


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

Analýza chování zákazníků nákupního centra 

Customer Behavior Analysis of the Shopping Center 

Student:     Silvie Grulichová  

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Miluše Hluchníková, CSc.  

Ostrava 2015







Děkuji Ing. Miluši Hluchníkové, CSc. za ochotu, pomoc, cenné připomínky a odborné 

rady při zpracování mé bakalářské práce. 



3 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 5 

2 Charakteristika OC Breda & Weinstein .............................................................................. 7 

2.1 Historie a současnost ................................................................................................... 7 

2.2 Uspořádání nákupního centra ...................................................................................... 8 

2.3 Nabídka dalších sluţeb a aktivit ................................................................................ 11 

2.4 Charakteristika mezoprostředí ................................................................................... 12 

2.5 Charakteristika makroprostředí ................................................................................. 14 

2.5.1 Demografické prostředí ...................................................................................... 14 

2.5.2 Ekonomické prostředí ........................................................................................ 15 

2.5.3 Přírodní prostředí ................................................................................................ 15 

2.5.4 Technologické prostředí ..................................................................................... 16 

2.5.5 Politicko-právní prostředí ................................................................................... 16 

2.5.6 Sociálně-kulturní prostředí ................................................................................. 17 

2.6 Charakteristika trhu nákupních center ....................................................................... 17 

3 Teoretická východiska chování zákazníků ....................................................................... 19 

3.1 Filozofie nákupních center ........................................................................................ 19 

3.1.1 Klíčové znaky nákupních center ........................................................................ 20 

3.1.2 Vývoj nákupních center ..................................................................................... 21 

3.2 Nákupní chování ........................................................................................................ 24 

3.2.1 Typologie spotřebitelů ........................................................................................ 26 

3.2.2 Faktory ovlivňující nákupní a spotřební chování ............................................... 28 

3.2.3 Přístupy ke spotřebnímu chování ....................................................................... 29 

3.2.4 Model černá skříňka ........................................................................................... 31 

3.2.5 Kupní rozhodovací proces .................................................................................. 35 

4 Metodika shromaţďování dat ........................................................................................... 41 

4.1 Přípravná fáze ............................................................................................................ 41 

4.1.1 Definování problému .......................................................................................... 41 

4.1.2 Cíl výzkumu ....................................................................................................... 41 

4.1.3 Typy dat a způsob sběru dat ............................................................................... 41 

4.1.4 Respondenti ........................................................................................................ 42 

4.1.5 Předvýzkum ........................................................................................................ 42 

4.1.6 Rozpočet ............................................................................................................. 42 



4 

 

4.1.7 Harmonogram ..................................................................................................... 43 

4.2 Realizační fáze ........................................................................................................... 43 

4.2.1 Sběr dat ............................................................................................................... 43 

4.2.2 Analýza dat ......................................................................................................... 44 

4.2.3 Struktura respondentů ........................................................................................ 44 

5 Analýza nákupního chování .............................................................................................. 47 

5.1 Návštěvnost obchodního centra ................................................................................. 47 

5.2 Komunikace obchodního centra ................................................................................ 50 

5.3 Nákupní zvyklosti ...................................................................................................... 50 

5.4 Doprava do obchodního centra .................................................................................. 55 

5.5 Spokojenost ............................................................................................................... 56 

5.6 Shrnutí a doporučení .................................................................................................. 58 

6 Závěr ................................................................................................................................. 60 

Seznam pouţité literatury ......................................................................................................... 61 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 66 

Seznam obrázků 

Seznam tabulek 

Seznam příloh 

Přílohy 



5 

 

1 Úvod 

Nákupní centra jsou fenoménem současnosti, jelikoţ kromě nákupů nabízí také 

moţnosti zábavy. Spojují v sobě mnoţství obchodů, stravování, odpočinek a další sluţby. To 

vše na jednom místě. Obyvatelé České republiky rychle přijímají ,,západní“ modely chování, 

kdy se nákupní centra stávají stále více oblíbená a v poslední době do nich zavítá stále více 

návštěvníků.  

Právě zákazníci a návštěvníci nákupního centra a jejich potřeby hrají klíčovou roli 

v tom, zda-li bude centrum úspěšné. Přicházejí za nějakým účelem a od toho se odvíjí 

spokojenost a doba, kterou v centru stráví. Sami se rozhodují kdy, kde a co nakoupí. Nákupní 

centra by proto měla na chování zákazníků umět co nejlépe reagovat, aby dostali vše, co 

potřebují a byli příjemně naladěni. To vede k jejich opakované návštěvě a šíření kladných 

referencí, a tím samozřejmě konkurenceschopnosti centra. Existence a mnoţství 

konkurenčních nákupních center se můţe odvíjet od velikosti a atraktivity dané lokality. 

Zatímco v menších městech se konkurence ve většině případů nevyskytuje, v těch větších je 

značná.  

Pro efektivní fungování nákupního centra je důleţité zjistit strukturu zákazníků, jejich 

kupní sílu, informovanost či účel návštěvy. Tím určit cílový segment, na který lze poté zacílit 

nabídku a reklamu. 

Uvedené platí i pro nákupní centrum Breda & Weinstein ve středu Opavy. Centrum 

bylo slavnostně otevřeno v roce 2012 a od té doby nabízí zákazníkům pestrou škálu 

spotřebního zboţí a sluţeb a současně i způsob trávení volného času. Vznikem tohoto centra 

se do jeho prostor přemístilo mnoho maloobchodních jednotek a sluţeb z různých částí města. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat chování zákazníků OC Breda & Weinstein a 

zjistit jejich strukturu, účel návštěvy, jejich nákupní zvyklosti a preference a čas strávený  

v centru. Za tímto účelem bylo provedeno osobní dotazování. 

V první kapitole bylo charakterizováno nákupní centrum Breda & Weinstein, v druhé 

části této kapitoly bylo popsáno mezoprostředí a makroprostředí. V další části vztahující se  

k teorii nákupního chování byla zprvu naznačena filozofie nákupních center, a poté rozebrána 

typologie a chování zákazníků. V následující praktické části byl uveden popis přípravné 
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 a realizační fáze a provedena samotná analýza získaných dat. Na závěr pak byla analýza 

vyhodnocena a byly uvedeny výsledky výzkumu spolu s návrhy moţností pouţití.  
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2 Charakteristika OC Breda & Weinstein 

2.1 Historie a současnost 

Obchodní dům byl zaloţen v roce 1898, dnešní podobu však získal aţ po přestavbě 

v letech 1927 – 1928, která se realizovala podle projektu vídeňského architekta Leopolda 

Bauera. Stojí v Opavě na náměstí Republiky a u vzniku, na svou dobu moderního obchodního 

domu Breda, stál ţidovský obchodník David Weinstein, který společně s Maxem Bredou 

vlastnil obchod se zboţím. Ve své době byl nejmodernějším obchodním domem 

v Československu. Stavbu tvořilo pět pater včetně hlavní dominanty – dvoupodlaţní 

půlkruhové haly se schodištěm kryté prosklenou kopulí. Budova byla ve své době vybavena 

velmi moderně – vzduchotechnikou, ústředním topením, nákladním i osobním výtahem, 

telefonní ústřednou a dalším zařízením, které v jiných obchodních domech ještě nebylo 

pouţito. Po druhé světové válce se nazýval Průkopník, později Prior a ke svému původnímu 

názvu se vrátil aţ po roce 1989. V současnosti je celý objekt uzavřen a čeká se, zda se 

soukromý majitel rozhodne pro nákladnou rekonstrukci. [42; 35; 41; 36] 

V příloze č. 2 je moţno porovnat vzhled původního obchodního domu s jeho 

současným vzhledem z roku 1928. 

Nové obchodní centrum Breda & Weinstein vyrostlo hned za původní starou budovou 

směrem k Nákladní ulici. Centrum se na místě zchátralého průmyslového areálu Pivovaru 

Zlatovar stavělo dva roky. První návštěvníky slavnostně přivítalo 15. listopadu 2012. 

Výstavba celého objektu stála necelých 1,4 miliardy korun. Do budoucna se plánuje propojit 

nové centrum se starou budovou Bredy. [37] 

Fotodokumentace v příloze č. 3 zobrazuje různé části současného nákupního centra. 

