemá 

spoločnosť Heineken Slovensko a.s. problémy, čo je pre celkovú pozíciu a vnímanie značky 

vysoko priaznivé. 

 Spoločnosť by sa však mala snažiť o zvýšenie top of mind značky Bažant Radler, 

napríklad použitím zaujímavej bannerovej PPC reklamy, umiestnenej na stránkach 

sociálnych sietí, ktoré navštevujú prevažne mladí ľudia. Ide o cenovo výhodnú reklamu 

a platí sa len za užívateľov, ktorý na banner klikli. Takýmto spôsobom by značka zvýšila 

svoje top of mind a znalosť loga či sloganu značky, s ktorých znalosťou mali respondenti 
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problém (viď kap. 6.3). Cena za mesačnú správu bannerovej PPC reklamy sa pohybuje 

v rozmedzí od 3000 – 7000 Kč, čo v prepočte predstavuje 109 – 255 €. (Sun Marketing, 2014) 

6.2 Odporúčania pre zvýšenie konzumácie a obľúbenosti značky Bažant 

Radler 

 V rámci výskumu sa riešila aj konzumácia a preferencia radlerových nápojov. Aj 

v týchto prípadoch je značka Bažant Radler na prvých miestach. Dôvod, pre ktorý až polovica 

opýtaných preferuje túto značku, je práve jej chuť, preto sa odporúča nemeniť súčasnú chuť 

nápoja, ale práve naopak zotrvávať v rovnakom výrobnom procese ako doposiaľ. 

Ako druhá najobľúbenejšia značka je pre spotrebiteľov značka Staroprameň Cool, 

ktorá sa od Bažanta Radler líši najmä príchuťami, ktoré ponúka. Bažant Radler produkuje 

v súčasnosti len dve príchute, a to citrón a grep, zatiaľ čo Staroprameň Cool ponúka okrem 

týchto dvoch príchutí aj horký pomaranč, či cidermix. 

 Do budúcna sa preto odporúča zamerať sa aj na ponúkané príchute, kvôli čomu 

značka nepochybne stráca určitú časť konzumentov a ich preferencie. Len pre 8,2% 

respondentov je značka Bažant Radler obľúbená kvôli príchutiam, ktoré ponúka. Ako však 

vyplýva z výskumu, práve príchuť, respektíve chuť, je pre respondentov najdôležitejší faktor 

pri výbere radlerového nápoja. Rovnako aj uvádzali respondenti v rámci dôvodoch, kvôli 

ktorým nekonzumujú značku Bažant Radler, práve to, že neponúka príchute, ktoré im 

vyhovujú a ktoré možno nájsť u konkurenčných značiek radlerových nápojov. Vytvorením 

nových príchutí, akými sú napríklad mango, malina, hrozno či iné, by značka Bažant 

Radler určite posilnila svoju konkurenčnú pozíciu. Avšak o aké príchute, by malo ísť by bolo 

potrebné overiť výskumom. 

 Najčastejším miestom, kde si respondenti vychutnávajú radlerový nápoj od značky 

Bažant Radler, je doma. Len necelá tretina opýtaných konzumuje túto značku najčastejšie 

v baroch, či reštauráciách. Dôvodom môžu byť najmä ponúkané formy nápoja, či preferencie 

konzumácie klasických pivových nápojov v baroch. 

 Pivovaru sa preto navrhuje zvýšiť dostupnosť najmä svojej čapovanej verzii 

v baroch či reštauráciách a zároveň tu zintenzívniť propagáciu značky. Predsa len 

v letných mesiacoch si zákazníci vychutnajú radšej vychladený, načapovaný Bažant Radler 

niekde v bare s priateľmi, než ten vo fľaši či plechovke, ktoré si môžu zakúpiť v obchode 

a skonzumovať v pohodlí domova.  
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6.3 Odporúčania pre vnímanie značky Bažant Radler 

 Medzi základné atribúty značky patrí jej logo, ktoré by malo byť jedinečné 

a bezpochyby aj dobre zapamätateľné. Len 11% respondentov pozná a správne popísalo logo 

značky Bažant Radler. Je pravda, že nejde o logo, ktoré sa dá ľahko zapamätať, avšak pri tak 

známej značke je 11% veľmi málo. 

 Horšie výsledky prináša analýza ohľadom znalosti sloganu značky, ktorý sa radí 

k doplnkovým atribútom značky, a na jeho základe si spotrebiteľ vytvára rôzne asociácie 

a postoj ku značke. Iba 2,5% opýtaných uviedlo správny slogan značky, ktorý znie 

„Osviežujúce spojenie výnimočných chutí“. Zaujímavý, výstižný a ľahko zapamätateľný 

slogan, avšak u respondentov neznámy. Opýtaní si často vybavovali slogan značky Zlatý 

Bažant, či iných konkurenčných pivových alebo radlerových nápojov. 

 Na základe týchto dvoch zistení sa pivovare odporúča razantnejšie prezentovať 

svoje logo a slogan v rámci propagácie. Barom a reštauráciám ponúkať poháre, 

popolníky, tácky, podpivníky, podporné plagáty či iné druhy propagačných materiálov s 

logom značky a sloganom, ktoré budú zákazníkom viac na očiach, a na ktoré si spomenie 

nepochybne viac spotrebiteľov. Ako ukazuje Tab. 6.1 orientačná suma na takýto druh 

propagácie do baroch či reštaurácií by sa pohybovala okolo 1583 €. 

