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1. Úvod 

Spotřebitelské chování je velice důležité pro podniky z hlediska přizpůsobení 

produktu či služeb potřebám spotřebitelů. Společnosti provádějí složité marketingové 

výzkumy pro zjištění chování spotřebitelů. Na základě zkoumání tohoto chování 

podniky zvyšují spokojenost svých stávajících zákazníků, získávají nové zákazníky, 

důsledkem toho je zvyšování zisku společností. Spotřebitelské chování je tedy velice 

důležitým prvkem při vytváření výsledné podoby služeb a produktů již při zrodu i 

v průběhu jejich životního cyklu. 

Vlaková doprava v současné době zažívá období znovuzrození, objevují se noví 

dopravci, kteří silně konkurují Českým drahám, jež zaujímají většinovou část trhu a to 

především kvalitou poskytovaných služeb. Tito dopravci si zakládají na vysokém 

pohodlí při cestování vlakem, kvalitní obsluze a doplňkových službách. Proto je pro 

poskytovatele důležité znát potřeby a přání svých zákazníků a najít nedostatky ve svých 

poskytovaných službách. 

Bakalářská práce je zaměřena na chování zákazníků vlakových dopravců a to 

konkrétně na zákazníky dopravního podniku RegioJet, kteří jezdí, nebo někdy jeli na 

trase Ostrava-Praha. RegioJet byl zvolen z důvodu vysoké oblíbenosti mezi spotřebiteli. 

Toto téma je aktuální vzhledem k tomu, že se na trhu vlakové dopravy rozrůstá počet 

dopravců, kteří mezi sebou svádějí konkurenční boj o přízeň spotřebitelů.  

Společnost RegioJet patří mezi nejoblíbenější vlakové dopravce v ČR. Tato 

skutečnost je způsobena vysokým pohodlím při jízdě a vysokou úrovní poskytovaných 

služeb za nízkou cenu. Společnost je zaměřena na běžnou klientelu, ale také na 

obchodní cestující. V současné době probíhá expanze této společnosti do širší oblasti 

České republiky i Slovenska, jež v budoucnu způsobí nárůst zákazníků. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu chování zákazníků vlakové dopravy. 

Konkrétněji bude zjišťováno, jakým způsobem zákazníci této vlakové společnosti volí 

dopravce pro svou cestu, které faktory rozhodují při volbě, jaké vidí nedostatky či 

kvality v poskytování služeb a jak jsou spokojeni se službami vlakového dopravce 

RegioJet. 

Úvodní část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku samotné 

společnosti RegioJet, která byla vybrána z důvodů segmentace respondentů pro 

bakalářskou práci, její historií, poskytovanými službami, konkurencí, charakteristikou 
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zákazníků, jež využívají služby tohoto dopravce, dodavatelů a také charakteristikou 

jednotlivých prostředí. Dále následuje teoretické vyjádření spotřebitelského chování a to 

především rozhodovací proces, faktory jej ovlivňující a modely chování spotřebitele. 

V metodice byla zvolena moderní metoda marketingového výzkumu a to dotazování, 

které bude probíhat prostřednictvím internetu. Pro následné zpracování získaných dat 

z dotazování bude použit statistický program SPSS, vhodný pro získání výsledků a 

následné vyústění v závěr bakalářské práce, sestavení modelů chování dle pohlaví a 

účelu cesty vlakem a doporučení několika změn a náprav pro společnost RegioJet.  
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2. Charakteristika společnosti RegioJet   

  
 Akciová společnost RegioJet, zapsaná do obchodního rejstříku dne 20. března 

2009 se sídlem v Brně, je dceřinou společností firmy STUDENT AGENCY působící na 

českém a slovenském trhu, jejímž zakladatelem a stoprocentním vlastníkem je Roman 

Jančura. Předmětem této společnosti je provozování dráhy a drážní činnosti, dále se také 

zabývá prodejem jízdenek DB Bahn. V České republice aktuálně působí 40 moderních, 

plně klimatizovaných vozů RegioJet (viz příloha č. 1). Na území České republiky tato 

společnost provozuje pobočky v šesti městech, a to v Praze, Ostravě, Olomouci, 

Havířově, Pardubicích a Třinci. [21, 23] Na obrázku 2.1 je zobrazeno logo společnosti 

RegioJet. 

Obr. č. 2.1 logo společnosti                    

Zdroj:[20] 

 

„RegioJet – O třídu lepší.“ Tak zní moto společnosti, která přináší do 

železniční dopravy služby odpovídající svou kvalitou špičkovým leteckým 

společnostem.  

Hlavními hodnotami společnosti jsou [17]: 

- dokonalý servis pro zákazníka,  

- výborná cena, 

- čistota a bezpečí, 

- úsměv a ochota. 

 

2.1 Historie společnosti 

Dne 20. března 2009 společnost RegioJet získává licenci k provozování vlakové 

dopravy v České republice, ale až následující rok na jaře vyjíždí na železnici první dva 

žluté vlaky této společnosti.  
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Provoz dálkového cestování byl zahájen až 26. září roku 2011, kdy na trasu 

Praha-Ostrava-Havířov vyjely první tři páry žlutých dálkových vlaků InterCity (dále jen 

IC) RegioJet. Dne 11. prosince 2011 se po změně jízdního řádu rozšířila oblast působení 

společnosti RegioJet, kdy žluté vlaky IC RegioJet již jezdí i do Českého Těšína, Třince 

a Žiliny.  

Od března roku 2012 působí dopravní podnik RegioJet i na Slovensku, kde byl 

provoz zahájen na trase Bratislava-Dunajská Streda-Komárno. [16] V témže roce došlo 

ke stabilizaci dopravy na trase Praha-Ostrava-Třinec a k výraznému nárůstu počtu 

cestujících. Koncem roku 2013 společnost RegioJet přepravovala přibližně 30 tisíc 

klientů za týden. [24]  

 

2.2 Zaměstnanci 

Společnost RegioJet neustále navyšuje počet svých zaměstnanců. V roce 2011, 

kdy společnost začínala s dálkovými spoji, měla pouze 48 zaměstnanců, z toho 8 

řídících, v následujícím roce se však počet zaměstnanců více než ztrojnásobil, 

v loňském roce zaměstnávala 199 pracovníků, z toho 9 řídících. Na zaměstnance jsou 

kladeny vysoké nároky z hlediska poskytovaných služeb, dokonalého servisu, jehož 

základem je příjemné vystupování a vzhled pracovníků obsluhy. [24] 

 

2.3 Obrat společnosti RegioJet 

Ačkoliv se společnost RegioJet potýká se ztrátou přes 76 milionů Kč za rok 

2012, která je způsobena postupným rozšiřováním oblasti svého působení, obraty této 

společnosti mají rostoucí tendenci (viz tabulka 2.1). [24] 

 

Tab. 2.1 Obraty společnosti  

Rok 
Země 

ČR SR 

2010 492 0 

2011 318 885 0 

2012 300 045 185 964 

Odhad pro rok 2013 342 000 215 000 

Zdroj:[24]                                                                    Obrat společnosti uveden v tis. Kč 
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2.4 Poskytované služby 

Společnost RegioJet poskytuje tři úrovně kupé rozdělených podle jejich kvality a 

vybavenosti, a to Standard, Relax a Business.  

V kategorii Standard společnost nabízí kupé pro maximální počet šest osob, a 

to s možností výběru tichého kupé či dětského kupé. Tiché kupé je určeno pro 

zákazníky, kteří chtějí při cestě relaxovat nebo si odpočinout, jelikož je zde zakázáno 

použití všech zařízení, které by mohly zákazníky rušit. Toto kupé není taktéž určeno pro 

cestující s dětmi ve věku do patnácti let. Naopak oproti tomu dětské kupé je určeno pro 

rodiny s dětmi do osmi let, kterým jsou zdarma poskytnuty stolní hry, knihy, hračky, 

omalovánky s pastelkami. Kupé je vybaveno plyšovými sedačkami pro větší pohodlí při 

cestování. Obě kupé jsou vybaveny polohovatelnými sedačkami s podhlavníky a 

zásuvkami. 

Kategorie Relax je vybavena koženými sedačkami umístěnými v otevřeném 

prostoru vozu. Pro jedince cestující samostatně je zde možnost samostatného místa. 

Vozy kategorie Relax disponují velkými stoly umístěnými mezi sedačkami, které je 

možné využít pro svou práci či zábavu. Další službou této kategorie je možnost využití 

vozu Internet Café. Kupé této kategorie je opět vybaveno zásuvkou pro připojení 

elektrických zařízení. 

Poslední nabízenou kategorií je kategorie Business. Uvnitř tohoto kupé se 

nachází pouze čtyři kožené polohovatelné sedačky s podhlavníky ve velkém prostoru. 

Pro každé jednotlivé místo je zde zásuvka pro elektrická zařízení. Pro cestující v tomto 

kupé jsou k dispozici různé ekonomické noviny a časopisy. Dále je zde možnost výběru 

tichého kupé, kde, jak už bylo uvedeno, je omezeno použití zařízení rušících ostatní 

cestující. [22] 

Obr. 2.2 vybavení vlaků 

Zdroj:[25] 
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Úroveň servisu ve všech kategoriích kupé je zachovávána na stejné úrovni. 

Zákazníci mohou využít nabídky občerstvení a to jak zdarma, nebo za příplatek, 

připojení do wi-fi sítě, denního tisku a časopisů a dalších služeb jako například deky na 

přikrytí. [25]  

Během jízdy mohou zákazníci společnosti RegioJet využít zábavného portálu, 

který je dostupný prostřednictvím internetové sítě „žlutý“ a obsahuje filmy, hudbu, hry i 

knihy. Dále si mohou zákazníci přečíst měsíčník Žlutý, což je časopis vydávaný 

společností STUDENT AGENCY, nabízející aktuality z kultury a zábavy, soutěže, 

rozhovory se známými osobnostmi a informace o nových produktech společnosti. 

RegioJet poskytuje pro zákazníky také navazující služby a to možnost využití 

taxi služby Tick Tack, nebo zapůjčení automobilů v autopůjčovně Hertz v Praze, 

Olomouci a Ostravě za zvýhodněné ceny, využití „žlutých“ autobusů společnosti 

STUDENT AGENCY, pro cestování z Prahy do dalších destinací v ČR a Evropě, 

možnost zakoupit si jízdenky DB Bahn za zvýhodněné ceny, využití autobusu Airport 

Express jako navazující spoj z vlaku RegioJet na letiště Václava Havla v Praze, dále 

také si mohou zákazníci nakoupit jízdenky na MHD Praha přímo u palubního personálu.  

Pro zákazníky společnosti je také připraveno bezplatné parkování na nádraží 

v Ostravě. Poslední navazující službou této společnosti je možnost využití internetových 

čekáren na nádraží a zpříjemnit si tak čekání na spoj u kávy či na internetu a to zdarma 

pro klienty s platnou rezervací. 

Společnost RegioJet využívá různé způsoby rezervačního systému a to 

internetové rezervace, rezervace prostřednictvím sms a mobilní aplikace a také m-

jízdenky, která slouží pro rezervaci jízdenek prostřednictvím internetových stránek 

určených pro mobilní telefony. [22]  

 

2.5 Mezoprostředí 

2.5.1 Zákazníci 

Mezi zákazníky společnosti RegioJet může patřit kdokoliv, kdo využívá služeb 

vlakové dopravy, ať už pro účely pracovní, či osobní. V poslední době počet osob 

využívajících vlaky pro přepravu roste. Možným důvodem tohoto jevu může být 

přeplněnost či stav silnic a dálnic, či zkracující se čas přepravy vlakové dopravy.  
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Zákazníci nakupují jízdenky prostřednictvím poboček, nyní však stále víc a víc 

využívají možnosti zakoupit si jízdenku přes internet či jiné způsoby nákupu 

prostřednictvím mobilního telefonu (viz podkapitola 2.4). Nové zákazníky se snaží 

firma RegioJet získat nabízením různých slev například prostřednictvím tzv. kreditové 

jízdenky, nebo také slevou pro studenty s žákovským průkazem. Mnoho zákazníků však 

stále využívá služeb konkurenčních Českých drah z důvodu menší oblasti působení 

RegioJetu. 

Segmentace trhu 

Zákazníky lze rozdělit dle geografických kritérií na obyvatele hlavního města, 

krajských měst, měst, vesnic. Toto členění je významné z hlediska frekventovanosti a 

výskytu vlakové dopravy. 

Dle demografických kritérií lze spotřebitele je zvolena segmentace podle věku a 

statutu. V třídění dle věku jsou spotřebitele rozděleni na věkové kategorie 18 – 26 let, 

27 – 40 let, 41 – 60 let a poslední skupinou jsou respondenti starší 60 let. Tyto věkové 

kategorie byly zvoleny z důvodu jiného životního stylu a návyků respondentů v různých 

etapách života. Dle statutu byli respondenti rozčleněni na nezaměstnané studenty, 

pracující studenty, nezaměstnané, pracující, podnikatele a penzisty. Tyto kategorie mají 

odlišné příjmy, tudíž i jiné možnosti z hlediska výdajů. Jelikož doprava tvoří výraznou 

část těchto výdajů, různé příjmové kategorie z tohoto důvodu volí odlišné způsoby 

dopravy. Na základě tohoto členění mohou dopravci nabízet různé slevy či akce pro 

spotřebitele. 

Z psychologického hlediska lze respondenty rozdělit na introverty a extroverty. 

Toto dělení má vliv na volbu místa ve vlaku. 

V segmentaci spotřebitelů spojené s užíváním dopravy je možné respondenty 

členit na těžké uživatele, střední uživatele, lehké uživatele a neuživatele. Tito 

spotřebitelé mají různé preference a požadavky na služby poskytované vlakovými 

dopravci. 

Posledním členěním respondentů je jejich rozdělení dle účelu cesty. Byly 

vytvořeny kategorie cestujících na dovolenou, pracovní cesty, na návštěvy známých, 

přátel či rodiny, za nákupy a do školy. Spotřebitelé v těchto skupinách mají různé 

požadavky na služby vlakové dopravy, dopravci proto přizpůsobují prostředí vlaků pro 

jejich potřeby.  
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2.5.2 Dodavatelé 

Nejdůležitějším dodavateli společnosti RegioJet jsou provozovatelé drah, kteří 

umožňují, aby RegioJet jakožto železniční dopravce mohl působit na drahách. 

Vozy společnosti RegioJet v České republice dodává rakouská firma Siemens 

AG, na Slovensku dodávají vozy firmy dvě, a to opět Siemens a německo-kanadská 

společnost Bombardier. V čele těchto vozů jsou umístěny lokomotivy značky Škoda. 

[23] 

Mezi dodavatele občerstvení podávaného ve vlacích společnosti RegioJet patří [22]: 

- Znovín Znojmo, a.s. poskytující vína z Moravy, 

- Vinselekt Michlovský a.s. poskytující moravská vína nejvyšších jakostních 

stupňů,  

- Svijany, a.s.,  

- BERNARD, a.s., 

- TITBIT, s.r.o. prodávající exotické ovoce, chilli, čerstvé bylinky, 

lahůdkovou zeleninu, saláty a hotová jídla, 

- Sushi Time Praha, s.r.o., 

- La Lorraine, a.s. dodávající zamražené pečivo,  

- SEMAG, spol. s.r.o. dodávající čerstvé pečivo. 

Hry, knížky, hračky a další zábavné předměty pro děti poskytují společnosti RegioJet 

tito partneři [22]: 

- EFKO-karton, s.r.o., 

- Albi s.r.o., 

- Albatros Media a.s., 

- BENEŠ a LÁT a.s. stavebnice Vista. 