Provozovatelem obchodního centra je BREDA & WEINSTEIN a.s. se sídlem 

Rozkošného 1058/3, Praha 5  150 00, IČ 282 017 063, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 13536. 

Společenské a obchodní centrum Breda & Weinstein je postaveno na místě bývalého 

pivovaru v samém srdci města Opavy. Architekti zachovali historický ráz venkovních fasád a 

hlavní architektonickou dominantu pivovarský komín. Centrum navazuje na více neţ  

stoletou regionální tradici a chce do centra Opavy nalákat zákazníky nejen na mnoţství zboţí, 

ale také na luxusní, estetické a kultivované prostředí. Centrum nabízí pestrou paletu obchodů, 

sluţeb, zábavy, gastronomie a volnočasových aktivit. Jako další sluţby návštěvníkům by 

vedení centra chtělo v blízké budoucnosti zřídit nadstandartní kapacitu stojanů na kola před 



8 

 

všemi vchody, zázemí v podobě šaten a sociálního příslušenství a také vyuţití informačního 

systému centra pro monitoring veřejné dopravy.  

OC leţí v centru města na kříţení nejrušnějších dopravních tepen (Olbrichova, 

Krnovská a Olomoucká ulice s denní průjezdností 15 000 automobilů). V blízkosti se nachází 

největší opavský hotel Koruna, magistrát a další významné instituce. Dostupnost pro všechny 

obyvatele i návštěvníky města zajišťují vlastní i okolní parkoviště a především trolejbusové a 

autobusové linky městské hromadné dopravy. Z trolejbusové zastávky Divadlo je to přibliţně 

5 minut pěší chůze. Polohu nákupního centra v Opavě zobrazuje následující obrázek 2.1. [35] 

 

Obr. 2.1 Poloha nákupního centra Breda & Weinstein 

Zdroj: [33], upraveno autorem 

2.2 Uspořádání nákupního centra 

Centrum tvoří jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaţí. Má tři hlavní vchody – první 

vchod z centrální pěší zóny přes ulici U Fortny je situován do centra města, druhý z opačné 

strany z jiţní části ulice Pivovarské a třetí vstup je z Nákladní ulice. Vchody a vjezdy jsou 

znázorněny na obrázku 2.2. Celková uţitná plocha činí 56 090 m
2
, avšak plocha určená 

k pronájmům představuje pouze 26 100 m
2
. Pro parkování je zejména v podzemních 

podlaţích určeno přibliţně 500 parkovacích míst.  
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Obr. 2.2 Vjezdy a vchody do obchodního centra 

Zdroj: [16] 

Následující tabulka 2.1 zobrazuje umístění různých typů prodejen a jejich počet 

v jednotlivých podlaţích. Nejvíce prodejen je typu móda a doplňky, hned za nimi co do počtu 

jsou restaurace. Nejméně zastoupené v obchodním centru jsou prodejny elektro. Toalety jsou 

umístěny ve všech patrech, kromě přízemí, čímţ nutí návštěvníky k pohybu do jiných pater a 

tím zvyšují moţnost jejich nákupu. Obchodní centrum také disponuje výtahy a eskalátory 

v kaţdém patře. 

Tab. 2.1 Typy prodejen OC Breda & Weinstein 

TYP PRODEJEN POČET 
PODLAŢÍ 

-1 0 1 2 

Restaurace 13 1 4 - 8 

Zábava 10 1 1 6 2 

Sport 3 - - 2 1 

Hračky, děti, knihy 3 - 1 2 - 

Móda a doplňky 25 2 19 4 - 

Obuv 3 - 2 1 - 

Sluţby 13 5 4 4 - 

Zdraví a krása 7 3 3 1 - 

Domácnost 4 3 - 1 - 

Elektro 2 2 - - - 

Potraviny a lahůdky 3 2 - 1 - 

Zdroj: Vlastní 
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Celkově se v nákupním centru nachází 86 prodejen (údaj z prosince 2014). Toto číslo 

není konečné, jelikoţ se maloobchodní jednotky stále obměňují a zaplňují i dosud nevyuţité 

prostory. Dále je uveden výčet jednotlivých prodejen podle jejich zaměření a prodávaného 

sortimentu: 

 restaurace – Červené jablko, Ka-Varna, Kavárna F40, KFC, Mangaloo freshbar, 

Nová sladovna, Sladký svět, Subway, Sushi Miomi, U babičky, Tapi Tea, Tchibo, 

Víno a destiláty; 

 zábava – Architekti OC B&W, Art Gallery, Dětský svět, Erotic City, FORTUNA, 

FUNNY WORLD, Hopsálkov, Hráč, KAJOT INTACTO, Výstavní sál B 

 sport – Fitness PEPA, Intersport, MOLOSPORT & LIFESTYLE; 

 hračky, děti, knihy – Dráčik, Neoluxor Books, Sam Baby; 

 móda a doplňky – Argentinum, C&A, Cropp, Onstyle, Friends&Rebels, GATE, 

H&M, HOUSE, KIK, Klenotnictví DARA, Klenoty Aurum, Lindex, MaxTara, 

Meatfly, MOHITO, NEW YORKER, ORSAY, PEPCO, Planeo Quick time, 

PROSTĚJOV FASHION, RESERVED, Samsara, Tally Weijl, TOP TIME, 

Wrangler Lee; 

 obuv – CCC, Dr.KUBBA, RENO; 

 služby – Allianz, Česká spořitelna, Česká pošta, EXIM Tours, McPen, 

FOTOLAB.cz, GE Money Bank, GECO TABÁK, Kadeřnictví KLIER, Komerční 

banka, O2 Prodejna, Slunečnice, Směnárna Tourist centrum; 

 zdraví a krása – FAnn parfumerie, GrandOptical, Lékárna, MANUFAKTURA 

Partner, Marionnaud, ROSSMANN, Yves Rocher; 

 domácnost – Oresi, SCANquilt, Tescoma, ORION-domáci potřeby; 

 elektro – DATART, Space; 

 potraviny a lahůdky – Albert, Magnus Dárky & delikatesy, OXALIS. [16] 

Schéma a rozmístění jednotlivých provozních jednotek zobrazuje příloha č. 4. Na 

internetových stránkách nákupního centra lze nalézt detailnější popis jednotlivých podlaţí. 
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2.3 Nabídka dalších služeb a aktivit 

Kromě jiţ zmíněných prodejen nabízí obchodní centrum další sluţby. Patří zde 

minipivovar, který disponuje venkovní zahrádkou, a v jehoţ prostorách bylo pivo vyráběno. 

Dále multikino Cinestar se šesti sály a dětský koutek, který nabízí vyţití dětem všech 

věkových kategorií. Co se týče aktivit, obchodní centrum pravidelně zasílá Magazín B&W, 

které lze rovněţ shlédnout na internetových stránkách centra. Pro návštěvníky také pořádá 

nejrůznější zábavní akce. 

Minipivovar – Nová Sladovna 

Restaurace Nová Sladovna s minipivovarem láká na jídlo a pivo. Nabízejí tři druhy  

piva – světlé, výčepní, světlý a tmavý leţák. Vaří také vícestupňová speciální piva. Ve 

stejných prostorách dnešního minipivovaru se vyrábělo tradiční dobré pivo uţ od roku 1825. 

Kromě piva je v nabídce také jídlo zaloţené na tradičních českých pokrmech a 

slezských specialitách. 

Pivovar se nachází v přízemí hned vedle prodejny Orsay. Otevírací doba je celý týden 

od 11:00 do 23:00 hodin. Venkovní zahrádku, nacházející se hned vedle vchodu z ulice  

U Fortny, zobrazuje příloha č. 7. [16] 

Multikino 

Součástí OC je také multikino Cinestar se 6 sály a nejmodernější projekcí 3D. Celková 

kapacita sálů je 650 diváků. Návštěvníci zde mají moţnost shlédnout české i zahraniční 

novinky. Program si mohou prohlédnout na internetových stránkách Breda & Weinstein pod 

záloţkou Cinestar a samozřejmě si zde zarezervovat lístky na jednotlivá představení. 

Multikino poskytuje slevy členům CinestarClub. [16] 

Dětský koutek 

Dětský koutek (viz příloha č. 5) je určen dětem od 3 do 12 let věku. Mladší děti mohou 

koutek navštívit v doprovodu rodičů. Děti všech věkových kategorií zde naleznou velké 

mnoţství hraček, stůl na ruční práce, herní konzole, dotykovou obrazovku a herní sestavu s 

klouzačkou. K zajištění pitného reţimu je dětem po celou dobu pobytu k dispozici pramenitá 

voda Fromin. Pro maminky nejmenších dětí je připraven přebalovací pult a křeslo na kojení. 