 

Tab. 6.1 Orientačné náklady na propagáciu v baroch a reštauráciách (50 podnikov) 

Položka Cena za kus Počet kusov Suma 

Pohár 0,5l 1 € 500 500 € 

Podpivník 0,50 € 1000 500 € 

Podnos/tácka 5 € 50 250 € 

Popolník - sklenený 0,90 € 250 225 € 

Leták A3 (420 x 594 mm) 0,54 € 200 108 € 

Výsledná suma: 

1 583 € 
Zdroj: Holar, 2014; Ty Cocos, 2014; PrintAli, 2014 

 

Ďalej je možné odporučiť zaviesť do obchodov POS materiály, akými sú napríklad 

wobblery či stoppery, na ktorých bude umiestnené logo a samotný slogan značky. 

Úlohou týchto POS materiálov je okrem podpory predaja aj informovanie zákazníka. Cena 

najjednoduchšieho wobblera sa pohybuje na úrovni 19,50 Kč/ks = 0,71 €/ks. (Cenovky,  

2014) 

 Značka Bažant Radler je respondentmi vnímaná ako značka známa, obľúbená, kvalitná 

a úspešná. Tieto štyri, bezpochyby podstatné charakteristiky, dopadli v rámci hodnotení 
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respondentov najpriaznivejšie, čo vypovedá aj o budovaní značky, v ktorom by mal 

management značky pokračovať aj naďalej rovnakou cestou ako doposiaľ. 

 Priemerné hodnotenie u opýtaných dosiahli charakteristiky drahá - lacná značka, čo 

hovorí o tom, že respondenti značku nevnímajú ani ako drahú, ani ako lacnú. Spoločnosti sa 

neodporúča znižovať cenu produktu, nakoľko aj samotná cena hovorí o kvalite, ktorú výrobok 

ponúka, a preto by prípadne zníženie ceny mohlo ísť na úkor kvality, či poškodeniu image 

firmy. U zákazníkov, ktorí sú toho názoru, že je radler značky Bažant Radler drahý, sa 

navrhuje zdôrazniť ponúkanú kvalitu a využiť cenové stimuly v rámci podpory predaja, 

akými je napríklad výhodné balenie štyroch kusov za cenu troch kusov. 

 Dôležitou charakteristickou črtou pre značku je jej jedinečnosť. Úlohou respondentov 

bolo ohodnotiť značku Bažant Radler z pohľadu jedinečnosti. Táto vlastnosť dosiahla 

priemerné hodnotenie (2,7), čo značí, že pre opýtaných značka nie je obyčajná, avšak ani nie 

tak veľmi jedinečná. 

 Svoju jedinečnosť by Bažant Radler mohol získať vytváraním špeciálnych ročných 

limitovaných edícií rôznych zaujímavých príchutí. Jeden rok by značka svoje portfólio 

rozšírila napríklad o príchuť jablko so škoricou, druhý rok by špeciálnu edíciu predstavovala 

príchuť jahoda s mätou. 

 Priaznivé výsledky pre značku priniesla aj analýza ohľadom odporúčaní značky 

respondentmi svojim známym. Až 90% z opýtaných by značku Bažant Radler odporučilo 

svojmu okoliu, čo svedčí o spokojnosti spotrebiteľov so značkou. Aj keď ostatným 

respondentom produkt zjavne nevyhovuje, pri tak veľkej konkurencii, akú ponúka slovenský 

radlerový trh, nie je názor týchto 10% respondentov znepokojujúci. 

6.4 Odporúčania pre budovanie lovemark 

 Lovemarks sú značky, ktoré respondenti milujú a vyznačujú sa troma 

charakteristickými črtami ako je tajomstvo, zmyselnosť a intimita. U spotrebiteľov by mali 

vyvolať silné emocionálne spojenie, čo však v prípade značky Bažant Radler tak nie je. 

Značka je respondentmi skôr vnímaná ako značka, ktorá nevyvoláva emócie a aj napriek 

tomu, že obľube sa teší až u 60% opýtaných, ako lovemark vníma značku len 15% 

respondentov. 

  Autor práce si zvolil kritéria, podľa ktorých by mohol respondent vnímať značku 

Bažant Radler ako lovemarks. Výsledky výskumu ukazujú, že značku Bažant Radler môžu 

skutočne vnímať ako značku, ktorú milujú, len dvaja z opýtaných respondentov. 
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 Pre ďalšie budovanie značky je za potreby posilniť emocionálne vnímanie značky 

spotrebiteľmi. Návrhom v tejto oblasti môže byť vytvorenie reklamnej kampane, ktorá 

bude pôsobiť na emočnú stránku spotrebiteľov a vyvolávať v ňom viac pocity ako myšlienky. 

Najúčinnejšou formou, ako docieliť dané požiadavky, je využite príbehu či ukážky, 

ktoré vtiahnu pozorovateľa priamo do akcie. Ďalším spôsobom, ako emočne zapôsobiť, je 

využitie vhodného humoru, ktorý spotrebiteľa uvoľní a pobaví. Pri reklame v televízií 

zakomponovať náležitú hudobnú skladbu, ktorá bude taktiež pôsobiť na city diváka 

a vzbudzovať v ňom pozitívne emócie. Podstatou celej reklamnej kampane by bolo citovo 

zapôsobiť na spotrebiteľa, čo by sa nepochybne odrazilo na celkovom vnímaní značky. 