Dalšími důležitými dodavateli jsou pronajímatele prostor prodejních míst, 

poboček, čekáren a správních budov, České dráhy jako pronajímatel plošiny pro tělesně 

postižené, dodavatel uniforem personálu, dodavatelé kancelářských potřeb, IT 

technologií a mnoho dalších. 
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2.5.3 Konkurence 

Hlavními konkurenty společnosti RegioJet na území České republiky jsou České 

dráhy, a.s. a LEO Express a.s. 

 

České dráhy, a.s. 

Skupina České dráhy (dále jen ČD) je železničním dopravcem s největším polem 

působnosti a s více než sto sedmdesátiletou tradicí. Činnost této společnosti nezahrnuje 

pouze osobní dopravu, dále také nákladní dopravu, telematické služby, vzdělávání, 

zdravotnictví, provoz, servis a údržbu, výzkum a vývoj, provozování cestovní kanceláře 

a pronájem reklamy. [12] 

 

LEO Express a.s. 

Společnost Leo Expres je nejmladším železničním dopravcem v České 

republice, působícím na trhu od roku 2012. Je velkým konkurentem již delší dobu 

působícímu RegioJetu  v oblasti poskytování služeb. Do budoucna plánují expandovat 

na další trasy v České republice a okolních státech. Jejich cílem je vytvoření komplexní 

mezinárodní sítě. [19] 

 

2.6 Marketingové makroekonomické vlivy 

Makroprostředí tvoří vnější prostředí firmy, neboli společenské vlivy, které 

ovlivňují mikroprostředí a vnitřní prostředí firmy. Pro označení těchto vlivů se používá 

zkratka PEST, nebo také PESTEL. 

 

2.6.1 Politicko-právní prostředí 

Zákonů, jež musí železniční dopravci dodržovat, je nepřeberné množství, z toho 

důvodu jsou uvedeny jen ty nejdůležitější. 

Nejdůležitějším zákonem, jejž musí železniční dopravci dodržovat je Zákon o 

drahách. Každý železniční dopravce, který chce zákonně provozovat podnikatelskou 

činnost v oblasti železniční dopravy, musí splňovat následující pravidla:   

- dopravce musí být zapsán v obchodním rejstříku, 

-  být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy, 

-  být držitelem platného osvědčení dopravce, 

- má sjednané pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy, 



14 

 

- musí s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní 

dopravy, 

- mít přidělenou kapacitu dopravní cesty. 

Podrobnosti jsou v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů a v Prohlášení o dráze celostátní a regionální, které vydává Správa železniční 

dopravní cesty, která současně dohlíží na plnění těchto podmínek. [26] 

Jelikož společnost RegioJet má právní formu akciové společnosti, musí se řídit 

Obchodním zákoníkem. Dalším důležitým zákoníkem je občanský zákoník, jenž 

pomáhá řešit problémy vzniklé při styku se zákazníky. 

 

2.6.2 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí má vliv na cestovní ruch a zpětně také cestovní ruch na 

ekonomické prostředí, což ovlivňuje ekonomický růst, zvýšení zaměstnanosti, platební 

bilanci státu, příjmy a výdaje obyvatelstva. Mezi důležité faktory ovlivňující tyto příjmy 

a výdaje spotřebitelů v cestovním ruchu patří aktuální hospodářský cyklus, růst HDP, 

úroveň zaměstnanosti a inflace.  

V současné době se ekonomika státu nachází v recesi v důsledku ekonomické 

krize v předchozích letech. Výše hrubé měsíční mzdy za třetí čtvrtletí roku 2013 činí 

24 836 Kč s meziročním procentuálním růstem reálné mzdy o 0,1 %. [14] Míra 

nezaměstnanosti měla v závěru roku 2013 rostoucí tendenci. Průměrná roční míra 

inflace má naopak klesající tendenci od roku 2012, a to aktuálně na 1,4 % v prosinci 

roku 2013. [16] Meziroční tempo poklesu HDP v ČR za třetí čtvrtletí roku 2013 činilo -

1,2 %. [13] V důsledku negativního vlivu těchto faktorů se lidé snaží snížit náklady 

v oblasti dopravy, proto volí levnější způsob cestování a to vlakovou dopravu. Díky 

zvýšení počtu lidí využívajících vlakové dopravy a také snižujícím se úsporám 

domácností dopravci bojují o přízeň zákazníků a předhánějí se v poskytování kvalitních 

služeb za co nejnižší ceny.  

 

2.6.3  Demografické prostředí 

Na území České republiky žije aktuálně k datu 30. září loňského roku 10 513 834 

obyvatel. Počet obyvatel v ČR neustále klesá v důsledku stárnutí obyvatelstva a 

porodnosti, která má taktéž klesající charakter (v roce 2012 se narodilo o 97 dětí méně 

než v roce 2011) a dosahuje nižší míry než úmrtnost. Počet uzavřených sňatků v roce 
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2012 vzrostl oproti předchozím létům (v roce 2011 45 137 sňatků, v roce 2012 nárůst na 

45 206), naopak tomu bylo u rozvedených párů, jejichž počet klesl o 1,7 % ve srovnání 

s rokem předchozím. Z údajů roku 2012 je viditelné, že se zvýšil počet přistěhovalých 

(nárůst v roce 2012 o 7 708 přistěhovalých oproti předchozímu roku), ale také ve větší 

míře i vystěhovalých (úbytek obyvatel vystěhováním o 14 304 v roce 2012 oproti 

předchozímu roku). Nejpočetnější skupinou přistěhovalých jsou občané Ukrajiny, dále 

pak Slovenska a Ruska. Mezi emigrujícími se vyskytovali nejčastěji občané Ukrajiny, 

České republiky a Vietnamu. (přehled viz příloha č. 2) 

 

2.6.4 Sociálně-kulturní prostředí 

Vlaková doprava se v posledních letech stává čím dál více preferovanějším 

způsobem dopravy. Důvodů je hned několik, a to její rychlost, bezpečnost, pohodlí, 

cena a také šetrnost k životnímu prostředí. Právě cena je hlavním důvodem, proč lidé 

tuto dopravu upřednostňují. V dnešní době nedostatku pracovních míst a vyšší míry 

nezaměstnanosti většina domácností použije veškeré příjmy na pokrytí výdajů bez 

možnosti ušetření peněz. [15] Větší část rodinných výdajů zaujímá doprava, proto se 

lidé snaží ušetřit i na ní. Zvyšuje se také počet jednočlenných domácností ať už 

z důvodu vysoké rozvodovosti, či dnešnímu trendu žití bez závazků. Tyto domácnosti 

disponují pouze s jedním příjmem, tudíž si nemohou často dovolit provoz automobilu a 

volí tak jiný způsob dopravy. 

  

2.6.5 Technické a technologické prostředí 

Na dnešní vlaky jsou požadovány vysoké nároky z hlediska kvality. Moderní 

osobní vozy železniční dopravy by měly splňovat požadavky jako pohodlí, případně 

klimatizace, prostornost, prostor pro zavazadla, v dopravě na krátkou vzdálenost je 

vhodné použití nízkopodlažních vozidel. [11] V dnešní moderní době by měly všechny 

vlakové společnosti provozující osobní dopravu poskytovat služby jako je bezplatné wi-

fi připojení, či online rezervace, které jsou uskutečňovány prostřednictvím internetu, 

mobilních aplikací a sms. Vozy společnosti RegioJet jsou konstruovány pro rychlost až 

200 km/hod. [23]  

 

2.6.6 Přírodní prostředí 

U ekologického prostředí se zkoumá vliv dopravy na toto prostředí. Mezi 

nejčastěji pozorované vlivy patří nadměrný hluk, otřesy, vibrace, znečišťování ovzduší, 
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znečišťování vody, zábor půdy a dělící účinky, přetížení kapacit dopravních cest a rizika 

při přepravě nebezpečných látek. Vlaková doprava je velice šetrná k životnímu 

prostředí a to z hlediska znečištění ovzduší, hlukového zatížení a také záborem půdy. 

Tato šetrnost je způsobena modernizací lokomotiv, které již nejsou na uhlí jako dříve, 

ale jsou poháněny buď elektrickou, parní nebo motorovou trakcí. [11] 
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3. Teoretická východiska spotřebitelského chování 

Každý člověk je spotřebitelem. Spotřebitelské chování je chování spojené 

s nákupem a užíváním hmotných a nehmotných produktů. Chování spotřebitele však 

zahrnuje také důvody, proč tyto produkty spotřebitel nakupuje či užívá, jakým 

způsobem je užívá a to včetně faktorů ovlivňujících toto chování. Součástí spotřebního 

chování je také to, kdy spotřebitel produkty přestává užívat a jak je odkládá. Chování 

spotřebitele nelze chápat jako samostatný soubor duševních a fyzických aktivit 

spojených se spotřebním zbožím, je vázáno na chování spotřebitele obecně. [3, 9] 

 

3.1  Modely chování spotřebitele 

K pochopení a vysvětlení spotřebitelského chování nám slouží čtyři základní 

modely a to racionální, psychologické a sociologické modely a model podnět-odezva. 

Modely chování jsou jakési směry výkladu chování spotřebitele. [4] 

 

3.1.1 Racionální modely  

Prostřednictvím těchto modelů je nákupní chování spotřebitelů vysvětlováno na 

základě ekonomické reality. Spotřebitel je bytostí jednající na základě ekonomické 

výhodnosti s racionálním uvažováním. Tyto modely jsou nazývány racionálními 

z důvodu chápání spotřebního chování jako výsledek racionálních úvah spotřebitele, 

kde emotivní, psychologické a sociální prvky tyto úvahy spíše doplňují. Racionální 

modely pracují s mnoha předpoklady, např. že má spotřebitel informace o všech 

parametrech všech variant, a dokáže se samostatně rozhodnout, sleduje vzájemné vazby 

mezi příjmem, cenami, vybaveností, rozpočtovými omezeními, marginálními užitky, 

křížovou pružností, křivkami indiference atd. [5] 

 

3.1.2 Psychologické modely 

Psychologické modely sledují psychologická podmínění (např. jak jsou 

spotřebitelem vnímány vnější podněty, jak se v jeho chování promítají hlouběji ukryté 

motivy apod.) a okolnosti spotřebního chování. Jak psychologie, tak i marketing při 

zkoumání lidského chování využívá dva přístupy, a to behaviorální přístupy (popis 

chování spotřebitele na vnější patrné podněty) a psychoanalytické pohledy (jak se ve 

spotřebním chování promítají hlubší motivační struktury např. neuvědomované motivy. 

[2, 4] 
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Další roviny psychologických přístupů 

Při sledování spotřebního chování se klade důraz na procesy vnímání, učení, 

formování postojů a je zkoumána relevantnost typologií osobnosti. [1] 

 

3.1.3 Sociologické modely 

Sociologické modely spotřebního chování sledují, jak spotřebitel reaguje 

v různých sociálních prostředích a pod jejich vlivem, neboli jak podmiňují chování 

různé sociální situace. Sleduje se, do jakých sociálních skupin spotřebitel patří či 

nepatří, jaký mají pro něj význam, jakou roli v nich zaujímá, ale také naopak jak je on 

těmito skupinami a jejich členy posuzován a jak reaguje na tlaky a požadavky vyvíjející 

sociální prostředí. [5]  

Podle jedné myšlenky vyjádřené sociologem a ekonomem T. Veblenem, “lidé 

mají za normálních podmínek silné tendence dodržovat sice nepsané, ale silně působící 

sociální normy.“ [4, str. 9] 

 

3.1.4 Komplexní modely 

Komplexní metody projevují snahu o zachycení vzájemně provázaných a 

navzájem se ovlivňujících rovin spotřebního chování. Mezi známé komplexní modely 

spotřebitelského chování patří Engel-Kollat-Blacwelův model, Howard-Shethův model, 

Nikosia model a model podnět - odezva. [4] 

 

Model Podnět – Odezva (Model černé skříňky) 

V marketingu představuje mysl člověka tzv. „černá skříňka, jelikož procesům a 

dění v lidské mysli se dá rozumět pouze omezeně. Jedná se o způsob chápání 

spotřebitelského chování založené na vztahu Podnět – černá skříňka – reakce, kdy černá 

skříňka představuje vzájemné působení predispozic spotřebitele společně s vnějšími 

podněty na jeho nákupní rozhodnutí (viz obrázek č. 3.1). Výsledek kupního 

rozhodovacího procesu vstupuje do predispozic a následně ovlivňuje budoucí kupní 

rozhodnutí. [9] 
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Obr. Č. 3.1 Model černé skříňky (model podnětu a reakce) 

Zdroj: [9], Upraveno autorem 

Podněty, jež zapříčiňují zahájení rozhodovacího procesu, mohou být vnější i 

vnitřní. Vnější faktory se mohou zkoumat, kvantifikovat, některé dokonce vytvářet či 

ovlivňovat. Tyto podněty se zkoumají se z hlediska vlivu podnětů na spotřební chování 

a nákupní proces, jedná se především o sociálně-kulturní vlivy. Z hlediska vnitřních 

faktorů se hovoří o individuálních vlivech, jako je životní styl, hodnoty, dále také o 

psychologických vlivech, do kterých se řadí motivace, učení, vnímaní, které jsou 

podrobně rozepsány v následující kapitole. [9]  

 

3.2  Nákupní proces 

Kupním rozhodovacím procesem lze rozumět určitá posloupnost aktivit, 

v jejichž průběhu se spotřebitel rozhoduje o koupi výrobku, zboží či služby, dále 

nákupní proces popisuje, jak toto rozhodnutí probíhá, jak ho spotřebitel naplní, zda 

zakoupený produkt odpovídá očekávání před nákupem a jak bude následně vypadat jeho 

následující spotřební chování v budoucnu, jestli bude nákup opakovat, či zvolí jinou 

alternativu. [4] 

 

3.2.1 Faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitele  

Mezi faktory, které ovlivňují nákupní chování spotřebitele, patří kulturní, 

společenské, osobní a psychologické faktory. [2] 

 

Kulturní faktory 

Kulturní faktory patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňující spotřebitelské 

chování, jelikož je kultura základním východiskem lidských přání a jeho chování. Do 

těchto faktorů se řadí kultura, subkultura a společenská třída. [2] 

Černá 
skříňka

Podněty

Exogenní 
proměnné

Reakce



20 

 

“Kultura je soubor základních hodnot, norem, postojů, přání, očekávání a 

chování, které člen společnosti přejímá od rodiny a dalších důležitých institucí. Kultura, 

to jsou také hrdinové, rituály, příběhy, ceremoniály apod.“ [2, str. 171] V oblasti 

cestovního ruchu je důležité věnovat pozornost návštěvníkům s odlišnou kulturou, jejich 

rozdílným kulturním zvykům a případně se jim přizpůsobit. 