Dětský koutek také nabízí kaţdý měsíc program pro děti. Nachází se ve 2. patře NC a jeho 

sluţby jsou placené. [16] 
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Magazín B&W 

Magazín (viz příloha č. 6) je vydáván pravidelně, a to čtvrtletně podle ročních období – 

jaro, léto, podzim, zima. Stávajícím i potenciálním návštěvníkům je doručován přímo do 

domovských schránek, nebo je moţné jej shlédnout na oficiálních internetových stránkách 

centra. Kaţdé číslo obsahuje slevové kupóny, výhodné nabídky, aktuální kolekce a trendy a 

kříţovku o ceny. V jednotlivých vydáních se lze poté dočíst o nových obchodech, tvářích 

Bredy, rozhovorech, show či tipech na dárky. [14] 

Breda & Weinstein má také své facebookové stránky, kde informuje zejména o slevách 

a společenských akcích. 

Akce 

V OC se pro návštěvníky konají nejrůznější akce, ať uţ pro děti či dospělé. Pro děti to 

mohou být závody na kolečkových bruslích, pohádky, vystoupení, Mikulášské nadílky, atd. 

Pro dospělé například hudební vystoupení zpěváků a zpěvaček, představení sportovních 

klubů, slavnostní odhalení vozů, ukázka tradičních řemesel, kuchařské show, vánoční 

koncerty, soutěţe o ceny a mnoho dalších. Neopomíjené jsou určitě slevové akce jednotlivých 

prodejen. [15] 

2.4 Charakteristika mezoprostředí 

Mezi prvky mezoprostředí patří konkurence, dodavatelé, zákazníci, distributoři 

(zprostředkovatelé) a veřejnost. Společně vytvářejí prostředí pro daný trh a nejbliţší okolí 

podniku, které můţe v různé míře ovlivňovat. [4] 

Konkurence 

Konkurenci podniku obecně tvoří stávající i potenciální konkurenti s podobnou 

nabídkou. Můţe se jednat o stejné či různé výrobky a sluţby uspokojující stejnou potřebu 

zákazníka. Je důleţité nalézt a specifikovat hlavní konkurenty, zejména jejich silné a slabé 

stránky. [31] 

Z pohledu OC Breda & Weinstein zatím ţádná velká konkurence nehrozí. V Opavě se 

nachází pouze jedno další obchodní centrum, konkrétně OC Silesia. To je ovšem podstatně 

menší a spolu s hypermarketem Tesco nabízí jen omezené mnoţství obchodů a sluţeb. Další 

konkurenční hrozbou by mohl být hypermarket Kaufland s venkovními přidruţenými 

obchody. Netvoří však ţádný celek a provozní jednotky ani cíleně nespolupracují. Působí 

tudíţ pouze jako nákupní park. Oba zmínění konkurenti jsou situováni na periferiích města. 
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Neopomenutelnou konkurenci představují nákupní a zábavní centra v Ostravě, která 

jsou vzhledem k vzdálenosti a moţnostem dopravy bez větších problémů pro spotřebitele 

dostupná. Jedná se například o Avion Shopping Park, Futurum či nově postavené Forum 

Nová Karolina. V těchto centrech zákazníci naleznou obdobnou nabídku zboţí a sluţeb. 

Mezi nepřímou konkurenci patří také internetové obchody, kde zákazníci naleznou 

stejné či obdobné zboţí. Mohou nakupovat z pohodlí svého domova a navíc i levněji. Tyto 

obchody však nenabízejí pestrou škálu zábavy, dalších sluţeb a sociální kontakt. 

Nutné je analyzovat také potenciální konkurenci. Ačkoliv je pro výstavbu nového 

nákupního centra zapotřebí větších ploch, hrozí v centru Opavy konkurence v podobě bourání 

administrativní budovy, která se nachází na Horním náměstí přibliţně  

500 metrů od OC Breda & Weinstein. Na vytvořené ploše by pravděpodobně mělo vyrůst 

nové (ale podstatně menší) nákupní centrum. Hrozbou by se mohly stát také okrajové části 

města v případě jejich vyuţití pro výstavbu nového nákupního centra. 

Dodavatelé 

Nákupní centrum Breda & Weinstein je tvořeno mnoha maloobchodními jednotkami, 

které mají své vlastní dodavatele. Zároveň je však nutné pro provoz centra zajistit dodávky 

plynu, vody, energie a telekomunikačních sluţeb. Proto je důleţité vybrat vhodné dodavatele 

na základě dodacích a platebních podmínek, spolehlivosti a kvalitě. Vztahy s těmito 

dodavateli jsou většinou dlouhodobého charakteru. 

Dle výběrového řízení jsou vybíráni dodavatelé pro opravy, rekonstrukce a stavební 

úpravy, které jsou nezbytné pro provoz centra. 

Distributoři 

Pro nákupní centra jsou typickým zprostředkovatelem marketingové agentury, které 

provádí výzkumy. Na jejich základě se podnik rozhoduje a tvoří strategii. Dále zde patří 

reklamní agentury, pomocí nichţ se centra propagují a komunikují s návštěvníky. Mezi 

zprostředkovatele lze zařadit také rádiové stanice, billboardy, výstavy, letáky, apod. 

Zákazníci 

Zákazníci jsou důleţitým prvkem při tvorbě strategie nejen nákupního centra. Je 

důleţité vytvořit cílové segmenty a jim poté přizpůsobit nabídku a marketingový mix. 

Zákazníky OC Breda & Weinstein mohou být lidé všech věkových kategorií, sociálních 

vrstev a všech výší příjmů. Zákazníci středních a vyšších příjmů mohou centrum navštěvovat 
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za účelem odpočinku a zábavy, zatímco lidé s niţšími příjmy mohou vyhledávat slevové akce 

především v supermarketu Albert. 

Do nákupního centra zavítají především obyvatelé Opavy a přilehlých obcí. Dále také 

návštěvníci z okolních měst a obcí a samozřejmě turisté, kteří při pobytu v Opavě zvolí 

návštěvu centra jako způsob trávení svého volného času. 

Veřejnost 

Veřejnost je část společnosti (nebo také skupina obyvatelstva), která můţe ovlivňovat 

společenské dění. V širším slova smyslu zahrnuje různé třídy a sociální skupiny, instituce, 

organizace, místní komunity, obce apod. Můţe mít také vliv na chování podniku, v tomto 

případě tvoří veřejnost obyvatelstvo bydlící v oblasti, zájmové skupiny, sdělovací prostředky, 

zaměstnanci, instituce a široká veřejnost. [4] 

Zaměstnance nákupního centra tvoří manaţeři, vedoucí, údrţbáři, uklízeči, ostraha a 

jiní. Je nutné, aby byla zvolena vhodná motivace a péče o ně, neboť spokojení zaměstnanci 

šíří dobré reference a provádí svou práci profesionálně. To platí i pro zaměstnance 

jednotlivých maloobchodních jednotek. 

Centrum je také partnerem Slezského divadla Opava a spolupracuje s Domem  

pro zrakově postiţené ve Vlaštovičkách, kdy v loňském roce byla moţnost v daných dnech 

pozorovat handicapované lidi při práci. Také jednotlivé maloobchodní jednotky se zapojují  

do charitativní činnosti, naposledy například Lindex věnoval celých 10 % z prodejní ceny 

kaţdého kusu oblečení na boj proti rakovině prsu. Tyto aktivity veřejnost vnímá  

pozitivně a vytváří se u ní kladné mínění týkající se OC Breda & Weinstein a jednotlivých 

prodejen. [40, 29] 

2.5 Charakteristika makroprostředí 

Podnik by měl zohledňovat vedle mikroprostředí také makroprostředí, které je 

charakteristické tím, ţe firmu ovlivňuje zvenčí, ale ona jej ovlivnit nedokáţe. Do 

makroprostředí řadíme vlivy ekonomické, demografické, politicko-právní, přírodní, 

technologické a kulturní. 