V rámci reklamy v TV sa navrhuje vytvoriť reklamný spot v dĺžke 30 sekúnd a jeho 

uverejňovanie v druhej najsledovanejšie televízií v rámci Slovenskej republiky, TV Joj. Spot 

by bol vysielaný každý deň, po 22.00 hod. nakoľko ide o nápoj s obsahom alkoholu. Reklamu 

v rádiu by predstavoval takisto 30 sekúnd spot, ktorý by prehrávali raz za deň Fun Rádio 

(tretie najpočúvanejšie rádio na Slovensku) a Rádio Európa, nakoľko tieto rádia spolu 

spolupracujú a prehrávanie reklamných spotov v obidvoch z nich ponúkajú za výhodnú cenu. 

Reklamu v tlači uverejňovať raz týždenne v týždenníku Nový Čas Nedeľa. Orientačné 

náklady na jeden mesiac takýchto foriem reklamy sú 20 160 €.  

Emocionálny apel sa odporúča využiť aj v rámci podpory najväčšieho slovenského 

festivalu Bažant Pohoda, či podujatia Bažant Kinematograf a to formou už spomínanej 

reklamnej kampane, ktorej hlavnou úlohou by bolo emocionálne zacielenie. 

 

Tab. 6.2 Orientačné náklady na reklamu za mesiac 

Reklama Špecifikácia Suma 

Reklama v TV Výroba reklamného spotu 2 500 € 

Tv Joj (30 sek. spot) 

1 x denne/30 dní (23:00-0:30 hod) 

4 240€ 

Reklama v rádiu Výroba reklamného spotu/2 hlasy 670 € 

Fun Rádio (30 sek. spot) 

1 x denne/30 dní 

 

4 800 € 

Rádio Európa 2 (30 sek. spot) 

1 x denne/30 dní 

Reklama v časopise Výroba inzerovanej reklamy 150€ 

Nový Čas Nedeľa (1/3 strany, str.10) 

4 x za mesiac 

7 800 € 

Výsledná suma: 

20 160 € 

Zdroj: Fun Rádio, 2014; Joj, 2014; Ringieraxelspringer, 2014 
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7 Záver 

 Cieľom diplomovej práce bolo zistiť, aký majú spotrebitelia vzťah ku značke 

radlerového nápoja Bažant Radler a či vnímajú túto značku ako lovemarks, teda značku, ktorú 

milujú. Ďalšími cieľmi práce bolo vyzistiť, aké majú spotrebitelia kritéria pri výbere 

radelrových nápoj, aké značky poznajú a preferujú, a taktiež zistiť, aké vykazujú spotrebné 

zvyklosti u značky Bažant Radler. 

 Prvá časť práve je zameraná na teoretické východiska managementu značky, kde sú 

popísané definície značky, jej funkcie, typológie, atribúty. Taktiež sa teoretická časť zaoberá 

vnímaním značky, jej hodnotou a hodnotením, kedy značku možno považovať za úspešnú. 

 Ďalšiu časť práce tvorí charakteristika značky Bažant Radler, kde je okrem značky 

Bažant Radler spomenutá aj charakteristika spoločnosti, ktorá túto značku vyrába (Heineken 

Slovensko a.s.) a taktiež značka Zlatý Bažant, z ktorého je radlerový nápoj namiešaný. Okrem 

spomenutých charakteristík v tejto časti práce sa nachádza aj analýza konkurencie, 

makroprostredia a SWOT analýza. 

 Ďalšia časť práce popisuje metodiku výskumu. Výskum bol realizovaný metódou 

dotazovania, zúčastnilo sa ho 200 respondentov, ktorí spadajú do cieľovej skupiny značky 

Bažant Radler a prebiehal elektronickou formou. 

 Výsledky výskumu ukázali, že značka Bažant Radler je na slovenskom trhu 

najznámejšia a najobľúbenejšia v rámci značiek radlerových nápojov. Spotrebitelia ju 

vnímajú ako značku kvalitnú, obľúbenú, úspešnú, známu, avšak značka u respondentov skôr 

nevyvoláva emócie a nepovažujú ju za lovemarks. Aj napriek tomu, že značka je 

najobľúbenejšia a najznámejšia, väčšina respondentov nevedela uviesť výrobcu tejto značky, 

popísať logo a ani uviesť slogan značky. 