Subkultura je menší skupinou spotřebitelů zastávající určitou kulturu. Tito 

spotřebitelé mají stejný vztah k hodnotám, symbolům, chovají se dle určitého vzoru 

chování. [2] 

Společenská třída je kategorie lidí, kteří mají stejné společenské postavení, 

mají společné zájmy a obdobné chování, sdílejí obdobné hodnoty. [5]  

 

Společenské faktory 

Dalšími důležitými faktory, jež ovlivňují spotřebitelské chování, jsou 

společenské faktory. Mezi tyto faktory patří například menší skupiny spotřebitelů, 

rodina, či sociální postavení a role. [5] 

Skupinu tvoří dva či více lidí za účelem spolupráce a dosažení vlastních či 

společných cílů. Existují tzv. členské skupiny, které mají přímý vliv na člověka, jež do 

ní patří. Tyto členské skupiny mají dvojí dělení a to na primární skupiny, do které 

patří například rodina, přátelé, spolupracovníci, a sekundární skupiny, kde vztah členů 

má spíše formálnější charakter oproti skupinám primárním. Do těchto skupin můžeme 

řadit například různé svazy, asociace a odbory. [2]  

Skupiny se dále dají členit podle toho, zda spotřebitelé chtějí či nechtějí patřit do 

určité skupiny. Jedná se o členění na skupinu aspirační, jejímž členem si spotřebitel 

být přeje nebo skupinu disociační, kde se spotřebitel za žádných okolností nechce stát 

členem této skupiny. Oba tyto druhy skupin patří do referenčních skupin, které mají 

přímý nebo nepřímý vliv na názory a chování člověka. [4]  

Ve skupinách může mít podstatný vliv názorový vůdce, který může zastávat roli 

vzoru a to ve spojitosti s jeho znalostmi, dovednostmi a osobními vlastnostmi, a tak 

ovlivňovat členy skupiny. [10] 

Rodina je skupinou spotřebitelů, jež významným způsobem ovlivňuje chování 

jejich členů. Každá rodina má svůj určitý životní styl, kterému se spotřebitelé učí od 

dítěte. Spotřebitelské chování uvnitř rodiny je ovlivňováno věkem a ekonomickou 
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situací rodiny. Z hlediska marketingu je důležité vědět, zda v rozhodování má 

dominantní pozici muž anebo žena, či rozhodují společně. [4] 

Role představuje určité chování, které je od spotřebitele očekáváno okolím. 

Každá role je spojena se statusem, který představuje chování očekávané od jiných 

spotřebitelů vzhledem k určitému jedinci a jeho postavení ve skupině. [2] 

 

Osobní faktory 

Do osobních faktorů se řadí věk a fáze života, životní cyklus rodiny, zaměstnání, 

ekonomická situace, životní styl, osobnost a vnímání sama sebe. [2] 

S narůstajícím věkem spotřebitele se mění jeho potřeby a také spotřební 

chování, změnou prochází oblast stravování, oblékání, volnočasových aktivit, bydlení, a 

mnoho dalších oblastí. Mění se také hodnoty a postoje spotřebitele. [10] 

Věk je spojen s životním cyklem rodiny. Každá rodina prochází určitým 

vývojem a to od osamostatnění se od rodičů, vytvoření vlastní rodiny, výchovou dětí, 

opětovným osamostatněním dětí až po život rodičů bez dětí. Spotřebitelské chování se 

mění v závislosti na jednotlivých fázích, ve kterých má rodina různé potřeby, různé 

finanční možnosti a životní styl. [5] 

Vliv pohlaví na spotřebitelské chování je značný. V posledních letech se mění 

role mužů i žen v domácnosti, a to z důvodu zvyšování zájmu žen o kariéru a tím i 

jejich příjmů, což způsobuje, že se muži čím dál více starají o domácnost a nákupy. [10] 

Spotřební chování je ovlivněno také tím, zda má spotřebitel zaměstnání a jakou 

má pracovní pozici. Různé pozice a zaměstnání vyvolávají odlišné potřeby a způsob 

jejich uspokojení. Odlišnosti v nákupním chování různých profesí a pozic jsou natolik 

výrazné, že slouží firmám pro segmentaci trhu. [4] 

Ekonomické podmínky jedince, jež tvoří příjmy a výdaje domácnosti, příjem 

na jednoho člena domácnosti, jeho stabilita, časová frekvence, množství úspor, 

množství uspořených peněz, celkový majetek, významně ovlivňují jeho spotřební 

chování, ekonomická situace spotřebitele má vliv na citlivost spotřebitelů na cenu. [10] 

Životní styl představuje způsob, jakým spotřebitel žije, jeho aktivity, zájmy a 

názory. Odráží se v něm společenská třída a osobnost jedince, dále také celý vzorek 

chování a vzájemného působení na okolí. [2] 
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Psychologické faktory 

Důležitými faktory z hlediska psychologie jsou motivace, vnímání, učení, 

přesvědčení a postoje. [4] 

Motiv je předpokladem jednání spotřebitele. Představuje potřebu, která dosahuje 

určité hladiny intenzity. Teorie motivace zkoumali Sigmund Freund, Abraham Maslow 

a Frederick Herzberg. [2] 

Vnímání je proces přijímání, zpracování a interpretace informací, 

prostřednictvím kterých si jedinec vytváří obraz o okolním světě. Každý člověk vnímá 

podněty různým způsobem, jedná podle toho, jakým způsobem vnímá situaci a jakou 

pozornost věnuje daným podnětům. [5]  

Na to, jakým způsobem spotřebitel vnímá, má vliv [10]: 

- Selektivní pozornost představující tendenci člověka vnímat pouze důležité 

informace, které vzbudí jeho zájem, z důvodu velkého množství informací, 

se kterými se denně setkává;  

- Selektivní zkreslení kde spotřebitel přikládá informaci vlastní význam a 

tím ho přizpůsobuje svým představám; 

- Selektivní paměť, jež představuje tendenci lidí pamatovat si pouze ty 

informace, které si pamatovat chce a souhlasí s jejich názory a postoji. 

Pokud zprávy nepodporují jejich názory a postoje, většinou je zapomenou. 

Učení je výsledkem procesu, ve kterém na sebe působí pohnutky, podněty, 

signály, reakce a odměny. Pohnutka představuje silný vnitřní podnět, jenž vyžaduje 

činnost. Tato pohnutka se mění v motiv, pokud je zaměřena na konkrétní předmět. 

Signálem je drobný podnět rozhodující o tom, kde a jak jedinec reaguje, může ovlivnit, 

zda si jedinec zakoupí toužený produkt. [2]  

Přesvědčení a postoje člověk získává učením a zkušenostmi. Přesvědčení 

představuje názor člověka na určitou skutečnost. Postojem je chápáno hodnocení, pocity 

a tendence jedince vůči určité věci a myšlence. [4] 

 

3.2.2 Typy nákupního chování 

Nákupní chování lze rozlišit do čtyř kategorií dle míry zainteresovanosti a dle 

míry rozdílnosti produktu (viz. tab. č. 3.1). 
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Tab. č. 3.1 Typy nákupního chování dle Assaela 

 Velká zainteresovanost Malá zainteresovanost 

Podstatné rozdíly mezi 

produkty/značkami 
Komplexní kupní chování 

Kupní chování hledající 

rozmanitost 

Nepodstatné rozdíly mezi 

produkty/značkami 

Disonančně-redukční 

kupní chování 
Zvykové kupní chování 

Zdroj: [10] 

 

Komplexní kupní chování spotřebitele je charakterizováno vysokým zaujetím 

spotřebitele kupovaným produktem, spotřebitel o něm vyhledává maximální množství 

informací pro své rozhodnutí, vnímá podstatné rozdíly mezi produkty/značkami. [2] 

Kupní chování hledající rozmanitost je typické malou zainteresovaností 

spotřebitele, ale podstatnými rozdíly v produktech/značkách. Projevem tohoto chování 

bývá časté střídání produktů a značek z důvodu široké nabídky a rozmanitých možností 

výběru. [10] 

Disonančně-redukční kupní chování bývá také označováno jako chování 

snižující nesoulad. V případě tohoto chování je spotřebitel vysoce zainteresován, ale 

mezi produkty/značkami nerozlišuje podstatné rozdíly. Vysoká míra zaujetí je vyvolána 

nákladností, neobvyklostí a riskantností koupě zboží. Spotřebitel rozhoduje o nákupu 

rychle po předchozím zjišťování informací, rozhodujícím kritériem je cenový výhodnost 

produktu či pohodlnost nákupu. [10]  

Zvykové kupní chování neboli stereotypní, opakující nákupní chování je 

charakteristické rychlým jednáním bez předchozího hledání informací. Rozdíly mezi 

produkty/značkami jsou nepodstatné. [2] 

 

3.2.3 Fáze rozhodovacího procesu 

V obecné rovině se v základním pohledu postihuje pět hlavních fází kupního 

rozhodování, a to rozpoznání problému, hledání informací, hodnocení alternativ, 

nákupní rozhodnutí a ponákupní chování. Jejich návaznost je znázorněna na obrázku č. 

3.2. [2, 8] 
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Rozpoznání 
problému

Hledání 
informací

Hodnocení 
alternativ

Nákupní 
rozhodnutí

Ponákupní 
ocenění

Obr. č. 3.2 Fáze rozhodovacího procesu 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

 

Rozpoznání problému 

Rozpoznání problému je spojeno s uvědoměním rozdílu spotřebitele mezi 

skutečným a požadovaným stavem. Pomocí vhodného podnětu je možné pomoci 

spotřebiteli rozeznat tento rozpor. Na existenci problému může spotřebitel přijít sám, 

nebo může být upozorněn svým okolím. Problém může nastat ve dvou hladinách, které 

představují vznik problému díky nepříznivé změně současného stavu nebo vznik 

problému díky zvýšení úrovně požadovaného stavu. [1] 

Nepříznivá změna současného stavu nastává v případě poškození věci určené 

převážně k dlouhodobé spotřebě, obdobnou nepříznivou změnou je zhoršení kvality 

produktu či marketingových nástrojů jako je cena. Poslední nepříznivou změnou je 

vyčerpání zásob, která souvisí s produkty běžné spotřeby. [4] 

Zvýšení úrovně požadovaného stavu probíhá pomocí uvědomění spotřebitele o 

rozšířených možnostech uspokojení své potřeby prostřednictvím tržních novinek nebo 

nových aktivit či pomocí spotřebitelova přemýšlení, kognitivního učení. Uvědomění 

zvýšení možností dále může vycházet ze změny podmínek, zlepšení finanční situace 

spotřebitele. [8] 

Mezi faktory vnímání rozporu mezi skutečným a očekávaným stavem se řadí 

charakteristiky rodiny, finanční úvahy, předchozí rozhodnutí, kultura, sociální 

stratifikace, individuální vývoj, tržní situace a marketingové aktivity. [4] 

V některých případech není rozpor dostatečně motivující, zdroje k jeho 

překlenutí nestačí či podmínky pro jeho řešení pro příliš náročné na informace. V tomto 

případě se kupní rozhodovací proces dále nerozvíjí. [1] 

 

 



25 

 

Hledání informací 

Ve druhé fázi rozhodovacího procesu spotřebitel hledá a sbírá informace 

potřebné pro nákupní rozhodnutí. Tyto informace jsou vyhledávány záměrně. Jde 

jednak o vnitřní hledání informací, kde spotřebitel vychází z vlastních zkušeností a 

informací získaných již dříve, jež jsou uloženy v dlouhodobé paměti, tak o vnější 

hledání informací z okolí spotřebitele. V tomto případě jde nejprve o zvýšenou 

pozornost, kterou spotřebitel věnuje relevantním informacím, která přechází v záměrně 

vyhledávání informací zkoumáním nabídky na trhu, návštěvou obchodů, prohlížením 

letáků, internetu či získáváním informací od přátel a známých. V realitě se vnitřní a 

vnější hledání prolíná, někdy k vnějšímu hledání nemusí ani dojít. [10] 

Zdroje informací 

Spotřebitel získává informace potřebné pro své kupní rozhodování z 

následujících oblastí informačních zdrojů [1]: 

- Zdroje referenčního okolí snižující všechny druhy vnímaného rizika a riziko 

sociální; 

- Neutrální zdroje, jež obsahují informace o struktuře a kvalitě nabídky v 

nezávislých zdrojích, snižující riziko funkční, finanční a fyzické; 

- Zdroje vnějšího hledání v okruhu marketingového mixu, jejichž součástí 

jsou osobní vnější zdroje jako prodejci a prodavači, a neosobní jako jsou 

inzeráty, prospekty, obaly, spotřební časopisy a novinové inzertní články; 

- Osobní zkušenosti. 

Vlivy podmiňující rozsah hledání informací 

Mezi vlivy podmiňující rozsah hledání informací spotřebitelem patří jeho 

předchozí zkušenosti, vnímané riziko spotřebitelem (finanční, funkční, fyzické, sociální, 

psychické), tržní prostředí, charakteristiky výrobku, míra zaujetí produktem, 

problémem, situační proměnné a predispozice spotřebitele. [4]  

 

Hodnocení alternativ 

Následující fázi po získávání informací je jejich vyhodnocení pro výběr konečné 

varianty produktu. Během postupného hledání informací se rozhodování o koupi 

soustředí na určitý typový okruh výrobků. Tento okruh má specifickou vnitřní strukturu. 

[10] 
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Výběrový okruh 

Výběrovým okruhem se chápe soubor výrobků či značek, jež bere spotřebitel v 

úvahu při řešení problému. Sledují se u nich jejich vlastnosti, cena a nákupní podmínky. 

Tento okruh lze rozčlenit do několika skupin [1]: 

- Vybavený soubor, zde patří produkty, na které si spotřebitel spontánně 

vzpomene, nebo ty, jež objeví během vnějšího hledání informací; 

- Uvažovaný soubor, zahrnující všechny možné alternativy zvažované 

spotřebitelem; 

- Netečný soubor představuje produkty, které přicházejí na řadu v 

rozhodování spotřebitele až při nedostupnosti produktů uvažovaného 

souboru; 

- Odmítavý soubor zahrnuje produkty, které spotřebitel odmítá.  

Vlastní rozhodnutí spotřebitele uvnitř uvažovaného souboru vychází z jeho 

domněnek o podstatných vlastnostech produktu, jako jsou funkční a symbolické rysy, 

estetické vlastnosti a nákupní kritéria, dále z významu, který spotřebitel přikládá těmto 

vlastnostem. V poslední řadě vychází z domněnek o výrobcích či značkách, tedy co si o 

nich spotřebitel myslí. Rozhodování mezi jednotlivými variantami produktů pak 

probíhá na základě kompenzačních či nekompenzačních pravidel, eventuálně se jedná o 

heuristické rozhodování. [10] 

V případě kompenzačního rozhodování vyrovnávají výhody v určitých 

kritériích nevýhody v některých vlastnostech produktu. [4] 

U nekompenzačního rozhodování spotřebitel neslevuje ze svých požadavků, 

přednosti v určitých kritériích produktu nemohou vyvážit nedostatky v kritériích jiných. 

[10] 

Heuristické rozhodování představuje jednání spotřebitele dle schématu, který 

není logicky zdůvodnitelný. Spotřebitel se rozhoduje dle četnosti předchozích nákupů, 

velikosti obchodů či marketingové komunikace. [1] 

 

Nákupní rozhodnutí 

Po zhodnocení alternativ spotřebitel dospívá ke kupnímu záměru, který 

bezprostředně vede k vlastnímu nákupu či odmítnutí produktu. V této fázi 
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rozhodovacího procesu se nejvíce projevuje vliv sociálního prostředí, situačních vlivů a 

vnímaného rizika. [1] 

Sociální prostředí představuje působení jiných osob před nákupem, dalších 

zákazníků v prodejně, ale i prodávajících. [10] 

Situační vlivy, jejichž dopad je v této fázi nejviditelnější. Významnou skupinou 

situačních vlivů jsou vlivy obchodního prostředí, do kterých se řadí sortiment, 

merchandising, atmosféra obchodu a personál. V nákupním rozhodnutí se promítají i 

nákupní styly. [4] 

Analýza decision tree 

Analýza decision tree hledá, jak na sebe jednotlivé fáze rozhodovacího procesu 

navazují v čase. Analýza zahrnuje [1]: 

- rozfázování sběru informací; 

- rozfázování volby místa nákupu, kde jde o návaznost na segmentaci; 

- rozfázování aktivit v rozhodovacím procesu, kde je zkoumáno, v jakém 

pořadí dochází k nákupnímu rozhodnutí; 

- rozfázování výběru produktu, komodity, značky, služby a to kde a jak 

probíhá; 

- rozfázování kritérií výběru: dle schémat uvedených výše. 

