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1 Úvod 

V dnešní době hraje značka důležitou roli v každé firmě. Největší úlohu sehrává 

zejména v marketingové komunikaci. Značka je velmi silný atribut, který odlišuje výrobky 

a služby od konkurence, proto je nezbytné klást na ní velký důraz. Se značkami se setkáváme 

dennodenně a důležité jsou obzvlášť pro spotřebitele. Každý člověk může mít odlišné vnímání 

a postoje ke značkám, což se promítá i v jejich nákupním chování. Není tomu jinak i na trhu 

slaných snacků.  

Na tomto trhu se nachází mnoho značek, které si navzájem konkurují. Firmy nabízejí 

celé řady slaných pochutin, avšak největší zastoupení mají chipsy neboli brambůrky. Proto je 

velmi důležité zaměřit se na to, jak značky chipsů zákazníci vnímají a hodnotí. Pro výrobce 

brambůrek je nezbytné zjišťovat a sledovat pozici značky v mysli samotných zákazníků.  

Z historického hlediska se trh s chipsy začal rozvíjet v Americe a posléze pronikal 

do celého světa. I když jsou chipsy více měně nezdravá potravina, narůstá jejich oblíbenost 

i na českém trhu u široké věkové skupiny spotřebitelů. Český konzument sní v průměru jeden 

kilogram chipsů za rok, což je poměrně hodně, proto výrobci chipsů přicházejí i s novými 

varianty, které obsahují menší procento tuku nebo jsou vyráběny ze zeleninových plátků. 

 Téma diplomové práce „Analýza vnímání značky na trhu slaných snacků“ je 

zaměřena na vnímání konkrétní značky Strážnické brambůrky z pohledu českých zákazníků. 

Tato značka je ryze českého původu a založila ji rodinná firma Petr Hobža v roce 1988. 

Značka působí na trhu již 27 let a za tuto dobu se snažila vybudovat pozici tradičních českých 

brambůrek. Firma své výrobky prezentuje jako brambůrky, nikoliv chipsy. Kvůli neustálému 

srovnávání s chipsy firma zavedla před pěti lety slogan „Nejsme chipsy, jsme brambůrky“.   

Za dobu existence firmy přišla na trh široká škála konkurenčních značek. Hlavním 

cílem diplomové práce proto bylo zjistit, jak zákazníci vnímají značku Strážnických 

brambůrek na trhu slaných snacků. Dílčí cíle se zaměřovaly na obecné postoje zákazníků 

k brambůrkám, na znalost a preferenci značek brambůrek, ale především jak vnímají 

a hodnotí samotnou značku Strážnických brambůrek a její jednotlivé atributy.  Závěrečné 

doporučení by firmě mohlo pomoci zvýšit známost a povědomí značky na trhu slaných 

snacků a docílit tak větší konkurenceschopnosti.  
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2 Teoretická východiska řízení značky 

Marketing prochází v dnešní době řadou změn, které způsobily výrazné aktivity 

ve vnějším prostředí. Do tohoto prostředí řadíme například sílící konkurenci, globalizaci, 

nové distribuční kanály, cenové války apod. Odborníci toto období nazývají tzv. „nová 

ekonomika“. [5] 

Nové okolnosti vedou firmy k zamyšlení se nad novými koncepcemi, které mají hlavní 

společný prvek, a to zaměření na zákazníka. Rozvíjí se tak vztah k zákazníkovi založený 

na hodnotách, což jsou ty, které je zákazník ochoten zaplatit. Protože se významně mění úloha 

marketingu, kde řadíme i řízení značky, musíme vzít v úvahu celou problematiku značky. [5] 

Marketing pracuje z velké části se značkou a emoce člověka jsou významnou součásti 

celého dění. V dnešní době se poněkud změnil pohled na emoce a dnes umíme lépe pochopit, 

jak lidé zaměřují svou pozornost a jak se vytváří positioning značky. [13] 

Tato kapitola se věnuje právě značce a jejímu řízení.  

2.1 Definice značky 

Značku definovalo mnoho autorů. Každý se na ni však dívá z trochu odlišného úhlu. 

Marketingové pojetí je obsaženo v definici Americké marketingové asociace. ,,Značka 

je jméno, název, znak, výtvarný projev nebo kombinace předchozích prvků. Jejím smyslem 

je odlišení zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb 

konkurenčních prodejců.“ [19, s. 136] 

Hindls definuje značku tímto způsobem. „Značka není produkt. Produkt se vyrábí, 

značka se vytváří. Produkt se v čase mění, značka zůstává.“ [5, s. 18] 

Podle Kellera může být značka osoba, místo, firma či organizace. Značku staví 

na vyšší pozici než produkt, protože má rozměry, které jí odlišují od ostatních produktů 

a jejichž hlavním cílem je uspokojit stejnou potřebu. Značka podle něho obsahuje mnohem 

více. Zákazníci mají ukotveno ve své mysli něco, co můžeme pojmenovat a má své postavení. 

Tyto aspekty jsou klíčové pro chápání samotné značky. [7, 8] 

Vysekalová hodnotí značku z psychologického hlediska. Naše emoce pomáhají 

ukládat a uchovávat informace v našem mozku. Značka má totiž emocionální charakteristiky, 

které zdůrazňují vazbu značky vůči potřebám zákazníka. Naše představy a názory o značkách 

pak souhrnně vytvoří „myšlenkové mapování značky“. [18] 

Definici značky můžeme znázornit i pomocí schématu, které je znázorněno 

na Obr. 2.1. 
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2.2 Funkce značky 

Značka plní základní funkce, které jsou významné jak pro spotřebitele, 

tak pro výrobce. Funkce se vzájemně prolínají a navazují na sebe, aby mohly být plně 

úspěšné. Dobře řízená značka může mít tyto funkce: [15] 

 Identifikační – rozlišovací, která se snaží odlišit značku od konkurence a umožňuje 

spotřebiteli orientovat se mezi ostatními produkty. 

 Ochranná – chrání charakteristické rysy produktu.  

 Propagační – značka přitahuje pozornost a snaží se přilákat věrné zákazníky.  

 Diversifikační – pomocí této funkce lze vytvářet jakostní a cenové úrovně produktů. 

Firma rozděluje své produktové řady z hlediska segmentace trhu a cílových zákazníků.  

 Nositele hodnoty – rozšířena a právně chráněná značka může být ekonomicky cennější 

než ostatní aktiva ve firmě. Značka buduje firemní image.  

 Kontinuity časové i věcné mezi produkty – vytváří vazbu mezi různými druhy 

produktů v téže firmě. 

 Nositele tradice a záruky kvality produktu – vytváří proces důvěry k produktu 

a je symbolem kvality. 

 Tvůrce image spotřebitele – značka je nositelem image spotřebitele, který ho řadí 

do určité pozice prestiže.  

 Nositele a tvůrce vztahů mezi lidmi – spotřebitelé této značky patří do určité 

komunity lidí, kteří používají stejnou značku a mají podobný životní styl. 

 Úspory času – zkracuje rozhodovací proces zákazníkovi.  

Obr. 2.1: Definice značky 

Zdroj: [18] 
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 Nositele určité kultury - značka je spojována s určitou kulturou společnosti, 

např. značka Pepsi Cola je nositelem americké kultury. 

2.3 Koncepce totální značky 

Na vymezení značky se můžeme podívat i z pohledu koncepce totálního produktu. 

Značku lze analyzovat v několika vrstvách, viz Obr. 2.2. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. První vrstvu tvoří jádro značky. Má dané funkce, které musí značka splňovat. Základní 

funkce charakterizujeme následovně:  

 Identifikační funkce slouží k lehčímu rozpoznání produktu 

zákazníkem.  

 Garanční funkce představuje kvalitu, kterou očekává zákazník. 

Ujišťuje zákazníka o kvalitě produktu, kterou nemůže posoudit 

objektivně.  

 Personalizační funkce komunikuje zařazením do určitého sociálního 

prostředí. [15, 17] 

B. Druhá vrstva představuje základní atributy značky, jako je jméno, logo, styl nápisu, tvar, 

barvy apod. Tyto prvky umožňují identifikovat určitou značku a můžeme ji tak rozpoznat 

od konkurenční. Tuto vrstvu nazýváme také „vnímatelná značka“. Atributy značky jsou 

blíže rozepsaný v podkapitole 2. 4. [15] 

C. Smyslem třetí vrstvy je odlišení od konkurence, jako je tomu i u obecného produktu. 

Konkurenční boj se výrobce snaží vyhrát pomocí bonusu pro spotřebitele. Výhody 

mohou být ve formě specifických garancí, záruky bezpečnosti, spolehlivosti apod. 

Této vrstvě říkáme „rozšířená úroveň značky.“ [15] 

Obr. 2.2: Značka z pohledu koncepce totálního produktu 

Zdroj: [15] 
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D. Poslední vrstvu tvoří tzv. image značky. Pod image značky si můžeme představit prestiž, 

sílu či osobnost značky. [15] 

2.4 Atributy značky 

Atributy značky slouží k identifikaci a rozlišení určité značky spotřebitelem. Autor 

Keller [8] tyto prvky rozděluje na název značky, URL, logo a symbol, představitele, slogan, 

znělky a balení. Tyto atributy jsou více rozebrány v textu. Mixem těchto atributů vzniká 

konkrétní značka. V jiných odborných literaturách se můžeme setkat s rozšířenou nabídkou 

atributů, jako je například chuť, vůně, barva či design produktu. Těmto atributům se říká 

nadstavbové a to proto, že nesouvisí konkrétně přímo se značkou, ale spíše s produktem. 

[8, 15] 

1. Název značky  

Jméno nebo také název je velice klíčové pro samotnou značku. Představuje hlavní 

asociace s produktem. Spotřebitel si jména značky povšimne po několika sekundách, a proto 

je velice důležité vybrat správný název. Jméno musí být snadno a jednoduše vyslovitelné, 

osobité a smysluplné. Název by měl být odlišný a neobvyklý, aby nějakým způsobem zůstal 

v povědomí spotřebitele. Jméno odlišuje také produkt od konkurence a tím stěžuje 

napodobování. Název je klíčový pro posílení asociace značky s atributy a benefity, které jsou 

součástí positioningu produktu. [8, 12] 

2. URL 

URL
1
 je jednotné označení zdrojů a používá se ke specifikaci na webových stránkách, 

kde odkazují jméno domény. Typické značky mají přímý nebo doslovný překlad jména 

značky (např. www.shell.com). Existuje ale řada výjimek a jiných variant. Správné URL 

by mělo být co nejsnadnější, což znamená, že by mělo být krátké a snadno pochopitelné. 

Důležité je se stát jedinečným a znít odlišně, aby tak zůstalo v mysli spotřebitele. [8] 

3. Logo a symboly  

Vizuální prvky mají zásadní postavení v budování hodnoty značky. 

Loga se v historickém kontextu projevovaly jako prvky označení původu, vlastnictví 

či asociací. Loga mohou být ve formě písmen nebo jen určitých symbolů a znaků. Výhodou 

loga je, na rozdíl od názvu, že může být měněno v rámci časového období, aby bylo 

modernější a dostalo novodobější vzhled. Loga velice zásadně posilují povědomí o značce. 

Díky své vizualizaci jsou snadno rozpoznatelná a spotřebitelé jsou schopni si je spojit 

s konkrétní značkou či produktem. [8] 

                                                 
1
 URL – Uniform Resource Locators 
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4. Představitelé 

Představitelé mohou mít různé podoby, ať už to jsou animované nebo živé postavy. 

Jsou představení například v reklamě a hraji velice důležitou roli v reklamních kampaních 

či u designu samotného balení. Mohou mít různé podoby ve formě animovaných či živých 

postav. Představitelé přitahují velkou pozornost a mohou tak značce poskytnout cenné 

benefity například ve formě povědomí o značce. Pro spotřebitele je jednodušší si danou 

značku představit, když má humanistický charakter nebo ji ztvárňuje oblíbená a známá osoba. 

[8] 

Pokud se společnost rozhodne pro známou osobnost, je zde riziko, že samotná 

celebrita může mít negativní stránku ve svém životě, která by pak nesla nepříznivý pohled 

na značku, se kterou je spojená. Naopak animovaná postavička je nesmrtelná a nestárnoucí. 

Představitelé mají i své nevýhody, a to v případě, že se mohou stát tak oblíbeným, 

že dominují nad značkou a tlumí tak její povědomí. [8, 14] 

Na českém trhu je zatím málo výzkumů, které by mapovaly potenciál celebrit 

pro využití v marketingu. Proto proběhl průzkum, kde každý respondent měl jmenovat 

pět osobností, které se mu spontánně vybaví. Výzkum byl realizován ve dvou částech. 

Jedna byla zaměřena na české osobnosti a druhá na české sportovce. V kategorii českých 

osobností se na prvních příčkách umístil Karel Gott, Lucie Bílá, Jaromír Jágr a Miloš Zeman. 

V kategorii český sportovec to byl Jaromír Jágr, Petr Čech, Barbora Špotáková a Martina 

Sábliková. [25] 

5. Slogany 

Slogan je spojení několika krátkých slov a frází. Má sdělovací, popisný 

a přesvědčovací charakter. Slogany se objevují zejména v reklamních spotech, ale také 

je nalezneme například na obalech produktů či na jiných marketingových prostředcích. 

Jsou velice důležité pro budování hodnoty značky, stejně tak jako zmiňované jméno značky. 

Snaží se shrnout celkový záměr marketingového programu a poukázat na to, čím je značka 

zvláštní a jedinečná. Slogany jsou důležité jak pro budování povědomí, tak i pro image 

značky. Problém však může nastat v tu chvíli, kdy slogan podporuje takový produkt, který už 

nechceme dále posilovat. Výhodou však je velmi dobrá flexibilita tohoto prvku, kdy je možné 

jej jednoduše změnit v průběhu času. [8] 

6. Znělka 

Znělka dotváří hudební dokreslení samotné značky. Mají ji na starosti profesionálové, 

kteří se ji snaží udělat tak, aby se dostala do mysli posluchačů. Znělka sděluje informace 

o samotné značce a opakuje často jméno chytlavým způsobem. Snaží se tak vzbudit povědomí 



11 

 

u spotřebitelů, aby se jim zakódovaly informace do mysli. Dobře provedená znělka může 

značku doprovázet několik let. [8] 

7. Balení  

Balení tvoří obal produktu. Obal plní ochrannou, skladovací, dopravní, manipulační, 

informační, identifikační a prezentační funkci. Crawford dělí obaly do tří skupin: primární 

(materiál, který obklopuje produkt, např. láhev), sekundární (např. krabice na láhev) 

a terciární (balení pro přepravu). [1, 8] 

V dnešní době je velice důležitá estetická stránka obalu, a proto je také nezbytné 

se zaměřit na design balení. Samotné balení je velice podstatné pro rozpoznání značky. 

Inovační a kreativní balení může zaujmout nové zákazníky a rozšířit tak stávající trh. [8] 

Změny obalů bývají mnohdy nákladné. Hlavním impulsem změny je zastaralý design, 

který firmy chtějí pozměnit a zmodernizovat. Vzhledem k tomu, že je balení důležitým 

prvkem rozpoznání od konkurence, je nutno jeho změnu provádět uváženě.  Pokud obal 

změníme příliš, zákazník se může chovat k výrobku jako k novému produktu, což není 

známka dobré investice. [8] 

2.5 Klíčové koncepty značky 

V souvislosti se značkou se hovoří o dvou klíčových konceptech, které jsou základem 

řízení značky. Patří zde identita značky a hodnota značky. Každý tento koncept má své prvky, 

které jej charakterizují a které jsou blíže rozepsány v dalších podkapitolách. [5] 

2.5.1 Koncept identity značky 

Identitu značky, která je vnímaná spotřebitelem, označujeme také jako image značky. 

Udržovat identitu značky je velice důležité, jelikož budování značky je dlouhodobou 

záležitostí. Pod identitou značky si můžeme představit její jedinečnost, charakteristiky, 

vymezující její podstatu. Mezi ně patří šest charakteristik, které jsou popsány detailněji níže. 

[5, 18] 

Prvním prvkem jsou fyzické charakteristiky, které jsou rozeznatelné a patří 

k materializovaným projevům značky. Tento prvek dodává fyzickou sílu a přidanou hodnotu 

značky.  Ne všechny značky mají ale jednoznačný fyzický charakter. [3, 5] 

Dalším prvkem je osobnost značky. Má lidský charakter, který je nejlepší 

k reprezentování identity značky. Můžeme ji přirovnat k člověku, zvířeti či jinému výrobku. 

Shrnutím těchto dvou charakteristik získáme informace o tvůrci značky, tj. o jeho vizi značky. 

[3, 5] 
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Dalším klíčovým prvkem je kulturní hodnota. Každá značka má svou kulturu 

a to buď národní (Coca Cola) nebo firemní (např. Nestlé). Značky, které jsou velmi spjaty 

s firemní kulturou, se snaží potlačit zemi původu, která pro danou značku nepřináší přínos.  

Vztahy představují další charakteristiku, která vypovídá o vztahu lidí ke značce, 

což se nejvíce projevuje ve finančních institucích, obchodech, službách atd. Značka 

symbolizuje určitý typ vztahů jako např. Apple přátelskost nebo Dior oslnivost vzhledu. [5] 

Reflektovaný spotřebitel popisuje typického uživatele značky, který obsahuje prvky 

projekce a idealizace. Reflexe představuje, jak by chtěli být spotřebitelé vnímáni okolím 

a ostatními.  

Posledním prvkem je vnímání sebe sama, což představuje naše vnitřní zrcadlo. 

Charakteristiky „reflektovaný spotřebitel“ a „vnímání sebe sama“, představuje souhrnný 

obrázek o příjemci, který přijímá informace o značce. [3, 5] 

2.5.2 Koncept hodnoty značky 

Hodnotu značky lze definovat jako„soubor asociací a postojů ke značce v celém 

hodnotovém řetězci, tj. týká se zákazníků, distributorů a rodičovských firem, což umožňuje 

značce získat větší objem prodeje a vyšší zisk, než by tomu bylo bez značky, a dále vede k silné 

dlouhodobé výhodě ve srovnání s konkurencí.“[5, s 26] 

Pro hodnotu značky je charakteristický odlišující efekt, který je pozitivní tehdy, když 

zákazníci kupují značkový produkt ve srovnání se situací, kdy by produkt nebyl značkový.   

Do hodnoty značky řadíme prvky, které jsou klíčové k vytvoření správné podstaty 

konceptu celé značky. Do těchto prvků patří například jméno, logo, symbol, představitel, obal 

aj. Tyto atributy značky jsou více rozepsány v kapitole 2. 4. [5] 

Důležité je ve firmě zavést systém řízení hodnoty značky, který má na starosti 

organizační proces, týkající se lepšího pochopení a využití konceptu hodnoty značky. Klíčové 

je se zaměřit na tři hlavní kroky:  

 vytvořit principy hodnoty značky, 

 tvořit zprávy o hodnotě značky, 

 mít zodpovědnost za budování hodnoty značky. [8] 

V dnešní době se definuje hodnota značky jak z úhlu finančního, tak i z pohledu 

spotřebitele či výrobce. Tyto dva pohledy se od sebe poněkud liší a musíme je hodnotit 

z jiného úhlu. Hodnota značky pro výrobce je klíčová tehdy, když zaručuje stálý prodej, díky 

věrným zákazníkům. Snižuje riziko výkyvů, právě díky věrným zákazníkům a přináší vyšší 

jednotkové ceny, protože jsou zárukou vyšší kvality. [2, 5] 
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Hodnota značky pro spotřebitele je důležitá v několika bodech. Spotřebitel 

identifikuje značku a snaží se rychle zorientovat. Značka šetří také čas a energii, což přináší 

věrným zákazníkům o něco kratší rozhodovací proces. Zaručuje, že zákazník dostane stejnou 

kvalitu kdykoliv a kdekoliv. Dále se snaží optimalizovat nejlepší výrobek či službu k danému 

účelu a poskytuje potěšení v rámci atraktivností značky.[5, 12] 

Známé značky mají větší hodnotu než ty neznámé, když zákazníci značku znají, 

vkládá to do nich větší důvěru. Na každého zákazníka působí určité faktory hodnoty značky, 

které jsou ovlivňovány marketingovou komunikací. Do těchto hodnot můžeme zařadit 

povědomí o značce, vnímanou kvalitu, sílu vyvolaných asociací, ostatní aktiva či vysokou 

loajalitu ke značce. [12] 

1. Povědomí o značce 

Díky povědomí o značce si zákazník spojí s produktem jeho přínosy, logo, firmu, 

cenu, kvalitu a vlastnosti reklamy. V první řadě si značku lidé mohou zapamatovat spontánně, 

bez jakékoli pomoci. Druhou možností je to, že si značku zapamatují na základě loga, balení 

apod. Tomu se říká rozpoznání značky s určitou pomocí, což je méně obtížné. [12] 

2. Vnímaná kvalita  

Vnímaná kvalita produktu je zákazníkův úsudek, jak si stojí oproti jiným alternativám. 

Kvalita může být vnímána vnějšími i vnitřními aspekty produkty, jako jsou například fyzická 

podoba, barva, chuť.  Vnější aspekty nejsou přímo součásti fyzického produktu, může to být 

například cena, úroveň reklamy, záruky či jméno značky. [12] 

3. Síla vyvolaných asociací  

Image značky neboli osobitost je něco, co odlišuje značku od konkurenčních produktů. 