 Poslednú kapitolu práce tvoria návrhy a odporúčania pre riadenie značky, ktoré 

vyplynuli z výskumu. Odporúča sa vytvoriť nové príchute, nakoľko značka ponúka len 

príchuť citrón a grapefruit. Zaujímavým krokom by bolo vytvorenie limitovaných edícií 

s rôznymi netypickými príchuťami. Problémy s neznalosťou loga či sloganu značky by bolo 

možné riešiť razantnejšou propagáciou značky. Pre ďalšie budovanie značky je za potreby 

posilniť jej emocionálne vnímanie napríklad vytvorením reklamnej kampane, ktorá by 

pôsobila na emočnú stránku spotrebiteľov. 
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Príloha č. 1 Produkty značky Bažant Radler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Bažant Radler Citrón           Obr. 2 Bažant Radler Citrón                   Obr. 3 Bažant Radler Citrón 

 Fľaša 0,5 L    Fľaša 0,33 l   Plechovka 0,5 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Bažant Radler Citrón           Obr. 5 Bažant Radler Grapefruit   Obr. 6 Bažant Radler Grapefruit 

 Súd 30 l     Fľaša 0,5 l   Plechovka 0,5 l 
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Obr. 7 Bažant Radler CItrón Nealko    Obr. 8 Bažant Radler Citrón Nealko   Obr. 9 Bažant Radler Citrón Nealko 

 Fľaša 0,5 l   Fľaša 0,33 l    Plechovka 0,5 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Bažant Radler Citrón Nealko 

 Plechovka 0,33 l
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Príloha č. 2 Vybrané demografické údaje – vývoj obyvateľstva v SR 

Tab. 1 Vývoj obyvateľstva v SR 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Obyvateľstvo 

k 31.12 
5 412 254 5 424 925 5 435 273 5 404 322 5 410 836 

Muži 2 629 804 2 636 938 2 642 240 2 631 752 2 635 979 

Ženy 2 782 450 2 787 987 2 793 033 2 772 570 2 774 857 

 

Tab. 2 Vývoj obyvateľstva v SR 18+ 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Muži a ženy 

18+ 4 352 780 4 381 683 4 405 673 4 385 503 4 401 188 
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Príloha č. 3 Prezentácia vybraných výsledkov výskumu - Tabuľky 

Tab. 1 Závislosť medzi pitím radlerových nápojov a pohlavím respondenta 

ANOVA 

20. Vaše pohlavie? 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

,753 2 ,377 1,506 ,224 

Within Groups 49,247 197 ,250   

Total 50,000 199    

Sig>0,05, neexistuje závislosť medzi pitím radlerových nápojov a pohlavím respondenta. 

 

Tab. 2 Závislosť medzi pitím radlerových nápojov a vekom respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,765a 10 ,141 

Likelihood Ratio 18,352 10 ,049 

Linear-by-Linear Association ,011 1 ,917 

N of Valid Cases 200   

a. 11 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,64. 

Sig>0,05, neexistuje závislosť medzi pitím radlerových nápojov a vekom respondenta. 

 

Tab. 3 Dôvody konzumácie radlerových nápojov podľa pohlavia 

 

Dôvody 

Počet respondentov 

Muži Ženy 

Uhasenie smädu 35% 35% 

Nízky obsah alkoholu 24% 16% 

Vyhovujúca svieža chuť 57% 58% 

Náhrada klasického piva 10% 17% 

Náhrada tvrdého alkoholu 0% 0% 

Náhrada ochutených limonád 17% 9% 

Iné 2% 4% 
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Tab. 4 Spontánna znalosť značiek radlerových nápojov podľa veku respondentov 

Spontánna 

znalosť 

/vekové 

kategórie 

 

Bažant 

Radler 

 

Corgoň 

Radler 

 

Smädný 

Mních 

Radler 

 

Staropra

meň 

Cool 

 

Urpiner 

Radler 

 

Steiger 

Radler 

 

Iné 

18-19 

rokov 

 

87,5% 

 

12,5% 

 

100% 

 

12,5% 

 

25% 

 

0% 

 

0% 

20-25 

rokov 

 

91,4% 

 

30,7% 

 

62,1% 

 

46,4% 

 

20,7% 

 

4,3% 

 

16,4% 

26-30 

rokov 

 

100% 

 

15,4% 

 

61,5% 

 

46,2% 

 

38,5% 

 

7,7% 

 

23,1% 

31-35 

rokov 

 

92,3% 

 

30,8% 

 

46,2% 

 

38,5% 

 

7,7% 

 

15,4% 

 

38,5% 

36-40 

rokov 

 

100% 

 

38,5% 

 

84,6% 

 

61,5% 

 

38,5% 

 

15,4% 

 

7,7% 

41-45 

rokov 

 

100% 

 

15,4% 

 

38,5% 

 

53,8% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Tab. 5 Závislosť medzi top of mind značkou radlerových nápojov a pohlavím respondenta 

ANOVA 

20. Vaše pohlavie? 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 

1,908 6 ,318 1,276 ,270 

Within Groups 48,092 193 ,249   

Total 50,000 199    

Sig>0,05, neexistuje závislosť medzi top of mind značkou radlerových nápojov a pohlavím 

respondenta. 

 

Tab. 6 Závislosť medzi top of mind značkou radlerových nápojov a vekom respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 19,931a 30 ,918 

Likelihood Ratio 23,395 30 ,799 

Linear-by-Linear Association ,897 1 ,344 

N of Valid Cases 200   

a. 38 cells (90,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,08. 
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Sig>0,05, neexistuje závislosť medzi top of mind značkou radlerových nápojov a vekom 

respondenta. 