Jelikož je z praxe známo, že spotřebitel není schopen přesně popsat svůj 

rozhodovací proces, a proto je nutné kvalitně připravit rozfázování, párově srovnat 

jednotlivé fáze a analyzovat konkrétní případy. Tato metoda vyžaduje buďto 

promyšlený dotazník nebo asistovaný nákup, kde tazatel doprovází respondenta, který 

mu v průběhu nákupu vysvětluje důvody svého konání. [1]  

Uzavření nákupní akce 

Na předchozí čtyři fáze nákupního procesu spotřebitele existují následující 

reakce [4]: 

- Nákup určitého výrobku, produktu, služby, ať už vybrané alternativy 

z nákupního rozhodnutí nebo jiné alternativy; 

- Odložení nákupu; 

- Odmítnutí nákupu při uspokojení potřeb spotřebitele jiným způsobem. 
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Ponákupní chování 

Ponákupní chování je poslední fází rozhodovacího procesu a začíná vlastním 

užitím výrobku, produktu, služby. Představuje porovnání očekávání a reality. Jeho 

základ tvoří spokojenost zákazníka vyplívající z tohoto porovnání, souvisí však také 

s hladinou očekávání. [1] 

Rozměry spokojenosti/nespokojenosti 

Mezi rozměry, které je potřeba sledovat při pozorování spokojenosti 

spotřebitelů, patří [10]: 

- Spokojenost s funkčními charakteristikami kvality produktu, jeho vzhledem, 

symbolickými a sociálními charakteristikami a charakteristikami nákupu a 

mnoha dalšími rozměry; 

- Spokojenost s dalšími marketingovými aktivitami; 

- Významnost, jež spotřebitel přikládá k daným rysům a charakteristikám 

produktu; 

- Možné budoucí změny chování; 

- Vazba na účel využití produktu, míru jeho využití a na okolnosti užívání; 

- Průměrná spokojenost v určitém tržním segmentu, individuální spokojenost 

a rozdíly ve spokojenosti v různých tržních segmentech. 

Faktory posilující spokojenost 

Dle marketingových zkušeností vyplývá, že spokojenost spotřebitelů se zvyšuje 

díky uspokojení spotřebitelových potřeb požadovaným způsobem, dále poskytnutím 

kvalitních informací spotřebiteli o produktu, poskytnutí kvalitního servisu či 

ponákupních služeb, citlivým přístupem k nástrojům podpory marketingu, relationship 

marketingu a nespokojeností spotřebitele s konkurencí. [4] 

Faktory posilující nespokojenost 

Spotřebitel je nespokojen s produktem či rozhodnutí v případě, že je nucen 

rozhodovat se mezi větším množstvím rovnocenných alternativ, nemá možnost si 

produkt vyzkoušet, dále existuje velká dobrovolnost koupě, spotřebitel nemá možnost 

vrátit produkt či vyměnit za jiný. Dalšími faktory, jež posilují nespokojenost zákazníka 

je jeho nedostatečná informovanost o produktu, spotřebitel je nerozhodný, má nízkou 

sebedůvěru, nebo je spokojen s konkurenční nabídkou. [4] 
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Význam spokojenosti s produktem, nákupním rozhodnutím 

To, jak se spotřebitel spokojen s produktem, tvoří základ marketingového 

konceptu a má zásadní význam. Spokojenost se projevuje v pozitivním vztahu 

spotřebitele k produktu, značce, dané společnosti hned v několika směrech. Jedná se 

hlavně o věrnost zákazníka, jeho kladné reference a doporučení okolí a sklon zákazníka 

k nákupu dalších produktů společnosti po předchozí dobré zkušenosti. [1] 

Důsledky nespokojenosti 

Z hlediska nespokojenosti je důležité sledovat nejen míru nespokojenosti, ale i 

výskyt a rozsah, parametry disonance, nespokojenosti s produktem či nákupním 

rozhodnutím. Nespokojenost spotřebitele vede často ke změně značky, či negativním 

referencím, může se však stát, že si spotřebitel nejen příště nekoupí daný produkt firmy, 

ale ani žádný produkt jiné kategorie či značky této firmy. [4] 

Odkládání produktů 

Spotřebitel může po určité době přestat využívat určitý produkt. Tento produkt 

může být odložen určitými způsoby, může být odložen jen částečně, do rezervy, může 

být přenechán jinému spotřebiteli formou půjčky či pronájmu, nebo vyřazen trvale 

prodejem, darem, výměnou za jiný, nebo vyhozením. [10] 
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4. Metodika sběru dat 

Metodika sběru dat je složena z přípravné a realizační fáze výzkumu. Pro 

výzkum byla použita primární i sekundární data. Sekundární data byla získána 

z internetových stránek dopravce RegioJet, která sloužila jako informační zdroj při 

sestavování dotazníku.  

 

4.1 Přípravná fáze výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit nákupní chování zákazníků vlakové společnosti 

RegioJet. Mezi dílčí cíle patří zjištění, jaké služby vlakových dopravců spotřebitelé 

využívají, jejich preference a jak jsou spokojení se současnou nabídkou služeb. 

Konkrétně bude zkoumáno, za jakým účelem využívají vlakové dopravy, jakým 

způsobem se informují, zda jsou věrní pouze jednomu dopravci, nebo jich využívají 

více k cestování a z jakých důvodů přecházejí od jednoho dopravce k jinému. Dále také 

faktory, jež spotřebitele ovlivňují a jaká kritéria považují za důležité při jeho volbě. Pro 

výzkum jsou stanoveny následující hypotézy. 

H1: Pohlaví ovlivňuje preference spotřebitele při volbě místa ve vlaku. 

H2: Muže v rozhodnutí o dopravci nejvíce ovlivňuje vlastí úsudek. 

H3: Ženy při rozhodování o dopravci ovlivňuje především doporučení známých, přátel, 

nebo rodiny. 

H4: Spokojenost spotřebitelů se službami RegioJetu nemá vliv na to, zda využívají 

služeb i jiných dopravců. 

H5: Spotřebitelé využívají služeb jiného dopravce z důvodu nedostačujících kapacit 

vlaků RegioJet. 

Základní soubor výzkumu představují spotřebitelé vlakové dopravy. Výběrový 

soubor tvoří 130 zákazníků společnosti RegioJet ve věku nad 18 let. Bude využita 

metoda elektronického dotazování. Toto dotazování bude probíhat prostřednictvím 

internetu, především sociálních sítí. Nástrojem sběru dat bude dotazník, jenž je složen z 

19 otázek, z toho 4 se týkají charakteristiky respondentů. Všechny otázky jsou 

uzavřené, na 13 otázek respondenti budou odpovídat pouze jednou odpovědí, u zbylých 

6 mohou označit více odpovědí, většinou maximálně 3. 
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Sběr dat je naplánován na první měsíc roku 2014, zpracování jejich výsledků a 

následná analýza bude probíhat ve dvou následujících měsících. Časové rozvržení 

činností výzkumu je zobrazeno v tabulce 4.1. 

Tab. 4.1 Harmonogram práce 

 Měsíc 

Činnost 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 

Definice problému        

Plán výzkumu        

Tvorba dotazníku        

Pilotáž        

Sběr dat        

Zpracování dat        

Analýza údajů        

Příprava zprávy        

Odevzdání práce        

Zdroj: Vytvořeno autorem 

 

Na konci prosince proběhla pilotáž dotazníku, kdy byl dotazník předložen pěti 

lidem v blízkém okolí, aby byly odstraněny chyby. V otázce č. 16 byla přidána jedna 

možnost odpovědi, Otázka č. 11 byla přeformulována a položena jiným způsobem. 

 

4.2 Realizační fáze výzkumu  

Dotazování probíhalo v období od 9. ledna do 23. ledna 2014 prostřednictvím 

internetové aplikace stránek google.com. Dotazník byl umístěn na facebookové stránky 

společnosti RegioJet, kde na něj odpovídali její zákazníci. V měsíci únoru byla data 

převedena do datové matice softwaru Microsoft Office Excel a následně importována 

do programu SPSS, kde byla v témže měsíci provedena jejich analýza. Pouze jeden 

dotazník nebyl použit pro analýzu, jelikož se netýkal vybraného segmentu zákazníků 

společnosti RegioJet. 

Výběrový soubor výzkumu tvoří 130 respondentů, z toho 56 % jsou ženy a 44 

% muži (viz příloha 4/obr. 4.1). Na obrázku č. 4.1 je viditelné, že největší skupinu tvoří 

respondenti ve věku 18 – 26 let (81,5 %), druhou největší skupinou jsou respondenti ve 

věku 27 – 40 let (12,3 %). Tato skutečnost je zřejmě způsobena tím, že společnost 

RegioJet využívají především mladí lidé, kteří se nebojí vyzkoušet něco nového a také 

to, že starší lidé stále nevyužívají sociální sítě. Jelikož převážnou většinu respondentů 

tvoří pouze dvě věkové kategorie, nebude věk využit pro třídění druhého stupně. 
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Obr. č. 4.1 Věkové rozložení respondentů 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

S věkem respondentů souvisí i jejich status. Z obrázku č. 4.2 vyplývá, že se 

výzkumu zúčastnilo nejvíce studentů, a to ať pracujících (38,5 %) či nezaměstnaných 

(36,9 %). Třetí největší skupinu tvořili pracující (18,5 %), následovně podnikatelé a 

nejmenší skupinu tvoří penzisté a nezaměstnaní. Z důvodu nerovnoměrného rozložení 

sociální status také nebude využit při třídění druhého stupně. 

Obr. č. 4.2 Status respondentů 

Zdroj: Vytvořeno autorem 
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Dále byli respondenti dotazováni ohledně účelu jejich cesty (viz obr. č. 4.3). 

Nejčastějším důvodem, proč dotazovaní využívají vlakové dopravy, je nutnost dopravit 

se do školy (35,3 %), což souvisí s faktem, že nejčastěji na dotazník odpovídali právě 

studenti. Druhou nejfrekventovanější odpovědí na tuto otázku je, že respondenti vlakem 

navštěvují své známé, přátelé a rodinu (29,3 %). Nejméně respondenti využívají 

vlakové dopravy za účelem nákupů. 

Obr. č. 4.3 Účel cesty respondentů 
Zdroj: vytvořeno autorem 
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5. Analýza současné situace 

Analýza současné situace je rozdělena do čtyř částí, první částí je spokojenost se 

službami a následné ponákupní chování zákazníků, dále preference spotřebitelů, kritéria 

volby vlakového dopravce a poslední částí jsou vlivy působící na spotřebitele při volbě 

vlakového dopravce. 

 

5.1 Spokojenost se službami a následné ponákupní chování zákazníků 

Na spokojenost zákazníků se službami a jejich ponákupní chování má vliv 

mnoho faktorů. Zákazníci hodnotili spokojenost se službami v jejich celkovém úhrnu, 

ale také jejich jednotlivé části. Následně vyjádřili názor na to, zda by doporučili služby 

společnosti RegioJet a zda by jich využili opakovaně. 

5.1.1 Spokojenost se službami spotřebitelů 

V celkovém hodnocení spokojenosti největší počet zákazníků společnosti 

RegioJet ohodnotilo poskytované služby výslednou známkou 4 (viz příloha 4/obr. 4.2), 

což představuje druhé nejvyšší hodnocení na škále od 1 - 5, kde jednička značí vysokou 

nespokojenost se službami, naopak číslo pět značí naprostou spokojenost.  

Podle výsledků dotazování (viz obr. č. 5.1) jsou se službami spokojeny více 

ženy, jež zvolily nejčastěji známku č. 5 (35,4 %), muži hodnotili služby skeptičtěji, 

nejvíce jich zvolilo hodnocení známkou č. 4 (34,8 %), objevilo se také více velmi 

nespokojených mužů oproti ženám (19,7 % mužů, 4,6 % žen).  

Obr. č. 5.1 Spokojenost respondentů se službami dle pohlaví 

Zdroj: Vytvořeno autorem 
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Respondenti využívající vlakové dopravy za účelem dovolené či výletu 

nejčastěji hodnotili služby společnosti RegioJet známkou číslo 4 (50 %), stejně tak 

zákazníci, jež RegioJet využívají pro cestu za známými či rodinou (36,4 %), a také do 

školy (35 %). Respondenti, kteří jezdí na pracovní cesty, hodnotili služby odlišně, 

přiřadili RegioJetu nejvyšší hodnocení (26,3 %), z hlediska účelu nákupů je hodnocení 

vyrovnané, 50 % respondentů této kategorie přiřadilo známku č. 4, druhá polovina je 

velmi spokojená s poskytovanými službami (viz příloha 4/obr. 4.3). 

V detailnějším pohledu na služby respondenti hodnotili, co se jim na 

poskytovaných službách líbí. Z obrázku č. 5.2 vyplývá, že hlavním důvodem 

spokojenosti zákazníků RegioJetu je nízká cena jízdného, kde se muži i ženy v tomto 

bodě relativně shodují (tuto odpověď zvolilo 56,1 % mužů a 67,1 % žen). Dalším 

důvodem, proč jsou zákazníci spokojeni, je pohodlnost vlakových souprav společnosti 

RegioJet, jež byla druhou nejčastější odpovědí mužských respondentů (volilo 52,6 % 

mužů), následováno občerstvením ve vlaku představující druhou nejvíce volenou 

odpověď žen (volilo 61,6 % žen). Nejméně respondenty zaujal vzhled vlakových 

souprav.  

Obr. č. 5.2 Detailní spokojenost respondentů se službami 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Jelikož respondenti mohli volit v této otázce více možností, výsledky nejsou 

rovny 100 %. Největší rozdíl ve spokojenosti mužů a žen (viz příloha 4/obr. 4.4) byl 

zaznamenán u volby možnosti občerstvení (muži 35,1 %, ženy 61,6 %), kterou, jak už 

bylo zmíněno výše, více volily ženy, dále také výrazný rozdíl vznikl u spokojenosti 
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s doplňkovými službami, jež více ocenila ženská část respondentů (muži 26,3 %, ženy 

45,2 %). 

V třídění dle účelu (viz příloha 4/tab. 4.19) spotřebitelé jezdící nejčastěji na 

dovolenou zvolili za nejatraktivnější cenu poskytovaných služeb (označilo 82,2 % 

respondentů této kategorie, dále jen t.k.), dále pak doplňkové služby (označilo 50,7 % 

respondentů t.k.) a na třetím místě pohodlnost vlaků (označilo 47,9 % respondentů t.k.).  

Zákazníci využívající vlakové dopravy pro pracovní cestu hodnotili následovně, 

prvenství opět získala nízká cena poskytovaných služeb (označilo 45,4 % respondentů 

t.k.) následována pohodlností vlaků (označilo 42,4 % respondentů t.k.), třetí 

nejatraktivnější bylo pro respondenty v kategorii pracovní cesty občerstvení (označilo 

34,2 % respondentů t.k.).  

Pro zákazníky jezdící vlakovou dopravou za účelem návštěvy rodiny, známých a 

přátel byla nejlepší také cena poskytovaných služeb (označilo 73,3 % respondentů t.k.), 

druhé nejatraktivnější bylo pro tyto respondenty občerstvení (označilo 53,1 % 

respondentů t.k.) a třetí nejčastěji označovanou odpovědí v kategorii návštěv byly 

doplňkové služby (označilo 43 % respondentů t.k.). 