Struktura asociací spojených se značkou může mít hmotné znaky (např. snadné používání) 

nebo tzv. měkké, kam řadíme důvěryhodnost, zábavnost či nějaké vzrušení. Značky mohou 

mít také určité charisma. [12] 

4. Ostatní aktiva 

Hodnotu značky můžeme navýšit také patenty, obchodními značkami, kvalifikací 

pracovníků, podporou při distribuci a umístěním na regálech. [12] 

5. Vysoká loajalita ke značce  

První čtyři zmíněné faktory neovlivňují skutečné chování zákazníka. Skutečná 

hodnota značky se stane realitou, až když zákazník daný produkt koupí a je vůči značce 

loajální. Pokud se firmě podaří získat loajální zákazníky, je pro ně nezbytné si je udržet, 

jelikož získání nových zákazníků je pro firmu mnohem nákladnější. [12] 
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2.6 Řízení značky 

Řízení značky neboli také v angličtině brand management je strategický a integrovaný 

systém plánovacích, rozpočtových a realizačních aktivit. 

Řízení značky se rychle rozvíjí a musí reagovat na změny vnějšího prostředí. 

Mezi hlavní části moderního řízení značky patří: [8]  

 přidat hodnotu produktu a přepracovat jej ve značku, 

 udržovat diferenciační výhodu značky,  

 rozvíjet „značkové myšlení“ neboli brand thinking. 

Pod značkovým myšlením si můžeme představit nový přístup, který zahrnuje 

jak pohled na značky, tak také implementaci a rozhodování značkové strategie. [8] 

2.6.1 Proces řízení značky  

Důležité pro vybudování silné a úspěšné značky je pečlivé plánování a dlouhodobé 

investice, ale také správné nastavení vize celé společnosti. V prvních krocích je potřeba 

vyzkoušet svou vizi na spotřebitelích a také na svých vlastních zaměstnancích, kteří nám 

přinesou zpětnou vazbu a může se tak vize proměnit v realitu. V konečné fázi je podstatné 

se zaměřit na produkt a zejména na komunikaci samotné značky. [9, 14] 

Proces řízení značky zahrnuje několik kroků. V prvním kroku je důležité analyzovat 

situaci na trhu, což obsahuje prozkoumat konkurenci a její značky, charakterizovat cílové 

skupiny, definovat očekávání a preference spotřebitelů značek, stanovit důvody k nákupu 

značkových produktů, faktory k věrnosti či ke střídání značek apod. [15] 

Druhým krokem je definování cílové skupiny, pro kterou by měla být značka určena. 

Dále je důležité stanovit cíle značky a zvážit, jakou pozici chceme na trhu se značkou 

zaujmout. Po těchto krocích můžeme vytvořit značku.[15] 

Po vytvoření značky nastává už samotné řízení značky, kde je důležité tuto značku 

budovat a řídit její pozici na trhu. Prvořadé je se snažit umísťovat značku do mysli 

spotřebitelů jenom v pozitivním smyslu. [15] 

Klíčové pro společnost je posilování značky tak, aby se její hodnota nesnižovala, 

ale posouvala se stále dopředu. Marketéři mohou značku posilovat pomocí sdělování 

ve smyslu: [9] 

 jaké výrobky reprezentuje a jaké benefity přináší, 

 čím jsou výrobky značky výjimečné a jaké jedinečné asociace by měly v mysli 

spotřebitele existovat spolu se značkou.  
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V poslední řadě je nezbytné hodnotit úspěšnost značky a sbírat informace z cílového 

trhu. Podnik potřebuje mít zpětnou vazbu, aby mohl dále úspěšně budovat svou značku. [15] 

2.6.2 Positioning značky  

Jestliže si podnik vytvoří značku, jeho prioritou by mělo být zabývání se pozicí značky 

na trhu a jejím řízením. Důležité je především budovat značku v mysli spotřebitelů neboli 

tvořit positioning značky. Cílem positioningu značky nebo produktu je odlišit se od svých 

konkurentů v povědomí zákazníků.  

Pozici značky můžeme stavět na jedinečných vlastnostech, které si zákazník 

se značkou spojuje. Může to být například největší spolehlivost, design, prestiž, vysoká 

kvalita, bezpečnost nebo nejnižší cena. [4]  

Kellerův model CBBE
2
 popisuje všeobecný proces, pomocí něhož se vybuduje 

struktura znalosti značky. Určení žádoucích struktur zahrnuje positioning značky. Model 

rozhoduje o čtyřech komponentech, které se definují jako: [8] 

 kdo je cílový spotřebitel,  

 kdo jsou hlavní konkurenti,  

 nakolik se značka podobá produktům konkurence, 

 jak se značka liší oproti konkurenci.  

Podle autorek Velčovské a Marhounové se positioning opírá o 5 základních 

východisek, jako jsou: [15] 

 Smysl existence značky – PROČ je značka na trhu? 

 Cílová skupina – KDO je cílová skupina značky? 

 Hlavní konkurenti – KDE se nacházejí na trhu konkurenční značky?  

 Časové vymezení – KDY se mění pozice značky? 

 Forma tvorby a řízení pozice značky – JAK bude pozice značky vytvářena? 

Firma se snaží odlišovat od konkurence, ale je velice důležité zvážit způsob odlišení. 

Pokud chce firma, aby byla její značka úspěšná na trhu, je potřeba její pozici správně řídit. 

Působí totiž na ni řada vlivů, např. konkurence, makroprostředí, čas apod., které jí mohou 

ovlivnit. Pro úspěšné řízení pozice značky je důležité monitorovat změny životní stylu, změny 

v distribučních kanálech, technologické změny, neustále hodnotit výkonnost produktu 

a neměnit positioning značky. Pokud by se totiž pozice radikálně změnila, spotřebitelé 

by to mohli brát jako porušení slibu. [15] 

                                                 
2
 CBBE - Customer-Based Brand Equity 
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Mohou vzniknout ale i chyby, kterých se firmy dopouštějí právě při umisťování 

značky do mysli spotřebitelů: 

 Nedostatečný positioning – nastává v případě, kdy je nedostatečná diferenciace 

od konkurence. 

 Přehnaný positioning – nadměrné umísťování jednoho přínosu, snižuje počet 

zákazníků. 

 Matoucí positioning – špatně zvolená komunikace či distribuční kanál. [12] 

2.7 Hodnocení úspěšnosti značky  

K hodnocení úspěšnosti značky lze využít různé přístupy a metody, které jsou popsány 

níže v textu. 

2.7.1 Přístupy k hodnocení úspěšnosti značky 

Úspěšnost značky lze hodnotit z mnoha pohledů jako např. z hlediska hodnoty značky, 

počtu zákazníků, kteří ji znají, preferují či kupují, z hlediska známosti značky na trhu 

aj. Nejjednodušší cesta zjištění úspěšnosti je marketingový výzkum, kde jednou z možností 

je výzkum postojů spotřebitelů ke značce. Ti jsou rozděleni do šesti základních typů postojů: 

odmítání značky, nerozeznání značky, rozeznání značky, zapamatování značky, preference 

značky a věrnost značky. Úspěšná značka je pak taková, která je na trhu známá a má 

své věrné zákazníky. [15] 

Dalšími metodami mohou být výzkum spontánní a podpořené znalosti značky. 

Zde nemůžeme ale zaručit, že přestože zákazníci značku znají, tak ji i preferují či jsou jí věrní. 

Nejdůležitější je zjistit při výzkumu, jak je značka umístěna v mysli zákazníka a jaký k ní 

má zákazník vztah. [15] 

Vztah k určité značce se vytváří na základě vnímání a rozpoznání. Vnímání může být 

pozitivní i negativní. Úkolem podniku je však dosáhnout takového vztahu, aby spotřebitelé 

měli kladný vztah ke značce na základě své dřívější zkušenosti nebo referenci od svého okolí. 

Pro vznik vztahu se značkou je důležité, aby ji spotřebitel znal, měl o ní určité povědomí 

a postoj. Na základě těchto prvků se pak může vybudovat loajalita ke značce.[9] 

2.7.2 Metody testování značky 

Cílem testování značky je minimalizace rizik spojených s řízením značky. Keller [8] 

člení metody výzkumu na kvalitativní a kvantitativní. V případě testování značky jsou 

kvalitativní metody cennější, lépe odhalí emoce, asociace, postoje ke značce atd.  

Dle Velčovské [16] metody a techniky testování je možno klasifikovat: 
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 z hlediska novosti značky - zda se jedná o novou či stávající značku na trhu, 

 z hlediska komplexnosti testování – testování všech atributů značky nebo 

jen některých vybraných, 

 z hlediska počtu testovaných značek – buď se zkoumá jedna značka 

(monadický test) nebo více značek (vícenásobný test),  

 z hlediska uplatňovaných technik testování – zde řadíme verbální, vizuální 

či kombinovaný test.  

Hlavní atributy značky jsou jméno značky a logo, jejich metody testování jsou více 

rozepsány v dalším textu. [15] 

1. Testování jména značky  

Pro hodnocení jména značky je řada metod a technik testování.  

Testy vlastností jména značky jsou vhodné pro testování nové značky, ale 

i při jakékoliv změně jména. Jméno by mělo být jednoduché, originální, srozumitelné, 

zapamatovatelné, dobře vyslovitelné apod.  

Testy známosti jména značky jsou vhodné pro značky, které již na trhu působí. Klíčové 

je zde odhalit postavení vůči konkurenční značce. Používají se zde testy spontánní znalosti, 

test podpořené znalosti a testování změn ve známosti značky.  

Testy asociací se jménem značky zjišťují, jak je značka vnímána cílovými osobami 

a jaká je její pozice na trhu. Testovat lze asociace mezi: druhem a kvalitou výrobku, cenou, 

cílovou skupinu a pocity (pozitivní, neutrální, negativní). 

Lze také využít testy image značky. Převažují zejména metody psychologického 

výzkumu. Uplatňují se zde například projektivní obrazové testy zkoumající reakci 

respondenta na předložený materiál. [15] 

2. Testování loga značky  

Logo je neodmyslitelnou součástí značky. Mělo by u spotřebitele vyvolávat určité 

asociace, aby jej mohl rozpoznat bez nápovědy. Klíčové u loga je grafické podání, 

a to především tvar a barva, kde právě tvar se dle výzkumů stává nejdůležitějším prvkem. 

Pro analýzu loga značky se používá řada metod a technik testování: [15] 

 test známosti loga,  

 test prvního dojmu (spontánní reakce na logo), 

 podrobnější dojmový test (testuje se tvar loga, barevnost, velikost či vzhled),  

 test asociací (asociace vyvolané pomoci loga),  
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 test vlastností loga zaměřující se na to, zda je logo poutavé, originální, vhodné 

pro daný produkt apod. [15] 
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3 Charakteristika společnosti Petr Hobža 

Tato kapitola se věnuje charakteristice společnosti Petr Hobža. V úvodu je popsána 

historie a představení společnosti včetně marketingového mixu a pak následuje charakteristika 

značky Strážnické brambůrky. Dále je zařazena kapitola týkající se mezoprostředí 

a makroprostředí firmy. Všechny informace týkající se firmy poskytl spolumajitel 

Ing. Libor Hobža. 

3.1 Historie společnosti 

Rodinná firma Petr Hobža se řadí mezi největší výrobce klasických brambůrků 

v České republice. Vyrábí brambůrky pod značkou Strážnické brambůrky a Moravské 

brambůrky. Firma je řízená výhradně rodinou Hobžovou, což jí napomáhá k rychlému 

a efektivnímu rozhodování při svém podnikání. Samotné podnikání započalo v roce 1988, 

kdy si Petr a Jaroslav Hobžovi založili firmu na bázi malé kuchyňské manufaktury. 

Své výrobky prodávali především v letním kině nebo přes okýnko v samotné manufaktuře. 

Až v roce 1994 si pořídili první průběžnou automatickou fritézu spolu s balícím systémem. 

V té době se začalo podnikání více rozvíjet a v roce 1996 začali dodávat své výrobky 

i do řetězců firmy Ahold ČR (v té době ještě pod názvem Euronova). [51] 

V roce 1998 rozšířili svou výrobu a instalovali druhou průběžnou fritézu a zavedli 

systém HACCP
3
, který analyzuje rizika a stanovuje kritické kontrolní body ve výrobě 

potravin a předchází tak rizikům ohrožující bezpečnost potravin. O rok později se 

zautomatizoval úsek přípravy brambor před smažením, dále se zavedl systém automatického 

dochucování s dochucovacím bubnem a přišly další inovace v balícím systému. [51] 

V roce 2004 byl zaveden systém SSCC
4
, což je kód pro jednoznačnou identifikaci 

logistické jednotky a také EAN128 (čárový kód), který je využívaný pro označování 

obchodních a logistických jednotek. [52] 

Důležitý rok byl také 2006, kdy získali ocenění značkou KLASA na všechny 

své výrobky. Dále v roce 2010 byl zaveden systém FSMS
5
, což je mezinárodní norma 

zabývající se řízením bezpečnosti potravin. [51] 

Klíčový byl dále rok 2012, kdy započala stavba nového výrobního areálu. V dubnu 

roku 2013 byla úspěšně dokončena a celá výroba byla přesunuta a spuštěna v nové hale. [51] 

                                                 
3
 HACCP -  Hazard Analysis and Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovení kritických 

kontrolních bodů) 
4
SSCC- Serial Shipping Container Code 

5
FSMS – Food Safety Management System  
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3.2 Představení společnosti 

Rodinná firma Petr Hobža působí na trhu brambůrků už 27 let. Má tedy dlouholeté 

zkušenosti a znalosti v tomto oboru, které bezesporu přispívají k podnikatelskému úspěchu. 

Sídlo firmy se nachází ve Strážnici v Jihomoravském kraji, od čehož se odvíjí i název značky 

„Strážnické brambůrky“. Firma se odlišuje především díky vlastnímu výrobnímu know-how, 

které stojí na technologickém postupu. Vysokou kvalitu brambůrek si snaží udržovat po celou 

dobu existence a její hlavní moto je „Nejsme chipsy, jsme brambůrky“. 

Firma si stanovila také svou vizi, která se skládá z několika hlavních hesel, jako jsou: 

„vědět + činit + stále inovovat = umět.“ Z těchto slov pak vytvořili konkrétní vizi: 

„Nabídněme zákazníkům něco jiného, lepšího, kvalitního, za rozumnou cenu.“ Rádi by také 

do sedmi let rozšířili svou distribuci do všech okolních států. [51] 

Konkurenční chipsy se od Strážnických brambůrek odlišují technologickým postupem 

výroby. Před smažením jsou „chipsy“ propláchnuty ve vlažné vodě (blanšírování), čímž dojde 

k "vypláchnutí" charakteristické bramborové chuti, brambory jsou zbaveny škrobu a cukrů, 

jejich následné zpracování je pak jednodušší, tímto způsobem je možné zpracovávat širší 

spektrum bramborových odrůd. Strážnické brambůrky, jsou před smažením odstředěny 

od vody, což je technologicky velmi náročný a strojně unikátní proces, jehož vývoj trval firmě 

15 let. Právě tento proces ponechává produktům pravou bramborovou chuť a aroma produktu 

je proto s chipsy nezaměnitelné. 

Před dvěma lety firma vybudovala novou výrobní automatickou linku, která jim teď 

umožní efektivněji vyrábět své produkty. Úspěch firmy tkví v samostatnosti firmy v odvětví 

zpracování, výrobě a v dodání výrobku na konečné místo.  

Řízení firmy má na starosti především rodinný management, kde v čele firmy stojí 

Petr Hobža spolu se svými syny Petrem Hobžou, který má na starosti obchodní oddělení 

a Liborem Hobžou, jenž má v režii výrobní oddělení. Firma má plochou organizační struktura 

(viz příloha č. 2), která je charakteristická nízkým počtem stupňů řízení. Výhodou je vysoká 

pružnost v rozhodování a tok informací je krátký a rychlý.  

Celkem firma zaměstnává 35 osob, z čehož největší část je zaměstnána ve výrobě. 

Firma má jednu výrobní halu ve Strážnici, kde zaměstnanci pracují ve dvousměnném 

provozu. Na každé směně je celkem 8 dělníků. Každou směnu řídí vedoucí, pod něhož spadají 

další pozice jako obsluha skladu brambor, obsluha smažících fritéz, obsluha balících systémů, 

údržba a řidiči.  

Hobžoví se řídí také heslem: „Kvalita, kterou tvoříme dnes, je základem úspěchu 

v budoucnosti!“ Proto od roku 2006 získala firma možnost označovat všechny své výrobky 
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značkou KLASA. Tuto značku dostanou pouze poctivé a nejkvalitnější výrobky. Uděluje ji 

Ministerstvo zemědělství České republiky na tři roky a firmy o ní mohou v případě 

neoznámení změny ve složení výrobku přijít. Logo KLASA (viz Obr. 3.1) umístěné 

na obalech výrobků pomáhá zákazníkům v orientaci při jejich nákupu a výrobcům s propagací 

produktů. [23, 44] 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Marketingový mix společnosti 

V této podkapitole je podrobněji rozepsán marketingový mix firmy Petra Hobžy, který 

se skládá z produktu, ceny, distribuce a marketingové komunikace.  

3.3.1 Produkt 

Firma Petr Hobža vyrábí dvě produktové řady, které jsou znázorněny v příloze č. 1. 

První je pod značkou „Strážnické brambůrky“ a druhá pod značkou „Moravské brambůrky 

k dobrému pití“. Hlavním rozdílem těchto produktových řad je především velikost balení.  

Brambůrky jsou smaženy v 100% řepkovém oleji, čímž se odlišují 

od svých konkurentů, kteří používají buď slunečnicový nebo palmový olej. Strážnické 

brambůrky obsahují 36 % oleje. Také záruční lhůta je kratší než u konkurence. Strážnické 

brambůrky mají záruční lhůtu 115 dní, kdežto u konkurence je to až 6 měsíců. Největší obraty 

mají solené brambůrky, následují česnekové, které jsou také velmi oblíbené u zákazníků. 

Obě produktové řady se prodávají v průhledném obalu, což zákazníkovi umožňuje 

vidět obsah balení. 

 

Strážnické brambůrky  

Každé balení je o hmotnosti 60 g a vyrábí se celkem v pěti variantách příchutí 

(viz Obr. 3.2): solené, česnekové, slaninové, černý pepř a sůl a nesolené brambůrky. 

Obr. 3.1: Značka kvality KLASA 

Zdroj: [44] 
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Na začátku podnikání byly vyráběny pouze solené a česnekové brambůrky. Postupem 

času se přidala příchuť slaniny, dále pak černého pepře se solí a v v loňském roce přibyla 

příchuť nesolených brambůrek.  

Varianta nesolených brambůrek byla vyvinuta kvůli požadavkům zákazníků, jako 

produkt, který splňuje chuťové vlastnosti pravých smažených brambůrků s nízkým obsahem 

soli a může být tedy konzumován mladší generací a lidmi, kteří nemohou jíst velké množství 

soli kvůli zdravotnímu stavu. Vyšlo najevo, že tato varianta však postupem času nesklízí 

takové úspěchy, jak se předpokládalo a firma uvažuje o jejich stažení z prodeje.  

Strážnické brambůrky černý pepř byly zvoleny spotřebiteli novinkou roku 2014 

v kategorii slaných pochutin. Certifikát o vítězství je umístěný v příloze č. 3. Program volba 

spotřebitelů již patnáctým rokem monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky 

uvedené na českém rychloobrátkovém trhu během předchozího roku a půl. [51, 52] 

 

Moravské brambůrky k dobrému pití  

Tyto brambůrky o hmotnosti 175 g se vyrábějí pouze v solené a česnekové variantě 

(viz příloha č. 1). Tato produktová řada byla vyráběna pouze pro obchodní řetězec Makro, 

od čehož se odvíjí i odlišný název. Postupem času si brambůrky vyžádaly i maloobchodní 

řetězce, jelikož zákaznici postrádali brambůrky i ve větších variantách.  

 

Nová produktová řada  

Firma chce během letošního roku zavést novou produktovou řadu, která by cílila 

především na mladší generaci. Jednalo by se o brambůrky se sníženým obsahem tuku 

ze současných 36 % na 27 %. Vyráběly by se ve všech variantách příchutí. Bude změněn 

název brambůrek i design obalu, který bude oslovovat spíše mladé zákazníky. 

Obr. 3.2: Balení Strážnických brambůrek  

Zdroj: [51] 
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Proces testování nové produktové řady probíhal celý rok, aby firma zjistila, zda tento typ 

brambůrků může být vyráběn ze všech odrůd brambor, které jim dováží dodavatelé. 

3.3.2 Cena 

V souvislosti s tvorbou cen za balení Strážnických brambůrek, používá firma jak 

velkoobchodní, tak i maloobchodní cenovou politiku. Maloobchodní jednotce firma doporučí 

výši ceny za balení. Díky tomu, že firma je českého původu, může si dovolit mít ceny v nižší 

cenové hladině oproti konkurenci, která je především ze zahraničí a ceny jsou ji určovány 

z mateřských firem.  