 

Tab. 7 Top of mind značiek radlerových nápojov podľa veku respondentov 

Top of 

mind 

/vekové 

kategórie 

 

Bažant 

Radler 

 

Corgoň 

Radler 

 

Smädný 

Mních 

Radler 

 

Staropra

meň 

Cool 

 

Urpiner 

Radler 

 

Steiger 

Radler 

 

Iné 

18-19 

rokov 

 

37,5% 

 

0% 

 

62,5% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

20-25 

rokov 

 

29,3% 

 

24,3% 

 

29,3% 

 

12,1% 

 

2,9% 

 

2,1% 

 

0% 

26-30 

rokov 

 

53,8% 

 

7,7% 

 

30,8% 

 

7,7% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

31-35 

rokov 

 

23,1% 

 

30,8% 

 

30,8% 

 

15,4% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

36-40 

rokov 

 

30,8% 

 

15,4% 

 

38,5% 

 

7,7% 

 

0% 

 

7,7% 

 

0% 

41-45 

rokov 

 

53,8% 

 

15,4% 

 

23,1% 

 

7,7% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Tab. 8 Podporená znalosť značiek radlerových nápojov 

Podporená znalosť značiek Počet respondentov 

Bažant Radler 94,5% 

Smädný Mních Radler 80% 

Staroprameň Cool 63% 

Corgoň Radler 57% 

Urpiner Radler 48% 

Iné 18,5% 

Steiger Radler 12% 
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Tab. 9 Závislosť medzi obľúbenou značkou radlerového nápoja a obľúbeným spôsobom trávenia voľného času 

respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,896
a
 30 ,372 

Likelihood Ratio 36,826 30 ,182 

Linear-by-Linear 

Association 

4,089 1 ,043 

N of Valid Cases 200   

Sig>0,05, závislosť medzi značkou obľúbeného radlerového nápoja a obľúbeným spôsobom 

trávenia voľného času respondenta neexistuje. 

 

Tab. 10 Závislosť medzi obľúbenou značkou radlerového nápoja a pohlavím respondenta 

ANOVA 

20. Vaše pohlavie? 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 

2,157 6 ,360 1,450 ,197 

Within Groups 47,843 193 ,248   

Total 50,000 199    

Sig>0,05, závislosť medzi značkou obľúbeného radlerového nápoja a pohlavím respondenta 

neexistuje. 

 
Tab. 11 Závislosť medzi značkou obľúbeného radlerového nápoja a vekom respondenta 

    ANOVA 

 

21. Váš vek? 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 28,755 6 4,792 3,137 ,006 

Within Groups 294,825 193 1,528   

Total 323,580 199    

Sig<0,05, závislosť medzi značkou obľúbeného radlerového nápoja a vekom respondenta 

existuje. 
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Tab. 12 Dôvody výberu najobľúbenejšej značky radlerových nápojov 

Dôvody Počet respondentov 

Chuť 44% 

Známosť značky 28% 

Príchuť 11% 

Dôvera v značku 10,5% 

Ponúkaná forma 2,5% 

Skúsenosť so značkou 1,5% 

Cena 1,5% 

Iné 1,0% 

 

Tab. 13 Dôvody výberu najobľúbenejšej značky Staroprameň Cool 

Dôvody Počet respondentov 

Chuť 39,3% 

Známosť značky 35,7% 

Príchuť 14,3% 

Dôvera v značku 10,7% 

Skúsenosť so značkou 0% 

Ponúkaná forma 0% 

Cena 0% 

Iné 0% 

 

Tab. 14 Priemerná konzumácia značky Bažant Radler a jej závislosť na pohlaví respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,790a 5 ,442 

Likelihood Ratio 5,307 5 ,380 

Linear-by-Linear Association ,426 1 ,514 

N of Valid Cases 200   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

Sig>0,05, priemerná konzumácia značky Bažant Radler nezávisí na pohlaví respondenta. 
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Tab. 15 Priemerná konzumácia značky Bažant Radler a jej závislosť na veku respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,936a 25 ,227 

Likelihood Ratio 33,784 25 ,113 

Linear-by-Linear Association ,024 1 ,876 

N of Valid Cases 200   

a. 27 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04. 

Sig>0,05, priemerná konzumácia značky Bažant Radler nezávisí na veku respondenta. 

 

Tab. 16 Priemerná konzumácia značky Bažant Radler a jej závislosť na výške mesačného príjmu respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 39,333a 25 ,034 

Likelihood Ratio 38,193 25 ,044 

Linear-by-Linear Association ,533 1 ,465 

N of Valid Cases 200   

a. 22 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

Sig<0,05, priemerná konzumácia značky Bažant Radler závisí na výške mesačného príjmu 

respondenta 

 

Tab. 17 Najčastejšie miesto konzumácie značky Bažant Radler  

Miesto konzumácie Počet respondentov 

Doma 51,1% 

V bare, reštaurácií 29,3% 

Na oslave 9,2% 

Inde 5,5% 

Na festivale 4,9% 
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Tab. 18 Najčastejšie miesto konzumácie značky Bažant Radler a jeho závislosť pohlaví respondenta 

ANOVA 

20. Vaše pohlavie? 

 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,104 4 ,276 1,100 ,358 

Within Groups 46,145 184 ,251   

Total 47,249 188    

Sig>0,05, závislosť medzi najčastejším miestom konzumácie značky Bažant Radler 

a pohlavím respondenta neexistuje. 