V kategorii respondentů využívajících vlakové dopravy do školy se o první 

místo v atraktivitě dělí nízká cena služeb a pohodlnost vlaků (označilo 59,3 % 

respondentů t.k.), druhé místo zaujímá občerstvení (označilo 54,6 % respondentů t.k.), 

třetí nejatraktivnější byly doplňkové služby (označilo 30,6 % respondentů t.k.). 

V poslední kategorii třídění dle účelu, a to nákupu, respondenti hodnotí nejlépe 

stejnou měrou občerstvení a doplňkové služby (označilo 71,9 % respondentů t.k.), druhá 

nejlépe hodnocená v kategorii nákupů je pohodlnost vlaků (označilo 56,2 % 

respondentů t.k.) a třetí místo zaujímají stejným počtem odpovědí doba přepravy a 

obsluha (označilo 28,1 % respondentů t.k.). 

5.1.2 Ponákupní chování spotřebitelů 

Se spokojeností zákazníků s poskytovanými službami souvisí jejich ponákupní 

chování, a to zda by opakovaně využili služeb společnosti RegioJet a také zda by jej 

doporučili svým známým, rodině a přátelům ve svém okolí. 

Z výzkumu vyplynulo, že 80,5 % respondentů by vlakového dopravce RegioJet 

doporučili svým známým, přátelům a své rodině, což je odrazem vysoké spokojenosti 
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s poskytovanými službami tohoto dopravce. Avšak 12,2 % respondentů není spokojeno 

se službami a dopravce by již ve svém okolí nedoporučili (viz příloha 4/obr. 4.5).  

V porovnání respondentů dle pohlaví by doporučilo služby společnosti RegioJet 

o 16,9 % žen více než mužů, naopak kladnou zpětnou odezvu by neposkytlo 16,9 % 

mužů, což je o 10,7 % více než žen (viz obr. č. 5.3).  

Obr. č. 5.3 Doporučení služeb respondenty dle pohlaví 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Dle třídění respondentů podle účelu cesty se výsledky příliš neliší, převážná 

většina respondentů (nad 70 % respondentů v každé kategorii) by doporučila služby 

společnosti RegioJet, pouze v případě kategorie pracovní cesta byli respondenti více 

nespokojení, služby by doporučilo pouze 61,9 % respondentů této kategorie, 23,8 % 

respondentů by služby nedoporučilo a zbylých 14,3 % respondentů dané kategorie neví, 

zda by služby této společnosti doporučili (viz příloha 4/obr. 4.6). 

 Z hlediska opakovaného využití vlakového dopravce RegioJet (viz příloha 

4/obr. 4.7) byly výsledky podobné jako u doporučení. 86,9 % respondentů by služeb 

tohoto dopravce využilo i opakovaně, v opačném případě by 8,9 % zákazníků již se 

společností RegioJet necestovalo. Zbytek respondentů netuší, zda by opakovaně 

cestovali s RegioJetem. 

Muži reagovali opět více negativně, 12,3 % z nich se vyjádřilo, že by již opět 

služeb nevyužilo, převážná většina (80 %) však bude cestovat s RegioJetem i nadále. 

Ženy jsou z 92,4 % spokojeny a opakovaně by využily poskytovaných služeb, pouze 

malé procento (6,1 %) by se již rozhodlo pro jiného dopravce (viz obr. č. 5.4).  
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Obr. č. 5.4 Opětovné využití služeb respondenty dle pohlaví 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

V rozdělení dle účelu cesty se výsledky relativně shodují s doporučením 

poskytovaných služeb, v každé kategorii by nad 80 % respondentů opětovně využilo 

služeb vlakového dopravce RegioJet. V případě kategorie nákupů by dokonce všichni 

respondenti opakovaně zvolilo tohoto dopravce pro svou další cestu. (viz příloha 4/obr. 

4.8).  

5.1.3 Důvody volby jiného dopravce 

Důvody, zda by spotřebitelé zvolili jiného dopravce, mají úzkou souvislost s tím, 

zda jsou spokojeni se službami, zda by jich využili opakovaně nebo je následně 

doporučili ve svém okolí. Také vliv tohoto okolí zapříčiňuje volbu jiného dopravce 

v případě, že spotřebitel ještě nevyužil služeb dané vlakové společnosti. 

Hlavní příčinou, proč spotřebitelé volí, nebo by volili jiného dopravce, je menší 

cena nabízená konkurenčními dopravci. Jak lze vidět na obrázku č. 5.5, tuto možnost 

zvolilo necelých 20 % respondentů. Pouze o jednu desetinu procenta počtu respondentů 

je druhým podnětem volby jiného dopravce kratší doba přepravy následovaná jejím 

časem, čímž je myšlena doba, kdy vlaky vyjíždí a jak často vyjíždí. Vliv okolí v tomto 

ohledu působí na respondenty velmi málo, pouze 2,5 % by z důvodu lepších referencí 

přešlo k jinému dopravci. 
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Obr. č. 5.5 Důvody volby jiného dopravce 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Jelikož mohli respondenti opět vybrat z více odpovědí, výsledky třídění 

dohromady netvoří hodnotu 100 %. Muži a ženy volby příčiny výběru jiného dopravce 

rozdílně (viz příloha 4/obr. 4.9). U mužů je hlavní příčinou především kratší doba 

přepravy (zvolilo 50 %), následováno menší cenou, kvalitnějšími doplňkovými 

službami, větší spolehlivostí, a časem přepravy, jež označilo 33.3 % z nich. Nejméně 

zastoupenými důvody jsou nedostačující kapacita vlaku (29,6 %), větší pohodlí (27,8 

%) a v poslední řadě lepší reference (7,4 %). 11,1 % mužů nemá zvláštní důvod, proč 

volí jiného vlakového dopravce. 

Ženy volily podněty výběru jiného dopravce poskytujícího přepravní služby 

zcela odlišně. Hlavním důvodem je menší cena poskytovaných služeb, jež zvolilo 54,9 

% oslovených žen. Druhou důležitou příčinou, proč zvolit jiného dopravce dle žen, je 

čas přepravy (39,4 %), jež následuje kratší doba přepravy (38 %). Nejméně 

zastoupeným důvodem jsou opět lepší reference konkurenčního dopravce (4,2 %). 

Podobně jako u mužů, 11,3 % žen nemá zvláštní důvod volby jiného poskytovatele 

dopravních služeb. 

Spotřebitelé cestující vlakem za účelem dovolené či výletu usoudili jako hlavní 

důvody změny vlakového dopravce kratší dobu přepravy (50,7 %), menší cenu (47,9 %) 

a nedostačující kapacitu vlaku (35,7 %). (viz příloha 4/tab. 4.20). 

Skupina dotazovaných využívající vlakové dopravy pro pracovní cestu také 

zvolili jako hlavní důvod jiné volby kratší dobu přepravy (54,6 %), dále čas přepravy 
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(33,8 %), třetím nejdůležitějším důvodem pro ně byla větší spolehlivost jiných dopravců 

(9,2 %). 

Hlavním důvodem volby konkurenčního poskytovatele přepravních vlakových 

služeb pro skupinu respondentů jezdících vlakem na návštěvy známých a rodiny byla 

menší cena (45,4 %), 40 % respondentů této skupiny volilo kratší dobu přepravy, jež 

následoval čas přepravy, který označilo 37,5 % dotazovaných. 

Školáci vyhodnotili následující důvody změny či výběru jiného dopravce, 

největší podíl (53,2 %) zvolil menší cenu, 40,4 % školáků označilo možnost čas 

přepravy, pouze o jedno procento z nich vybralo jako důvod volby konkurence kratší 

dobu přepravy. 

Poslední skupina, respondenti využívající vlak pro cestu za nákupy, zvolila za 

hlavní důvod proč vybrat konkurenci menší cenu rovnocenně s časem přepravy (50 %), 

větší spolehlivost, lepší reference, nedostačující kapacita a možnost odpovědi „nemám 

zvláštní důvod“ vybralo 28,1 % respondentů této skupiny, ostatní důvody změny či 

volby jiného dopravce neměly žádné zastoupení. 

5.1.4 Využití jiných vlakových dopravců 

Obrovská většina zákazníků (83,2 %) vlakové společnosti RegioJet využívá 

služby i jiných vlakových dopravců. Tento výsledek zapříčiňují důvody uvedené výše. 

Pouze malé procento nemá důvod využívat jiného dopravce, či využilo vlakové dopravy 

pro cestování pouze jednou a to se společností RegioJet (16,8 % viz příloha 4/obr. 

4.10).  

 Využití služeb jiných vlakových dopravců dle pohlaví (viz příloha 4/obr. 4.11) 

nevykazuje žádné rozdíly oproti analýze respondentů celkem, 84,6 % mužů a 81,5 % 

žen cestuje i s jinými poskytovateli vlakových služeb. 

Jak lze vidět na obrázku č. 5.6, ani v třídění respondentů podle účelu se 

neobjevují značné rozdíly. Služby i jiných vlakových dopravců využívá 72,7 % 

respondentů ve skupině dovolených, 90 % dotazovaných jezdících na pracovní cesty, 

78,8 % zákazníků, jež RegioJet využívají pro návštěvy známých či rodiny, 87,8 % 

školáků a 75 % respondentů, jež cestují za nákupy. 
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Obr. č. 5.6 Využití jiných dopravců dle účelu cesty 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Respondenti, kteří cestují i s jinými vlakovými dopravci dále volili právě ty 

dopravce, jejichž služeb využívají (viz příloha 4/obr. 4.12). Dotazování mohli zvolit 

buďto jednoho, nebo oba dopravce, pokud jejich služeb využívají. Největší zastoupení 

jiných vlakových dopravců měl poskytovatel přepravních služeb České dráhy. Tohoto 

dopravce zvolilo 89,6 % respondentů. Druhou možnost, a to poskytovatele Leo Express 

upřednostňuje 48,6 % dotazovaných. 

Muži a ženy měli obdobné preference (viz příloha 4/obr. 4.13). 87,5 % mužů 

využívá služeb vlakového dopravce České dráhy, Leo Express měl u nich menší 

zastoupení a to v 52,1 %. Ženy jako dalšího vlakového dopravce nejvíce preferují také 

České dráhy (91,7 %), s Leo Expressem cestuje 45 % z nich. 

Také u dělení respondentů dle účelu cesty se neobjevily značné diference (viz 

obr. č. 5.7). Všechny skupiny respondentů volili především jako dalšího využívaného 

dopravce České dráhy (nad 85 % v každé skupině), Leo Express využívá nad 42 % 

dotazovaných kromě skupiny respondentů cestujících za nákupy, jež preferují České 

dráhy na 100 %. 
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Obr. č. 5.7 Další využívaní dopravci dle účelu cesty 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

 

5.2 Preference spotřebitelů 

Preference spotřebitelů ovlivňují rozhodovací fázi nákupního procesu, kde se 

informují o dopravě, jaká kritéria jsou pro ně důležitá při volbě dopravce, co, nebo kdo 

má vliv na jeho volbu, jaké místo ve vlaku preferují, také to jakou formou, jakým 

způsobem a s jakým předstihem nakupují lístky. 

5.2.1 Nákup lístků 

Jak vyplývá z výsledků výzkumu, převážná většina zákazníků RegioJetu 

nakupuje lístky na vlak ve formě online rezervace (65,2 %). Druhým nejčastějším 

způsobem nákupu je koupě lístků přímo na nádraží, ze kterého spotřebitelé odjíždějí 

(29,1 %). Nejméně volená forma nákupu zákazníků, je zakoupení lístků na pobočce této 

dopravní společnosti (5,7 %, viz příloha 4/obr. 4.14). 

Výsledky volby formy nákupu lístků mužů a žen byly obdobné jako u celkové 

analýzy respondentů, nejoblíbenějším způsobem nákupu byla opět online rezervace 

(muži 70,8 %, ženy 60 %). V případě nejméně používaného způsobu nákupu, a to 

formou nákupu na pobočce vlakové společnosti RegioJet, jsou věrnější klasickému 

způsobu nákupu ženy (ženy 9,2 %, muži 1,5 %). Nákup na nádraží volí okolo 30 % 

mužů i žen (viz příloha 4/obr. 4.15). 
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Na obrázku č. 5.8 je viditelné, že online rezervace v třídění z hlediska účelu byly 

nejoblíbenější formou koupě lístků u spotřebitelů, jež využívají služeb společnosti 

RegioJet za účelem pracovní cesty, následně u kategorie dovolených a návštěv 

známých, přátel a rodiny. Koupě lístků na nádraží jsou zastánci spotřebitelů v kategorii 

nákupů, což je zřejmě ovlivněno náhlým rozhodnutím o cestě, dále školáky a opět také 

v kategorii návštěv. Nákup na pobočce využívají v největší míře lidé cestující na 

dovolenou. 

Obr. č. 5.8 Forma nákupu lístků dle účelu cesty 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Dalším důležitým faktorem v rozhodovacím procesu je, jakým způsobem 

zákazníci lístky platí (viz příloha 4/obr. 4.16). Nejčastěji zvolenou možností platby 

lístků byl převod z účtu spotřebitele, který zahrnoval také způsob platby kreditní kartou 

přes internet. Tento způsob zvolilo 47,2 % respondentů. Obdobný způsob platby, a to 

možnost platit prostřednictvím služby Paypal, využívá pouze 17,8 % dotazovaných, 

mnohem častěji respondenti platí lístky hotově (35 %). 

V hodnocení výsledků mužů a žen se opět neprojevily velké rozdíly v pořadí 

preferencí způsobu platby lístků oproti celkové analýze respondentů (viz příloha 4/obr. 

4.17). Převodem z účtu platí 55,4 % mužů a 38,5 % žen. Druhý nejčastější způsob, 

platbu hotovostí, preferuje 32,3 % mužů a 38,5 % žen, Paypal využívá pouze 12,3 % 

mužů a 23,1 % žen. 

Platba převodem z účtu zaujala prvenství i z hlediska účelu cesty (viz obr. č. 

5.9). Nejvíce ji využívají školáci a také spotřebitelé jezdící na pracovní cesty, což 
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zřejmě způsobuje časová nenáročnost této možnosti platby. Hotovostní platba je 

neoblíbenější u spotřebitelů využívající vlakové dopravy pro nákupy, což je spojeno 

s předchozím zjištěním, že tito zákazníci lístky nakupují ve vysoké míře na nádraží. 

Paypal opět nejvíce preferují časově vytížení spotřebitelé absolvující pracovní cestu a 

také zákazníci ve skupině nákupů. 

Obr. č. 5.9 Způsob platby lístků dle účelu cesty 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Nákupu lístků se týká i to, s jakým předstihem si je respondenti pořizují (viz 

příloha 4/tab. 4.13). Jelikož většina respondentů volí nejčastěji nákup lístků 

prostřednictvím online rezervace, souvisí s tím skutečnost, že jejich velká část je 

pořizuje s předstihem více než 3 dny (34,2 %). Menší část dotazovaných pořizuje lístky 

těsně před odjezdem (21,8 %), což se opět týká způsobu koupě lístků, a to v tomto 

případě konkrétně jejich nákupu na nádraží, jež byla druhá nejčastěji volená forma 

obstarávání jízdenek. Třetí nejfrekventovanější možností byla volba nákupu jízdenek 2 

– 3 dny předem, jež vybralo 18,5 % respondentů. Nejmenší procento dotazovaných (0,9 

%) obstarává lístky hodinu před odjezdem vlaku.  