Ceny Strážnických brambůrek se v maloobchodních jednotkách pohybují v rozmezí 

11-12 Kč. V případě, že jsou brambůrky v akci, cena kolísá kolem 8-9 Kč. Kaufland je 

schopný tuto cenu dokonce snížit i na 7 Kč. U většího balení Moravských brambůrek, se cena 

pohybuje okolo 32 Kč a v akci si toto balení můžeme koupit za 20 Kč.  

Největší odbyt má firma během Vánočních a Velikonočních svátků. Právě v tomto 

období lidé nakupují nejvíce do zásob, aby pak mohli pohostit své rodiny a známé.  

3.3.3 Distribuce 

Distribuce probíhá na základě objednávky. Firma rozváží po celé České republice. 

Zejména se výrobky distribuují do velkoobchodů Makro a do všech největších 

maloobchodních jednotek. Patří zde Ahold ČR, Billa, Lidl, Kaufland, Tesco, Globus a Penny. 

S obchodním řetězcem Hruška již třetím rokem probíhá jednání o spolupráci. I přesto, že se 

majitelé firmy domnívají, že jejich produkt by do tohoto typu prodejny byl vyhovující, 

k dohodě nedošlo.  

Ze zahraničních odběratelů, je zde zastoupené pouze Slovensko, kde firma zásobuje 

obchodní řetězce Billa, Kaufland a Metro. Z malé části se výrobky exportují do Polska, 

zejména do blízkého pohraničí. Do ostatních států, zejména do Rakouska a Německa, zasílají 

prozatím jen vzorky a ochutnávky. Jejich cílem je rozšířit svůj vývoz do západní Evropy, 

zákazníci jsou zde ale trochu skeptičtí vůči českým produktům.   

V minulosti k rozvozu používali své vlastní automobily, v dnešní době distribuce 

provádí externí dopravní firma, která zboží rozváží do centrálních skladů obchodů.  

Strážnické brambůrky jsou dodávány do restaurací, hospod, vináren, barů, menších 

obchůdků, večerek apod. Vzhledem k tomu, že se zde jedná pouze o malé množství balení 

těchto výrobků, je zásobování řešeno formou objednávky přes nejbližší velkosklad, kde si pak 

odběratel svou objednávku vyzvedne. Firma Petr Hobža má zboží uloženo ve svém 
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centrálním skladě na paletách. Jelikož veškerou svou produkci vyrábí na objednávku, obrátka 

zásob je zde velice rychlá. Vyrobené zboží se v centrálním skladě zdrží maximálně tři dny.   

Firma rovněž zřídila prodejnu přímo ve výrobní hale ve Strážnicích, kde si zákazníci 

mohou zboží koupit.  

3.3.4 Marketingová komunikace 

Pro firmu Petr Hobža je marketingová komunikace velmi významnou součástí 

koncepce celé společnosti. Svou komunikaci zakládá na kvalitních výrobcích a na tom, 

že vyrábí pravé brambůrky a ne chipsy. Klíčová v jejich komunikaci je také zpětná vazba 

zákazníků, kdy každý názor je pro ně velice cenný. Společnost nemá vlastní marketingové 

oddělení z důvodu menší velikosti firmy, ale i přesto používají komunikační nástroje ve velké 

míře.   

 

Reklama  

Co se reklamy týče, tvoří velkou část marketingové komunikace celé firmy. 

Jejich nejviditelnější reklamou je televizní spot nesoucí označení „Sponzor pořadu“. 

Je uváděn před nebo po pořadu Prostřeno od pondělí do pátku. Spot doprovází melodická 

hudba a trvá 11 vteřin. Na tento spot jsou velice dobré ohlasy, a proto ho firma neplánuje 

nějakým způsobem měnit. Nevýhodou této reklamy je, že nemohou propagovat například 

nové varianty příchutí. Klasická televizní reklama nebo také product placement je pro ně 

příliš drahá forma propagace, kterou si prozatím nemohou dovolit. 

Rovněž příležitostně poskytují rozhovory o své výrobě a produktech, které jsou 

umístěny v časopisech a novinách.  

Firma měla i reklamu na rádiových stanicích Frekvence 1 a Impuls. Tato reklama 

nebyla z pohledu firmy velmi efektivní. Bylo obtížné zjistit účinnost tohoto komunikačního 

nástroje.  

 

Internetová komunikace 

Tato komunikace probíhá prostřednictvím internetu. Zahrnujeme zde domovské 

webové stránky společnosti, kde sdělují informace o svých výrobcích, novinky a aktuality 

jak pro zákazníky, tak i pro dodavatele.  

Trendem v dnešní době je mít vytvořený profil na sociálních síti. Konkrétně firma 

Petr Hobža velmi aktivně komunikuje na Facebooku. Často sdílejí novinky v oblasti výroby 
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a vyhlašují akce za odměny pro své věrné fanoušky, kteří se velmi rádi zapojují do diskuzí 

a soutěží.  

 

Public Relations  

Společnost se v oblasti PR věnuje sponzoringu místních akcí (např. Strážnické 

martinské hody).  Pořádá také exkurze pro školy, školky a úzce spolupracují s blízkým 

dětským domovem. Inzerují také PR články o svých aktivitách jak na internetu, 

tak i v novinách.  

 

Podpora prodeje  

Velkou část podpory prodeje tvoří soutěže a akce pro zákazníky, které jsou 

vyhlašovány na facebookovém profilu firmy. Vždy mají tematický podtext. Většinou se jedná 

o složení básničky z předem určených slov. Další soutěže se týkají posílání fotografií 

například z dovolených, z letních či zimních radovánek, kde jsou zákazníci spolu na fotce se 

Strážnickými brambůrkami. Firma Petr Hobža poté odmění ty nejlepší a pošle jim reklamní 

předměty, vzorky brambůrek nebo je pozve na exkurzi do výrobní haly. Aktuálně byla 

vyhlášena akce pro ty zájemce, kteří by chtěli vyzkoušet novou připravovanou variantu 

brambůrek s menším obsahem tuku. Těmto lidem byly vzorky rozeslány pod podmínkou, 

že se musí vyjádřit, jak jim varianta chutná a jaký mají na ni názor. Snaží se tak získat přímou 

reakci koncových zákazníků.  

Strážnické brambůrky jsou také inzerovány v letácích obchodních řetězců, kde jsou 

nabízeny za akční cenu. Prodejna Albert nabízí brambůrky v akční nabídce 2+1 zdarma. 

Firma také posílá své plakáty, reklamní předměty a vzorky nových příchuťových 

variant svým odběratelům, se kterými se samozřejmě snaží udržovat dobré vztahy. 

Plakáty jsou vyvěšovány například na kulturních akcích, které firma sponzoruje.  

3.4 Charakteristika značky Strážnické brambůrky 

Vznik značky Strážnických brambůrek Petr Hobža se datuje roku 1988, kdy začali se 

samotným podnikáním. Tato značka na trhu tedy působí již 27 let.  

 

Jméno značky 

Jméno značky tvoří spojení dvou slov „Strážnické brambůrky“. Název vznikl 

spojením místa výroby, což jsou Strážnice, spolu se slovem brambůrky. Jméno značky je stále 

stejné od zavedení společnosti, proto zákazníci vědí, co od této značky očekávat. Co se týče 
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vlastnictví značky, patří Petru Hobžovi a celé jeho rodině, která se aktivně podílí na chodu 

společnosti.  

 

Logo 

Logo značky Strážnických brambůrek od roku 1988 prošlo jednou zásadní změnou, 

kdy se změnil vzhled celého obalu. Logo na Obr. 3.3 (první zleva) používali 22 let. Změna 

proběhla především v grafickém provedení, kdy byl více zvýrazněn nápis „Strážnické 

brambůrky“. Na červeném podkladu s bílým textem se více projasnil, než tomu bylo 

u původní verze, kdy text trochu splýval se žlutým pozadím. Celkové barevné provedení 

zůstalo laděno do stejných barev žluté a červené. Základní motiv slepičky nad nápisem zůstal 

stejný na obou logách. Během letošního roku má být zveřejněno nové logo a spolu s ním 

i získání ochranné známky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan 

Slogan „Nejsme chipsy, jsme brambůrky“ vznikl před pěti lety jako reakce na neustálé 

srovnávání s běžnými chipsy. Tento slogan uvádějí také na svých obalech. V televizním spotu 

je zpíván v doprovodu melodické hudby.  

 

Obal 

Obal Strážnických brambůrek je průhledný, čímž se odlišuje od konkurence. Vidíme 

přesně, co a kolik toho balení obsahuje. Právě množství chipsů v obalu konkurence maskuje 

větším nafouklejším balením, aby to budilo dojem většího objemu. Velká část obalu je laděna 

do žluté barvy a doplňují ji barvy určité příchutě (např. sůl = modrá, česnek = zelená) a lidový 

ornament. Obal prošel před několika lety výraznou změnou, kvůli lepšímu odlišení variant 

příchutí mezi sebou a legislativním požadavkům na označení. Nový obal byl ze strany 

zákazníků přijat velice dobře. 

Obr. 3.3: Loga značky Strážnických brambůrek (vlevo – původní logo, vpravo – inovace loga) 

Zdroj: [45, 51] 
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3.5 Charakteristika mezoprostředí 

Aby byla společnost úspěšná, musí znát dobře všechny subjekty na českém trhu, které 

ovlivňují její podnikatelské aktivity. Řadíme se zde zákazníky, distributory, dodavatele, 

konkurenci a veřejnost. 

3.5.1 Trh slaných snacků 

Podle statistik lidé spotřebují v průměru jeden kilogram chipsů za rok. V současné 

době trh slaných snacků nestoupá. V roce 2012 byl dokonce zaznamenán pokles spotřeby 

oproti roku 2011. Proto musí být trh pro spotřebitele atraktivní, přitáhnout ho lze hlavně 

naplněním jeho chuťového očekávání. [21, 22] 

Největším boj nastává samozřejmě u značkových chipsů proti privátním značkám. 

Privátní značky vyrábí méně kvalitní chipsy, na které bývají negativní ohlasy. Kvůli tomuto 

problému padá špatné světlo na celý trh chipsů.  

Podle výzkumné agentury Snapshots z roku 2014 jsou mezi populací ve věku 18-60 let 

nejpopulárnější značky brambůrků Bohemia Chipsy, Bohemia Farmářské a Strážnické 

brambůrky. Tyto značky znají téměř všichni a jako špatný produkt je vnímá málo spotřebitelů. 

Co se týče kvality lupínků těchto značek, vnímá je každý čtvrtý člověk jako vynikající. [26] 

Podle výsledků výzkumu provedeného společností GfK se tři čtvrtiny Čechů snaží 

nakupovat s rozmyslem a konečný nákup a útrata se příliš neliší od původního plánu. 

Naopak drogerie, koření či slané chipsy či křupky patří mezi nejčastější zboží, které si 

zákazník z obchodu odnáší, aniž by původně chtěl. Tento druh zboží označujeme 

za impulsivní. [36] 

V dnešní době působí na trh s chipsy řada trendů, kterým se snaží výrobci přizpůsobit 

poptávce ze strany zákazníků. Jedním takovým je např. snižování obsahu tuku v brambůrcích. 

Rovněž výrobci zavádějí stále nové varianty příchutí. Na českém trhu se setkáváme většinou 

s limitovanými edicemi. V zahraničních můžeme naleznout ale i velmi kuriózní chipsy 

s příchutí máty, skořice, okurky, jahody či kiwi.  Velkým hitem jsou také chipsy ze zeleniny, 

které jsou mnohem zdravější a kladou tak větší důraz na kvalitnější stravu.  

3.5.2 Zákazníci 

Firma se orientuje především na českého zákazníka, i když rozšiřuje své působiště 

v zahraničí. Zákazníky firmy tvoří business zákazníci, jako jsou restaurační zařízení, kina, 

bary, večerky apod., dále velkoobchody a řetězce maloobchodů.  
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Nejdůležitější zákazníci jsou ale ti na spotřebním trhu, kteří už konzumují samotné 

brambůrky. Tyto zákazníky můžeme charakterizovat v široké věkové škále a bez ohledu 

na pohlaví, jelikož brambůrky konzumují jak muži, tak i ženy.  

Marketingový ředitel společnosti Intersnack Michal Riegel charakterizoval cílovou 

skupinu konzumentů chipsů jako mladší domácnosti neboli jako „mladé dospělé“, kteří mají 

děti, žijí aktivní život a bydlí ve městě. [20] 

Firma Petr Hobža se chce zaměřit více na zákazníky mladší generace, kdy letos zavede 

novou produktovou řadu. Oslovovat je bude především novým obalem a nižším obsahem tuku 

v brambůrkách.  

Zajímavé jsou také chutě zákazníků v určitých regionech Česka. V rozhovoru 

pro MF Dnes uvádí Petr Hobža mladší, že na jižní Moravě se nejvíce prodávají česnekové 

a slaninové, naopak v jižních Čechách to jsou solené. [24] 

3.5.3 Distributoři  

Distributor je pro společnost klíčovým článkem, jsou to v podstatě zákazníci působící 

na B2B trhu, kteří prodávají konečné výrobky cílovému zákazníkovi. Firma využívá 

pro svou distribuci velkoobchody a maloobchody.  

Distributor velkoobchodního rázu je společnost Makro. K maloobchodníkům řadíme 

obchodní řetězce, které mají své velké centrální sklady, ze kterých pak výrobky odebírají 

a doplňují do svých prodejen. Brambůrky značky Strážnické brambůrky se prodávají 

v řetězcích Ahold ČR, Billa, Lidl, Kaufland, Tesco, Globus a Penny. 

Další distributoři brambůrek jsou majitelé restauračních zařízení, kinoték, barů, 

menších obchůdků, večerek apod. Tyto zařízení brambůrky nakoupí u velkoobchodníka nebo 

odebírají zboží na základě objednávky s firmou Petr Hobža z nejbližšího velkoskladu.  

3.5.4 Dodavatelé 

Firma Petr Hobža spolupracuje s řadou firem, které zajišťují potřebné materiály 

k výrobě, energii a další služby. Jejich původ je převážně tuzemský. Nejdůležitější je 

dodavatel brambor. 60-70 % brambor pochází z tuzemska, zbylá část se dováží ze zahraničí. 

Podle doby vegetace a sklizně brambor dovoz směřuje od jihu k severu. Dováží se například 

z Itálie, Maďarska a Německa. Nejčastější odrůda se nazývá Lady Claire, která byla speciálně 

vyšlechtěna v Holandsku a používá se pouze k výrobě brambůrků. Brambory jsou nejlevnější 

v období říjen-prosinec, kdy je největší sklizeň. Závod ve Strážnici spotřebuje celkem 300 t 

brambor denně, z toho důvodu je důležitá nepřetržitá a pravidelná dodávka. Objednávku 

s jednotlivými dodavateli je nutno dojednat minimálně rok dopředu. 
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Další nedílnou součásti výroby je řepkový olej, který dováží olomoucká firma. 

Týdně se spotřebuje na smažení brambůrek 20 000 l tohoto oleje. Co se týče dodávky koření, 

speciálně je pro ně míchá firma Avokádo. Směsi koření jsou chráněny autorskými právy 

a mohou je míchat pouze pro firmu Petr Hobža.  

Taktéž obalové materiály, kde řadíme BoPP fólie
6
, kartony, stretch fólie či lepící 

pásky pochází z české tiskařské firmy.   

3.5.5 Konkurence  

Za konkurenci se považuje každá společnost, která nabízí podobný sortiment zboží. 

Konkurenci lze rozdělit do dvou skupin přímá a nepřímá. První skupinu tvoří přímá 

konkurence, která nabízí stejné produkty a zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy. 

Řadíme zde výrobce samotných brambůrek a chipsů. Níže jsou uvedené společnosti, které 

nejvíce konkurují na českém trhu Strážnickým brambůrkám.  

Do druhé skupiny nepřímé konkurence, řadíme společnosti, které vyrábí širokou škálu 

slaných i sladkých pochutin jako jsou slané krekry, křupky, tyčinky, oříšky, až po čokolády, 

perníčky apod.  

 

Intersnack 

Firma Petr Hobža považuje za největšího konkurenta společnost Intersnack. Pod tuto 

společnost spadá celkem 31 značek, z toho ale pouze čtyři se objevují na českém trhu: 

Bohemia, Chio, POM-BÄR a Canto. Dohromady tyto značky tvoří širokou škálu produktů 

na trhu se slanými pochutinami. Největší objem prodeje mají chipsy. Z celkového objemu 

vyrobených slaných snacků tvoří přes 33 %.   

Společnost Intersnack sídlí v Německu a po celé Evropě má 16 dceřiných společností. 

Jejich výrobky se prodávají ve více než 70 zemích. Z výše uvedených čtyř značek je 

největším konkurentem značka Bohemia, která zahrnuje několik produktových řad slaných 

pochutin, ale především chipsy pod značkami: Bohemia Chips, Bohemia Vroubkované 

a Tradiční české brambůrky Bohemia. Chipsy této značky se vyrábí v jihočeském městě 

Choustník a smaží je na 100% slunečnicovém oleji.  Chio a Canto nabízí menší sortiment 

produktů ve formě oříšků, křupek a tyčinek. Pod značkou POM-BÄR se vyrábí bramborový 

snack ve tvaru medvídků vyvinutý speciálně pro děti. [29, 38] 

 

 

                                                 
6
Teplem smrštitelná fólie s možností potisku 
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GoldenSnack 

Je česká firma se sídlem v Chýnově u Tábora. Zabývá se výrobou a distribucí 

smažených bramborových lupínků, pelletových snacků, crackerů a slaných tyčinek. 

Jejich produkty jsou registrovány pod značkami: Staročeské brambůrky, GoldenSnack, 

GoldenRings, Staročeské krekry a Staročeské soletky. I přes poměrně krátké působení firmy 

získala významné postavení mezi výrobci a dodavateli slaných pochutin. Součástí jejich 

výrobního programu je i výroba pod privátními značkami. Díky tomu patří v současné době 

mezi největší výrobce privátních značek pro národní i nadnárodní řetězce. [35] 

 

Lay´s 

PEPSICO CZ s.r.o. je součástí mezinárodní společnosti PepsiCo Inc. Na českém trhu 

vyrábí a distribuuje nealkoholické nápoje, mezi něž patří například Pepsi, Mirinda, 7Up, 

Korunní, Lipton, Evervess, Schwip Schwap a od roku 2000 také výrobky značky TOMA. 

Nedílnou součástí portfolia je i značka bramborových chipsů Lay’s. Ta má teď v sortimentu 

novinku pod značkou Lay´s Strong, kde mají na obalu znázorněn ukazatel pálivosti chipsů. 

[46] 

 

Pringles 

Značka Pringles působí na celosvětovém trhu a prodává se ve více než 140 zemích. 

Spadá pod americkou nadnárodní značkou Kellogg. 

 Tyto chipsy se odlišují hlavně složením lupínku. Nevyrábí se totiž přímo z brambor, 

ale pouze z bramborového těsta spolu s dalšími přísadami. Z těsta se vytvarují lupínky 

stejného tvaru, aby do sebe pěkně zapadaly. Prodávají se také ve speciálním pevném oválném 

obalu, který chipsy chrání před polámáním. [47] 

 

Privátní značky  

Privátní značky chipsů tvoří v dnešní době velkou část sortimentu v obchodních 

řetězcích. Chipsy si maloobchodníci nechávají vyrobit pod značkou své prodejny za velmi 

nízké náklady, takže konečná cena pro zákazníky je velice lákavá. Tyto produkty mají 

jednoduchý obal se základními informacemi, tudíž není jeho grafika příliš propracovaná. 

Supermarkety se proto snaží inovovat své stávající privátní značky a přilákat tak zákazníky. 

[37] 

Pod privátní značkou Crusti Cros Chips prodává chipsy obchodní řetězec Lidl, značku 

Clever Chips používá Billa, značku Tesco Value Chips má Tesco. 
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Obchody INTERSPAR a SPAR, které byly prodány nizozemské společnosti Ahold 

a spadají teď pod obchody Albert, uvažují o zrušení privátních značek Spar, pod které spadala 

i značka Spar Chips. [27] 

3.6 Charakteristika makroprostředí 

Makroprostředí označujeme za vnější prostředí, ve kterém se pohybují firmy 

a realizují své obchody. Skládá se z faktorů, které mohou firmě nabídnout nové příležitosti, 

ale i hrozby. Mezi tyto faktory patří demografické, ekonomické, přírodní, technologické, 

politicko-právní a sociálně-kulturní prostředí. 

3.6.1 Demografické prostředí  

Dle ČSÚ k 30. září 2014 žilo v ČR celkem 10 528 477 obyvatel. Z celkového počtu 

obyvatel je 5 162 380 mužů a 5 336 097 žen. V Moravskoslezském kraji žije 1 218 732 

obyvatel. [34] 

Obyvatelstvo dále můžeme rozdělit dle věku a dosaženého vzdělání. Vzdělanost může 

napovídat o příjmech obyvatel. V případě vyšší vzdělanosti by mohli lidé díky vyšším 

příjmům nakupovat kvalitnější potraviny. Dle ČSÚ ke 2. čtvrtletí 2011 byla struktura 

vzdělanosti v ČR následující: 16,3 % základní, 35,2 % střední bez maturity, 33,7 % střední 

s maturitou, 14,6 % vysokoškolské a zbylých 0,1 % bez vzdělání. [34] 

K 4. čtvrtletí 2014 dle ČSÚ bylo v ČR 8 933,0 tisíc osob starších 15 let. Podrobnější 

věková struktura obyvatel je znázorněna v Tab. 3. 1. [34] 

Tab. 3. 1: Věkové struktura obyvatel ČR  

Věkové skupiny Počet obyvatel v tis. 