 

Tab. 19 Najčastejšia forma konzumácie značky Bažant Radler a jej závislosť na obľúbenom spôsobe trávenia 

voľného času respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,600
a
 15 ,284 

Likelihood Ratio 17,835 15 ,271 

Linear-by-Linear Association ,006 1 ,938 

N of Valid Cases 200   

a. 16 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 

Sig>0,05, závislosť medzi najčastejšou formou konzumácie značky Bažant Radler 

a obľúbeným spôsobom trávenia voľného času respondenta neexistuje. 

 

Tab. 20 Dôvody konzumácie značky Bažant Radler 

Dôvody Počet respondentov 

Výborná chuť 62% 

Osviežujúci nápoj 22% 

Lepšie ako klasické pivo 21% 

Známosť značky 18% 

Kvalita 12% 

Sladšia chuť ako klasické pivo 12% 

Dôvera v nápoj 8% 

Nízky obsah alkoholu 3% 

Dostupnosť 1% 

Jedna z prvých značiek na trhu 1% 
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Tab. 21 Závislosť medzi znalosťou spoločnosti vyrábajúcej značku Bažant Radler a pohlavím respondenta 

ANOVA 

20. Vaše pohlavie? 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,991 2 ,495 1,992 ,139 

Within Groups 49,009 197 ,249   

Total 50,000 199    

Sig>0,05, závislosť medzi znalosťou spoločnosti vyrábajúcej značku Bažant Radler 

a pohlavím respondenta neexistuje. 

Tab. 22 Závislosť medzi znalosťou spoločnosti vyrábajúcej značku Bažant Radler a vekom respondenta 

ANOVA 

21. Váš vek? 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,585 2 1,293 ,793 ,454 

Within Groups 320,995 197 1,629   

Total 323,580 199    

Sig>0,05, závislosť medzi vekom respondenta a znalosťou spoločnosti vyrábajúcej značku 

Bažant Radler neexistuje. 

 

Tab. 23 Znalosť spoločnosti vyrábajúcej značku Bažant Radler podľa veku respondenta 

Vekové 

kategórie/znalosť 

spoločnosti 

 

18-19 

rokov 

 

20-25 

rokov 

 

26-30 

rokov 

 

31-35 

rokov 

 

36-40 

rokov 

 

41-45 

rokov 

Áno, poznajú 

a uviedli správne 

 

0% 

 

6,4% 

 

0% 

 

7,7% 

 

7,7% 

 

0% 

Áno, poznajú ale 

uviedli nesprávne 

 

50% 

 

40% 

 

30,8% 

 

61,5% 

 

38,5% 

 

61,5% 

 

Nie, nepoznajú 

 

50% 

 

53,6% 

 

69,2% 

 

30,8% 

 

53,8% 

 

38,5% 
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Tab. 24 Závislosť medzi znalosťou loga značky Bažant Radler a pohlavím respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,502a 2 ,174 

Likelihood Ratio 3,570 2 ,168 

Linear-by-Linear Association ,791 1 ,374 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,00. 

Sig>0,05, závislosť medzi znalosťou loga značky Bažant Radler a pohlavím respondenta 

neexistuje. 

 

Tab. 25 Závislosť medzi znalosťou loga značky Bažant Radler a vekom respondenta 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,857a 10 ,739 

Likelihood Ratio 8,727 10 ,558 

Linear-by-Linear Association ,140 1 ,708 

N of Valid Cases 200   

a. 11 cells (61,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,88. 

Sig>0,05, závislosť medzi znalosťou loga značky Bažant Radler a vekom respondenta 

neexistuje. 

 

Tab. 26 Znalosť loga značky Bažant Radler podľa vekových kategórií respondentov 

Vekové 

kategórie/znalosť loga 

18-19 

rokov 

20-25 

rokov 

26-30 

rokov 

31-35 

rokov 

36-40 

rokov 

41-45 

rokov 

Áno, poznajú 

a uviedli správne 

 

0% 

 

11,4% 

 

15,4% 

 

7,7% 

 

23,1% 

 

0% 

Áno, poznajú ale 

uviedli nesprávne 

 

75% 

 

52,1% 

 

46,2% 

 

53,8% 

 

53,8% 

 

69,2% 

 

Nie, nepoznajú 

 

25% 

 

36,4% 

 

38,5% 

 

38,5% 

 

23,1% 

 

30,8% 
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Tab. 27 Závislosť medzi znalosťou loga značky Bažant Radler a spôsobom trávenia voľného času respondenta 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,858a 10 ,006 

Likelihood Ratio 27,319 10 ,002 

Linear-by-Linear Association ,579 1 ,447 

N of Valid Cases 200   

a. 8 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,55. 

 

Sig<0,05, závislosť medzi znalosťou loga značky Bažant Radler a spôsobom trávenia voľného 

času respondenta existuje. 

 

Tab. 28 Závislosť medzi lovemarks značky Bažant Radler a pohlavím respondenta. 

ANOVA 

20. Vaše pohlavie? 

 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,627 1 ,627 2,516 ,114 

Within Groups 49,373 198 ,249   

Total 50,000 199    

Sig>0,05, závislosť medzi lovemarks značky Bažant Radler a pohlavím respondenta 

neexistuje. 

 

Tab. 29 Závislosť medzi lovemarks značky Bažant Radler a vekom respondenta. 