2.5.1 Demografické prostředí 

Hlavním prvkem demografického prostředí je populace, jelikoţ její sledování můţe vést 

ke zvýšení úspěšnosti podniku. U populace se lze zaměřit na její velikost, sloţení, vývoj a 

rysy. Důleţitější neţ celková populace je rozloţení obyvatel v dané lokalitě sídla společnosti. 
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K 30. září 2014 měla Česká republika podle údajů Českého statistického úřadu  

10 528 477 obyvatel. Z uvedených dat lze zjistit, ţe porodnost a úmrtnost je v posledních 

letech přibliţně stejná. Dochází však ke stárnutí obyvatelstva a s tím souvisí i zvyšování 

průměrného věku. [21] 

Počet obyvatel města Opavy je 57 759 osob (údaj k 31. 12. 2013), tento počet podle 

archivu za posledních pět let stále mírně klesá. Následující demografické údaje města Opavy 

pocházejí ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 prováděné Českým statistickým úřadem. 

Muţi představují menší část populace, konkrétně 47,8 %, a ţeny 52,2 %. Z toho nejpočetnější 

skupinou jsou lidé ve věku 30 aţ 50 let. Průměrný věk je 41,1 let. [39] 

Většina obyvatel starších 15 let má středoškolské vzdělání, ať jiţ s maturitou  

nebo pouze s výučním listem. Co se týče rodinného stavu, nejpočetnější skupinou jsou 

ţenatí/vdané – konkrétně 41,1 %.  Obyvatelé se statusem svobodní zaujímají 40,3 %. [39] 

Z uvedených statistik lze vyvodit, ţe vyšší podíl ţen je příznivý, jelikoţ právě ţeny tráví 

v nákupních centrech mnohem více času neţ muţi. Jelikoţ však centra navštěvují více osoby 

v mladší věkové kategorii, je průměrný věk obyvatel Opavy spíše nepříznivý. [27] 

2.5.2 Ekonomické prostředí 

Míra nezaměstnanosti v roce 2014 kolísala kolem 6 %. Celkově nezaměstnanost mírně 

klesá, coţ se můţe odrazit ve zvyšující se kupní síle obyvatelstva. Za předpokladu následného 

zvyšování objemu peněţních prostředků, můţe docházet k vyšší návštěvnosti nákupního 

centra. [23] 

Průměrná roční míra inflace za rok 2014 byla 0,4 %, coţ je oproti roku 2013 pokles o 

celé 1 %. [20] 

Co se týče průměrné hrubé měsíční mzdy, neustále se zvyšuje. Pro porovnání mezi  

prvními čtvrtletími v letech 2010 a 2014 se průměrná mzda zvýšila z 22 738 Kč na 24 817 Kč, 

coţ je přibliţně o dva tisíce korun. [22] 

Dalšími ukazateli mohou být například míra zaměstnanosti, úroková míra, cenová 

úroveň, a další. 

2.5.3 Přírodní prostředí 

Město Opava leţí v severovýchodní části republiky v Moravskoslezském kraji nedaleko 

pohoří Jeseníků. 

Moravskoslezský kraj má poměrně špatnou kvalitu ţivotního prostředí a patří mezi 

nejzatíţenější oblastí v České republice. Nejzávaţnější dopady se koncentrují do střední a 

severovýchodní části kraje – Ostravsko, Karvinsko a Třinecko. Na druhé straně jsou 
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v Moravskoslezském kraji také cenné přírodní zvláštnosti nacházející se v chráněných 

krajinných oblastech. [18] Opava se řadí k městům, která dbají na ochranu ţivotního 

prostředí, a o kvalitě jednotlivých sloţek informuje na svých internetových stránkách. 

OC Breda & Weinstein s pomocí různých technologií dbá na dodrţování stanovených 

zákonů a předpisů týkajících se ochrany ţivotního prostředí, zejména zákonu o odpadech a 

obalech. Centrum patří mezi tzv. zelené budovy, které se staví s co nejmenší spotřebou 

energie, vlastní certifikaci BREEAM Good. [17, 19]. Dále přispívá k rozvoji zeleně ve městě 

výsadbou zeleně v okolí centra v blízkosti vchodů a také v interiéru, kdy bylo vysázeno 

několik stromů výšky 4 m a mnoho dalších rostlin výšky cca 1,2 m. Byla zvolena moderní 

technologie pěstování v minerálním substrátu. [13] 

2.5.4 Technologické prostředí 

Technologické prostředí, někdy také označované jako prostředí inovační, je velmi 

důleţité při zlepšování celkového prospěchu podniku. Pokud podnik nebude mít neustálou 

snahu se zlepšovat, inovovat a obnovovat, je pravděpodobné, ţe zákazníci budou přecházet ke 

konkurenci, která bude v tomto ohledu aktivnější. 

Nejnovější technologie byly pouţity při orientačních prvcích v centru, jelikoţ se v něm 

pohybuje velké mnoţství návštěvníků. Byly pouţity jednoduché prvky digital signage, 

přičemţ byla zaznamenaná přibliţná úspora 80 % nákladů. Jedná se o orientační panely 

s prezentací (viz příloha č. 3 – Informační tabule 1), které probíhá pomocí přehrání 

z paměťového média, tudíţ odpadá neekonomické tištěné značení. Jiţ při prvních měsících 

provozu se digital signature osvědčil natolik, ţe OC rozšiřuje jeho vyuţití. [24] 

Jelikoţ bylo OC Breda & Weinstein nedávno postaveno a otevřeno, neplánuje 

v nejbliţší době ţádné další inovace a zlepšení. 

2.5.5 Politicko-právní prostředí 

Politicko-právní prostředí zahrnuje ústavní a jiné zákony, normy, nařízení, předpisy a 

vyhlášky, které platí pro všechny subjekty v České republice. Do tohoto prostředí zasahují 

také zákony a nařízení Evropské unie. Subjekty se musí touto legislativou řídit a dodrţovat ji. 

V případě opaku hrozí různé postihy, od finančních pokut aţ po ukončení činnosti podniku. 

Hlavními zákony jsou Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích, dále 

Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon na ochranu ţivotního prostředí, a jiné. 

Vzhledem k neustále se zhoršující kvalitě ţivotního prostředí jsou zaváděny nové 

předpisy a směrnice. Společnosti se jimi musí řídit, a tím omezovat znečištění a další dopady 

na ţivotní prostředí. 
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2.5.6 Sociálně-kulturní prostředí 

V současné době je trendem navštěvovat nákupní centra, zejména u mladších lidí. 

Důvodem ale zdaleka není jen nákup, nýbrţ také relaxace, odreagování se a sociální kontakt. 

Také se prodluţuje doba strávená v centru. 

Do kulturního prostředí řadíme rodinu, kulturní hodnoty, tradice, postoje, náboţenství či 

zájmy. To vše ovlivňuje postoje a chování návštěvníků centra. Nejdůleţitější je však osobnost 

člověka, která se uţ jen formuje vlivem sociálně-kulturního prostředí. 

2.6 Charakteristika trhu nákupních center 

Česká republika je, co se týče plošného standardu, velmocí. V přepočtu na tisíc obyvatel 

mají Praha, Olomouc a Liberec víc obchodů neţ Londýn. V Praze tvoří plocha obchodních 

center 723 m
2
 a v Liberci dokonce 1 200 m

2
. Výrazně tak převyšují Paříţ či Mnichov. 

Celorepublikově plocha v moderních OC dosahuje 220 m
2 

(údaje z ledna 2014). [34] 

V minulých letech prudce narostl počet obchodních center, ale pokud nenabízejí širokou 

škálu zboţí, sluţeb a zábavy nebo pokud nejsou postavena na dobrém dopravním uzlu, 

potýkají se v současné době s existenčními problémy. Přibliţně pětina středně velkých a 

velkých nákupních center v ČR se potýká s nízkou návštěvností či obsazeností. Důvodem 

můţe být vysoká konkurence či odliv kupujících z důvodu vysoké cenové hladiny, neboť cena 

za pronájem je v obchodních centrech zhruba dvojnásobná oproti prostorám mimo centrum. 