0 až 14 let 1 591,0 

15 až 29 let 1 788,0 

30 až 44 let 2 503,2 

45 až 59 let 2 042,6 

60 a více let 2 600,2 

Zdroj: [34] a vlastní zpracování 

3.6.2 Ekonomické prostředí 

Z ekonomických vlivů je důležité se zaměřit především na průměrnou měsíční 

nominální mzdu, nezaměstnanost, míru inflace, daň z přidané hodnoty a měnový kurz.  
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Ve 2. čtvrtletí roku 2014 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda celkem 

25 500 Kč, což je o 583 Kč (2,3 %) více než ve stejném období roku 2013. Spotřebitelské 

ceny se zvýšily za uvedené období pouze o 0,2 %, reálně se tak mzda zvýšila o 2,1 %. [34] 

Co se týče nezaměstnanosti, zaznamenáváme pozitivní trend v jejím poklesu. Aktuální 

míra nezaměstnanosti činila v lednu 2015 7,7 %. Na začátku roku 2014 přitom podíl 

nezaměstnaných osob činil 8,6 %. Meziročně se tedy jedná o velmi významnou pozitivní 

změnu na trhu práce, navíc doplněnou o tvorbu nových pracovních míst, která bude 

pokračovat i v letošním roce. [40]  

 Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal v lednu 2015 stejný jako v prosinci 2014, 

tj. 0,1 %, takže velké kolísání inflace neprobíhalo. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje 

vzrostly především ceny zeleniny o 3,4 %, z toho brambory o 10 %, dále ceny olejů a tuků 

o 3,2 %, což jsou velmi klíčové suroviny při výrobě brambůrek a může se to projevit 

ve výsledné ceně výrobků. [40] 

Společnost Petr Hobža prodává svou produkci zejména po České republice, ale také 

na Slovensko a příležitostně do okolních států. Proto je důležité sledovat také vývoj 

měnového kurzu eura. Velký nárůst nastal během ledna 2015, kdy se kurz dostal 

na 28,41 CZK/EUR, což byl rekordní kurz za 6 let. Takový skok kurzu zdražil například cesty 

do zahraničí nebo dovozové zboží, naopak vyvážené zboží bylo levnější. Kurz zaznamenává 

opět pokles a k 4. 3. 2015 se pohybuje na 27,708 CZK/EUR. [40] 

Od roku 2015 platí tři sazby DPH: základní (21%), snížená (15%) a druhá snížená 

(10%). DPH se odráží v konečné ceně produktu. U brambůrků se uplatňuje 21% sazba. [39] 

3.6.3 Přírodní prostředí 

Přírodní prostředí hraje pro společnost klíčovou roli, protože právě brambory tvoří 

základní surovinu při výrobě. Nepříznivé klimatické podmínky či škůdci mohou zhoršit 

kvalitu brambor či přímo omezit produkci, což by mělo negativní dopad na chod celé 

společnosti. Tato rizika musíme brát v evropském měřítku, protože 30-40 % brambor pochází 

od zahraničních dodavatelů.  

V dnešní době je kladen velký důraz na ekologii, kterou by měla firma respektovat. 

Firmě Petr Hobža se to poměrně daří. Všechen odpad, který vyprodukují (odpady z čistění 

brambor, nevhodné brambory či odpad při smažení), putuje do firmy, působící 

v bezprostřední blízkosti výrobní haly. Tato se specializuje přímo na zpracování bio odpadu 

a vyrábí z něj bio plyn. Obvyklý odpad při smažení bývá kolem 4-5 % v závislosti na odrůdě 
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brambor. V loňském roce byla velmi dobrá úroda kvalitních brambor, a proto se odpad 

pohyboval okolo 0,5 %, což v historii firmy znamená nejnižší minimální odpad.  

3.6.4 Technologické prostředí 

Inovace a nové technologie mohou být pro firmu velkou konkurenční výhodou. I malá 

zlepšení pomáhají firmě uspokojovat potřeby zákazníků a zefektivnit chod společnosti.  

Největší technologickou inovací byla pro firmu Petr Hobža realizace nového technologického 

postupu. Ten spočívá v odstředění vody z brambůrek před samotným smažením. 

Tento koncept firma tvořila přes deset let a zavedla jej do nově vybudované haly. Hala je 

připravena pro případné další rozšiřování výroby. Je zde prostor pro další sila na brambory 

a fritovací linku.  

Firma se nadále snaží zlepšovat chod výroby. Celou výrobní linku, kterou si sestavili 

sami, řídí pět počítačů. Jejich dalším cílem je směstnat výrobu do jednoho počítače, aby byla 

výroba efektivnější.  

Aktuálně firma testuje stroj, který by automaticky skládal kartony krabic. 

Do budoucna firma uvažuje rovněž o automatickém skládání hotových výrobků do krabic. 

V neposlední řadě se chtějí zaměřit na lepší uzavírání obalu. Stává se, že ve svaru zůstane 

občas kus brambůrku, který balíček tímto znehodnotí, následně musí být otevřen a obsah 

vysypán. 

3.6.5 Politicko‐právní prostředí 

Společnost Petr Hobža musí ve svých podnikatelských aktivitách dodržovat mnoho 

zákonů, předpisů a vyhlášek ČR. Musí je dodržovat. Se vstupem do EU bylo nutné, aby se 

firma přizpůsobila také evropským zákonům. Mezi základní právní normy, které společnost 

musí dodržovat, patří: [30] 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 
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3.6.6 Sociálně‐kulturní prostředí  

Sociální a kulturní prostředí modeluje nákupní a spotřební chování zákazníků. Jak se 

chováme, vystupujeme a vyjadřujeme, nás v nemalé míře ovlivňuje široké okolí. Nejvíce 

na nás působí nebližší rodina, která je nám vzorem do té doby, než se osamostatníme. 

Rozhodování v rodině o výběru produktu a značky, mohou děti ovlivnit v jejich dospělosti. 

Strážnické brambůrky jsou vyráběny už přes 27 let a pro některé jedince je tradice tuto 

značku nakupovat. Přicházející nové trendy a novinky mohou ovlivnit naše budoucí nákupní 

chování. Na trh přichází inovace v nových příchutích či tvarech lupínků. Velkým trendem je 

také zdravý životní styl. Proto se přichází na trh se zdravější variantou chipsů, které obsahují 

nižší obsah tuku a soli nebo chipsy z řepy, mrkve, celeru, sušených rajčat či z jiné zeleniny. 
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4 Metodika shromažďování dat  

V této diplomové práce je analyzováno vnímání značky Strážnických brambůrek, 

proto je nezbytné použít marketingový výzkum, který se skládá z přípravné a realizační části.  

4.1 Přípravná fáze výzkumu  

Přípravná fáze výzkumu je velice důležitá část jakéhokoliv marketingového výzkumu. 

Je proto nutné správně definovat problém a cíl a vytvořit plán výzkumu, který je klíčový 

v dalších krocích.  

 

Definování problému  

V dnešní době působí na českém trhu mnoho výrobců brambůrek a slaných pochutin. 

Každá firma si však začíná uvědomovat, jak moc důležitá je pro úspěšnou společnost právě 

značka, která ji reprezentuje na trhu. Firmy se tak snaží vytvořit silnou a úspěšnou značku, 

která by byla co nejvíce konkurenceschopná.  

Problém však nastává tehdy, když zákazník v širokém portfoliu značek ztrácí orientaci 

a nelze tedy jednoznačně říct, jak hodnotí danou značku. Z toho důvodu je důležité 

analyzovat, jak zákazník vnímá značku a její atributy, jaké jsou jeho postoje ke značce 

a využít z výzkumu ty informace, které by napomohly budovat úspěšnou a pozitivně 

vnímanou značku z pohledu zákazníků.  

 

Definování cíle výzkumu 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak zákazníci vnímají značku Strážnických 

brambůrek Hobža.  

Dílčí cíle byly následující:  

 zjistit obecné postoje zákazníků k brambůrkám, zda je nakupují a jaké faktory 

jsou pro ně důležité při rozhodování o nákupu, 

 zjistit znalost a preferenci značek brambůrek, 

 analyzovat vnímání samotné značky Strážnických brambůrek a ohodnotit 

jednotlivé atributy značky jako jsou jméno, logo, slogan a obal. 

 

Zdroje a typy dat  

Ve výzkumu byla použita primární i sekundární data. Mezi sekundární data patří 

informace o společnosti Petr Hobža a jejím portfoliu, konkurenci a marketingové komunikaci. 
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Tato data byla čerpána především z internetových zdrojů společnosti i konkurence. 

Pro získání primárních dat bylo realizováno dotazníkové šetření.  

 

Metoda sběru dat  

Pro sběr primárních dat byla zvolena metoda dotazování pomocí strukturovaného 

dotazníku (viz Příloha č. 4). Bylo použito osobní i elektronické dotazování.  

Osobní dotazování bylo realizováno kvůli věkovým kvótám respondentů. Z toho 

důvodu, aby výzkum měl větší vypovídací schopnost, bylo třeba oslovit i respondenty staršího 

věku, kteří nemají velký přístup k internetu. Dotazování proběhlo v místech větší koncentrace 

lidí, a to před obchodními centry a na náměstích v Ostravě. 

Elektronické dotazování proběhlo souběžně s osobním dotazováním. Dotazník byl 

umístěn na webový server vyplnto.cz. Toto dotazování bylo zvoleno z důvodu jednoduššího 

a rychlejšího oslovení respondentů, zejména pro kategorii ve věku 15-30 let. Autorka práce 

vložila odkaz s dotazníkem na sociální síť Facebook, kde má přátele právě v této věkové 

skupině, kteří byli ochotní dotazník vyplnit.   

Samotný dotazník se skládal z 23 otázek, z toho 16 otázek se týká analýzy vnímání 

značky na trhu slaných snacků, 4 otázky jsou identifikační, jako je pohlaví, věk, měsíční 

příjem a nejvyšší dosažené vzdělání, zbylé tři otázky jsou filtrační. Otázky jsou jak otevřené, 

polootevřené, tak i uzavřené. Byly použity otázky se škálami a baterie, na základě kterých byl 

následně vytvořen sémantický diferenciál.  

Součástí dotazníku byl také úvodní dopis, kde byl respondentovi vysvětlen účel 

dotazování a byl ujištěn o anonymitě. 

 

Způsob výběru respondentů 

Základní soubor tvoří celkový počet obyvatel starších 15 let, žijících v Ostravě, 

kde byl výzkum realizován. Dle ČSÚ k 1. 10. 2014 bylo v Ostravě zaznamenáno 293 617 

obyvatel, z toho 244 870 nad 15 let. [50] 

Obecně můžeme zákazníky brambůrek charakterizovat v široké věkové škále 

bez ohledu na pohlaví a region bydliště. Lze předpokládat, že postoj zákazníků k danému 

produktu může být v rámci České republiky velmi podobný. Kvůli nízkému rozpočtu byl tedy 

výzkum zaměřen pouze na město Ostrava.  

Výběrový soubor byl stanoven na 150 respondentů. Pro výběr vzorku byla zvolena 

technika kvótního výběru, aby odpovídal základnímu souboru a výzkum tak měl větší 

vypovídací schopnost. Byly tedy vytvořený kvóty dle pohlaví a věku. Obyvatelé dle věkového 
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rozpětí byli rozděleni do šesti hlavních kategorií: 15-20 let, 21-30 let, 31-40 let, 41-50 let, 

51-60 let a 61 a více let. Na základě propočtu obyvatel podle pohlaví vyšly kvóty následovně: 

52 % žen a 48 % mužů. Detailnější rozpis počtu respondentů je znázorněný v Tab. 4.1.  

 

Zdroj: [34, 50] a vlastní zpracování 

 

Časový harmonogram výzkumu  

Harmonogram činností (Tab. 4.2) znázorňuje v řádcích jednotlivé dílčí aktivity 

výzkumu a ve sloupích je znázorněn časový rozsah těchto činností. 

Tab. 4.2: Časový harmonogram  

Kroky 
Měsíc/rok 

12/14 1/15 2/15 3/15 4/15 

Definice problému a cíle výzkumu X     

Plán výzkumu X     

Sestavení dotazníku X X    

Pilotáž   X   

Sběr údajů   X   

Zpracování údajů    X  

Analýza údajů    X  

Příprava zprávy    X X 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rozpočet  

Na realizaci marketingového výzkumu vznikly finanční výdaje. K osobnímu 

dotazování byl potřeba tisk dotazníků. Dále je v rozpočtu započítané cestovné do města 

Strážnice, kde proběhla exkurze ve výrobě a osobní schůzka s Ing. Liborem Hobžou, 

Tab. 4.1: Plánovaná struktura respondentů podle věku a pohlaví 

Věkové rozpětí Počet obyvatel v Ostravě Počet respondentů v % Počet respondentů 

15 – 20 let 18 961 8 12 

21 – 30 let 43 227 18 27 

31 – 40 let 46 622 19  28 

41 – 50 let 41 680  17 25 

51 – 60 let 41 146  17 25 

61 a více let 53 234 22 33 

Celkem 244 870 100 150 

Pohlaví Počet obyvatel v Ostravě Počet respondentů v % Počet respondentů 

ženy 127 332 52 78 

muži 117 538 48 72 

Celkem 244 870 100 150 
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od něhož se autorka dozvěděla mnoho cenných informací, potřebných k dalšímu zpracování 

této práce.  

Tab. 4.3: Náklady spojené s marketingovým výzkumem 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pilotáž  

Po sestavení dotazníků byla provedena pilotáž na začátku měsíce února 2015. 

Celkem bylo osloveno 5 respondentů z řad rodinných příslušníků, kteří se především 

soustředili na stylizaci, logičnost a srozumitelnost otázek. U jedné otázky chyběla další možná 

varianta odpovědi, jiné nesrovnalosti v dotazníku nebyly zjištěny, nebylo tedy zapotřebí měnit 

jeho obsah a strukturu. 

4.2 Realizační fáze výzkumu 

Sběr dat 

Sběr dat proběhl v období 9. - 27. 2. 2015. Průzkum byl prováděn dvěma způsoby. 

První forma dotazování byla elektronická. Dotazník byl šířen pomocí webového odkazu  

na sociálních sítích, který byl cílený na věkovou skupinu 15 – 30 let. Další forma dotazování 

byla osobní, kdy byl dotazník předložen lidem ve věkových kategoriích nad 30 let. 

Největší neochota odpovídajících byla u starších respondentů nad 60 let, od čehož se odvíjí 

i nižší návratnost v této věkové kategorii. Celkem bylo shromážděno 161 dotazníků, avšak 

některé musely být vyřazeny kvůli respondentům, kteří nekupují brambůrky. Celkem bylo 

vyhodnocováno 145 dotazníků. Bližší informace o počtech dotazníků a rozložení respondentů 

jsou uvedeny v kapitole 4.3. 

 

Zpracování dat  

Po ukončení dotazování byla data stažena z webového serveru vyplnto.cz a doplněna 

o data z osobního dotazování. K jednotlivým otázkám a odpovědím byly přiřazeny kódy, 

které byly zapsány do matice v MS Excel. Další zpracování probíhalo ve statistickém 

programu SPSS. Bylo provedeno třídění prvního a druhého stupně podle pohlaví, věku, 

čistého příjmu a vzdělání. Dále byly provedeny statistické testy (t-test a chi kvadrát). 

Jednovýběrový T-test se používá k porovnání průměrů s předem stanovenou hodnotou, která 

Položky Náklady v Kč 

Tisk dotazníků 750 

Cestovné  480 

Celkem 1 230 
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byla stanovena na číslo 3, jelikož v celém dotazníku byla použita pěti bodová škála. 

Test slouží k posouzení, zda se stanovená hodnota a průměr rovnají, případně určuje, jaké 

velké nerovnosti nastaly.   

Chi kvadrát test slouží k posouzení závislosti dvou kategorizovaných proměnných. 

Aby mohl být test proveden, musí vyjít dva předpoklady určující vhodnost použití testu. 

Prvním předpokladem je, že očekávaná četnost pro každou buňku by měla být větší než 1. 

Druhý předpoklad stanovuje, že více než 20 buněk by mělo mít očekávanou četnost větší 

než 5. Tento test byl proveden u více otázek, avšak ne všechny testy splňovaly dané 

předpoklady. Výsledky jsou popsány v další kapitole. 

4.3 Skutečná struktura respondentů  

Dotazník obsahoval celkem čtyři identifikační otázky, které byly umístěny na konci 

dotazníku. Otázky se zaměřovaly na pohlaví, věk, čistý příjem a vzdělání respondenta. 

Byly využity zejména k třídění druhého stupně.  

Celkem dotazník vyplnilo 161 respondentů, z nich ale 16 nenakupuje brambůrky, 

proto museli být z celkového vyhodnocování vyřazeni. Celkově tedy bylo zkoumáno 

145 respondentů. Plánovaný vzorek byl stanoven na 150 respondentů, můžeme tedy říci, 

že byl předpoklad splněn. Co se týče kvót, vznikly menší odchylky od plánovaného rozložení 

(viz Tab. 4.4). Největší odchylka byla u věkové kategorie nad 60 let (10 %). Bylo 

to způsobeno neochotou starších lidí odpovídat, ale také tím, že tito lidé nenakupují tak často 

brambůrky, jelikož je to jídlo oblíbené především u mladších spotřebitelů.  

Tab. 4.4: Porovnání plánovaného a skutečného vzorku respondentů 

Věkové rozpětí Plán Skutečnost  Odchylka  

(v %) 

15 – 20 let 8 8 0 

21 – 30 let 18 26 8 

31 – 40 let 19 17 -2 

41 – 50 let 17 21 4 

51 – 60 let 17 17 0 

61 a více let 22 12 -10 

Pohlaví - - - 

ženy 52 52 0 

muži 48 48 0 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výzkumu se účastnilo 48 % mužů a 52 % žen, což také vidíme v Tab. 4.4. 

V absolutním vyjádření dotazník vyplnilo 70 mužů a 75 žen.  
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Nejpočetnější skupina respondentů byla ve věku 21 – 30 let (26%) a dále pak ve věku 

41 – 50 let (21 %).  

Rozložení respondentů podle pohlaví a věku je uvedeno na Obr. 4.1. Nejvíce 

dotazovaných žen bylo ve věku 21 – 30 let (29 %), kdežto u mužů to byla věková kategorie 

41 – 50 let (24 %).  

Další identifikační otázka se týkala čistého příjmu respondentů. Z Obr. 4.2 vidíme, 

že nejvíce dotazovaných, tj. 45 % má čistý příjem v rozmezí 10 000 – 20 000 Kč.  Z grafu 

také vyplývá, že bezmála tři čtvrtiny respondentů (77 %) vydělávají do 20 000 Kč. Strážnické 

brambůrky patří do kategorie levných brambůrek, tudíž jsou dostupné i pro nižší a střední 

příjmové skupiny zákazníků. Z celkového počtu dotazovaných má 23 % příjem 

nad 20 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Rozložení respondentů podle věku a pohlaví  
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Poslední otázka měla blíže určit dosažené vzdělání respondenta.  

 Poslední identifikační otázka zjišťovala nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. 

Největší podíl tvořili lidé, kteří vystudovali střední školu s maturitou (37 %) a vysokou školu 

(37 %). Tyto dvě skupiny tvoří dohromady největší část dotazovaných (74 %), zbylou část 

tvoří lidé se základním vzděláním (11 %) a lidé s výučním listem (10 %).  

 

 

  

Obr. 4.3: Rozložení respondentů podle dosaženého vzdělání  

Obr. 4.2: Rozložení respondentů podle čistého příjmu 



42 

 

5 Analýza vnímání značky Strážnické brambůrky Hobža  

Výzkum vnímání značky Strážnických brambůrek proběhl pomocí dotazníkového 

šetření. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v následujících kapitolách. V návaznosti 

na stanovené cíle je zde analyzováno nákupní chování zákazníků, znalost a preference značek 

brambůrek a vnímání značky Strážnické brambůrky a jejich atributů.   

5.1 Nákupní chování zákazníků na trhu slaných snacků  

V úvodu dotazníku byla respondentům položena filtrační otázka, zda brambůrky 

nakupují. Pokud byla odpověď záporná, byli přesměrování na konec dotazníku. Z celkově 

dotazovaných 161 osob bylo tímto vyřazeno 16 dotazníků, které byly pro další analýzu 

nevhodné. U zbývajících 145 dotazovaných byla dále zkoumána četnost nákupu, preference 

velikosti balení a další ukazatele ovlivňující výběr brambůrek. Pro vytvoření profilu 

respondenta je potřeba zjistit jeho nákupní a spotřební zvyklosti.   

 

Frekvence nákupu brambůrek  

Četnosti nákupu brambůrek respondenty jsou znázorněny na Obr. 5.1. 