Jak lze vidět na obrázku č. 5.10, volba mužů a žen se příliš neliší od celkové 

analýzy respondentů. Malé rozdíly jsou viditelné pouze mezi jednotlivými preferencemi 

mužů a žen, kdy větší procento mužů oproti ženám nakupuje jízdenky s předstihem více 

než 3 dny, naopak ženy více než muži volí možnost nakoupit lístky s předstihem pouze 

2 – 3 dny, nebo těsně před odjezdem. Znatelný rozdíl je u možností s krátkou dobou 

nákupu lístků před odjezdem, kdy muži nakupují ve větší míře než ženy jízdenky pouze 
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pár hodin před odjezdem, žádná žena nezvolila možnost nakoupit lístky pouhou hodinu 

před odjezdem.  

Obr. č. 5.10 Předstih nákupu lístků dle pohlaví 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Nejčastější dobou, kdy respondenti jezdící na dovolenou nakupují lístky (viz 

příloha 4/tab. 4.21), je více než 3 dny před odjezdem (38,9 %). Nejméně respondentů 

v této skupině dle účelu volí možnost nakoupit lístky s předstihem několik hodin, nebo 

těsně před odjezdem (5,6 %), žádný respondent této skupiny nenakupuje jízdenky 

hodinu před odjezdem. 

Zákazníci využívající služeb dopravní společnosti RegioJet za účelem pracovní 

cesty nakupují v největší míře jízdenky více než 3 dny před odjezdem (35 %) tak jako 

předchozí skupina respondentů (viz příloha 4/tab. 4.21). Druhou nejčastější variantou 

nákupu lístků u této skupiny respondentů je možnost nákupu s předstihem 2 – 3 dny 

před odjezdem (25 %). Další možnosti byly zastoupeny v množství respondentů pod 15 

%, variantu nákupu hodinu před odjezdem opět nevolil žádný respondent této skupiny. 

Spotřebitelé, kteří jezdí za svými známými a rodinou vlakem, stejně jako 

předchozí skupiny dotazovaných, preferují při nákupu jízdenek možnost nakoupit je 

s předstihem více než 3 dny předem (43,8 %). O polovinu méně respondentů dává 

přednost možnosti nakoupit lísky hodinu před odjezdem (21,9 %). Ostatní možnosti 

doby nákupu před odjezdem jsou zastoupeny minimálně (pod 16 % viz příloha 4/tab. 

4.21). 
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Změna nastává u studentů (viz příloha 4/tab. 4.21), ti nejvíce preferují nákup 

jízdenky těsně před odjezdem vlaku (32,5 %). Menší procento této skupiny respondentů 

volí možnost koupit si lístek den předem (22, 5%), s předstihem více než 3 dny (20 %, 

nakupují v pátek lísky na následující týden), nebo 2 – 3 dny před odjezdem (17,5 %). 

Pouze malé procento školáku nakupuje lístky pár hodin před odjezdem (7,5 %), hodinu 

před odjezdem nenakupuje lístek žádný školák. 

Polovina spotřebitelů jezdících vlakem za nákupy si obstarávají lístky na cestu 

těsně před odjezdem vlaku, druhá polovina této skupiny respondentů nakupuje jízdenky 

s předstihem 2 a více dnů (25 % možnost nákupu 2-3 dny předem, 25 % možnost 

nákupu s předstihem více než 3 dny, viz příloha 4/tab. 4.21). 

5.2.2 Preference místa ve vlaku 

Z výsledků dotazování vyplývá, že velká většina spotřebitelů při rozhodování o 

místě ve vlaku volí právě možnost kupé (40,6 %). Zastoupení možností, zda volí 

otevřené vozy, nebo jim nezáleží na tom, kde při jízdě vlakem sedí, bylo stejnoměrné, 

obě tyto možnosti volilo 29,7 % respondentů (viz příloha 4/obr. 4.18). 

U třídění respondentů dle pohlaví byly výsledky následující (viz obr. č. 5.15, 

vyhodnocení hypotéz), muži volili ve stejné míře všechny možnosti výběru místa ve 

vlaku a to v 33, 3% zastoupení všech skupin. Ženy oproti mužům preferují především 

kupé (47,7 %). Otevřené vozy upřednostňuje 26,2 % žen, stejné procento žen nemá 

preference pří volbě místa ve vlaku. 

Z hlediska účelu cesty (viz obr. č. 5.11) respondenti cestující na dovolenou 

preferují převážně kupé (52,9 %), otevřené vozy volilo 35,3 % dotazovaných z této 

skupiny, pouze malé skupině těchto respondentů (11,8 %) nezáleží na tom, kde ve vlaku 

sedí.  

Respondenti využívající vlak pro pracovní cestu mají raději možnost cestovat 

v kupé (50 %), otevřené vozy zvolilo 25 % respondentů této skupiny, stejný počet 

dotazovaných neupřednostňuje ani jednu možnost.  

Skupina spotřebitelů navštěvující své známé a rodinu má odlišné preference, 

největší procento z nich nedává přednost žádné z nabízených možností (38,2 %), menší 

část této skupiny cestuje především v kupé (32,4 %), jen o tři procenta dotazovaných 

preferuje otevřené vozy. 
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Školáci využívají pro cestu do školy ve velké míře otevřené vozy ve vlaku (43,9 

%), kupé volí menší počet, a to 31,7 % školáků, 24,4 % dotazovaných školáků 

neupřednostňuje kupé ani otevřené vozy. 

Poslední skupina respondentů, a to spotřebitelé cestující za nákupy, převážně 

nemají preference při volbě místa ve vlaku (50 %), třetina dává přednost otevřeným 

vozům (25 %), zbylým 25 % dotazovaných v této skupině opět nezáleží na tom, v jaké 

části vlaku sedí. 

Obr. č. 5.11 Preference místa ve vlaku dle účelu cesty 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

5.2.3 Získávání informací o vlakové dopravě 

Pro to, aby se mohli spotřebitelé rozhodnout, jakého dopravce zvolí, kdy využijí 

jeho služeb a jakých, se musí nejdříve informovat o těchto skutečnostech.  

Velká část dotazovaných se informuje o dopravě převážně na internetu (46,9 %). 

Tento fakt může být způsoben rychlostí a jednoduchostí tohoto způsobu získávání 

informací. Druhým nejčastějším způsobem, jak se spotřebitelé informují o vlakové 

dopravě je prostřednictvím referencí od známých, přátel nebo rodiny (15,9 %). 

Informační letáky a časopisy vlakových společností využívá pro získávání informací 11 

% respondentů, zbylé možnosti jsou zastoupeny jen minimálně. Nejméně využívaný 

způsob hledání informací je navštívení informačního centra dané vlakové společnosti za 

tímto účelem (viz obr. č. 5.12). 
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Obr. č. 5.12 Způsob hledání informací respondenty 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Způsob hledání informací mužů a žen se příliš neliší od analýzy respondentů 

celkem (viz příloha 4/obr. 4.19). Možnost využití internetu zvolilo 70,2 % mužů a 76,4 

% žen. Reference od známých a rodiny upřednostňuje 24,6 % mužů a 25 % žen, rozdíl 

se objevuje u informačních letáků a časopisů společnosti, ty využívá pro hledání 

informací 24,6 % mužů, ale pouze 9,7 % žen. Pobočky společností navštěvuje 14 % 

mužů a 8,3 % žen, v prodejnách lístků se informuje 8,8 % mužů a 12,5 % žen, do 

informačních center pro informace chodí 7 % mužů a jenom 4,2 % žen.  

Všechny skupiny respondentů v dělení dle účelu nejvíce vyhledávají informace 

o vlakové dopravě na internetu. Tento způsob preferuje 57,1 % respondentů ve skupině 

jezdící vlakem na dovolenou, 83, 2 % spotřebitelů využívající vlaku pro pracovní cesty, 

64,6 % dotazovaných navštěvující vlakem své známé a rodinu, 74, 8 % školáků a 100 % 

respondentů, jež cestují za nákupy (viz příloha 4/tab. 4.22). 

Druhý nejčastější způsob vyhledávání informací volili také všechny skupiny 

stejně, reference od známých, přátel a rodiny upřednostňuje 34,3 % zákazníků 

cestujících na dovolenou, 22,3 % respondentů jezdících na pracovní cesty, 33,1 % 

dotazovaných, jež využívají vlak pro návštěvy svých blízkých, 19,6 % školáků a 28,1 % 

spotřebitelů cestujících na nákupy (viz příloha 4/tab. 4.22). 

 I u třetí nejčastější možnosti, pročítání informačních letáků a časopisů za 

účelem získání informací, mají všechny skupiny stejné preference. Tuto možnost volilo 

24,3 % respondentů jezdících na dovolenou, 11,2 % dotazovaných, jež využívají vlaku 

na pracovní cesty, 19,1 % spotřebitelů navštěvující své blízké, 15,8 % školáků a 28,1 % 
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ve skupině respondentů využívajících služeb vlakové dopravy pro cestu na nákupy (viz 

příloha 4/tab. 4.22). 

 

5.3 Kritéria volby vlakového dopravce 

Každý spotřebitel se při volbě dopravce rozhoduje dle určitých kritérií, jež jsou 

pro něj důležité (viz příloha 4/obr. 4.20). Jelikož mohli dotazovaní opět zvolit více 

možností odpovědí, procentuální součet se proto nerovná 100 %.  

Zásadním kritériem rozhodujícím jakého dopravce si zvolí je dle spotřebitelů 

cena (80,8 %). Dalším významným kritériem, jež je pro respondenty rozhodující, je 

doba přepravy (54,4 %).  Pouze o 0,8 % ji následuje kritérium časová dostupnost spojů 

(53,8 %). Ostatní kritéria jsou zastoupena méně (pod 28 %), nejméně důležitým 

kritériem je pro spotřebitele informovanost personálu (4,9 %).  

Pro obě pohlaví jsou opět nejdůležitějšími kritérii cena, doba přepravy a časová 

dostupnost spojů (viz obr. č. 5.13). V hodnocení důležitosti jednotlivých kritérií mužů a 

žen se vyskytly značné diference. Cena je pro obě pohlaví nejzásadnějším kritériem, 

toto kritérium však volilo mnohem více žen (93,2 % žen, 68,4 % mužů). Dalším 

rozdílnost se vyskytuje u možnosti kritéria časová dostupnost spojů (volilo 60, 3 % žen 

a 47,4 % mužů). Spolehlivost je oproti tomu důležitější pro muže, tuto možnost vybralo 

33,3 % mužů a 17,8 % žen, stejně tak je tomu u kritéria kultury cestování, to zvolilo 

42,1 % mužů a 13,7 % žen. U ostatních odpovědí jsou rozdíly nepatrné. 

Obr. č. 5.13 Kritéria volby vlakového dopravce dle pohlaví 

Zdroj: Vytvořeno autorem 
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Pro respondenty cestující vlakem na dovolenou, jsou nejdůležitějšími kritérii při 

volbě vlakového dopravce cena (87,2 %), doba přepravy (59,3 %) a časová dostupnost 

spojů (55,7 %, viz příloha 4/tab. 4.23). 

Dotazovaní využívající služeb vlakové dopravy pro pracovní cesty mají odlišné 

preference v důležitosti jednotlivých kritérií, hlavním kritériem pro tuto skupinu je cena 

(60,9 %), dále časová dostupnost spojů (51 %) a také kultura cestování (49 %, viz 

příloha 4/tab. 4.23). 

Spotřebitelé jezdící vlakem na návštěvy známých a rodiny vyhodnotili jako 

nejdůležitější kritérium volby dopravce také cenu (93,8 %), jež následuje doba přepravy 

(58,2 %) a časová dostupnost spojů (43 %, viz příloha 4/tab. 4.23). 

Školáci se pro určitého dopravce rozhodují na základě ceny (82,7 %), časové 

dostupnosti spojů (67,5 %) a doby přepravy (57,1 %, viz příloha 4/tab. 4.23). 

Jako u ostatních skupin, také pro respondenty využívající vlaku pro dopravu za 

nákupy, je cena (tuto možnost zvolilo 100 % respondentů v této skupině) nejdůležitější 

v rozhodování kterého dopravce zvolit, stejné procento dotazovaných v této skupině 

(28,1 %) zvolilo za důležitá kritéria dobu přepravy, spolehlivost a doplňkové služby, 

nejméně důležitá jsou kritéria časová dostupnost spojů, a informovanost (21,9 %), pro 

nikoho z této skupiny není důležitá bezpečnost spojů (viz příloha 4/tab. 4.23). 

 

5.4 Vlivy působící na spotřebitele při volbě vlakového dopravce 

Existují různé vlivy, které působí na spotřebitele v rozhodovacím procesu. Ne 

však všichni respondenti se nechají ovlivnit. Zde mohli respondenti opět volit z více 

nabízených možností odpovědí, z tohoto důvodu se opět součet hodnot nerovná 100 %. 

 Většina dotazovaných se rozhoduje hlavně na základě předchozí zkušenosti 

(71,6 %), nebo vlastního úsudku (54,8 %). Respondenti se často také nechávají ovlivnit 

referencemi svých známých (34,9 %), 15,8 % respondentů nemá na výběr jiného 

dopravce v požadovaném čase a trase, pouze 8,5 % dotazovaných ovlivňuje reklama. 

Respondenti mohli volit více možností, tudíž se procentuální součet nerovná 100 % (viz 

příloha 4/obr. 4.21). 

Vlivy, jež ovlivňují respondenty ve výběru vlakového dopravce, se u mužů a žen 

výrazně liší. Na předchozí zkušenost s dopravcem dají především ženy (83,6 % žen, 

59,6 % mužů), naopak tomu je u vlastního úsudku, podle kterého se řídí více muži (68,4 
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% mužů, 41,1 % žen). Referencím známých naslouchá větší procento žen (45,2 % žen, 

24,6 % mužů). Mužů a žen, jež nemají možnost využít služeb jiného vlakového 

dopravce na požadované trase a čase, je pouze malá část (19,3 % mužů a 12,3 % žen), 

reklamou je ovlivněno minimum mužů a žen (viz obr. č. 5.14). 

Obr. č. 5.14 Vlivy působící na spotřebitele dle pohlaví 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

Největší vliv při výběru vlakového dopravce má na respondenty všech skupin 

dle účelu cesty předchozí zkušenost s vlakovým dopravcem, kdy tuto možnost nejvíce 

volili respondenti jezdící vlakovou dopravou na dovolenou (83,6 %), dále spotřebitelé 

navštěvující vlakem své blízké a známé (81,4 %), 77 % školáků, 71,9 % dotazovaných 

cestujících za nákupy, pouze u respondentů využívajících vlakovou dopravu pro 

pracovní cesty se vyskytla diference, tito respondenti se rozhodují převážně na základě 

vlastního úsudku (64,6 %, viz příloha 4/tab. 4.24). 

Druhým nejčastějším vlivem, jež působí na spotřebitele při rozhodování o 

dopravci je pro respondenty cestující na dovolenou vlastní úsudek (44,3 %),  také pro 

spotřebitelé jež prostřednictvím vlakové dopravy navštěvují rodinu a známé (53 %) a 

pro dotazované školáky (54,9 %). Výjimkou jsou opět dotazovaní využívající vlakové 

dopravy pro pracovní cesty, které na druhém místě ovlivňuje předchozí zkušenost (57,8 

%), respondenti jezdící vlakem za nákupy ovlivňuje fakt, že nemají na výběr 

v požadovaném čase a trase jiného vlakového dopravce (56,2 %, viz příloha 4/tab. 