Mezi další hlavní problémy můţe patřit neadekvátně velké centrum vůči lokalitě, příliš mnoho 

pater, komplikované uspořádání pasáţí či mrtvá místa center. [26] 

Lze předpokládat, ţe i přes výsledky ankety uveřejněné na internetových stránkách 

Novinky.cz, kdy necelých 90 % čtenářů uvedlo, ţe by se další OC stavět neměla, bude i 

nadále stoupat jejich počet. [34] 

Společnost INCOMA Gfk ve svém článku z ledna 2015 informuje, ţe se v České 

republice v letech 2015 - 2016 trh rozroste aţ o pět nových nákupních center. Následující 

obrázek 2.3 zobrazuje vývoj počtu nově zprovozněných nákupních center od roku 2007,  

a to klasických center s plochou nad 5 000 m
2
 včetně rekonstrukce starších obchodních 

objektů. [30] 
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Obr. 2.3 Vývoj počtu nově zprovozněných nákupních center 

Zdroj: [30] 

Hospodářské noviny uvádějí data z listopadu 2014 týkající se hustoty maloobchodní 

sítě. V České republice je hustota 320 metrů čtverečních na 1 000 obyvatel. Na Slovensku, v 

Polsku a Maďarsku se hustota maloobchodní sítě dostala pod hranici 300 metrů čtverečních a 

v Německu je dokonce pouze 200 metrů čtverečních na 1 000 obyvatel. [28] 

V příloze č. 8 jsou znázorněny čtyři hlavní typy nákupních center a jejich 

charakteristika. OC Breda & Weinstein se řadí mezi velké nákupní domy v centrech měst, 

které nabízejí silné, zejména módní značky, plný sortiment, komfortní parkování, jídlo, 

sluţby, gastronomii a volnočasové aktivity. Průměrná délka návštěvy je 1,5 hodiny. [28] 

Co se týče počtu nákupních center v České republice, k 10. 11. 2014 jich bylo 95. 

V průběhu jednoho roku změní v nákupních centrech majitele 8 % obchodů a průměrná 

ţivotnost obchodníka v OC je 5 let. Vzhledem k nabízenému sortimentu tvoří 50 % obchodů 

móda. [28] 
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3 Teoretická východiska chování zákazníků 

3.1 Filozofie nákupních center 

Výraznou částí maloobchodní sítě jsou nákupní centra, často označována jako nákupní 

střediska. Spojují v sobě obchody, sluţby, stravování a různé kulturní a zábavní zařízení. Mají 

pro zákazníky zajistit úplnou nabídku veškerého poptávaného zboţí na jednom místě a doplnit 

jej o další doprovodné sluţby. [2] 

Obecně lze nákupní centrum charakterizovat jako ,,komplex prodejen, stravovacích 

zařízení a provozoven služeb plánovitě vytvořených, uspořádaných a řízených jedním 

majitelem, přičemž provozovateli obchodních jednotek jsou nájemci.“ [9; s. 134] 

Dále lze nákupní centrum definovat jako ,,soustředění nákupních možností většinou 

spolu se zajištěním stravování a dalších služeb a atraktivit v jednom celku, jednotně 

vybudovaném a provozovaném podle určité koncepce a pravidel tak, aby zde návštěvníci 

nalezli optimální podmínky i potěšení z nákupu.“ [2; s. 185] 

V podmínkách České republiky je nejrozšířenějším typem regionální nákupní centrum 

definované jako ,,architektonicky jednotný soubor komerčních zařízení, naplánovaný, 

postavený, vlastněný a spravovaný jako celek. Jeho umístění, velikost a druhy provozoven, 

které jej tvoří, závisí na spádové oblasti, jíž centrum slouží. Součástí jednotky jsou parkovací 

plochy, odpovídající typu a celkové velikosti soustředěných provozoven.“ [6; s. 189] Tato 

nákupní centra zajišťují asi 15 – 20 % maloobchodního obratu a očekává se další růst jejich 

podílu. Nejčastěji se budují na volných plochách nebo na lukrativních místech v centrech 

měst, kdy jsou pro tyto účely často vyuţívány historické objekty nebo přestavěny průmyslové 

objekty, které jiţ ztratily svou původní funkci. [2, 6] 

V České republice je podle výzkumu společnosti INCOMA Gfk asi 290 nákupních 

center (včetně retail parků a menších nákupních pasáţí s hypermarketem), která nabízejí 

téměř 3 miliony m
2
 prodejních ploch. Z těchto ploch je 22 % v Praze. Co se týče sortimentu, 

jednoznačně vede móda, následují obuv, klenoty, elektrospotřebiče a samozřejmě 

gastronomie a další zábavní sluţby. Mezi ty řadíme kina, divadla, sportovní zařízení, fit 

centra, kadeřnické a kosmetické salóny. Největší rozsah pronajímaných ploch v centrech mají 

hypermarkety. [6] 
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Velké nákupní jednotky zvané kotvy či magnety utváří profil nákupního centra a mohou 

mít univerzální i specializovaný charakter. V poslední době jsou to hlavně hypermarkety a 

odborné velkoprodejny. 

Zatímco v historii se obchodní centra vytvářela postupně, do jisté míry nahodile a bez 

určitého plánu, novodobá střediska jsou stavěna najednou nebo po velkých částech a provozní 

plocha je poté pronajímaná zájemcům. Na tom, aby středisko úspěšně fungovalo, mají 

společný zájem jak vlastník, tak také jednotliví nájemci objektu. [6] 

V procesu plánování a výstavby nákupního centra by se nemělo zapomenout na 

samotnou veřejnost. Ta by se měla do jisté míry podílet na jednotlivých návrzích plánů. 

Důleţitým prvkem rozvoje nového centra je informování a dobré vztahy s veřejností. 

Developer si musí být vědom obav veřejnosti a musí být připraven odpovědět na případné 

otázky. 

K tomu, aby nákupní centrum vzniklo a poté také správně fungovalo, jsou zapotřebí 

různé podnikatelské subjekty, které jsou vymezeny a charakterizovány následovně: 

 investoři (majitelé) – investují a organizují výstavbu, k tomu si najímají příslušné 

organizace, 

 developeři – pro investora vytvářejí projekty a zajišťují výstavbu, 

 správci – management centra, udrţuje centrum v chodu (analýza nákladů a výnosů, 

plánování akcí, vedení účetnictví, atd.), 

 nájemci prodejen, sluţeb a zábavy. [2] 

3.1.1 Klíčové znaky nákupních center 

Nákupní centra mají mnoho specifických znaků, kterými se odlišují zejména od 

maloobchodních jednotek. Například umístění, rozloha, dostupnost, apod. Avšak existují tři 

důleţité klíčové znaky kaţdého NC. Prvním je koncentrace maloobchodu, stravování a sluţeb 

v jednom objektu, dále velké univerzální i specializované MOJ (nazývané také jako magnety 

či kotvy), a třetím znakem je uspokojení zákazníků v oblasti zboţí a sluţeb krátkodobé, 

střednědobé i dlouhodobé spotřeby. 

Nákupní centrum je projevem horizontální kooperace, představuje spolupráci 

obchodních firem se zboţím v určité lokalitě nebo na určitém místě s cílem je zvýšit 

přitaţlivost a atraktivitu prodejního místa a dosáhnout lepších ekonomických výsledků -  

zvýšit prodej a sníţit náklady. 

Klíčovými předpoklady pro volbu lokality pro umístění nákupního centra jsou zejména 

dopravní dostupnost, spádová oblast, kupní síla obyvatelstva a také potenciální  
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nájemníci. [9] Důleţité jsou tudíţ dobře provedené analýzy, důkladná příprava a realizace 

celého projektu. Nákupní centrum musí mít atraktivní nabídku sortimentu v různých 

cenových polohách, kdy stejný sortiment má nabízet na více místech, aby byla zajištěna 

vhodná konkurence. 

Jiţ při zakládání a stavbě centra by měl být brán zřetel na různé faktory, které později 

zajistí úspěch u návštěvníků. Pokud návštěvníci pocítí nějaký problém, například špatné 

parkování či nedostačující sortiment, budou se vracet méně nebo vůbec. Samozřejmostí by 

také měla být dobrá spolupráce s nájemci, kteří pomáhají vytvářet nákupní prostředí a 

celkovou image centra. Obecně lze říci, ţe úspěšnost obchodních činností nákupních center 

závisí zejména na těchto předpokladech: 

 vhodně prováděné jednotné propagaci centra a péči o jeho image, 

 dobře zvoleném systému nájemného, 

 vhodném umístění ve vazbě na systémy hromadné dopravy, přístupové cesty a 

počet obyvatel ve spádové oblasti, 

 dostatečném počtu parkovacích míst, 

 dobrém centrálním řízení (optimální výběr sortimentu, zainteresovanost 

provozovatelů, dobrá pravidla provozu), 

 existenci silných obchodních ,,magnetů“, 

 příznivé vnější a vnitřní architektuře pro návštěvníky (osvětlení, zeleň, prostor pro 

oddechový čas, hudba, hygienické zázemí). [2] 

3.1.2 Vývoj nákupních center 

Historie nákupních center sahá aţ do počátku minulého století. Jejich vývoj se však 

v různých částech světa lišil – v USA se objevila přibliţně o 10 let dříve neţ v Evropě. 