Nejčastěji uvedenou odpovědí dotazovaných bylo, že brambůrky nakupují alespoň 

1x měsíčně (40 %). Odpověď „méně často“ zvolilo 34 % respondentů. Pouze 5% podíl 

ze všech respondentů si kupuje brambůrky 1 – 2x za týden. Rozložení podle pohlaví a věku je 

znázorněno v příloze č. 5, Tab. 1. Poměr mužů a žen a jejich četnost nákupu během měsíce 

je s menšími odchylkami srovnatelná. Lze však konstatovat, že muži přece jenom kupují 

ve srovnání se ženami brambůrky častěji. Pomocí testu Chi-Square Tests bylo zjištěno, 

Obr. 5.1: Frekvence nákupu brambůrek  
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že neexistuje závislost mezi frekvencí nákupu a pohlavím. Hodnota Asymp. Sig. vyšla 67,5 

%, což je větší než stanovená hladina významnosti 5 %. Proto mezi proměnnými neexistuje 

závislost (viz příloha č. 5, Tab. 2). 

Nejčastěji brambůrky nakupují respondenti ve věku 41 – 50 let a dále pak v kategorii 

21 – 30 let. Alespoň 70 % respondentů v těchto kategoriích si jednou či víckrát za měsíc 

brambůrky zakoupí. 

 

Preference velikosti balení  

Nejvíce žádaným balením je střední velikost o hmotnosti 70-77 g (44 % respondentů). 

Jako druhé v pořadí je preferováno velké balení 150 g (35 %). Výsledky jsou znázorněny 

na Obr. 5.2. U této otázky však mohlo být pro respondenta obtížné uvědomit si, jaký je rozdíl 

mezi malým a středním balením a to z důvodu velmi malé odlišnosti gramáže. Tyto dvě 

varianty odpovědí by se tedy daly sloučit do jedné, kdy obě varianty by čítaly 61 %. 

Maxi balení nakupují respondenti pouze minimálně (4 %). 

Co se týče preference velikosti balení ve vztahu k pohlaví, muži i ženy preferují 

nejvíce střední balení (okolo 43 %) a dále pak větší balení (35 %). Maxi balení nakupují 

více muži než ženy. Hodnota Asymp. Sig. v testu Chi-Square vyšla 43,5 %, což je větší 

než stanovená hladina významnosti 5 %. Z toho důvodu můžeme konstatovat, že neexistuje 

závislost mezi preferencí velikosti balení a pohlavím (viz příloha č. 5, Tab. 3 a Tab. 4).  

Zajímavým zjištěním je preference velikosti balení vzhledem k čistému přijmu. 

Maxi balení nejvíce nakupují respondenti s čistým příjmem nad 30 000 Kč (17 %) a dále 

je následuje kategorie s příjmem v rozmezí 20 001 – 30 000 Kč (15 %). Tyto výsledky 

ukazují, že čím vyšší příjmy, tím jsou tito respondenti ochotnější více investovat 

Obr. 5.2: Preference velikosti balení  
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do brambůrek většího balení. Ceny těchto balení se pohybují řádově okolo 50 Kč a pro lidi 

s nižšími příjmy je to vyšší investice. Výsledky třídění druhého stupně jsou znázorněny 

v příloze č. 5, Tab. 3. 

Dále byl zkoumán vztah mezi velikosti balení a frekvenci nákupu. Z grafu (Obr. 5.3) 

lze vyčíst, že respondenti, kteří nakupují brambůrky alespoň 1-2x za týden, preferují střední 

velikost balení (87,5 %). Naopak ti, kteří nakupují brambůrky alespoň jednou či víckrát 

za měsíc, preferují větší balení (v průměru 36 % respondentů). Zde lze vidět, že spotřebitelé 

nakoupí větší množství balení, a proto nechodí tak často brambůrky nakupovat.  

 

Faktory ovlivňující nákup brambůrek  

Důležité informace přinesla čtvrtá otázka. Ta objasnila faktory, které nejvíce ovlivňují 

zákazníka při nákupu brambůrek. Výsledky jsou shrnuty a zobrazeny graficky v Obr. 5.4. 

Respondenti mohli označit pouze tři možnosti, které jsou pro ně při výběru prvořadé. 

Nejdůležitější pro zákazníky je příchuť. Tuto odpověď zaznačilo celkem 68,3 % respondentů. 

Druhým významným faktorem je cena (49,7 %) a v těsném závěsu ji následují předešlé 

zkušenosti s výrobkem (46,9 %). Rovněž je kladen důraz na značku a výrobce, kdy tuto 

možnost volilo celkem 29 % respondentů, a doporučení (15,2 %). Ostatní faktory mají 

zanedbatelný procentuelní podíl. Zajímavý výsledek je například u reklamy, kde tento faktor 

ovlivňuje pouze dvě procenta respondentů.  Lze z toho usuzovat, že si respondenti samotný 

vliv reklamy neuvědomují nebo ho vůbec nechtějí přiznat či připustit.  

Obr. 5.3: Frekvence nákupu brambůrek vzhledem k velkosti balení  
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Příloha č. 5 (Tab. 5) obsahuje třídění druhého stupně dle čistého příjmu a pohlaví. 

Muže nejvíce ovlivňuje příchuť (65,7 %) a předešlé zkušenosti (51,4%). U žen je to rovněž 

shodně příchuť  (70,7 %), ale jako druhý faktor v pořadí řadí cenu (58,7 %). Cena je pro muže 

až na třetí pozici se 40 %. U žen se na tuto pozici dostala zkušenost (42,7 %). Zde je patrné, 

že ženy více hledí na ekonomickou stránku při nákupu. Je to patrné i v rozložení respondentů 

dle jejich čistého příjmu. Cena nejvíce ovlivňuje respondenty s příjmem do 10 000 Kč 

(70,2 %), což se dá předpokládat, jelikož tito zákazníci disponují menším finančním obnosem 

a nakupují s rozvahou. Vzhledem k věku (viz Příloha č. 5, Tab. 6) nejvíce ovlivňuje cena 

respondenty 15 - 20 let (75 %) a 21 - 30 let (70,3 %). Je to dáno rovněž v závislosti na jejich 

příjmech. Zajímavým zjištěním bylo, že respondenti kladou důraz i na předešlé zkušenosti, 

v kategorii 31 - 40 let to byl nejdůležitější faktor s podílem 70,8 %, rovněž v kategorii 15-20 

let dosáhl tento faktor 66,7 %.  

5.2 Znalost a preference značek brambůrek  

Na trhu slaných snacků je velké množství značek, které nabízejí brambůrky. 

Pro spotřebitele může být problém značky rozeznat a zapamatovat si je. Důležité je zjistit, 

jakou pozici v mysli spotřebitelů zaujímá která značka. Povědomí o značce je klíčové 

pro rozhodování spotřebitele. V dotazníku byly použity otázky na spontánní a podpořenou 

znalost značek.      

 

 

 

Obr. 5.4: Faktory ovlivňují nákup brambůrek  
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Spontánní znalost 

Respondenti měli vyjmenovat značky brambůrek, které se jim zrovna vybaví. Na tuto 

otázku odpovědělo 79,3 % respondentů a zbylých 20,7 % dotazovaných si žádnou značku 

nevybavilo (viz Příloha 5, Tab. 7). Respondenti vyjmenovali celkem 9 základních značek. 

Ve variantě „ostatní“ jsou zahrnuté další čtyři značky, které se ve výzkumu objevily pouze 

jednou. Do této skupiny spadá značka Walkers, Luhačovické brambůrky, Kaufland Chips 

a pravé hospodské brambůrky.  

Nejčastější odpovědí byly brambůrky značka Bohemia Chips (79,1 %), dále pak 

Strážnické brambůrky (65,2 %), 40,9 % respondentů uvedlo značku Lay´s nebo také chipsy 

Pringles (13,9 %). Grafické zpracování je znázorněno v Obr. 5.5. Klíčové je zjištění, 

že značku Strážnických brambůrek si vybaví více jak jedna polovina respondentů (65,2%).  

U této otázky dále bylo zjištěno top of mind, tedy kterou značku si respondenti 

vybavili jako první. Nejčastější odpovědí byly tři značky, které uvedlo dohromady 70,4 % 

respondentů. Byly to značky: Bohemia chips (42,6 %), Strážnické brambůrky (19,1 %) 

a Lay´s (8,7 %). Výsledky jsou v příloze č. 5, Tab. 8.  

 

Podpořená znalost  

Otázka zaměřená na podpořenou znalost obsahovala celkem 10 značek brambůrek. 

Tato otázka byla polootevřená, tudíž mohl respondent doplnit i svou odpověď. Ve čtyřech 

Obr. 5.5: Spontánní znalost značek brambůrek  
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případech se vyskytla značka Chio (2,8 %), která se ale více zaměřuje na výrobu křupek 

a slaných krekrů.  

První čtyři místa obsadily stejné značky, jako tomu bylo u spontánní znalosti. 

Celkové výsledky podpořené znalosti jsou znázorněny v příloze č. 5, Obr. 3. Nejlepší pozici 

obsadila značka Bohemia Chips, kdy tuto značku označilo celkem 93,8 % respondentů. 

V závěsu je značka Strážnických brambůrek (87,6 %), značka Lay´s (75,9 %) a značka 

Pringles (46,9 %).  

Obecně můžeme říci, že ženy mají lepší povědomí o značkách brambůrek, jelikož 

všechny značky umístěné  na prvních sedmi příčkách znaly ženy více než muži. Výsledky 

jsou znázorněny v Obr. 5.6.  Největší rozdíl mezi pohlavím vznikl u značek Pringles (25,2 %) 

a  Lay´s (22,4 %).  

Srovnání spontánní a podpořené znalosti  

Pokud porovnáme procenta spontánní a podpořené znalosti respondentů, 

u Staročeských brambůrek byl zjištěn největší rozdíl (40,8 %), stejně tak jako u značky 

Pringles (40,6 %). Značný 35% rozdíl vznikl i u značky Lay´s (viz Příloha č. 5, Tab. 9).  

 

 

Obr. 5.6: Podpořená znalost značek brambůrek podle pohlaví  
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Nejčastěji nakupované značky brambůrek  

Další otázka se týkala nejčastěji nakupované značky brambůrek respondentem. Zde by 

se dala předpokládat největší frekvence nákupu u značek, které mají u respondentů největší 

znalost. Pořadí značek vyšlo stejně do třetí pozice. Do skupiny ostatní jsou zařazené další 

odpovědi respondentů, kdy se nejčastěji objevovala značka Pombar, což ale nejsou typické 

chipsy, ale pouze krekry. 

Značka Strážnických brambůrek se umístila jako druhá nejčastější nakupovaná značka 

brambůrek. Nakupuje ji přes polovinu respondentů (61,4 %), což je pro společnost velmi 

pozitivní.  

Zajímavé je pozorovat značku Pringles, kdy v podpořené znalosti ji označila více 

než polovina respondentů (54,5 %), avšak tuto značku nakupuje pouze 8,3 % respondentů. 

Pozoruhodným zjištěním je, že i když se značka řadí do cenově vyšší kategorie a dalo by se 

předpokládat, že ji budou nakupovat lidé s vyššími příjmy, z výzkumu vyplynulo, že tuto 

značku nakupují nejvíce respondenti s příjmem do 10 000 Kč (78,7 %) a je nejoblíbenější pro 

věkové skupiny 15-20  let (95,4 %) a 21-30 let (83,8 %). Značka Pringles je totiž cílena 

především na mladší klientelu. Data nalezneme v příloze č. 5, v Tab. 10. 

5.3 Znalost a nákup Strážnických brambůrek 

Tato část práce se zabývá znalosti a nákupem brambůrek značky Strážnické 

brambůrky. Je zde popsaná frekvence nákupu v porovnání s konkurencí, četnost nákupu, 

preference výrobkových řad a příchutí.   

 

 

Obr. 5.7: Nejčastěji nakupované značky brambůrek  
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Znalost značky Strážnické brambůrky  

U otázky, kterou se zjišťovala podpořená znalost i konkurenčních značek brambůrek, 

Strážnické brambůrky označilo 87,6 % respondentů (viz příloha č. 5, Obr. 1). Posléze byla 

položena otázka pouze na znalost samostatné značky Strážnické brambůrky, a zde už byla 

znalost o 4 % vyšší (91,7 %, tj. 133 respondentů). Rozdíl způsobili 3 respondenti, kteří byli 

pravděpodobně přehlceni výčtem značek brambůrek a Strážnické brambůrky v první otázce 

neoznačili. Co se spontánní znalosti týče, Strážnické brambůrky si celkem vybavilo 65,2 % 

respondentů (viz Obr. 5.5) a jako top of mind ji napsalo celkem 19,1 % dotazovaných 

(viz příloha č. 5, Tab. 9). 

Otázka týkající se znalosti byla také filtrační, tudíž na následující otázky, zaměřené 

na nákup značky, odpovídali pouze respondenti, kteří danou značku znají, celkem to bylo 

82,7 % (tj. 110 respondentů). V příloze č. 5 nalezneme zmíněná data v Tab. 11 a Tab. 12. 

Zbylých 35 respondentů, kteří značku neznají, bylo přesměrováno na další otázky 

v dotazníku.  

 

Nákup Strážnických brambůrek  

Značku Strážnické brambůrky nakupuje 82,7 % respondentů (z těch, kteří značku 

znají), což je pozitivní zjištění. V Obr. 5.8 je přehled nákupu dle pohlaví a věku. Je zde vidět, 

že muži nakupují Strážnické brambůrky o 7,9 % více než ženy a jejich celkový podíl nákupu 

je 85,7 %. Nejčastěji Strážnické brambůrky nakupují respondenti ve věku 41-50 let (96,7 %) 

a dále věková kategorie 51-60 let (84,2 %). Zde vidíme, že tuto značku preferují především 

starší zákazníci, díky dlouholeté tradici, kterou si značka drží na trhu.  

Obr. 5.8: Nákup značky Strážnické brambůrky dle věku a pohlaví  
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V příloze č. 5 Tab. 13 je znázorněný přehled nákupu dle čistého příjmu. Čím větší 

příjem respondenti mají, tím více brambůrky této značky nakupují. Nelze ale s jistotou říci, 

že Strážnické brambůrky jsou určené pro vyšší příjmové skupiny, ba právě díky své ceně 

oslovují širokou příjmovou skupinu.    

 

Frekvence a objem nákupu Strážnických brambůrek  

Další otázka se týkala srovnání četnosti nákupu Strážnických brambůrek 

a konkurenčních značek. Výsledky jsou poměrně vyrovnané (viz Obr. 5.9). Strážnické 

brambůrky nakupují respondenti o 8% více než konkurenční značky. V porovnání s pohlavím 

nakupují muži (42,6 %) častěji Strážnické brambůrky než ženy (30,4 %). Tabulka s výsledky 

je v příloze č. 5, Tab. 14. Hodnota Asymp. Sig. v testu Chi-Square vyšla 11,9 %, což je větší 

než stanovená hladina významnosti 5 %. Z toho důvodu můžeme konstatovat, že neexistuje 

závislost mezi frekvenci nákupu a pohlavím (viz příloha č. 5, Tab. 15).   

 Množství balení Strážnických brambůrek koupené v průměru za měsíc ukazuje graf 

v příloze č. 5, Obr. 4. Jedno balení za měsíc si koupí celkem 34 % dotazovaných,  2-3 balení 

27 %, 4-5 balení 9 %. Jedna třetina respondentů Strážnické brambůrky kupuje velmi zřídka 

(29 %), 58 % z nich jsou respondenti, kteří nakupují více konkurenční značky. 

Zajímavé zjištění je, že 22,5 % těch, co častěji nakupují Strážnické brambůrky 

než konkurenční značky, kupují 4-5 balení za měsíc (viz příloha č. 5, Tab. 16).  

 

Preferované varianty Strážnických brambůrek  

Cílem otázky bylo zjistit, jaké příchutě Strážnických brambůrek respondenti kupují 

a které z nich mají nejraději. Na Obr. 5.10 vidíme grafické znázornění nakupovaných variant. 

Obr. 5.9: Frekvence nákupu vzhledem ke konkurenci  
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Z 96,3 % převládá solená varianta a dále je nakupována s 46,7%  zastoupením příchuť 

česneková. Ostatní varianty příchutí už nejsou nakupovány tak často.  

Respondenti měli vybrat pouze jednu příchuť, která je jejich nejoblíbenější. Tou se 

stala solená verze a volilo ji celkem 75 % respondentů. Tuto příchuť volily více ženy (79,3 %) 

než muži (70,4 %). Muži spíše upřednostňují česnekovou příchuť (25,9 %) oproti 

ženám (15,5 %).  

Respondenti ve věku 15-30 let mají nejoblíbenější slanou (57,1 %), a česnekovou 

příchuť (38,8 %). Čím jsou respondenti starší, tím se zvyšuje obliba solené varianty. Můžeme 

říci, že starší spotřebitelé mají rádi osvědčenou klasiku a nové příchutě tolik nevyhledávají 

a nezkoušejí (viz příloha č. 5, Tab. 17). 

Znalost značky Moravské brambůrky  

V dotazníku byla položena otázka, zda respondenti vědí, že firma Petr Hobža vyrábí 

také produkty pod značku Moravské brambůrky k dobrému pití. Pouze 12,6 % respondentů 

o této skutečnosti vědělo, a to s převahou mužů (20,6 %, viz příloha č. 5. Tab. 18). Společnost 

by měla zapracovat na marketingové kampani směrem i k tomuto výrobku, aby zvýšila 

povědomí zákazníků o tomto produktu.   

5.4 Vnímání značky Strážnické brambůrky a jejích atributů 

Vnímání značky spotřebitelem je velmi důležité k zjištění, jakou pozici v jeho mysli 

značka zastává a jaké asociace v něm vyvolává. Tato podkapitola se věnuje hodnocení značky 

a jejích atributů, jako jsou jméno značky, logo, slogan a obal.  

 

Obr. 5.10: Nakupované varianty Strážnických brambůrek  
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Volné asociace se značkou Strážnické brambůrky 

Respondentům byla položena otázka, co se jim vybaví ve spojitosti se značkou 

Strážnické brambůrky. Na tuto otázku odpovědělo celkem 133 dotazovaných, kteří značku 

Strážnických brambůrek znají. Nějakou asociaci si vybavit dokázalo 74 % respondentů 

(v absolutním vyjádření celkem 99 respondentů). Zbylým 26 % respondentům se žádná 

asociace s touto značkou nevybavila.  

Celkem se ve výzkumu objevilo 15 asociací. Nejčetněji uvedené odpovědi jsou 

znázorněny v Obr. 5.11. Ve většině případů byly na značku pozitivní reakce. 

Nejčastěji byla uvedena chuť a chutné brambůrky (20,9 %) a dále pak obal, který měl 

pozitivní reakce na jeho průhlednou vizáž a žlutou barvu (14,3 %). Obal je pro tuto značku 

velmi specifický. Zákazník tak může vidět co je obsahem, jaké množství a v jaké kvalitě se 

tento obsah nachází. Firma tímto krokem udělala velmi dobrý tah v době, kdy jiné 

konkurenční značky nabízejí nafouklé balení s malým obsahem uvnitř.   

Stejný (12,1 %) podíl měly asociace „hospoda a pivo“ a výraz „klasické brambůrky“. 

Zde vidíme asociaci spojenou s trávením volného času v restauračních a pivních zařízení. 

K pivu jsou tyto brambůrky velmi oblíbené, proto je tato zařízení často nabízejí.  

Negativní asociací byla mastnota či mastné brambůrky (8,8 %). Opak je však pravdou. 

Brambůrky sice na oko působí mastněji, ale je to způsobené především díky jinému procesu 

výroby, na který má firma Hobža svoje know-how. Brambůrky obsahují méně tuku, 

než je tomu u konkurenčních značek. Pohled respondentů na mastnotu vyzněl jako negativum, 

avšak někteří měli na něho i pozitivní ohlas jako např. „jsou mastné, ale přesto dobré“.  

Obr. 5.11: Volné asociace vyvolané značkou Strážnické brambůrky  
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Za zmínku stojí také asociace reklamy a sloganu (6,6 %). Někteří respondenti 

si vybavili část sloganu „Nejsme chipsy, jsme brambůrky.“, a také to, že je televizní spot 

vysílaný před pořadem Prostřeno. Tento aspekt je po marketingové stránce velmi pozitivní. 

V grafu jsou dále vyobrazeny další kategorie asociací, které se pohybovaly 

v rozmezí 3-4 % (např. solené, slané, česneková příchuť, vzpomínka na mládí, 

levné brambůrky či samotné město Strážnice). Pod kategorií „jiné“ byly zahrnuté odpovědi, 

které se vyskytovaly pouze jednou, např. domácí receptura, malé balení či tvar brambůrek.  

 

Hodnocení jména značky  

Respondenti hodnotili 5 atributů jména značky, a to zda je originální, vyslovitelné, 

důvěryhodné, zapamatovatelné a vhodné pro brambůrky. Tyto faktory hodnotili respondenti 

na škále 1-5, kdy se 1 přikláněla k pozitivnímu tvrzení a 5 k negativnímu. Průměrné hodnoty 

jsou vyobrazeny v sémantickém diferenciálu, viz Obr. 5.12. 