ANOVA 

21. Váš vek? 

 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,102 1 1,102 ,676 ,412 

Within Groups 322,478 198 1,629   

Total 323,580 199    

Sig>0,05, závislosť medzi lovemarks značky Bažant Radler a vekom respondenta neexistuje. 
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Tab. 30 Lovemarks značky Bažant Radler podľa veku respondentov 

 

Vekové 

kategórie/lovemarks 

 

18-19 

rokov 

 

20-25 

rokov 

 

26-30 

rokov 

 

31-35 

rokov 

 

36-40 

rokov 

 

41-45 

rokov 

Áno, považujem 

značku za lovemarks 

 

25% 

 

15,7% 

 

15,4% 

 

7,7% 

 

7,7% 

 

15,4% 

Nie, nepovažujem 

značku za lovemarks 

 

75% 

 

84,3% 

 

84,6% 

 

92,3% 

 

92,3% 

 

85,6% 

 

 

Tab. 31 Závislosť medzi odporučením značky Bažant Radler svojim známym a pohlavím respondenta 

ANOVA 

20. Vaše pohlavie? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,389 1 1,389 5,657 ,018 

Within Groups 48,611 198 ,246   

Total 50,000 199    

Sig<0,05, závislosť medzi odporučením značky Bažant Radler svojim známym a pohlavím 

respondenta existuje. 

 

Tab.  32 Závislosť medzi odporúčaním značky Bažant Radler svojím známym a obľúbeným spôsobom trávenia 

voľného času respondentov 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,743a 5 ,008 

Likelihood Ratio 15,432 5 ,009 

Linear-by-Linear Association 3,195 1 ,074 

N of Valid Cases 200   

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,50. 

Sig <0,05, závislosť medzi odporúčaním značky Bažant Radler svojím známym a obľúbeným 

spôsobom trávenia voľného času respondentov existuje. 
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Tab. 33 Adjustované reziduá - Závislosť medzi odporúčaním značky Bažant Radler svojím známym a 

obľúbeným spôsobom trávenia voľného času respondentov 

18. Odporúčil(a) by ste značku Bažant Radler svojim známym? * 24. Aký je Váš obľúbený spôsob trávenia 

voľného času? Crosstabulation 

 

24. Aký je Váš obľúbený spôsob trávenia voľného času? 

Rodina 

Priatelia (bar, 

reštaurácia,...) Príroda Šport 

Doma u 

Tv Iné 

18. Odporúčil(a) by ste 

značku Bažant Radler 

svojim známym? 

Áno   40 68 19 42 7 4 

  22,2% 37,8% 10,6% 23,3% 3,9% 2,2% 

  -3,7 2,5 ,1 ,8 ,9 -,8 

Nie   12 2 2 3 0 1 

  60,0% 10,0% 10,0% 15,0% ,0% 5,0% 

  3,7 -2,5 -,1 -,8 -,9 ,8 

Total   52 70 21 45 7 5 

  26,0% 35,0% 10,5% 22,5% 3,5% 2,5% 
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Príloha č. 4 Prezentácia vybraných výsledkov výskumu - Grafy 

Obr. 1 Pitie radlerových nápojov podľa veku respondentov 

 

 Obr. 2 Top of mind podľa pohlavia respondentov 

 

Obr. 3 Najobľúbenejšia značka radlerového nápoja podľa pohlavia respondentov  
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 Obr. 4 Najobľúbenejšia značka radlerového nápoja podľa veku respondenta 

 

 Obr. 5 Priemerná konzumácia značky Bažant Radler 

 

 Obr. 6 Častosť konzumácie Bažanta Radler u respondentov podľa pohlavia respondentov 
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 Obr. 7 Častosť konzumácie Bažanta Radler u respondentov podľa veku respondentov 

 

 Obr. 8 Najčastejšia forma pitia značky Bažant Radler 

 

 Obr. 9 Znalosť spoločnosti vyrábajúcej Bažant Radler podľa pohlavia respondentov 
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 Obr. 10 Znalosť loga značky Bažant Radler 

 

 Obr. 11 Znalosť loga značky Bažant Radler podľa pohlavia respondentov 

 

 Obr. 12 Celkové vnímanie značky Bažant Radler podľa veku respondentov 
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Obr. 13 Lovemarks podľa pohlavia 

 

 Obr. 14 Odporúčanie značky Bažant Radler 

 

Obr. 15 Odporúčania značky Bažant Radler podľa obľúbeného spôsobu trávenia voľného času respondentov
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Príloha č. 5 Dotazník  

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníku, ktorý slúži k účelom mojej 

diplomovej práce na tému: Analýza značky na trhu radlerových nápojov. Dotazník je 

anonymný.  V prípade, že nie je uvedené inak, označte prosím len jednu odpoveď. 

Ďakujem za Váš čas a ochotu. 

Bc. Monika Kleščíková 

1. Pijete radlerové nápoje ( pivo s ochutenou limonádou) ?  

a) Áno, pravidelne,  sú moje obľúbené 

b) Áno, občas 

c) Áno, výnimočne 

b) Nie (ukončite dotazovanie)  

 

2. Z akého dôvodu najčastejšie konzumujete radlerové nápoje? (označte maximálne dve 

odpovede) 

a) Uhasenie smädu 

b) Nízky obsah alkoholu 

c) Vyhovujúca, svieža chuť 

d) Náhrada klasického piva 

e) Náhrada tvrdého alkoholu 

f) Náhrada ochutených limonád 

g) Iné............ 