V USA 

První nákupní centra se objevila jiţ na začátku minulého století v USA. Měla podobu 

prodejen s pěší ulicí na předměstích. NC podobná těm dnešním, vznikají aţ po 2. světové 

válce a jejich tempo růstu se od té doby neustále zvyšuje. Kvalitativně se však začala rozvíjet 

aţ v 50. letech 20. století. 

V 70. letech 20. století dochází k umrtvení atraktivity městských center, jelikoţ 

obchodní firmy, finanční a kulturní instituce odcházejí do nákupních center. Nová obrovská a 

rozlehlá nákupní centra jsou na konci 80. let umisťována na okrajích měst. Větší pozornost se 

klade na architekturu a veřejnou dopravu. [2] 
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Členění nákupních center 

Vývoj amerických nákupních center byl započat dříve neţ v Evropě. Proto také 

literatura uvádí jejich členění na následující typy a jejich charakteristiky: 

 regional shopping center – velikost provozní plocha v rozmezí 37 – 300 tis. m
2
; 56 

– 150 prodejních jednotek; nejméně pro 100 tis. obyvatel, kteří ţijí v zóně 

dostupnosti 30 minut jízdy autem, 

 community shopping center – menší typ s kapacitou 10 – 37 tis. m
2
; obsluhují 20 – 

100 tis. obyvatel při dostupnosti 10 – 20 minut jízdy; 15 – 25 menších prodejen, 

 power centers – prodejní plocha 20 – 40 tis. m
2
; sortimentní specializace a 

diskontní zaměření; umístění u dálnic a v centru menších spádových obvodů, 

 factory outlets center – regionální centra za městem; velikost 20 – 40 tis. m
2
 

plochy. [2] 

V Evropě 

Obecně lze říci, ţe vývoj nákupních center v Evropě zaostává za vývojem v USA o 

zhruba 10 let. Evropa se tak mohla poučit z pozitivních i negativních poznatků. Rozvoj je 

velmi podobný aţ na to, ţe v Evropě nedocházelo k tak rozsáhlé výstavbě mimo města a 

nedocházelo ani k tak rozsáhlému vylidnění center. Od poloviny do konce 19. století se staví 

pasáţe, haly a ochozy se skleněnou střechou. Pro celý svět se staly vzorem paříţské obchodní 

domy. 

Velkým vývojem prošla nákupní centra od 60. let 20. století. Stavějí se na periferiích 

města, nejlépe na křiţovatkách dálnic. Nákupní střediska tvoří relativně velké objekty – 

většinou jednopodlaţní – s okolními parkovišti, kdy úroveň specializovaných a stravovacích 

provozoven je poměrně malá. Koncem 60. let jsou zřejmě z důvodu teploty a zajištění 

příjemného prostředí otvírána krytá nákupní centra. 

Druhou velkou etapou vývoje jsou 70. léta. Nákupní centra se uţ váţou nejen na 

vysokokapacitní komunikace, ale také na tratě veřejné dopravy. Staví se vícepodlaţní objekty 

(většinou 2-3 etáţe). Důraz je kladen zejména na vnitřní prostředí center, které má slouţit 

k příjemnému nákupu – zeleň, lavičky pro odpočinek, klimatizace, široká nabídka 

stravovacích moţností, sluţeb a zábavy. V některých střediscích se umisťují také hotely a 

budují se parkoviště pod objektem a na střechách. 

Od 80. let 20. století uţ jen roste počet a velikost nákupních center. Zvyšuje se počet 

nákupních příleţitostí, parkovacích kapacit a dalších sluţeb. 

Nákupní centra mají největší rozsah ve Velké Británii, Německu a ve Francii. [2] 
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V České republice 

Rozmach maloobchodních sítí Česká republika zaznamenala s určitým zpoţděním aţ 

v 90. letech 20. století, a to nejen z důvodu nákladnosti výstavby. 

V roce 1998 vyrostlo v Praze první velké centrum s názvem Černý most, poté 

následovala další. Nejčastější formou byla obdoba amerických ,,power center“, coţ je 

hypermarket s navazujícími prodejnami, stravovacími a dalšími sluţbami. Zrychlení výstavby 

nákupních center začíná začátkem 21. století. 

Obvyklý poměr ploch v nákupních centrech ČR je následující: 

 80 % prodejní plocha, 

 10 % gastronomie, 

 10 % sluţby. 

Co se týče ploch, je moţno rozlišit prodejní plochu a celkovou vyuţitelnou plochu, 

která zahrnuje kromě prodejní také provozní plochu stravovacích jednotek a provozoven 

sluţeb v nákupním centru. Do největších nákupních center v České republice podle kategorie 

celkové plochy
1
 patří jiţ výše zmíněné Centrum Černý most v Praze, a dále Avion Shopping 

park v Ostravě, Centrum Chodov v Praze, Olympia v Brně a praţské Obchodní centrum 

Letňany. [2] 

Následující tabulka 3.1 zobrazuje typy prodejen, které jsou nejčastěji zastoupené 

v českých nákupních centrech. V současnosti lze předpokládat, ţe se počty ještě zvýšily. [6] 

Tab. 3.1 Nejčastější typy prodejen v českých nákupních centrech 

Sortimentní kategorie 
Počet 

prodejen 

Počet 

provozovatelů 

Nejčastější nájemce 

(počet jednotek) 

Oděvy, móda 1988 624 Takko fashion (62) 

Gastronomie 724 382 Panda (29) 

Obuv, koţené zboţí 612 144 Deichmann (61) 

Klenoty, hodinky, dárky 505 184 Klenoty Aurum (33) 

Elektro, počítačová technika 468 97 Telefónica O2 (85) 

Specializované potraviny 401 137 EsoLand (39) 

Nábytek, koberce, bytový textil 305 132 Indeco CZ (32) 

Sport 293 217 Sportisimo (41) 

Drogerie, kosmetika 284 52 DM Drogerie (51) 

Tabák, noviny 282 20 Geco Tabak (201) 

Květiny 264 79 Flamengo (120) 

Lékárny 216 54 Lékárna Dr. Max (76) 

Zdroj: [6] 

                                                 
1
 Kategorie celková vyuţitelná plocha 50 – 70 tis. m

2 
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3.2 Nákupní chování 

Termín nákupní chování je definován jako ,,chování, kterým se spotřebitelé projevují 

při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami, od nich 

očekávají uspokojení svých potřeb.“ [7, s.14] 

Spotřební chování je širší pojem a je definováno jako ,,takové chování lidí, které se týká 

získávání, užívání a odkládání spotřebních produktů.“ [3, s. 7] Není tedy jen spojené 

s nákupem, vlastní spotřebou a uţíváním. 

Nákupní chování se od spotřebního odlišuje účelem nákupu. Existuje celá řada 

klasifikací nákupního chování podle účelu, například: 

 základní nákupy – směřují do nákupních center se supermarkety či jinými velkými 

obchody s potravinami, 

 nákupy pro domácnost – realizují se především ve velkých nákupních centrech, 

 osobní nákupy – představují prohlíţení výkladů a porovnávání sortimentu, jsou 

více spojeny s městskými centry nebo nákupními pasáţemi, 

 rekreační nakupování – zahrnuje factory outlet centra, atraktivní nákupní centra, 

apod., 

 nahodilé nákupy – charakteristické pro dojíţdějící a často cestující osoby, spojují 

se s obchody na různých dopravních trasách. [9] 

Často se lze setkat s klasifikací zjednodušenou: 

 účelové nakupování – většinou předem naplánované a orientované na cenu a 

dostupnost zboţí, 

 rekreační nakupování – není cílem pouze sehnat určitý produkt, ale jedná se o 

formu trávení volného času. [9] 

Roli spotřebitele i zákazníka hrají v průběhu ţivota všichni lidé. Co se týče rozdílu mezi 

spotřebitelem a zákazníkem, pojem spotřebitel je obecnější. Zahrnuje vše, co jedinec 

spotřebovává, tedy i to, co sám nenakupuje. Zákazník je ten, kdo zboţí objednává, nakupuje a 

platí. Obecně lze chování charakterizovat jako souhrn vnějších projevů, činností, jednání a 

reakcí organismu. Spotřební chování lze definovat obdobně, ovšem je zaměřené na 

uspokojování potřeb. 