Podle statistického testu One-Sample Test byly všechny průměry vzhledem ke střední 

hodnotě 3 podprůměrné (viz příloha č. 5, Tab. 19). Obecně jméno značky hodnotili tedy 

respondenti kladně. Nejlepší průměrnou známku (2,05) dostalo tvrzení „důvěryhodné“. 

Respondenti si myslí, že jméno značky je dobře zapamatovatelné, vhodné pro brambůrky 

a je také originální. U všech těchto tří tvrzení jsou průměrné hodnoty na stejné úrovni 

a pohybují se okolo 2,25. Nejhorší hodnocení (2,62) dostal atribut vyslovitelnosti. 

Název „Strážnické brambůrky“ je opravdu poněkud dlouhý a může dělat některým 

zákazníkům potíže ho vyslovit.  

Podle třídění druhého stupně dle pohlaví, muži jméno značky hodnotili mnohem 

kritičtěji než ženy. Grafické znázornění s průměry hodnot dle pohlaví je v příloze č. 5, Obr. 5.  

 

Obr. 5.12: Hodnocení jména značky – průměrné známky  
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Hodnocení loga  

Další otázky byly zaměřeny na hodnocení loga značky. Nejdříve byla respondentovi 

položena otázka, zda si logo značky vůbec vybaví, případně jaké asociace s ním má spojené. 

Logo si vybaví zhruba jedna třetina respondentů (30,8 %, viz příloha č. 5, Tab. 20). 

Tento výsledek musíme brát pouze orientačně. I přesto, že respondenti uvedli, že ví, jak logo 

vypadá, ne všichni ho dokázali nakonec popsat správně. Přibližný popis dokázala uvést pouze 

jedna třetina těchto respondentů. Mnoho dotazovaných reagovalo spíše na obal než 

na samotné logo, jako je např. průhledný obal, červené květy, retro motiv či modrá barva, 

která se ale neobjevuje přímo v logu, ale na obalu se slanou příchutí, kterou doplňuje název 

„jemně solené“ spolu se solničkou. Avšak když už respondenti odpovídali na otázku k logu, 

v odpovědích se vyskytovaly tyto reakce: červeno-žlutá barva, stuha, název Hobža či ptáček.  

Co se týče věkového rozložení respondentů, nejčastěji si logo vybavili respondenti 

ve věku 41-50 let (44,4%), naopak ti, co si ho nevybavili vůbec, byli velmi mladí respondenti 

(15-21 let) s 75% podílem nebo starší ve věku 61 let a více (76,2 %). Tabulka s výsledky 

dle věku je umístěna v příloze č. 5, Tab. 21.  

Další otázka byla orientována na hodnocení atributů loga. Každému respondentovi 

bylo logo ukázáno. Následně bylo provedeno hodnocení jednotlivých části loga a celkový 

vzhled. Respondenti hodnotili na škále 1-5, kdy 1 = „líbí“ a 5 = „nelíbí“.  

Hodnocení loga zahrnovalo posuzování tvaru, barvy, písma, symbolu nad názvem 

a nakonec celkového vzhledu. Z konečných výsledků byly vypočítány průměry, které jsou 

znázorněny na Obr. 5.13.  

Podle statistického testu One-Sample Test byly všechny průměry vzhledem ke střední 

hodnotě 3 podprůměrné (viz příloha č. 5, Tab. 22). 

Obr. 5.13: Hodnocení atributů loga – průměrné známky  
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 Celkově byly tedy atributy loga hodnoceny kladně. Příliš velké odchylky nevznikly, 

průměry se pohybují v rozmezí 2-2,5. Nejlépe oznámkovaným atributem bylo písmo, které 

dostalo průměrnou známku 2,14. Na skoro stejné úrovni byly hodnoceny atributy tvar a barva, 

průměry se pohybovaly okolo 2,2. Nejméně se respondentům líbil symbol nad názvem 

(v průměru 2,46). Symbol barevné slepičky má firma v logu od prvopočátku podnikání 

a v samotném logu nejde příliš dobře vidět, jelikož je slepička poměrně malá. Firma by se tak 

měla zamyslet nad nějakou úpravou, případně inovací symbolu.  

V příloze č. 5, Obr. 6. je pro lepší přehlednost znázorněné v grafu relativní vyjádření 

ohodnocení. Pozitivní zjištění je, žádný respondent nehodnotil atributy číslem 5, tedy 

že se jim logo vůbec nelíbí.    

Třídění druhého stupně dle pohlaví ukázalo, že atributy loga hodnotí muži i ženy 

velmi podobně, vznikly pouze malé odchylky (viz příloha č. 5, Obr. 7). 

 

Hodnocení sloganu  

Výzkum měl také odhalit názor respondentů na slogan „Nejsme chipsy, 

jsme brambůrky.“ Hodnotili ho na základě šesti faktorů na škále 1-5, kdy 1=zcela souhlasím 

a 5=zcela nesouhlasím.  

Statistický test One-Sample Test ukazuje, že všechny průměrné hodnoty byly 

podprůměrné vzhledem ke střední hodnotě 3 (viz příloha č. 5, Tab. 23). Slogan dostal tedy 

velmi kladné hodnocení, průměry všech tvrzení se pohybují okolo 2,2. Respondenti se 

domnívají, že je slogan dobře zapamatovatelný, toto tvrzení mělo nejlepší hodnocení ze všech 

(1,93). Dále posuzovali zajímavost, výstižnost, formulovanost, originalitu a vtipnost sloganu. 

Všechny vlastnosti mají velmi srovnatelné hodnoty (viz Obr. 5.14). 

Obr. 5.14: Hodnocení sloganu – celkové průměrné hodnoty  
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Na sémantickém diferenciálu (viz příloha č. 5, Obr. 8) vidíme srovnání výsledků 

dle věkových kategorií. Vznikly zde poměrně velké rozdíly, respondenti ve věku 15-20 let 

hodnotili slogan velmi kladně s průměrnou hodnotou všech vlastností 1,75. Naopak 

respondenti ve věkové kategorii 41-50 let známkovali přísněji. Jejich průměrná hodnota se 

pohybuje na 2,68. Rozdíl mezi těmito dvěma věkovými skupinami je skoro celá jedna známka 

(tj. 0,93).  

Hodnocení sloganu v relativním vyjádření je uvedeno v příloze č. 5, Obr. 9. Je zřejmé, 

že byla použitá celá hodnotící škála od 1 do 5. Nejhorší známkou hodnotili respondenti faktor 

vtipnost (9 %). Třídění druhého stupně ukázalo, že slogan se v průměru více líbil ženám než 

mužům, a to ve vlastnostech zajímavost, zapamatovatelnost a originalita. (viz příloha č. 5, 

Tab. 24).  

 

Hodnocení obalu  

Respondentům byla položena otázka, týkající se jejich názoru na obal Strážnických 

brambůrek. Výsledky jsou zobrazeny v grafu níže (Obr. 5.15). 

V předchozí otázce, zda si dovedou vybavit logo, bylo hodně reakcí právě na obal. 

Samotné logo si moc dobře nevybavili, avšak obal je pro ně výraznějším elementem. Dokázali 

si vybavit průhlednost i barvu obalu. Fakt, že vidí, co je obsahem balení, je pro respondenty 

velmi pozitivní. Celá jedna polovina respondentů proto hodnotila vzhled obalu velmi kladně 

(48 %). Zhruba polovinou odpovědí (46 %) byla bez názoru a 6 % dotazovaným se obal 

nelíbí.  

U této otázky mohli napsat své slovní hodnocení s uvedením důvodu, proč se jim obal 

líbí či nelibí. Kladné odezvy se týkaly viditelného obsahu, barevného, lidového a veselého 

Obr. 5.15: Hodnocení průhledného obalu Strážnických brambůrek  
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provedení, které zákazníky osloví v obchodě. Na druhou stranu z výzkumu vyplynulo, 

že se nový obal nejvíce respondentům nelíbí ve věku 61 a více let (26,7 %) a to především 

kvůli desingového provedení (viz příloha č. 5, Obr. 10). 

 

Celkové vnímání značky Strážnických brambůrek  

Významnou úlohu hraje otázka zaměřující se na celkové vnímání značky. Otázka se 

skládala z celkem 8 nadefinovaných faktorů, které hodnotili respondenti na škále 1-5. 

Z průměrných hodnot vznikl sémantický diferenciál, který je zobrazený v Obr. 5.16.  

Zde se hodnoty poměrně liší a mají výraznější odchylky, které můžeme vidět 

i na grafu Error Bar (viz příloha č. 5, Obr. 11). Většina průměrných hodnot atributů jsou 

podprůměrné vzhledem ke střední hodnotě 3, pouze atribut týkající se vnímané luxusnosti 

značky se rovná průměrné hodnotě 3 a atributy modernosti a podobnosti vůči ostatním 

značkám byly hodnoceny nadprůměrně (viz příloha č. 5, Tab. 25).  

Nejlépe dopadl faktor známosti značky s celkovým průměrem (1,9).  Toto zjištění je 

pro firmu bezesporu velmi pozitivní, protože pokud značku spotřebitelé budou znát, 

mají velmi dobrý základ pro budování značky.  

S tímto souvisí také další faktory, které se umístily jako další v pořadí. Jsou to faktory 

vnímané kvality a úspěšnosti značky, které získaly v průměru známky 2,2 a 2,3. Dále 

respondenti vnímají značku jako spíše levnou (2,4). 

Pozitivně rovněž dopadl faktor týkající se síly značky. Respondenti ohodnotili značku 

jakou spíše silnou s průměrnou hodnotu 2,5.  

Obr. 5.16: Celkové vnímání značky Strážnické brambůrky – průměrné známky 
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Průměr 3 překročily celkem tři faktory. Značka je vnímaná jako obyčejná, tradiční 

a jiná než ostatní značky. Tyto faktory se však nedají v případě značky Strážnických 

brambůrek považovat za negativní. Značku se firma snaží prezentovat právě jako tradiční, 

jelikož má dlouholetou tradici na trhu. Pozitivní je pro značku také odlišnost od jiných 

značek, na této výhodě může firma budovat svou konkurenční výhodu. Respondenti vnímají 

značku také jako obyčejnou a ne luxusní, což také odpovídá tomu, jak se firma představuje. 

Nejenom svou cenou cílí na širší vrstvy spotřebitelů, tudíž se ani jako luxusní nemůže příliš 

prezentovat.  

Značku celkově vnímají pozitivněji ženy než muži. Největší odchylky jsou 

ve známosti (1,70), kvalitě (1,94) a úspěšnosti značky (2,09). Ženy značku hodnotí také jako 

více tradiční (3,63). Sémantický diferenciál dle pohlaví vidíme níže na Obr. 5.17.  

Třídění druhého stupně dle věku více méně koresponduje se základní křivkou 

s celkovými průměry u jednotlivých faktorů. Je vyobrazená jako černá linie v grafu v příloze 

č. 5, Obr. 12. Největší odchýlení můžeme zaznamenat pouze u věkové kategorie 31-40 let 

u faktoru luxusní značka s hodnocením 2,57. 

Rozmanitější odpovědi při hodnocení vnímání značky vznikly u skupin dle příjmu. 

Zde se vnímání skupiny s čistým příjmem nad 30 000 Kč poměrně liší od ostatních kategorií.  

Vyšší známky než mají v průměru ostatní skupiny dle příjmu, byly zaznamenány u čtyř 

faktorů: tradiční (4,0), obyčejná (3,75) úspěšná (3) a drahá známkou (3). Grafické znázornění 

výsledků dle příjmu je v příloze č. 5, Obr. 13.  

        Obr. 5.17: Celkové vnímání značky Strážnických brambůrek dle pohlaví – průměrné 

známky 
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Dále bylo vyhodnoceno vnímání značky dle dosaženého vzdělání (viz příloha č. 5, 

Obr. 14). Největší odchylka vznikla při hodnocení značky, zda je moderní nebo tradiční. 

K moderní značce se přiklání respondenti s výučním listem (v průměru 2,77), na druhou 

stranu k tradiční značce tíhnou dotazovaní se základním vzděláním (4,13). Rozestup mezi 

těmito dvěmi hodnotami je přes jednu známku (1,36).  

Přehled průměrných hodnot vnímání značky dle pohlaví, věku, vzdělání a příjmových 

skupin je uveden v příloze č. 5, Tab. 26. 
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6 Návrhy a doporučení  

Tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení, které navazují na dotazníkové šetření. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak zákazníci vnímají značku Strážnických brambůrek Hobža. 

Doporučení se vztahují na udržení povědomí a zvýšení nákupu značky Strážnických 

brambůrek. Kapitola obsahuje také návrh marketingového komunikačního mixu.   

6.1 Cílová skupina a cíle marketingové komunikace značky  

K tomu, aby firma efektivně fungovala a vytvořila správný marketingový mix, 

je zapotřebí pochopit a analyzovat nákupní chování zákazníků. Brambůrky řadíme do zboží 

impulsivní koupě, čemuž také odpovídá frekvence nákupu, s nejčastější odpovědí nákup 

alespoň 1x za měsíc (40 %).  

Samotnou značku Strážnických brambůrek zná celkem 92 % respondentů, což ovšem 

nezaručuje fakt, že i danou značku kupují. Strážnické brambůrky z těch, kteří je znají, 

nakupuje celkem 83 % respondentů a o 9 % více je nakupují muži než ženy. Dle věkového 

rozložení respondentů, Strážnické brambůrky nakupují všechny věkové skupiny. Z výzkumu 

však vyplývá, že nejvíce je to ve věkové kategorii 41 - 60 let (viz Obr. 5.7). Tyto brambůrky 

působí na trhu skoro třetí desetiletí, takže díky dlouholeté tradici je preferují a znají především 

starší zákazníci.  

Firma Petr Hobža by měla své marketingové aktivity zaměřovat nejen na stávající 

klientelu, ale snažit se oslovit i nové zákazníky. 

Firma stojí před klíčovým rozhodnutím, jakou formu komunikace zaměřit 

na své zákazníky. Jak už bylo řečeno, brambůrky jsou produkt, který oslovuje širokou škálu 

zákazníků. Od sebe je můžeme odlišit hlavně z pohledu věku. Ne všechny marketingové 

aktivity totiž působí a zacílí stejné zákazníky. Na mladší spotřebitele má lepší vliv jiná 

komunikace, než na ty starší. Například zákazníky v mladším až středním věku osloví spíše 

komunikace působící na internetu, kdežto na starší spotřebitele má lepší účinek podpora 

prodeje či reklamy v televizi. Firma Petr Hobža by proto svou komunikaci měla rozdělit 

na dvě části, a to jak pro zákazníky ve věku okolo 15-30 let, tak pro lidi starší 30 let. 

Co se týče pohlaví, zde nevznikají velké odlišnosti ve spotřebě brambůrek. Zhruba 

stejně je mají rádi jak ženy, tak i muži zhruba stejně. Komunikace by proto měla cílit na ženy 

i muže rovnou měrou.   

Pro svou cenu jsou brambůrky dostupné i zákazníkům z nižšími příjmy, a tudíž značka 

oslovuje široké spektrum spotřebitelů.    
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Komunikační mix by měl mít za cíl udržovat znalost značky Strážnických brambůrek, 

jelikož z výzkumu vyplynulo, že povědomí o značce je u respondentů poměrně vysoké. 

Značku Strážnické brambůrky nakupuje okolo 36 % respondentů oproti konkurenčním 

značkám. Firma by se tedy měla zaměřit na zvyšování frekvence nákupu Strážnických 

brambůrek. 

6.2 Návrhy na udržování povědomí a zvýšení nákupu značky Strážnické 

brambůrky  

Podle spontánní znalosti dopadla značka Strážnických brambůrek poměrně dobře. 

Celkem si ji bez jakékoli nápovědy vybavilo 65,2 % respondentů. U podpořené znalosti to 

bylo 92 %, což je pro značku velmi příznivé. Společnosti by měla vysokou znalost nadále 

udržovat a posilovat u stálých i případně budoucích zákazníků. Znalost a povědomí o značce 

Strážnické brambůrky firma docílí neustálou komunikací se zákazníky, ať už prostřednictvím 

internetu, nebo reklamou, sponzoringem či pořádáním exkurzí. Podrobnější popis 

komunikačního mixu je uveden v kapitole 6.4. 

Co se týče zvyšování nákupů, nejúčinnější nástroj je ve formě podpory prodeje. 

Jedná se většinou o různé motivační nástroje (např. ochutnávky, věrnostní programy, slevy, 

merchandising atd.), které se snaží stimulovat rychlejší a větší nákup výrobků. Výhodou 

podpory prodeje je, že intenzivně působí na rozhodování spotřebitele přímo v obchodě. 

Podrobnější popis podpory prodeje, který by byl vhodný pro firmu Petr Hobža, je objasněn 

v kapitole 6.4. 

Z výzkumu však také vyplývá, že značku Moravské brambůrky, kterou firma Petr 

Hobža rovněž vyrábí, si s touto firmou spojuje pouze 12,6 % respondentů. Povědomí o této 

značce je velmi nízké, proto by bylo vhodné zaměřit se i na tuto výrobkovou řadu, aby se tak 

zvýšilo povědomí o celém sortimentu firmy. K tomuto cíli by mohla napomoct marketingová 

kampaň, která by měla za úkol více medializovat větší balení značky Moravské brambůrky. 

Firma se aktivně účastní komunikace se svými zákazníky na svých webových stránkách 

i na sociální síti Facebook. Zde by se mohly vkládat příspěvky a novinky o značce Moravské 

brambůrky nebo např. vyhlásit soutěž o nejoriginálnější foto spolu s balením Moravských 

brambůrek. Výherci by byli oceněni malými dárky ze sortimentu firmy Petr Hobža nebo 

pozváním na exkurzi do výroby. Zvýšit povědomí by napomohly také ochutnávky 

s hosteskami ve vybraných obchodních centrech nebo reklamy v časopisech či magazínech. 

Příklady titulů časopisů v kapitole 6.4 v podkapitole reklama. 
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6.3 Návrhy na zlepšení vnímání značky Strážnické brambůrky  

Klíčové v této práci bylo zjistit, jak respondenti vnímají značku Strážnických 

brambůrek a její atributy, konkrétně jméno značky, logo, slogan a obal.  Jednotlivé atributy 

získaly v průměru poměrně kladné hodnocení.  

 

Jméno značky  

Jméno značky hodnotili respondenti relativně kladně. Myslí si o něm, že je originální, 

důvěryhodné, zapamatovatelné a vhodné pro brambůrky. Nejhůře dopadl faktor 

vyslovitelnosti. Název značky je poměrně dlouhý, avšak změnu by autorka práce 

nedoporučovala, jelikož pod tímto názvem je značka na trhu od samého počátku zavedena 

a mohlo by se stát, že po určitou dobu by došlo k poklesu odbytu.  

 

Logo 

Necelá jedna třetina respondentů si dokáže vybavit logo značky. Ve skutečnosti jich je 

ale mnohem méně, jelikož popsat ho správně dokázalo už jen minimální procento 

respondentů. Respondenti sami doznali, že je pro ně velmi obtížné si logo vybavit.  Spíše 

vnímají a dovedou si představit obal jako celek, který se také častěji objevuje v médiích. 

Na prezentaci loga by měla firma více zapracovat, aby zákazníkovi utkvělo více v paměti. 

Co se jednotlivých atributů loga týče, nejhůře byl hodnocený symbol nad názvem, což je 

barevná slepička, která není příliš dobře rozeznatelná. Firma by se měla zamyslet 

nad možností úpravy symbolu, případně vymyslet novou inovační verzi loga.  

 

Slogan  

Obdobně dopadl také slogan „Nejsme chipsy, jsme brambůrky“, kdy jej respondenti 

hodnotili pozitivně. Hodnoty vlastností sloganu (zajímavý, zapamatovatelný, výstižný, dobře 

formulovaný, originální a vtipný) se pohybovaly v průměru okolo 2,2. Slogan se zákazníkům 

nejvíce uloží do paměti v momentě, kdy ho slyší. Firmě tomu napomáhá televizní spot, který 

je ale vysílaný pouze jednou denně před a po pořadu Prostřeno. Na tento pořad se dívá 

specifická část zákazníků, zejména ženy a lidé staršího věku, tudíž zacílení spotu je omezené. 

Z toho důvodu je navrženo vysílat televizní spot i před jinými pořady, aby tak oslovil více 

potenciálních zákazníků. Toto doporučení závisí však na množství finančních prostředků, 

které by firma byla ochotna do reklamy investovat. Návrh dalších možných pořadů je uveden 

v kapitole 6.4 v podkapitole reklama.  

 



63 

 

Obal a balení 

Vzhled obalu hodnotilo kladně 48 % respondentů. Pozitivní hodnocení bylo zejména 

díky průhlednosti obalu, barevnému a designovému provedení. Změna celkového vzhledu 

obalu před několika lety byla pro firmu dobrým krokem, kterým tak získali hodně příznivců.  