4.24). 
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Poslední významným vlivem, jenž výrazněji působí na spotřebitele, jsou pro 

respondenty ve všech skupinách dle účelu reference známých a rodiny. Tuto možnost 

zvolilo 37,9 % respondentů ze skupiny cestujících na dovolenou a také na pracovní 

cestu, 30,6 % dotazovaných, jež využívají služeb vlakové dopravy za účelem návštěvy 

blízkých, 42,3 % školáků a 28,1 % respondentů jezdících vlakem za nákupy (viz příloha 

4/tab. 4.24). 

 

5.5 Vyhodnocení hypotéz 

 

H1: Pohlaví ovlivňuje preference spotřebitele při volbě místa ve vlaku. 

Tato hypotéza byla potvrzena v analýze současné situace. Pohlaví spotřebitele 

výrazně ovlivňuje to, zda si koupí místenku do kupé, nebo zvolí spíše otevřené vozy. Na 

obrázku č. 5.15 je viditelné, že ženy cestují převážně v kupé, mnohem menší část žen 

volí otevřené vozy, či neupřednostňují ani jednu variantu. Hodnoty mužů jsou naprosto 

vyrovnané, stejná část mužských respondentů volilo jak kupé, tak otevřené vozy, nebo 

jim nezáleží na tom, na jakém místě cestují. 

Obr. č. 5.15 Preference místa ve vlaku dle pohlaví 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

 

H2: Muže v rozhodnutí o dopravci nejvíce ovlivňuje vlastí úsudek  

Tato hypotéza se zcela potvrdila, jelikož muži se rozhodují při volbě vlakového 

dopravce především dle vlastního úsudku (68,4 %). Tuto skutečnost potvrdil předchozí 

výzkum (viz obr. č. 5.14). 
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H3: Ženy v rozhodnutí o dopravci ovlivňuje především doporučení známých, 

přátel, nebo rodiny. 

Ženy dávají přednost při volbě vlakového dopravce převážně předchozí 

zkušenosti s vlakovým dopravcem (83,6 %), na doporučení známých a přátel dají méně 

(45,2 %, viz obr. č. 5.14). Hypotéza tudíž nebyla potvrzena. Výsledky byly převzaty 

z analýzy současné situace. 

 

H4: Spokojenost spotřebitelů se službami RegioJetu nemá vliv na to, zda využívají 

služeb i jiných dopravců. 

Na obrázku č. 5.16 je viditelné, že neexistuje vzájemná závislost mezi 

spokojeností spotřebitelů a tím, zda využívají i služeb jiných dopravců. Je pravda, že 

více než polovina respondentů, jež jsou naprosto spokojeni se službami, jsou zároveň 

věrní společnosti RegioJet, avšak velká část spokojených dotazovaných zároveň 

využívá služeb ostatních vlakových dopravců. Hypotéza tedy nebyla potvrzena. 

Obr. č. 5.16 Závislost spokojenosti spotřebitelů se službami a využití jiných dopravců 

Zdroj: Vytvořeno autorem 

 

H5: Spotřebitelé využívají služeb jiného dopravce z důvodu nedostačujících 

kapacit vlaků RegioJet. 

V této hypotéze byl zjišťován hlavní důvod volby jiného vlakového dopravce 

než společnost RegioJet. Byla zařazena z důvodu šířících se stížností ze strany 

spotřebitelů na nedostatečnou kapacitu vlakových souprav  RegioJetu. Cílem je zjistit, 

zda je tento důvod změny zásadní.  
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Jak už bylo zjištěno v analýze současné situace (viz obr. č. 5.5), hlavním 

důvodem, proč spotřebitelé odcházejí od společnosti RegioJet a nebo dávají přednost 

jinému vlakovému dopravci je cena jízdného (18,8 %) a kratší doba přepravy jiných 

vlakových dopravců (18,7 %). Možnost nedostačující kapacita vlaku volilo 10,8 % 

respondentů z celkového počtu, umístila se na 4. místě v důležitosti, není tudíž zásadní 

pro změnu dopravce. Pouze pro respondenty, jež využívají služeb RegioJetu za účelem 

dovolené, byla tato možnost označena jako třetí zásadní důvod pro volbu jiného 

dopravce (35,7 % respondentů této kategorie). Tato hypotéza rovněž nebyla potvrzena. 

  



55 

 

6. Návrhy a opatření 

Na základě výsledků výzkumu jsou sestaveny následující modely chování dle 

pohlaví a účelu cesty vlakem společnosti RegioJet. Na základě těchto modelů budou 

navrženy změny pro zvýšení spokojenosti stávajících zákazníků a získání nových a 

následný růst zisku společnosti. 

6.1 Modely chování spotřebitelů podle pohlaví 

Muži 

Nejčastějším způsobem, jak mužští respondenti vyhledávají informace o vlakové 

dopravě a spojích je prostřednictvím internetu (70,2 %), často je ovlivňují i reference 

známých a rodiny a informace, jež obsahují informační letáky a časopisy vlakových 

společností (24,6 %). 

Při výběru dopravce, se kterým budou cestovat, je pro muže nejdůležitější cena 

jízdného, doba přepravy a časová dostupnost spojů. Toto rozhodnutí činí převážně na 

základě vlastního úsudku (68,4 %) a také předchozí zkušenosti s daným dopravcem 

(59,6 %). Hlavním důvodem, proč by muži zvolili jiného vlakového dopravce než 

společnost RegioJet pro svou cestu, je kratší doba přepravy (50 %) a také menší cena 

konkurenčních dopravců. Velká většina dotazovaných mužů cestuje z výše uvedených 

důvodů také současně s jinými vlakovými dopravci, a to nejvíce s Českými drahami 

(87,5 %), Leo Express využívá 52,1 % mužů. 

Nejoblíbenějším způsobem nákupu lístků pro muže je online rezervace (70,8 %) 

placená převodem z účtu (55,4 %). Jízdenky na vlak nakupují s předstihem více než 3 

dny před cestou. Z hlediska volby místa ve vlaku stejná část mužských respondentů 

preferuje jak kupé, tak otevřené vozy, stejného výsledku dosáhla i skupina, jež nemají 

preference při volbě místa.  

Hodnocení spokojenosti se službami společnosti RegioJet u mužů dopadlo 

výslednou známkou č. 4 (34,8 %), 19,7 % mužů je velmi nespokojeno s úrovní 

poskytovaných služeb. V detailním hodnocení těchto služeb určili nízkou cenu jako 

nejlepší faktor, dalším důvodem spokojenosti mužů je pohodlnost vlaků této dopravní 

společnosti (52,6 %). Velká část dotazovaných mužů by služby RegioJetu doporučila, 

avšak necelých 17 % by kladnou zpětnou odezvu neposkytlo. Podobně se vyjádřili 

k opakovanému využití této společnosti pro cestu vlakem, 12,3 % mužů by pro příští 

cestu vybralo jiného dopravce, avšak 80 % s touto společností bude cestovat nadále.  
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Ženy 

Nejvíce používaným zdrojem informací o dopravě je pro ženy internet, jejich 

menší skupina dá na reference známých a rodiny. 

V rozhodování o dopravci je pro ženy nejdůležitějším kritériem cena 

následovaná časovou dostupností spojů. Na toto rozhodnutí má největší vliv u žen 

předchozí zkušenost s dopravcem a reference známých a rodiny. Hlavním důvodem, 

proč by ženy změnily dopravce, nebo při první volbě vybrali jiného než RegioJet, je 

menší cena konkurenčních poskytovatelů a také čas přepravy. Také ženy zároveň cestují 

i s jinými vlakovými dopravci (81,5 %), nejčastěji s Českými drahami (91,7 %), Leo 

Express využívá 45 % z nich. 

Nejčastějším způsobem nákupu lístků žen je stejně jako u mužů prostřednictvím 

online rezervace placené buďto převodem z účtu, nebo hotově na pobočce, nakupují je 

s předstihem 2 – 3 dny před odjezdem. V preferencích místa ve vlaku se ženy přiklánějí 

spíše pro cestování v kupé. 

Ženy jsou se službami společnosti RegioJet velmi spokojeny, 35,4 % je 

hodnotilo nejvyšší možnou známkou, v detailnějším pohledu na služby jsou ženy 

nejvíce spokojeny s cenou jízdného a podávaným občerstvením ve vlaku. Převážná část 

žen by služby vlakového dopravce RegioJet doporučila ve svém okolí (89,2 %), 

podobně jsou na tom z hlediska opakovaného využití služeb, 92,4 % dotazovaných žen 

by opět cestovali s touto společností. 

6.2 Modely chování spotřebitelů dle účelu cesty 

Zákazníci cestující na dovolenou 

I spotřebitelé cestující vlakem na výlet či dovolenou hledají informace o dopravě 

hlavně na internetu, jejich menší část se informuje ve svém blízkém okolí. 

Při výběru vlakového dopravce je pro zákazníky v této skupině rozhodujícím 

kritériem cena a doba přepravy. Největší počet z nich ovlivňuje při tomto rozhodnutí 

předchozí zkušenost s dopravcem a vlastní úsudek. Hlavní příčinou výběru jiného 

dopravce pro respondenty této skupiny je kratší doba přepravy a menší cena 

konkurenčních dopravců. 72,7 % těchto dotazovaných využívá současně i služeb jiných 

vlakových dopravců a to převážně Českých drah, s Leo Expressem cestuje nad 42 % 

respondentů. 
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Spotřebitelé jezdící vlakem na dovolenou či výlet nakupují lístky formou online 

rezervace, a to s předstihem více než 3 dny před odjezdem, platí je převážně převodem 

z účtu. Z hlediska volby místa ve vlaku preferují tito cestující místo v kupé. 

Respondenti této skupiny vyhodnotili kvalitu služeb společnosti RegioJet 

známkou č. 4, v detailnějším pohledu na poskytované služby jsou nejvíce spokojeni 

s cenou a doplňkovými službami. Služby tohoto dopravce by doporučilo nad 70 % 

respondentů této skupiny, o 10 % více by jich opětovně využilo jeho služeb. 

Cestující využívající vlaku pro pracovní cesty 

Jelikož všechny skupiny dotazovaných dle účelu mají podobné preference, i 

cestující za účelem pracovní cesty nejčastěji vyhledávají informace o dopravě na 

internetu. Druhým nejčastějším způsobem získávání informací jsou reference z okolí. 

Hlavním kritériem při výběru vlakové společnosti je pro spotřebitelé, jež jezdí 

vlakem na pracovní cesty, cena, časová dostupnost spojů a kultura cestování. Tito 

respondenti se rozhodují na základě předchozí zkušenosti a vlastního úsudku. Hlavním 

důvodem, proč spotřebitelé v této skupině přecházejí k jinému dopravci je kratší doba 

přepravy konkurence. Ostatních dopravců současně využívá 90 % těchto spotřebitelů, a 

to převážně Českých drah. 

Jako u předchozí skupiny, i tito zákazníci nakupují lístky prostřednictvím online 

rezervace, a to s předstihem více než 3 dny před pracovní cestou, nejoblíbenější formou 

platby jízdenek je pro ně převodem z účtu. Nejčastěji voleným místem ve vlaku je pro 

zákazníky jezdící na pracovní cesty převážně kupé. 

Respondenti této skupiny přisoudili RegioJetu nejvyšší hodnocení služeb, 

v podrobnějším pohledu jsou nejvíce spokojeni s cenou a pohodlností vlaků. V této 

skupina dotazovaných se objevilo větší procento nespokojených, RegioJet by 

doporučilo pouze 61,9 % z nich, avšak opětovně by jej využilo opět nad 80 % 

respondentů této skupiny. 

Spotřebitelé navštěvující vlakem své blízké 

Více než polovina zákazníků cestujících na návštěvy za rodinou a přáteli se 

informují o dopravě na internetu, dalším zdrojem informací jsou pro ně reference 

z okolí. 

Rozhodujícím kritériem volby vlakového dopravce je pro spotřebitele tohoto 

členění cena, jež zvolilo 93,8 % z nich, větší polovina (58,2 %) se rozhodla pro dobu 
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přepravy. Tito spotřebitelé se rozhodují na základě předchozí zkušenosti a vlastního 

úsudku. Pro skupinu respondentů této kategorie je hlavním důvodem volby jiného 

vlakového dopravce než RegioJet menší cena a kratší doba přepravy. Z těchto důvodů 

ve velké většině cestují i s konkurencí, především s Českými drahami, Leo Express 

využívá nad 42 % z nich. 

Stejně tak jak u ostatních skupin, nejčastější formou nakupovaných jízdenek 

zákazníků navštěvující vlakem své blízké je prostřednictvím online rezervace 

s předstihem více než 3 dny před odjezdem a platí je nejčastěji převodem z účtu. 

Nejvíce spotřebitelů této skupiny nemá výhradní preference u místa ve vlaku, nezáleží 

jim na tom, kde sedí. 

Respondenti této kategorie hodnotili služby RegioJetu výslednou známkou 4, 

tudíž jsou spokojeni, nejvíce se jim na poskytovaných službách tohoto dopravce líbí 

nízká cena a občerstvení. Stejně jako u předchozích kategorií, nad 70 % respondentů by 

RegioJet doporučilo a nad 80 % by opět tohoto dopravce využilo pro svou další cestu. 

Školáci 

Více než 70 % dotazovaných studentů zvolilo za hlavní zdroj informací o 

dopravě a spojích internet. 

Při výběru vlakového dopravce se studenti rozhodují na základě ceny a časové 

dostupnosti spojů, spoléhají se hlavně na předchozí zkušenost s dopravcem a vlastní 

úsudek. Pro školáky je hlavním důvodem, proč zvolit pro cestu jiného vlakového 

dopravce, cena a čas přepravy konkurence. Stejně jako ostatní skupiny respondentů 

využívají i školáci současně i služeb konkurenčních dopravců, nejvíce Českých drah. 

Větší polovina respondentů této skupiny nakupuje lístky online, na pobočce 

nenakupuje žádný z nich. Tento nákup provádí těsně před cestou do školy platbu 

prování převodem z bankovního účtu. Studenti ve velké míře preferují sezení 

v otevřených vozech vlaku. 

Školáci přiřadili RegioJetu stejné hodnocení jako předchozí skupina 

respondentů, tedy známku č. 4, v detailním pohledu jsou nejspokojenější s nízkou cenou 

jízdného a služeb a pohodlností vlaků. RegioJet by opět doporučilo nad 70 % 

respondentů a nad 80 % z nich by jej opakovaně využili pro cestu do školy. 
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Zákazníci cestující na nákupy 

Všichni dotazovaní, jež využívají služeb společnosti RegioJet, vyhledávají 

informace o dopravě a spojích hlavně na internetu. Pouze 28,1 % upřednostňuje 

doporučení z okolí a stejná část pročítá informační letáky a časopisy. 

Všichni respondenti této skupiny zvolili za hlavní kritérium volby vlakového 

dopravce cenu, stejnou váhu 28,1 %) pro ně měla doba přepravy, spolehlivost, a 

doplňkové služby. I tato kategorie respondentů se rozhoduje na základě předchozí 

zkušenosti a ovlivňuje je také fakt, že nemají na výběr v požadovaném čase a trase 

jiného vlakového dopravce. Za hlavní důvod změny vlakového dopravce respondenti 

této skupiny zvolili menší cenu rovnocenně s časem přepravy. 75 % z nich současně 

využívá pro cestování i konkurenčních vlakových dopravců a to pouze České dráhy. 

V případě nákupu lístků dotazovaní cestující na nákupy preferují jejich zajištění 

na vlakovém nádraží. Polovina volí nákup těsně před odjezdem, druhá část 2 a více dní 

před cestou, platí je převážně hotově. Z hlediska výběru místa ve vlaku respondentům 

této kategorie nezáleží na tom, kde ve vlaku sedí (50 %). 