Spotřebitel si můţe poloţit otázku, proč vůbec něco koupil a proč koupil zrovna tento 

produkt. První aspekt této otázky je motivační – co spotřebiteli přinese, kdyţ učiní nějaké 
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nákupní rozhodnutí. Druhý se zabývá rozhodováním – proč se rozhodnout pro určitý výrobek. 

Nákup představuje zakončení procesu, kterému předchází mnoho rozhodnutí a má následující 

postup: 

 rozhodnutí, zda vůbec zboţí koupit, 

 rozhodnutí o tom, které nákupní středisko navštívit, 

 rozhodnutí o návštěvě určitého obchodu, 

 rozhodnutí o nákupu určitého mnoţství zboţí. [11] 

Způsob, jakým se jedinec rozhoduje při nákupu, je také ovlivněn tím, co nakupuje, co 

od nákupu očekává a o jaký druh nákupu se jedná. Existují tři nákupní situace, které mají vliv 

na rozhodovací proces (viz obrázek 3.1). Průběh rozhodování je také podmíněn mírou 

nákupní angaţovanosti nebo-li mírou zaujetí. Jedná se o úroveň, s jakou se spotřebitel zabývá 

určitým kupním rozhodnutím (jeho míra zájmu). Lze rozlišit zaujetí vlastním nákupem či 

zaujetí výrobkem. [3] 

 

Obr. 3.1 Typy kupního rozhodování 

Zdroj: [3], upraveno autorem 
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Rutinní nákup 

Spotřebitel kupuje obvyklé zboţí, typickými produkty jsou potraviny. Existují 

zkušenosti a zavedená kritéria hodnocení, někdy spotřebitel hledá doplňující informace pro 

ověření svého rozhodnutí. Vyuţívání zejména interních zdrojů informací. [11, 47] 

Omezený nákup 

Pro omezený nebo také limitovaný nákup je charakteristické, ţe spotřebitel danou 

značku nebo produkt nezná. Vychází proto z obecných zkušeností při nákupu, kdy si stanoví 

určitá kritéria pro hodnocení. Chybí však stanovení preferencí. Spotřebitel má několik 

alternativ a vyuţívá externí informace[11, 47] 

Extenzivní nákup 

Většinou jde o nákup draţších produktů, kdy spotřebitel aktivně a cíleně vyhledává 

informace z interních i externích zdrojů včetně reklamy, které mu pomáhají při rozhodování. 

Existuje mnoho kritérií a alternativ. Významné je také ponákupní hodnocení. [11, 47] 

Existuje také pojem impulzivní nákup. Jedná se o reaktivní jednání bez podstatných 

argumentů. Ve většině případů jde o drobné nákupy, kdy se produkty z pohledu spotřebitele 

příliš neliší. [11] 

3.2.1 Typologie spotřebitelů 

Obecně je typologie definována jako ,,rozčlenění soustavy osob, objektů či jevů do 

skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků.“ [11, s. 228] 

U nákupního chování lze rozlišit dva typy spotřebitelů: 

 osobní spotřebitel – je nazýván také jako koncový spotřebitel, nakupuje zboţí pro 

svou vlastní potřebu či jako dárek, výrobky jsou zakoupeny pro konečné vyuţití; 

 organizační spotřebitel – zahrnuje různé organizace, instituce či úřady, které 

nakupují výrobky a sluţby pro svou činnost. [7] 

V české populaci je pomocí výzkumů společností Incoma Research a Gfk Praha z roku 

2003 identifikováno celkem sedm modelů či typů nakupujících. Ty jsou spjaty s psychikou a 

ţivotním stylem člověka. Podle způsobu rozhodování a nákupních preferencí je lze rozdělit do 

dvou základních skupin, které znázorňuje tabulka 3.2. 
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Tab. 3.2 Zastoupení typů mezi českými nakupujícími 

TYP NAKUPUJÍCÍCH ZASTOUPENÍ 
CELKOVÁ NÁKUPNÍ 

ORIENTACE 

Ovlivnitelní 

Nároční 

Mobilní pragmatici 

15 % 

16 % 

16 % 

moderní (47 %) 

Opatrní konzervativci 

Šetřiví 

Loajální hospodyňky 

Nenároční flegmatici 

12 % 

13 % 

12 % 

16 % 

tradiční (53 %) 

Zdroj: [12, s. 223] 

Ovlivnitelní 

Nadprůměrně jsou zde zastoupeni mladší lidé, lidé s vysokoškolským vzděláním nebo 

s maturitou a lidé s vyššími příjmy. Rozhodují se emotivně a často nakupují impulzivně. Dají 

se ovlivnit vzhledem výrobku a reklamou. [12] 

Nároční 

Často jsou to mladší obyvatelé nové zástavby nebo center středně velkých měst, vyšších 

příjmů, s vysokoškolským vzděláním nebo s maturitou. Kladou vysoký důraz na nákupní 

komfort a poskytované sluţby. Mají vysoké poţadavky týkající se kvality, modernosti a 

vybavenosti prodejny. [12] 

Mobilní pragmatici 

V této skupině jsou často zastoupení podnikatelé, lidé ve věku 30 – 49 let, 

s vysokoškolským vzděláním a nadprůměrnými příjmy. Jejich cílem je optimalizovat poměr 

cena a hodnota zboţí. Nenakupují moc často, ale ve větších objemech. K nákupu vyuţívají 

auto a upřednostňují velkoplošné prodejny. [12] 

Opatrní konzervativci 

V nadprůměrném počtu jsou zde zastoupeni starší lidé zejména muţského pohlaví, lidé 

s niţším vzděláním a nízkými příjmy (často důchodci). Orientují se spíše podle svých 

zkušeností neţ podle cen, jsou velmi věrní produktům, které se jim osvědčily. Rozhodují se 

racionálně a konzervativně, nedůvěřují reklamě a nenechávají se ovlivnit značkou ani 

vzhledem. K nákupu vyuţívají auto jen minimálně a převaţuje u nich nízký podíl 

impulzivních nákupů. [12] 
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Šetřiví 

Často se jedná o starší lidi s nízkými příjmy a základním vzděláním, důchodce ţijící 

v malých domácnostech. Orientují se hlavně podle ceny, kdy vyuţívají slevy a výprodeje. 

Nakupují racionálně jen to, co potřebují. Snaţí se minimalizovat výdaje a auto vyuţívají 

k nákupům jen málo. [12] 

Loajální hospodyňky 

Typickým bydlištěm nakupujících je vesnice nebo menší město. Nakupují častěji, 

v menších mnoţstvích a v menších lokálních prodejnách. Důleţitou roli hraje příjemný a 

ochotný personál, kvalita nákupního prostředí a časová dostupnost prodejny. Patří zde lidé 

všech věkových kategorií s niţším vzděláním. [12] 

Nenároční flegmatici 

Nakupují v nejbliţších prodejnách, které jsou malé, jelikoţ jich je nejvíce. Nemají na ně 

ţádné nároky, ani co se týče ceny. [12] 

3.2.2 Faktory ovlivňující nákupní a spotřební chování 

Osobnost 

Osobnost lze definovat z více pohledů a teoretikové k jejímu studiu přistupovali 

několika způsoby. Někteří zdůrazňovali vliv dědičnosti, jiní zase vliv okolního prostředí. 