 

3. Zoraďte nasledujúce faktory, ktoré vás ovplyvňujú pri nákupe radlerových nápojov, podľa 

ich dôležitosti od 1 do 6. (1= najviac dôležité a 6 najmenej dôležité) 

a) Príchuť  

b) Cena  

c) Značka  

d) Ponúkaná forma ( fľaša, plechovka, čapované) 

e) Reklama  

f) Iné, uveďte …………………………….  

 

4. Aké značky radlerových nápojov poznáte?  

 

…………………………………………….…………………………………………….  

5. Ktoré z týchto značiek radlerových nápojov poznáte (môžete označiť viac odpovedí):  

a) Bažant Radler  

b) Corgoň Radler 

c) Smädný Mních Radler 
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d) Staroprameň Cool  

e) Urpiner Radler 

f) Steiger Radler 

f) Iné....................................................................……………………  

 

6. Ktorý z týchto radlerových nápojov pijete (môžete označiť viac odpovedí):  

a) Bažant Radler  

b) Corgoň Radler 

c) Smädný Mních Radler 

d) Staroprameň Cool  

e) Urpiner Radler 

f) Steiger Radler 

f) Iné....................................................................…………………… 

 

7. Ktorý z týchto radlerových nápojov je Váš najobľúbenejší:  

a) Bažant Radler  

b) Corgoň Radler 

c) Smädný Mních Radler 

d) Staroprameň Cool  

e) Urpiner Radler 

f) Steiger Radler 

f) Iné, uveďte....................................................................…………………… 

 

8. Aký je dôvod výberu Vašej najobľúbenejšej značky? 

a) Chuť 

b) Príchuť 

c) Známosť značky 

d) Skúsenosť so značkou 

e) Dôvera v značku 

f) Ponúkaná forma ( fľaša, plechovka, čapované) 

g) Cena 

h) Iné, uveďte.......................................................................... 

 

9. Priemerne ako často pijete radlerový nápod Bažant Radler?   

a) Niekoľkokrát týždne 

b) Jedenkrát za týždeň  

c) Niekoľkokrát mesačne  

d) Jedenkrát za mesiac  

e) Menej často 

f) Bažant Radler nepijete, pokračujte otázkou č. 13  
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10. Kde najčastejšie pijete Bažant Radler?  

a) Doma  

b) V bare, reštaurácií  

c) Na oslave 

d) Na festivale 

e) Inde, uveďte……………................................................................ 

 

11. V akej forme najčastejšie pijete Bažant Radler? 

a) fľaša 

b) plechovka 

c) čapované 

 

12. Dôvody prečo pijete Bažant Radler: (pokračujte ot. 14) 

 

…………….........................................................................  

 

13. Dôvody prečo nepijete Bažant Radler: 

 

…………….........................................................................  

 

14. Poznáte spoločnosť, ktorá produkuje značku Bažant Radler? 

a) Áno, uveďte…….........................................................  

b) Nie 

 

15. Poznáte logo značky Bažant Radler? 

a) Áno, uveďte…….........................................................  

b) Nie 

 

16. Poznáte slogan značky Bažant Radler?  

a) Áno, uveďte…….........................................................  

b) Nie 

 

17. Ohodnoťte, ako vnímate značku Bažant Radler pomocou škály 1-5  

 

Známa   1 2 3 4 5  Neznáma  

Kvalitná  1 2 3 4 5  Nekvalitná 

Moderná  1 2 3 4 5  Tradičná 

Drahá    1 2 3 4 5  Lacná  

Obľúbená   1 2 3 4 5  Neobľúbená 

Zábavná   1 2 3 4 5  Nudná 

Jedinečná  1 2 3 4 5 Obyčajná 

Úspešná  1 2 3 4 5 Neúspešná 

Vyvolávajúca emócie 1 2 3 4 5  Nevyvolávajúca emócie 

 

18. Odporučil(a) by ste značku Bažant Radler svojim známym?  

a) Áno  

b) Nie, uveďte 

dôvod........................................................................................................................ 
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19. Povedal(a) by ste, že značka Bažant Radler je Vašou lovemakrs, respektíve srdcová 

záležitosť?  

a) Áno  

b) Nie  

 

20. Vaše pohlavie 

a) Muž  

b) Žena  

 

21. Váš vek  

a) 18-19 rokov 

b) 20-25 rokov 

c) 26-30 rokov 

d) 31-35 rokov 

e) 41-45 rokov 

 

22. Vaše bydlisko 

 

……………………………………………..  

 

23. Váš čistý príjem je:  

a) Do 150 eur mesačne  

b) 151 – 300 eur mesačne 

c) 301 – 500 eur mesačne 

d) 501 – 800eur mesačne 

e) 801 – 1000 eur mesačne 

d) Nad 1001 eur mesačne  

 

24. Aký je Váš obľúbený spôsob trávenie voľného času? 

a) Rodina 

b) Priatelia ( bar, reštaurácia....) 

c) Príroda 

d) Šport 

e) Doma u Tv 

f) Iné, uveďte............................................................................... 

 

Priestor pre Vaše pripomienky: 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...........

...................................................................................................................................................... 

 