Co se týče velikosti balení, nejvíce zákazníci preferují menší balení o hmotnosti 

60-77 g (61 %). Proto by firma Petr Hobža měla nadále udržovat výrobu menšího balení 

značky Strážnických brambůrek. Rovněž zavedení většího balení pod značkou Moravských 

brambůrek bylo ze strany firmy dobrým krokem. Druhou nejčastější variantou nákupu 

je právě toto větší balení o hmotnosti okolo 150 g (35%). Nevýhodou ovšem je, že pouze 

12,6 % respondentů spojuje tuto značku s firmou Petra Hobži. Společnost by měla zvážit, zda 

by nebylo lepší zavést větší balení (150 g) rovněž pod značkou Strážnické brambůrky místo 

Moravské brambůrky. V případě, že by ale název Moravské brambůrky chtěli ponechat, měla 

by firma promyslet marketingovou kampaň směrem k této značce, aby zvýšila povědomí 

zákazníků. Kampaň je více popsána v podkapitole 6.2. 

 

Celkové vnímání značky  

Celkem značku zná 92 % respondentů, což je velmi dobrý základ pro tvoření pevného 

postavení na trhu.  Co se celkového vnímání značky Strážnických brambůrek týče, výsledky 

naznačují, že percepce je poměrně dobrá. Respondenti značku ohodnotili jako známou, 

kvalitní, silnou, levnou a úspěšnou, spíše obyčejnou a tradiční, která se prezentuje jako 

odlišná od ostatních značek na trhu. Tyto faktory spolu více méně souvisí, jelikož firma se 

snaží značku prezentovat jako tradiční a ne jako luxusní, čím se diferencuje od jiných 

konkurenčních značek, jako jsou např. Bohemia Chips či Lay´s. Svou odlišnost vůči ostatním 

značkám prezentuje firma hlavně prostřednictvím svého sloganu. Tímto směrem by se měla 

nadále ubírat a udržet si takto vnímanou značku, která staví na tradičních hodnotách.  

Cílem firmy by mělo být stálé zlepšování vnímání značky a posílit atributy tradičnost 

a odlišnost z hodnoty 3,4, na známku okolo 4 (při pěti bodové škále). Co se dalších atributů 

týče, bylo by vhodné posílit hodnoty síly, kvality a úspěšnosti do intervalu 1,5 - 2. 

6.4 Návrh marketingového komunikačního mixu pro Strážnické brambůrky  

Tato kapitola obsahuje návrhy a doporučení pro zvýšení povědomí o značce 

Strážnické brambůrky. Jsou zde navrhnuty nástroje marketingového komunikačního mixu, 

jako jsou reklama, PR a podpora prodeje.  
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Reklama  

Pomocí reklamy osloví společnost početnou řadu zákazníků a zvýší tak povědomí 

o značce. Společnost zainvestovala do televizního spotu, který však není klasickou reklamou, 

ale je vysílán jako sponzor pořadu Prostřeno. Ve spotu Strážnických brambůrek hraje 

příjemná melodie a je zde zmiňován slogan, který je díky tomuto velmi oblíbený a známý. 

Tato forma reklamy přináší ale i své nevýhody, jelikož zde firma nemůže propagovat 

své příchutě ani varianty balení, ale pouze svou značku a slogan. Jak už bylo popsáno výše 

u sloganu, firma by měla zvážit rozšíření spotu i před jiné pořady, aby cílila i na jinou skupinu 

zákazníků.  

V Tab. 6.1. jsou navrhnuty příklady pořadů, u kterých by mohl být spot vysílán. 

Každý pořad je specifický, jelikož cílí na odlišné diváky. Doba pro vysílání spotu je optimální 

večer, jelikož právě tehdy sleduje televizní pořady nejvíce občanů. Například seriály 

Simpsonovi nebo Teorie velkého třesku oslovují spíše diváky mladšího a středního věku 

bez ohledu na pohlaví. Pořady jako jsou Kluci v akci nebo Ulice cílí především na ženy 

v domácnosti ve středním a starším věku.  Zajímavé reportáže v pořadech Koření či Víkend, 

oslovuje širokou škálu diváků. Sledují je jak muži, tak i ženy, ale rovněž široká věková 

skupina diváků, od střední po starší generaci. Pro zacílení zejména na muže, byl vybrán pořad 

Kriminalista. Vhodné by byly také přenosy sportovních utkání. Samozřejmě čím je větší 

sledovanost pořadů, tím je sponzoring dražší. V tabulce je znázorněna průměrná sledovanost 

pořadů, která ukazuje orientační počet diváků. Ceny v tabulce jsou uvedeny za 2 sponzorské 

vzkazy během jednoho pořadu v délce 10 sekund. 

Tab. 6.1: Ceny sponzoringu pořadů 

Pořad 
Den 

vysílání 

Čas 

vysílání 

Ceny v Kč 

bez DPH  

Průměrná 

sledovanost 

Simpsonovi Po-Ne 18:30 13 750 120 000 

Teorie velkého třesku  Po-Čt  21:20 18 000 150 000 

Kriminalista Po 22:20 50 000 380 000 

Koření  Ne 11:30 50 000 200 000 

Kluci v akci  So 18:25 110 000 430 000 

Ulice Po-Pá 18:30 150 000 1 200 000 

Víkend  Út 21:30 160 000 900 000 

Zdroj: [31, 32, 33, 41] a vlastní zpracování 

Ke zvážení by byla i klasická reklama, která by samozřejmě obnášela vyšší finanční 

prostředky, ale zákazníci by se tak dozvěděli například o dalších variantách příchutí, jako jsou 

černý pepř a sůl nebo nesolené brambůrky. Z výzkumu vyplynulo, že právě tyto příchutě 
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respondenti nakupují velmi zřídka a jejich povědomí o nich je nízké. Přitom s variantou 

nesolených brambůrek je v současné době firma Petr Hobža jediná na trhu. I přesto, 

že aktuálně o tuto příchuť není velký zájem, medializace tohoto produktu by tomu mohla 

napomoci. Tato varianta je určena jak pro mladou generaci, tak i pro ty, kteří nemají rádi nebo 

nemohou kvůli zdravotnímu stavu konzumovat větší množství soli. V dnešní době, 

kdy je kladen důraz na zdravější způsob života, by právě tento výrobek mohl oslovit široký 

okruh spotřebitelů a mohl by se uchytit na trhu. 

Se zákazníky mladší věkové kategorie by bylo vhodné komunikovat prostřednictvím 

internetu.  Firma spolu s reklamní agenturou by mohla vytvořit virální video. Pokud by bylo 

zpracováno vtipně a nápaditě, mezi mladými lidmi by se rychle šířilo a sdílelo na sociální síti. 

Firma poměrně aktivně komunikuje na sociální síti Facebook, kde má okolo 5 800 příznivců, 

kteří by video mohli dále sdílet. Tento druh propagace je příznivý především díky nízké 

nákladovosti.   

Další propagací by mohly být dobře umístěny billboardy v okolí města Strážnice, 

případně i v jiných částech republiky. Na jižní Moravu, kde se město nachází, jezdí řada 

turistů z České republiky. Strážnice se nacházejí v blízkosti státních hranic, takže by zde 

mohli být osloveni i zákazníci z okolních států (Rakousko, Slovensko). Billboardy by mohly 

být dvojího druhu.  Na jednom by byly vyobrazeny varianty příchutí společně se sloganem. 

Druhá verze by mohla být kombinovaná s odkazem na samotné město Strážnice, 

které je známé jak výrobnou samotných brambůrek, tak Mezinárodním folklorním festivalem, 

zámkem a skanzenem. Náklady na billboard jsou znázorněny v Tab. 6.2. 

Zvýšit povědomí by napomohly také reklamy v časopisech eventuálně v magazínech, 

jako jsou např: Gurmet, Apetit, F.O.O.D., Gurman, Albert, Ona Dnes, Žena a život apod. 

Vzhledem k tomu, že jsou tato periodika zaměřena na gastronomii, reklama by zde mohla mít 

úspěch. 

 

Public relations 

Firma se do jisté míry PR věnuje. Sponzoruje místní akce a události, pořádá exkurze 

pro školy, školky a případné zájemce ze široké veřejnosti. Firma by mohla rozšířit své aktivity 

ve sponzoringu, např. při sportovních událostech (fotbal, hokej, volejbal…), při hudebních 

a kulturních akcích (koncerty, divadla) nebo na festivalech v blízkém okolí (např. Majáles 

v Brně nebo na festivalu Made of Metal v Hodoníně), případně i v celé republice 

(Colours of Ostrava, České hrady apod.). Zde by se značka mohla velice dobře zviditelnit 
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formou prodeje brambůrek ve stáncích, tak i propagací a ochutnávkou nových variant 

příchutí. 

Firma ochotně nabízí exkurze zájemcům nebo výhercům určitých soutěži. Mohla by 

pořád tzv. events ve formě Dnů otevřených dveří, které by byly přístupné pro širokou 

veřejnost. Návštěvníci by zde dostali upomínkové předměty a ochutnali by čerstvé brambůrky 

přímo z výroby. Značka se tak spotřebitelům dostane lépe do paměti, když je výrobek 

doprovázen zajímavým zážitkem z exkurze. Pokud by tato akce byla opakována pravidelně, 

získala by svou tradici.  

 

Podpora prodeje  

Významnou podporu prodeje jsou ochutnávky brambůrek v maloobchodních 

jednotkách, zejména ve větších supermarketech, kde je prostor pro promoční stoleček nebo 

stánek. Zde by hostesky nabízely brambůrky a představovaly nové varianty příchutí. 

V budoucnu by mohli představit novou výrobkovou řadu, která se bude lišit nižším obsahem 

tuku v brambůrkách.  

Firma by se měla snažit vyjednat s maloobchodními jednotkami lepší pozice výrobku 

v regále a posílit tak  merchandising v prodejnách. Týkalo by se to pravidelného doplňování 

výrobků do regálu nebo zvýraznění zboží v akční nabídce pomocí POP
7
 materiálu. 

Dobře zvolené POP materiály dokáží zaujmout zákazníkovu pozornost a ovlivnit jeho 

konečné rozhodnutí o koupi. V akčních nabídkách by brambůrky mohly být umístěny 

ve speciálních stojanech, které by firma do obchodu dodala. Stály by u čela regálů 

nebo v pokladní zóně, aby je zákazníci lépe viděli. Další velkou výhodou by bylo umístění 

výrobků do prodejních stojanů v úrovni očí. 

Jak už bylo řečeno, firma komunikuje se svými věrnými zákazníky na svých 

webových stránkách nebo prostřednictví facebooku. Zde firma zveřejňuje akce a soutěže 

o různé ceny, nejčastěji to bývají vzorky brambůrek spolu s reklamními předměty. Firma by 

mohla vyhlásit soutěž např. o zájezd nebo wellness pobyt v Česku případně zahraničí, která 

by zaujala jak stávající, tak hlavně nové zákazníky.  

Všechny zmíněné nástroje jsou pro firmu doporučení, kam by mohla 

svou marketingovou komunikaci postupem času směřovat. Záleží na ní, do kterého nástroje 

by byla ochotna investovat. Návrh rozpočtu na realizaci vybraných aktivit marketingové 

komunikace je znázorněn v Tab. 6.2. 

                                                 
7
 POP – „Point of Purchase“  
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 Tab. 6.2: Náklady na realizaci komunikačního mixu  

Položka  Specifikace Náklady v Kč  

billboard 
Vytvoření billboardu (5,1x2,4 m) 3 400 

měsíční nájem  3 500 

virální video Tvorba 5 000 

podpora prodeje 

prodejní stojan (1 ks) 4 000 

promo stoleček (1 ks) 8 000 

mzda hostesky (12 hod) 1 200 

výhra v soutěži - zájezd  3 500 

 cena za 1 ks 

návrh reklamních předmětů 

otvírák   5 

miska na chipsy 20 

termo hrnek 80 

USB flash disk   150 

malý batůžek  300 

reklama v časopisech 
Gurment, F.O.O.D. - 1/4 stránky  55 000 

Žena a život - 1/4 stránky 45 000 
Zdroj: [28, 42, 43, 48, 49] a vlastní zpracování 
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7 Závěr  

Tato diplomová práce měla za cíl zjistit vnímání značky Strážnických brambůrek 

z pohledu českých spotřebitelů na trhu slaných snacků. Práce se skládá celkem z pěti hlavních 

kapitol, které doplňují úvod a závěr. 

Druhá kapitola se věnuje teoretickým východiskům značky, konkrétně definici 

atributům, funkcím a klíčovým konceptům značky. Dále kapitola popisuje řízení a hodnocení 

úspěšnosti značky.  

Ve třetí kapitole je zařazena charakteristika společnosti Petr Hobža, je zde popsán 

vývoj společnosti, její marketingový mix, mezo i makro prostředí. 

V metodice shromažďování dat je vysvětlena přípravná a realizační fáze výzkumu. 

Pro výzkum byla použita osobní a elektronická forma dotazování. Respondenti byli vybírání 

na základě stanových kvót dle pohlaví a věku, aby měl výzkum větší vypovídací schopnost. 

Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 145 respondentů, jejichž odpovědi byly 

zpracovány a vyhodnoceny v kapitole analýza vnímání značky Strážnických brambůrek.  

Analýza nastínila nákupní chování zákazníků na trhu slaných snacků. Brambůrky 

nakupují respondenti nejčastěji 1x do měsíce, a to ve větším balení (150 g). V případě, 

že si kupují brambůrky víckrát za týden, preferují naopak menší balení (70-77 g). 

Při samotném nákupu respondenty nejvíce ovlivňuje příchuť, cena a předešlé zkušenosti. 

Největšími konkurenty jsou pro Strážnické brambůrky značky Bohemia Chips a Lay´s. 

Z výsledků analýzy dat také vyplynulo, že podle spontánní znalosti zná značku 

Strážnické brambůrky 65,2 % respondentů, podpořená znalost činí 92 %. Značku nakupuje 

83 % respondentů, kteří značku znají. Celkově můžeme říci, že znalost značky je poměrně 

vysoká. Při volných asociacích se značkou Strážnické brambůrky se respondentům nejvíce 

vybavila chuť, obal a prostředí hospody a pití piva.  

Co se hodnocení atributů značky týče (jméno značky, logo, slogan a obal), měli 

respondenti sklon k pozitivnějšímu hodnocení. Zejména u sloganu a obalu byly velmi 

pozitivní ohlasy, avšak u loga hodnotili spíše negativněji symbol slepičky. Respondenti 

hodnotili značku jako známou, kvalitní, úspěšnou, spíše silnou a levnou, dále jako tradiční, 

spíše obyčejnou a odlišující se od ostatních značek. Tyto charakteristiky jsou pro značku 

Strážnické brambůrky v podstatě velmi příznivé, protože právě tak se snaží prezentovat, 

což se jí daří.   

Firmě Petr Hobža bylo v poslední kapitole navrhnuto zaměřit se hlavně na udržení 

stávajícího vysokého povědomí o značce, pomocí neustálé komunikace se svými zákazníky 
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prostřednictvím reklamy na internetu, v televizi, sponzoringem či pořádáním exkurzí. 

Bylo také doporučeno se zaměřit na zvyšování nákupu značky Strážnické brambůrky před 

konkurenčními značkami. Zde by mohla pomoci podpora prodeje ve formě ochutnávek, 

soutěží či merchandising. Firma by také měla zvážit, zdali nezvýšit povědomí značky 

Moravské brambůrky, kterou zákazníci příliš neznají i přesto, že patří do jejího produktového 

portfolia. Vzhledem k tomu, že respondenti hodnotili nejhůře symbol slepičky, stávající logo 

by mohlo být upraveno a inovováno.  
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Seznam zkratek 

aj. a jiné 

apod. a podobně 

atd.  a tak dále 

B2B Business tu business  

cca Přibližně 

CBBE Customer Based Brand Equity 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH Daň z přidané hodnoty  

EU Evropská Unie 

EUR Euro 

FSMS Food Safety Management Systém 

g gram  

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 

Inc.  Incorporated 

Kč Koruna česká 

MS Microsoft 

např. Například 

POP Point of Purchase 

PR Public Relations 

s. Strana 

Sb.  Sbírka 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

SSCC Serial Shipping Container Code 

tis.  tisíc  

tj.  to je 

tzv. Takzvaný 

USB Universal Serial Bus 

URL  Uniform Resource Locators 

www World Wide Web 
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Příloha č. 1 – Produktové portfolio společnosti Petr Hobža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Produktové portfolio Moravských brambůrek  

Zdroj: [51] 

Obr. 1: Produktové portfolio Strážnických brambůrek 

Zdroj: [51] 
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Příloha č. 2- Organizační struktura firmy  

 

 

Obr. 1: Organizační struktura vedení společnosti 

Zdroj: [51] 

 

Obr. 2: Organizační struktura směny provozu  

Zdroj: [51] 
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Obr. 3.: Organizační struktura firmy Petr Hobža 

Zdroj: [1] 

Příloha č. 3 - Certifikát ze soutěže Volba spotřebitelů 2014 

Obr. 1: Certifikát ze soutěže Volba spotřebitelů 2014 za nejlepší novinku  

Zdroj: [52] 
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Příloha č. 4 – Dotazník  

Vážená paní/slečno, vážený pane, 

jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, oboru Marketing a 

obchod a dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit vnímání značky 

na trhu slaných snacků.  

Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely vypracování mé 

diplomové práce.  

Pakliže není uvedeno jinak, označte prosím pouze jednu odpověď, která nejvíce 

vystihuje Váš názor. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku.  

Bc. Šárka Červenková  

 

1. Kupujete brambůrky?  

1.1. □ ano  

1.2. □ ne (pokračujte na otázku č. 21) 

 

2. Jak často nakupujete brambůrky?  

2.1. □ alespoň 1 – 2x za týden 

2.2. □ alespoň 2 – 3x do měsíce 

2.3. □ alespoň 1x do měsíce 

2.4. □ méně často 

 

3. Jakou velikost balení brambůrků nejvíce preferujete?  

3.1. □ malé balení (60 g) 

3.2. □ střední balení (70 - 77 g) 

3.3. □ velké balení (150 g) 

3.4. □ maxi balení (230 g)  

 

4. Které faktory Vás nejvíce ovlivňují při koupi brambůrek? (označte max. 3 odpovědi) 

4.1. □ cena 

4.2. □ příchuť 

4.3. □ složení výrobků 

4.4. □ značka/výrobce 

4.5. □ vzhled obalu 

4.6. □ velikost balení 

4.7. □ reklama 

4.8.  □ doporučení 

4.9. □ předešlé zkušenosti 

4.10. □ značka kvality (např. Klasa) 

4.11. □ jiné: ………………………. 

 

5. Jaké značky brambůrek se Vám vybaví? (vypište) 

 

……………………………………………………………………………………………….  

 

6. Které z následujících značek brambůrek znáte? (možnost uvést i více odpovědí) 

6.1. □ Bohemia Chips 

6.2. □ Staročeské brambůrky 

6.3. □ Strážnické brambůrky  

6.4. □ Moravské brambůrky 

6.5. □ Lay´s  

6.6. □ Pringles 

6.7. □ Crusti Croc chips 

6.8. □ Spar Chips  

6.9. □ Clever Chips  

6.10. □ Tesco Value Chips 

6.11. □ jiné: …………………. 
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7. Které z následujících značek brambůrek kupujete nejčastěji? (označte max. 3 

odpovědi) 

7.1. □ Bohemia Chips 

7.2. □ Staročeské brambůrky 

7.3. □ Strážnické brambůrky  

7.4. □ Moravské brambůrky 

7.5. □ Lay´s  

7.6. □ Pringles 

7.7. □ Crusti Croc chips 

7.8. □ Spar Chips  

7.9. □ Clever Chips  

7.10. □ Tesco Value Chips 

7.11. □ jiné: …………………. 

 

8. Znáte značku Strážnické brambůrky? 

8.1. □ ano  

8.2. □ ne (pokračujte na otázku č. 21) 

 

9. Co se Vám vybaví ve spojitosti se značkou Strážnické brambůrky Hobža? 

…………………………………………………………………………………….. 

10. Kupujete Strážnické brambůrky Hobža? 

10.1. □ ano  

10.2. □ ne (pokračujte na otázku č. 14) 

 

11. Jak často Strážnické brambůrky Hobža nakupujete v porovnání s konkurenčními 

značkami? 

11.1. □ více kupuji brambůrky jiných značek  

11.2. □ 50:50 

11.3. □ častěji nakupuji Strážnické brambůrky  

 

12. Kolik balení Strážnických brambůrek Hobža koupíte za měsíc? 

12.1. □ 1  

12.2. □ 2 – 3  

12.3. □ 4 – 5  

12.4. □ 6 – 7  

12.5. □ 8 a více  

12.6. □ kupuji zřídka 

 

13. Jaké příchutě Strážnických brambůrek Hobža kupujete a jaké máte nejraději?  

 Kupuji 

(lze označit i více odpovědí) 
Mám nejraději 

(označit pouze jednu odpověď) 

13.1. solené  

13.2. česnekové  

13.3. slaninové  

13.4. černý pepř a sůl  

13.5. nesolené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dokážete si vybavit logo Strážnických brambůrek Hobža? (popište jej) 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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15. Víte, že firma Hobža vyrábí také brambůrky pod značkou „Moravské brambůrky 

k dobrému pití“?  

15.1. □ ano  

15.2. □ ne 

 

 

16. Jak hodnotíte průhledný obal Strážnických brambůrek Hobža?  

16.1.  □ Líbí se mi. 