Cestující jezdící s RegioJetem hodnotili služby dvojím způsobem, polovina 

přiřadila známku č. 4, druhá část byla velmi spokojená s poskytovanými službami 

tohoto dopravce, nejvíce se jim líbí na službách RegioJetu občerstvení a doplňkové 

služby. Ani u této skupiny nedochází k žádné změně v doporučení, nad 70 % těchto 

respondentů by RegioJet doporučilo, všichni by jej využili pro svou další cestu vlakem. 

 

6.3 Návrhy na zlepšení 

Důležitým doporučením je přizpůsobení ceny konkurenci. Jelikož zásadním 

důvodem, proč zákazníci RegioJetu přecházejí ke konkurenci, je cena, měla by tato 

vlaková společnost více přizpůsobit ceník vzhledem k nabídce konkurenčních 

dodavatelů, v případě snížení cen konkurence okamžitě zareagovat snížením vlastních 

cen či poskytnutím nových, krátkodobých slev pro zákazníky. 

Autorka navrhuje snížení celkového času přepravy. Jako další závažnou 

příčinou přechodu zákazníků od RegioJetu ke konkurenci byl uveden kratší čas 

přepravy. Z tohoto důvodu by měla společnost RegioJet tuto dobu zkrátit, například 

prostřednictvím zvýšením rychlosti jízdy, kratším časem zastávek ve stanovištích, či 

snížením počtu zastávek na trase. 
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Dalším opatřením je zvýšení počtu spojů za den. Třetím důvodem, o kterém se 

respondenti vyjádřili jako relevantní důvod změny či volby jiného vlakového dopravce, 

byl čas přepravy, neboli doba, ve kterou spoje společnosti RegioJet jezdí a jak často. 

Dopravce RegioJet by měl skutečnost, že mnoho spotřebitelů nemá možnost využit jeho 

spojů v požadovaném čase a trase, zvážit a zvýšit frekvenci spojů za den. 

Důležitým opatřením, jež autorka doporučuje, je zvětšení kapacity vozů. 

Vyskytlo se také pár stížností na nedostatečnou kapacitu vlaku, zákazníci nemohou najít 

v potřebném čase a trase místo ve vlaku. Je třeba, aby vlakový dopravce RegioJet tuto 

kapacitu navýšil přidáním dalších vozů, či počtu míst ve vlaku. 

Autorka dále navrhuje zvýšení počtu servisních kontrol vnitřního vybavení 

vozů. Spoustě spotřebitelů záleží na doplňkových službách poskytovaných při jízdě 

jako je například wi-fi, možnost zapůjčení dek, klimatizace a další. Právě klimatizace je 

hlavním problémem společnosti RegioJet. Tento problém nebyl zjištěn na základě 

analýzy, ale rozhovory se zákazníky a zaměstnanci. V letních měsících by se tato 

společnost měla zaměřit na kontrolu správného fungování klimatizace ve vozech 

společnosti. 

Velká většina zákazníků RegioJetu využívá současně služeb i jiných vlakových 

dopravců. Proto je doporučeno pro snížení počtu těchto spotřebitelů rozšíření 

působnosti RegioJetu z hlediska míst, kde vlaky této společnosti zastavují a umožnit 

jim tak využití služeb i tohoto dopravce. 

Společnost RegioJet se v současné době zaměřuje z hlediska přizpůsobení 

vybavení vlaků na podnikatele, pracující a děti. Pro zvýšení pohodlí při cestování 

autorka doporučuje zaměření se i na jiné skupiny zákazníků z hlediska účelu jejich 

cesty. Příkladem může být vytvoření většího úložného prostoru pro cestující na 

dovolenou či na nákupy, zařízením vlakových souprav stojany na kola pro výletníky. 

Hlavním zdrojem informací pro zákazníky RegioJetu je internet, z tohoto 

důvodu je tomuto dopravci doporučeno vylepšení celkového designu webu pro větší 

poutavost pro spotřebitele. 
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7. Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na analýzu spotřebitelského chování zákazníků 

vlakové dopravy. Výzkum se týkal konkrétně zákazníků vlakové společnosti RegioJet, 

jež cestují z Ostravy do Prahy. 

Teoretická východiska bakalářské práce zahrnují modely chování spotřebitele, 

rozhodovací proces spotřebitelského chování, jeho dílčí části, typy a faktory, které jej 

ovlivňují. 

K získání primárních dat bylo využito marketingového výzkumu, jenž probíhal 

v měsíci lednu prostřednictvím elektronického dotazování na internetu. Z výzkumu 

vyplynulo, že převážná většina dotazovaných spotřebitelů je spokojena s aktuální úrovní 

a nabídkou služeb, opakovaně by jich využila a také by vlakového dopravce RegioJet 

doporučila ve svém okolí. Nejlépe hodnocenými faktory služeb jsou pro zákazníky 

cena, pohodlnost vlaků a občerstvení nabízené v průběhu cesty. Mnoho z nich však 

necestuje pouze s RegioJetem, ale i s konkurenčními vlakovými společnostmi. Důvody 

tohoto chování jsou menší cena a kratší doba přepravy konkurence a samotný čas 

přepravy, kdy vlaky jezdí a jak často jezdí. 

Mezi kritéria, jež označili zákazníci společnosti RegioJet za rozhodující při 

výběru vlakového dopravce patří již zmíněná cena, dále doba přepravy a časová 

dostupnost spojů. Rozhodují se zásadně na základě vlastního úsudku a předchozích 

zkušeností s dopravcem. Spotřebitelé nakupují jízdenky převážně ve formě online 

rezervací s předstihem větším než tři dny a jsou placeny převodem z účtu. 

Na základě těchto výsledků výzkumu byly sestaveny modely chování zákazníků 

společnosti RegioJet, kde byli respondenti rozděleni do skupin dle pohlaví a účelu 

cesty. V těchto skupinách bylo popsáno typické chování zákazníků dle jednotlivých 

třídění při volbě vlakového dopravce a jejich spokojenost se službami. Chování 

respondentů členěných do těchto kategorií je rozdílné jen v určitých případech. Tyto 

modely by mohli posloužit pro zaměření služeb na různé skupiny zákazníků a jejich 

potřeby.  

V závěru bakalářské práce byly uvedeny návrhy a doporučení společnosti 

RegioJet, jež by měly pomoci k udržení současné úrovně poskytovaných služeb či 

k jejímu zvýšení. 



62 

 

I když jsou zákazníci společnosti RegioJet spokojeni se službami, je ještě 

dostatečný prostor pro vylepšení nabízených služeb. Je potřeba, aby tento dopravce 

zachoval, či případně zvýšil aktuální úroveň služeb z důvodu evoluce ve sféře vlakové 

dopravy a jejich služeb a snížit tak podíl konkurenčních dopravců na trhu. Nutností je 

neustále zkoumat spokojenost zákazníků, zabývat se jejich návrhy, připomínkami, 

stížnostmi. Po splnění všech potřeb a přání zákazníků, odstranění nedostatků dochází 

k vytvoření dlouhodobého a pevného vztahu se zákazníky, jejich loajalitě a 

k rozšiřování referencí o společnosti. 
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Příloha č. 1 Obrázky RegioJetu 

Příloha 1/obr. 1.1 Vlak společnosti  

Zdroj: http://img.radio.cz/pictures/c/doprava/regiojet1.jpg  

 

Příloha 1/obr. 1.2 Interiér vlaků 

Zdroj: http://oidnes.cz/11/093/cl6/JB3dff1f_03.JPG 
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Příloha 1/obr. 1.3 Roman Jančura se zaměstnanci 

Zdroj: http://goo.gl/8Ehh3u 

 
Příloha 1/obr. 1.4 Nabídka občerstvení a novin RegioJetu 

Zdroj: http://oidnes.cz/12/112/cl5/BRM473b21_NO_TEXT20.JPG 



 

 

Příloha č. 2 Přehled demografických ukazatelů 

Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny) 
  Population (absolute and relative figures, year-to-year 

changes) 
  

Ukazatel 

Počet absolutně (1. až 4. čtvrtletí) 
Absolute numbers (1st-4th quarter) 

Počet na 1 000 
obyvatel 

Numbers per 
1,000 

inhabitants Indicator 

2011 2012p) 

rozdíl  
difference 
2012p) - 

2011 

201
1 

2012p) 

Sňatky 45 137 45 206 69 4,3 4,3 Marriages 

Rozvody 28 113 26 402 -1 711 2,7 2,5 Divorces 

Živě narození 108 673 108 576 -97 
10,

4 10,3 Live births 

 z toho mimo manželství *) 45 421 47 088 1 667 
41,

8 43,4  - outside marriage *) 

Zemřelí 106 848 108 189 1 341 
10,

2 10,3 Deaths 

  z toho do 1 roku **) 298 285 -13 2,7 2,6  - under 1 year of age **) 

Potraty celkem 38 864 37 733 -1 131 3,7 3,6 Abortions 

  umělá přerušení těhotenství 24 055 23 032 -1 023 2,3 2,2  - legally induced abortions 

Přistěhovalí 22 590 30 298 7 708 2,2 2,9 Immigrants 

Vystěhovalí 5 701 20 005 14 304 0,5 1,9 Emigrants 

Přirozený přírůstek 1 825 387 -1 438 0,2 0,0 Natural increase 

Přírůstek stěhováním 16 889 10 293 -6 596 1,6 1,0 Net migration 

Celkový přírůstek 18 714 10 680 -8 034 1,8 1,0 Total increase 

Počet obyvatel k 31.12. ***) 
10 505 

445 
10 516 

125 10 680 x x 
Population as of 31 

December ***) 

Střední stav obyvatelstva ***) 
10 496 

672 
10 509 

286 12 614 x x Mid-population ***) 

Poznámky / Notes: 

      p) předběžné údaje / preliminary data 

     
*) relativní údaj udává podíl živě narozených dětí mimo manželství (v %) / relative figures state the proportion of live 
births born outside marriage (%) 
**) relativní údaj je na 1 000 živě narozených / relative figures are per 1,000 
live births 

  ***) stavy obyvatel v roce 2011 jsou přepočteny na definitivní výsledky SLDB 2011 /  figures on population for 2011 are 
recalculated according to the Population Census 2011 definitive results 

Zdroj: ČSÚ 

 



 

 

Příloha č. 3 Dotazník 

Dotazník 

Vážení respondenti, dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat o vyplnění krátkého 

dotazníku. Tento dotazník byl vytvořen pro účely mé bakalářské práce na téma Analýza 

spotřebitelského chování zákazníků vlakové dopravy. Předem děkuji za spolupráci. 

Pokyny pro vyplnění jednotlivých otázek máte vysvětleny vždy v závorce u otázky.  

 

1. Využíváte služeb vlakového dopravce RegioJet?  

1.1 Ano 

1.2 Ne 

 

 

2. Jak jste spokojen/a s poskytovanými službami vlakového dopravce RegioJet? 

Velmi 

spokojen 

5 4 3 2 1 Velmi 

nespokojen      

 

 

3. Pokud jste spokojen, co se Vám na poskytovaných službách vlakového 

dopravce RegioJet líbí? (Můžete vybrat více odpovědí)

3.1 Cena 

3.2 Pohodlnost vlaků 

3.3 Vzhled interiéru (vnitřní 

vybavení) 

3.4 Vzhled exteriéru (vzhled 

vlakových souprav) 

3.5 Spolehlivost  

3.6 Doba přepravy 

3.7 Obsluha 

3.8 Občerstvení 

3.9 Doplňkové služby (noviny, deky, 

wifi) 

3.10 Nic 

 

4. Doporučil/a byste vlakového dopravce RegioJet svým 

známým/přátelům/rodině? 

4.1 Ano 

4.2 Nevím 

4.3 Ne 



 

 

 

5. Využil/a byste služeb vlakového dopravce RegioJet opakovaně? 

5.1 Ano 

5.2 Nevím 

5.3 Ne 

 

6. Využíváte služeb i jiných vlakových dopravců?  

6.1 Ano 

6.2 Ne 

 

7. Pokud Ano, jakých? (Můžete vybrat více odpovědí, na otázku odpovídají pouze 

respondenti, kteří na otázku číslo 6 odpověděli kladně) 

7.1 Leo Express 

7.2 České dráhy 

 

8. Z jakého důvodu volíte, nebo byste volili jiného vlakového dopravce? (můžete 

vybrat maximálně 3 odpovědi) 

8.1  Menší cena 

8.2  Větší pohodlí 

8.3  Menší zpoždění 

8.4  Kvalitnější doplňkové služby 

(obsluha, občerstvení atd.) 

8.5  Větší spolehlivost 

8.6  Kratší doba přepravy 

8.7 Lepší reference 

8.8 Nemám zvláštní důvod 

8.9 Čas přepravy (dopravce nejezdí 

v požadovaný čas) 

8.10 Nedostačující kapacita vlaku 

8.11 Jiné, uveďte: 

 

 

 

9. Kde se informujete o vlakové dopravě? (o spojích, vlakových dopravcích) 

(Můžete vybrat více odpovědí) 

9.1 Od známých/přátel/rodiny 

9.2 Informační centra 

9.3 Prodejna lístků 

9.4 Informační letáky a časopisy 

9.5 Internet 

9.6 Jiné 

 

 



 

 

10. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě vlakového dopravce? (Můžete 

vybrat maximálně 3 odpovědi) 

10.1  Cena 

10.2  Doba přepravy 

10.3  Časová dostupnost spojů 

10.4  Spolehlivost 

10.5  Bezpečnost 

10.6  Kultura cestování 

10.7  Informovanost 

10.8  Doplňkové služby 

 

 

11. Co Vás ovlivňuje v rozhodnutí, jakého vlakového dopravce zvolit? (Můžete 

vybrat maximálně 3 odpovědi) 

11.1  Pouze vlastní úsudek 

11.2  Reference známých/přátel/rodiny 

11.3  Předchozí zkušenost 

11.4  Reklama 

11.5  Nemám na výběr jiného dopravce 

v požadovaném  čase a trase

 

12. Za jakým účelem nejčastěji cestujete vlakem? (Vyberte pouze jednu odpověď)

12.1  Dovolená (výlet) 

12.2  Pracovní cesta 

12.3  Návštěva známých/přátel/rodiny 

12.4  Škola 

12.5  Nákupy 

12.6  Jiné 

 

13. Preferujete kupé nebo otevřené vozy? 

13.1  Ano 

13.2  Ne 

13.3  Je mi to jedno 

 

14. Jakou formou nejčastěji kupujete lístky? (Vyberte pouze jednu odpověď)  

14.1 Online rezervace 

14.2 Na nádraží 

14.3 Na pobočce prodejce 

 

15. Jakým způsobem nejčastěji lístky platíte? (Vyberte pouze jednu odpověď) 

15.1 Paypal 

15.2 Převodem z účtu 

15.3 Hotově 



 

 

 

16. S jakým předstihem nejčastěji kupujete lístky? (Vyberte pouze jednu odpověď) 

16.1 Těsně před odjezdem na nádraží 

16.2 Hodinu před odjezdem 

16.3 Pár hodin před odjezdem 

16.4 Den před odjezdem 

16.5 Pár dní před odjezdem 

 

17. Jste: 

17.1 Muž 

17.2 Žena 

 

18. Do jaké věkové skupiny patříte? 

18.1 18 – 26 let 

18.2 27 – 40 let 

18.3 41 – 60 let 

18.4 60 a více let 

 

19. Jaký je Váš status? 

19.1 Nezaměstnaný student 

19.2 Pracující student 

19.3 Nezaměstnaný 

19.4 Pracující 

19.5 Podnikatel 

19.6 Penzista 

 

Děkuji za vyplnění a za Váš čas. 
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