16.2.  □ Nelíbí se mi.  

16.3.  □ Nemám na něho názor. 

Napište svůj názor, proč se Vám líbí/nelíbí:………………………………………………... 

 

17. Označte na škále 1 - 5, jak vnímáte značku Strážnických brambůrek Hobža?  

 

17.1. známá  

17.2. moderní   

17.3. kvalitní  

17.4. luxusní  

17.5. úspěšná   

17.6. silná  

17.7. levná 

17.8. podobná ostatním  

1    2    3    4    5 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

 

neznámá 

tradiční 

nekvalitní 

obyčejná 

neúspěšná 

slabá 

drahá 

jiná než ostatní  

 

18. Ohodnoťte na škále 1 - 5, jak vnímáte jméno značky „Strážnické brambůrky Hobža“?  

 

18.1. originální 

18.2. snadno vyslovitelné  

18.3. důvěryhodné  

18.4. zapamatovatelné  

18.5. vhodné pro brambůrky  

1    2    3    4    5 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

 

neoriginální  

obtížně vyslovitelné 

nedůvěryhodné  

nezapamatovatelné  

nevhodné pro brambůrky 

 

19. Ohodnoťte na škále 1 - 5, jak se Vám líbí slogan značky „Nejsme chipsy. Jsme 

brambůrky.“ (1= zcela souhlasím, 5= zcela nesouhlasím). 

  

19.1. zajímavý  

19.2. zapamatovatelný  

19.3. výstižný 

19.4. dobře formulovaný 

19.5. originální 

19.6. vtipný 

1    2    3    4    5 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 
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20. Ohodnoťte na škále 1 - 5, jak se Vám líbí jednotlivé atributy loga značky. (1= velice líbí, 

5= vůbec nelíbí).  

 

20.1. tvar 

20.2. barvy 

20.3. písmo  

20.4. symbol nad názvem 

20.5. celkový vzhled  

1    2    3    4    5 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

□   □    □    □   □ 

 

21. Jste? 

21.1. □ muž 

21.2. □ žena 

 

22. Do které věkové kategorie patříte? 

22.1. □ 15 – 20 let 

22.2. □ 21 – 30 let  

22.3. □ 31 – 40 let 

22.4. □ 41 – 50 let 

22.5. □ 51 – 60 let 

22.6. □ 61 let a více let 

 

23. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

23.1. □ do 10 000 Kč 

23.2. □ 10 001 – 20 000 Kč 

23.3. □ 20 001 – 30 000 Kč 

23.4. □ nad 30 000 Kč 

 

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

24.1. □ základní 

24.2. □ vyučen/a  

24.3. □ středoškolské s maturitou 

24.4. □ vyšší odborné 

24.5. □ vysokoškolské  
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8 Příloha č. 5. – Výsledky dotazníkového šetření  

Tab. 1: Frekvence nákupu brambůrek v závislosti na pohlaví a věku respondentů 

Frekvence nákupu 

Pohlaví  Věk 

muž žena 
 15 - 20 

let 

21 - 30 

let 

31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 - 60 

let 

61 let a 

více 

alespoň 1 – 2x za 

týden 
7,1% 4,0% 

 
0,0% 2,7% 4,2% 10,0% 4,0% 11,8% 

alespoň 2 – 3x do 

měsíce 
20,0% 21,3% 

 
25,0% 27,0% 0,0% 23,3% 20,0% 29,4% 

alespoň 1x do 

měsíce 
42,9% 37,3% 

 
41,7% 40,5% 54,2% 40,0% 36,0% 23,5% 

méně často 30,0% 37,3%  33,3% 29,7% 41,7% 26,7% 40,0% 35,3% 

Total 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 2: Chi-Square Tests – Závislost frekvence nákupu na pohlaví 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,532
a
 3 0,675 

Likelihood Ratio 1,539 3 0,673 

Linear-by-Linear Association ,709 1 0,400 

N of Valid Cases 145     

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,86. 

Tab. 3: Preference velikosti balení dle pohlaví a čistého příjmu  

Velikost balení 

Pohlaví  Čistý příjem 

muž žena 
 do 10 000 

Kč 

10 001 - 

20000 Kč 

20 001 -  

30 000 Kč 
nad 30 000 Kč 

malé balení (60 g) 21,4% 13,3%  6,4% 26,2% 11,1% 33,3% 

střední balení (70-

77 g) 
41,4% 45,3% 

 
53,2% 41,5% 33,3% 33,3% 

velké balení (150 

g) 
31,4% 38,7% 

 
38,3% 32,3% 40,7% 16,7% 

maxi balení (230 

g) 
5,7% 2,7% 

 
2,1% 0,0% 14,8% 16,7% 

Total 100% 100%  100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 4: Chi-Square Tests – Závislost velikosti balení brambůrek na pohlaví  

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,665
a
 2 0,435 

Likelihood Ratio 1,671 2 0,434 

Linear-by-Linear Association 1,05 1 0,305 

N of Valid Cases 145     

a. 0 cells (0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,07. 
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Tab. 5: Faktory ovlivňující nákup brambůrek dle pohlaví a čistého příjmu 

Faktory 

Pohlaví  Čistý příjem 

muž žena 

 
do 10 000 

Kč 

10 001 - 

20000 Kč 

20 001 - 

30000 Kč 

nad 

 30 000 

Kč 

cena 40,0% 58,7%  70,2% 44,6% 29,6% 33,3% 

příchuť 65,7% 70,7%  76,6% 66,2% 59,3% 66,7% 

složení výrobku 5,7% 10,7%  4,3% 7,7% 14,8% 16,7% 

značka/výrobce 28,6% 29,3%  38,3% 23,1% 29,6% 16,7% 

vzhled obalu 2,9% 5,3%  8,5% 1,5% 3,7% 0,0% 

velikost balení 2,9% 5,3%  8,5% 1,5% 0,0% 16,7% 

reklama 0,0% 4,0%  4,3% 1,5% 0,0% 0,0% 

doporučení 18,6% 12,0%  4,3% 26,2% 11,1% 0,0% 

předešlé 

zkušenosti 
51,4% 42,7% 

 
40,4% 44,6% 66,7% 33,3% 

značky kvality 0,0% 5,3%  2,1% 4,6% 0,0% 0,0% 

 

Tab. 6: Faktory ovlivňující nákup brambůrek dle věku  

Faktory 

Věk 

15 - 20 let 21 - 30 let 
31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 - 60 

let 

61 let a 

více 

cena 75,0% 70,3% 37,5% 36,7% 40,0% 41,2% 

příchuť 75,0% 78,4% 58,3% 50,0% 84,0% 64,7% 

složení výrobku 0,0% 5,4% 12,5% 3,3% 16,0% 11,8% 

značka/výrobce 33,3% 37,8% 20,8% 30,0% 28,0% 17,6% 

vzhled obalu 16,7% 8,1% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

velikost balení 8,3% 5,4% 0,0% 0,0% 12,0% 0,0% 

reklama 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 11,8% 

doporučení 0,0% 0,0% 20,8% 20,0% 20,0% 35,3% 

předešlé 

zkušenosti 
66,7% 35,1% 70,8% 56,7% 28,0% 35,3% 

značky kvality 8,3% 0,0% 8,3% 3,3% 0,0% 0,0% 

 

Tab. 7: Zastoupení respondentů odpovídající na otázku spontánní znalosti značek  

Case Summary 

  Cases 

  Valid Missing Total 

  N Percent N Percent N Percent 

$ot5
a
 115 79,3% 30 20,7% 145 100,0% 
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Tab. 8: Spontánní znalost – Top of Mind  

Název značky Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Bohemia Chips 49 42,6% 42,6% 

Lay´s 10 8,7% 51,3% 

Strážnické brambůrky 22 19,1% 70,4% 

Ostatní značky 34 29,6% 100,0% 

Total  115 100,00% 
 

Tab. 9: Spontánní a podpořená znalost značek brambůrek  

Značky brambůrek Top of Mind 
Spontánní 

znalost 

Podpořená 

znalost 
Rozdíl 

Bohemia Chips 42,60% 79,10% 93,80% 14,70% 

Strážnické brambůrky 19,10% 65,20% 87,60% 22,40% 

Lay´s 8,70% 40,90% 75,90% 35,00% 

Staročeské brambůrky 

29,60% 

6,10% 46,90% 40,80% 

Moravské brambůrky 1,70% 13,80% 12,10% 

Pringles 13,90% 54,50% 40,60% 

Tesco Value Chips 2,60% 30,30% 27,70% 

Chio 1,70% 2,80% 1,00% 

Crusti Croc Chips - 0,70% - 

Spar Chips - 6,90% - 

Clever Chips - 10,30% - 

Ostatní 3,50% - - 

Pompers 3,50% - - 

 

Obr. 3: Podpořená znalost značek brambůrek  
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Tab. 10: Nejčastěji nakupované značky brambůrek dle čistého příjmu a věku  

Značky brambůrek 

Čistý příjem 
 

Věk 

do  

10 000 

Kč 

10 001 

–  

20 000 

Kč 

20 001 

–  

30 000 

Kč 

nad  

30 00  

15 

– 

20 let 

21  

– 

 30 let 

31  

– 

40 let 

41  

– 

 50 let 

51 

 – 

 60 let 

61 let a 

více 

Bohemia Chips 83,0% 61,5% 66,7% 33,3% 
 

75,0% 89,2% 66,7% 56,7% 56,0% 58,8% 

Staročeské 

brambůrky 
6,4% 16,9% 11,1% 16,7% 

 
0,0% 10,8% 20,8% 6,7% 28,0% 0,0% 

Strážnické 

brambůrky 
57,4% 61,5% 63,0% 83,3% 

 
50,0% 45,9% 70,8% 76,7% 68,0% 52,9% 

Moravské 

brambůrky 
2,1% 4,6% 7,4% 0,0% 

 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 17,6% 

Lay´s 46,8% 23,1% 14,8% 16,7% 
 

75,0% 40,5% 12,5% 20,0% 20,0% 23,5% 

Pringles 12,8% 4,6% 11,1% 0,0% 
 

33,3% 8,1% 8,3% 10,0% 0,0% 0,0% 

Spar Chips 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Clever Chips 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tesco Value Chips 17,0% 7,7% 3,7% 0,0% 
 

33,3% 10,8% 8,3% 6,7% 0,0% 11,8% 

Ostatní 2,1% 4,6% 3,7% 0,0% 
 

0,0% 5,4% 8,3% 0,0% 0,0% 5,9% 

 

Tab. 11: Podpořená znalost značky Strážnické brambůrky  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Valid 

ano 133 91,7 91,7 

ne 12 8,3 8,3 

Total 145 100,0 100,0 

 

Tab. 12: Nákup Strážnických brambůrek  

  Frequency 
Valid 

Percent 

Valid 

ano 110 82,7 

ne 23 17,3 

Total 133 100,0 

Total 145  
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Tab. 13: Nákup brambůrek značky Strážnické brambůrky dle čistého příjmu  

Nákup 

Strážnických 

brambůrek 

Čistý příjem 

do 10 000 Kč 
10 001 - 20 000 

Kč 

20 001 - 30 000 

Kč 
nad 30 000 Kč 

ano 73,9% 81,7% 92,0% 100,0% 

ne 26,1% 18,3% 8,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 14: Frekvence nákupu Strážnických brambůrek vzhledem ke konkurenci 

dle pohlaví  

Frekvence nákupu 
Pohlaví 

muž žena 

více kupuji brambůrky jiných značek 31,5% 25,0% 

50:50 25,9% 44,6% 

častěji nakupuji Strážnické brambůrky 42,6% 30,4% 

Total 100,0% 100,0% 

 

Tab. 15: Chi-Square Tests – Závislost nákupu Strážnických brambůrek ve 

srovnání s konkurencí na  pohlaví 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,258
a
 2 0,119 

Likelihood Ratio 4,303 2 0,116 

Linear-by-Linear Association 0,141 1 0,707 

N of Valid Cases 110     

a. 0 cells (0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,22. 

 

 

Obr. 4: Počet koupených balení Strážnických brambůrek za měsíc  

34% 

27% 

9% 

1% 

29% 1 balení  

2-3 balení  

4-5 balení  

6-7 balení  

Kupuji zřídka 
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Tab. 16: Počet koupených balení Strážnických brambůrek za měsíc v porovnání s 

konkurenčními značkami  

 

Nákup s porovnáním konkurenčními značkami 

Total 
více kupuji 

brambůrky 

jiných značek 

50:50 

častěji nakupuji 

Strážnické 

brambůrky 

Počet 

balení za 

měsíc 

1 32,3% 30,8% 37,5% 33,6% 

2-3 9,7% 33,3% 35,0% 27,3% 

4-5 0,0% 2,6% 22,5% 9,1% 

6-7 0,0% 0,0% 2,5% 0,9% 

Kupuji 

zřídka 
58,1% 33,3% 2,5% 29,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 17: Nejoblíbenější příchutě dle pohlaví a věku 

Varianty příchutí  
Valid 

Percent 

Pohlaví    Věk 

muž žena   
15 - 

20 let 

21 - 

30 let 

31 - 

40 let 

41 - 

50 let 

51 - 

60 let 

61 let a 

více 

solené 75,0% 70,4% 79,3%   60,0% 54,2% 72,2% 82,8% 81,3% 100,0% 

česnekové 20,5% 25,9% 15,5%   40,0% 37,5% 16,7% 17,2% 12,5% 0,0% 

slaninové 0,9% 0,0% 1,7%   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 

černý pepř a sůl 1,8% 0,0% 3,4%   0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

nesolené 1,8% 3,7% 0,0%   0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tab. 18: Znalost značky Moravské brambůrky dle pohlaví  

Znalost značky 

Moravské brambůrky 
Valid Percent 

Pohlaví 

muž žena 

ano 12,6% 20,6% 5,6% 

ne 87,4% 79,4% 94,4% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 19: One-Sample Test k atributům jména značky 

Test Value = 3 

atributy jména 

značky 

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

originální -10,231 132 ,000 -,752 -,90 -,61 

snadno vyslovitelné -3,998 132 ,000 -,376 -,56 -,19 

důvěryhodné -12,078 132 ,000 -,955 -1,11 -,80 

zapamatovatelné -7,914 132 ,000 -,744 -,93 -,56 

vhodné pro 

brambůrky 
-9,064 132 ,000 -,752 -,92 -,59 

 

 

Tab. 20: Vybavení loga respondenty - spontánní znalostí 

  
Responses 

Percent of Cases Cumulative Percent 

  
N Percent 

ot14
a
 

ano-nesprávný popis 26 19,5% 19,5% 19,5% 

ano-správný popis 15 11,3% 11,3% 30,8% 

ne 92 69,2% 69,2% 100,0% 

Total 133 100,0% 100,0% 
 

 

Obr. 5: Hodnocení jména značky dle pohlaví – průměrné známky 
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Tab. 21: Vybavení loga respondenty dle věku  

Vybavení loga 
Věk 

15-20 let 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 

ano 25,0% 34,3% 29,2% 44,4% 23,8% 

ne 75,0% 65,7% 70,8% 55,6% 76,2% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 22: One-Sample Test k atributům loga, sloganu a jména značky 

atributy loga 

Test Value = 3 

 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

tvar -10,214 132 ,000 -,805 -,96 -,65 

barvy -10,153 132 ,000 -,812 -,97 -,65 

písmo -11,574 132 ,000 -,857 -1,00 -,71 

symbol nad 

názvem 
-6,999 132 ,000 -,541 -,69 -,39 

celkový vzhled -8,578 132 ,000 -,654 -,80 -,50 

 

 

Obr. 6: Hodnocení atributů loga v relativním vyjádření  
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2,9% 

3,2% 

3,5% 

3,5% 

2,9% 

4,4% 
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0,6% 

0,6% 

0,5% 

1,0% 

0,7% 

velice líbi líbí  neutální postoj  nelibí  vůbec nelibí  
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Tab. 23: One-Sample Test k atributům sloganu 

Test Value = 3 

atributy sloganu 
 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

zajímavý -9,060 132 ,000 -,842 -1,03 -,66 

zapamatovatelný -12,203 132 ,000 -1,068 -1,24 -,89 

výstižný -9,278 132 ,000 -,970 -1,18 -,76 

dobře 

formulovaný 
-7,625 132 ,000 -,744 -,94 -,55 

originální -7,760 132 ,000 -,752 -,94 -,56 

vtipný -5,829 132 ,000 -,624 -,84 -,41 

 

 

 

Obr. 8: Hodnocení sloganu dle věku  
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41 - 50 let 

51 - 60 let 

61 let a více 

Obr. 7: Hodnocení loga dle pohlaví – průměrné známky 



10 

 

 

Obr. 9: Hodnocení sloganu v relativním vyjádření 

 

Tab. 24: Hodnocení sloganu dle pohlaví a věku – průměrné známky  

Vlastnosti sloganu 

Pohlaví 
 

Věk 

muž žena 
 15 - 20 

let 

21 - 30 

let 

31 - 40 

let 

41 - 50 

let 

51 - 60 

let 

61 let a 

více 

zajímavý 2,27 2,06 
 

1,83 2,06 1,81 2,77 2,00 2,13 

zapamatovatelný 2,03 1,84 
 

1,33 1,74 1,71 2,50 2,00 1,93 

výstižný 2,03 2,03 
 

1,75 2,06 1,86 2,20 1,95 2,20 

dobře 

formulovaný 
2,24 2,27 

 
1,75 2,09 2,00 2,90 2,10 2,33 

originální 2,35 2,16 
 

1,33 2,14 1,95 3,00 2,15 2,27 

vtipný 2,29 2,46 
 

2,50 2,51 1,90 2,70 2,20 2,20 

Celkové průměry 2,20 2,14 
 

1,75 2,10 1,87 2,68 2,07 2,18 
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21,8 

24,8 

27,8 
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3,0 

5,3 
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4,5 

9,0 
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souhlasím  

neutrální postoj  

nesouhlasím  
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Obr. 10: Hodnocení obalu podle věku  

 

 

Obr. 11: Error Bar – Celkové vnímání značky Strážnické brambůrky 
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Tab. 25: One-Sample Test k atributům značky  

atributy 

značky 

Test Value = 3 

 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 
Lower Upper 

známá -10,740 132 ,000 -1,053 -1,25 -,86 

moderní 4,155 132 ,000 ,451 ,24 ,67 

kvalitní -8,429 132 ,000 -,827 -1,02 -,63 

luxusní 1,817 132 ,071 ,173 -,02 ,36 

úspěšná -8,251 132 ,000 -,684 -,85 -,52 

silná -5,655 132 ,000 -,474 -,64 -,31 

levná -7,670 132 ,000 -,617 -,78 -,46 

podobná 

ostatním 
4,298 132 ,000 ,436 ,24 ,64 

 

 

Obr. 12: Celkové vnímání značky dle věkových kategorií – průměrné známky 
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Obr. 13: Celkové vnímání značky dle čistého příjmu – průměrné známky 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Celkové vnímání značky dle dosaženého vzdělání – průměrné známky 
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Tab. 26: Celkové vnímání značky dle pohlaví, věku, příjmu a vzdělání  

Kategorie známá moderní kvalitní luxusní úspěšná silná levná 
podobná 

ostatním 

celkem 

průměry 

Celkem 1,93 3,44 2,29 3,27 2,30 2,50 2,48 3,40 2,66 

Pohlaví           

muž 2,22 3,25 2,43 3,19 2,57 2,68 2,54 3,35 2,78 

žena 1,70 3,63 1,94 3,16 2,09 2,39 2,24 3,51 2,58 

Věk          

15 - 20 let 1,83 3,83 1,92 3,17 2,42 2,42 2,33 4,00 2,74 

21 - 30 let 1,86 3,69 2,17 3,51 2,31 2,69 2,43 3,69 2,79 

31 - 40 let 1,52 3,48 1,90 2,57 2,14 2,43 2,38 3,43 2,48 

41 - 50 let 2,13 3,17 2,33 3,27 2,37 2,47 2,37 3,10 2,65 

51 - 60 let 2,00 3,15 2,35 3,20 2,30 2,65 2,35 3,10 2,64 

61 let a více 2,40 3,53 2,20 3,00 2,40 2,33 2,40 3,53 2,73 

Čistý příjem           

do 10 000 Kč 1,83 3,57 2,00 3,37 2,26 2,54 2,33 3,63 2,69 

10001- 20000 Kč 1,88 3,28 2,09 2,90 2,19 2,41 2,31 3,19 2,53 

20001- 30000 Kč 2,40 3,56 2,68 3,36 2,60 2,80 2,56 3,68 2,96 

nad 30 000 Kč 1,50 4,00 2,25 3,75 3,00 2,25 3,00 3,25 2,88 

Vzdělání           

základní 1,75 4,13 1,94 3,38 2,31 2,31 2,13 3,88 2,73 

vyučen 2,62 2,77 2,38 2,77 2,38 3,00 2,62 3,08 2,70 

středoškolské 1,85 3,13 2,00 2,93 2,22 2,22 2,22 3,13 2,46 

vyšší odborné 2,17 2,83 2,17 2,67 1,83 1,83 2,83 4,00 2,54 

vysokoškolské 1,90 3,77 2,35 3,48 2,44 2,83 2,50 3,60 2,86 

 