Někteří na osobnost nahlíţejí jako na jednotný celek, jiní zkoumají jednotlivé povahové 

vlastnosti. Nicméně obecně lze osobnost definovat následovně ,,jedná se o ty vnitřní 

psychologické vlastnosti, které určují a vyjadřují, jak jedinec reaguje na okolní prostředí.“ 

 [7, s. 128] Často bývá osobnost definována jako to, co člověk chce (pudy, potřeby, zájmy, 

hodnoty), co můţe (schopnosti, vlohy, nadání), co člověk je (temperament, charakter) a kam 

směřuje (osobní ţivotní cesta). [7, 11] 

Vzhledem k podstatě osobnosti jsou důleţité tři výrazné vlastnosti – osobnost vyjadřuje 

rozdíly mezi jednotlivci, je pevná a trvalá, můţe se změnit za určitých okolností. [7] 

Spotřebitelovo vnímání 

S nákupním chováním spotřebitele souvisí také jeho vnímání na základě vytvoření 

určité pozice výrobku či značky. Jedinci nejednají na základě objektivní skutečnosti, nýbrţ 

reagují na základě vjemů. Proto pro kaţdého člověka je realita jiná. Konkrétně vnímáni je 

definováno jako ,,proces, při kterém jedinec vybírá, organizuje a interpretuje podněty do 

smysluplného a spojitého obrazu světa.“ [7, s. 162] Na začátku vnímání stojí počitek, coţ je 
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okamţitá reakce smyslových orgánů na podnět. Nejniţší hladina, při které jedinec ještě můţe 

vnímat počitek, se nazývá absolutní práh. S počitkem souvisí také práh rozlišitelnosti – 

minimální rozdíl, který se dá rozlišit mezi dvěma podobnými podněty. 

Spotřebitel můţe vnímat rovněţ pod úrovní svého vědomí. To znamená, aniţ si to 

uvědomuje. Podněty mohou být příliš slabé či krátké nebo je nelze vědomě pozorovat a slyšet. 

Tento proces se nazývá podprahové vnímání. 

Lidé jsou neustále vystavováni různým podnětům, musí je umět organizovat, vybrat ty 

důleţité a uţitečné a ty následně interpretovat. Pro podniky je důleţité, aby si spotřebitel 

vytvořil určitou pozici ve své mysli na základě vnímání kvality, ceny a dalších faktorů jejich 

výrobků a sluţeb. [7] 

Pozornost 

Selektivnost našeho vnímání ovlivňuje pozornost. Je to schopnost jednu informaci 

upřednostnit před jinou při zpracování informací. Lze ji také charakterizovat jako 

soustředěnost na určitý objekt nebo děj. Pozornost jedince je omezená, v jednu chvíli můţe 

zpracovávat 5 – 9 podnětů. 

Rozlišuje se pozornost bezděčná (reakce jedince na měnící se prostředí a na podněty 

z okolí) a pozornost záměrnou (vědomá regulace, výběr podnětů na základě jejich funkčnosti 

pro člověka). [11] 

Další faktory 

Důleţitým faktorem při rozhodování spotřebitele o nákupu je místo prodeje. Je nutné 

vyvolávat pozitivní emoce, motivovat a podněcovat ke koupi. Při nákupu jde také o 

společenský záţitek i naplnění touhy, kdy jde o to, aby si lidé nakupování proţili. 

Co se týče prezentace produktu zákazníkovi, jeho chování ovlivňuje merchandising, coţ 

je obor, zabývající se péčí o zboţí, jeho vystavením a marketingovou podporou pro zvýšení 

atraktivity produktů. Zákazník se také potřebuje výrobku dotknout, cítit jej a pak si jej 

přivlastnit. Jedním z faktorů působících na zákazníka jsou nákupní podmínky. Důleţitá je 

péče o design prostředí, výběr barev, osvětlení, hudba, vůně a přehledné řešení prodejního 

prostoru. Od těchto faktorů se odvíjí rychlost nákupu, strávená doba v prodejně a orientace 

zákazníka. 

3.2.3 Přístupy ke spotřebnímu chování  

Existují čtyři základní směry, které vysvětlují spotřební chování. Tyto modely či 

přístupy se snaţí pochopit a vysvětlit spotřební chování zákazníka. 
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Racionální modely 

Spotřebitel se rozhoduje na základě racionálního uvaţování, a to na základě ekonomické 

výhodnosti. Vytvoří si takzvanou ,,chladnou kalkulaci“ na základě vazeb týkajících se příjmu, 

cen, uţitků, atd. Důleţitým předpokladem je, ţe je spotřebitel plně informován o všech 

variantách a jejich parametrech. Při jeho rozhodování hrají emotivní, sociální a psychologické 

prvky pouze doplňující roli. [3] 

Psychologické modely 

V psychologických přístupech je zdůrazňován vliv psychických procesů ve spotřebiteli. 

Při vysvětlování jeho spotřebního chování se sledují hlavně psychická podmínění. Při tomto 

pohledu na lidské jednání se rozlišují dva přístupy – behaviorální a psychoanalytický. 

V případě prvního přístupu se rozhodování spotřebitele povaţuje za vnitřní duševní svět. Ten 

však není moţné přímo poznat. K poznání jeho chování se uţívá pozorování a následné 

popsání toho, jak spotřebitel reaguje na vnější podněty. V případě Psychoanalytických modelů 

je spotřebitelovo chování postiţeno vlivem hlubších motivů. Zkoumá se, jak se v jeho chování 

promítají například neuvědomované motivy. [3] 

Sociologické modely 

Chování lidí ovlivňují různé sociální situace, do kterých se dostávají. Sociologické 

přístupy sledují, jak spotřebitelé jednají v odlišných sociálních prostředích. Snaţí se vysvětlit 

vazbu se sociálními skupinami, do kterých jedinec patří či nepatří, jakou roli v nich má, jak 

jsou pro něj významné a jak je posuzován jejich členy. Působí zde sice nepsané, ale silné 

sociální normy (například působení módy). [3] 

 Model podnět – odezva 

Kaţdý model rozebírá spotřební chování z různých pohledů. Nejde však zvolit jeden 

nejvhodnější, všechny se navzájem prolínají a doplňují. Odpověď na otázku, který z nich je 

vhodnější, závisí na dvou okolnostech. Záleţí na situaci, v které spotřební jednání probíhá,  

a také na účelu, s jakým se spotřební chování sleduje. Obecně lze však na spotřební chování 

nahlíţet jako na vazbu mezi podněty, které vyvolávají určité jednání, jeho výsledky  

a reakcemi. V souvislosti s danými podněty se spotřebitel rozhoduje ohledně získání  

produktu – tzv. kupní rozhodovací proces. Základním a velice pouţívaným přístupem modelu 

podnět – odezva je černá skříňka. [3] 
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3.2.4 Model černá skříňka 

Nákupní chování zákazníka ovlivňuje mnoho faktorů, kterým se věnuje nespočet autorů. 

Ovšem chování lidí závisí hlavně na jejich vnitřních podnětech. Tyto podněty lze jen stěţí 

zkoumat, proto představují tzv. ,,černou skříňku“ člověka (viz obrázek 3.2). 

 

Obr. 3.2 Model černé skříňky 

Zdroj: [43], upraveno autorem 

Startovacím prvkem celého procesu je podnět – lze rozlišit dva typy. Vnitřní podnět je 

ten, který si zákazník sám uvědomuje. Druhým je podnět vnější, který působí z okolí. Můţe 

jím být člověk či sociální skupina, ale také komerční zdroje např. reklama, prodejci, apod. 

Vnější (nebo-li exogenní faktory) lze zkoumat, kvantifikovat, ovlivňovat a vytvářet je. 

Reakcí spotřebitele je na základě exogenních faktorů a jeho vnitřního rozhodovacího 

procesu výběr obchodu, produktu, značky nebo výběr dealera. Zahrnuje také načasování 

nákupu a jeho velikost. [47] 

Celý proces můţe probíhat rychleji nebo pomaleji v závislosti na výrobku. [11] 

Černá skříňka představuje vnitřní rozhodovací proces zákazníka, jeho mysl. Nelze ji 

kvantifikovat, standardizovat a do určité míry ani přesně zkoumat. Zahrnuje sociální, kulturní, 

personální a psychologické vlivy. [43] 

Sociální vlivy 

Základním předpokladem pro zařazení se do lidské společnosti je osvojení si kultury 

tzv. socializačním procesem. Ten lze chápat jako získávání schopnosti ţít v lidské společnosti, 

zejména porozumět kultuře, přijmout soubor jejích hodnot a norem a ovládnout způsoby 

chování v typicky sociálních situacích. 

Je moţné rozlišit socializaci a enkulturaci. Socializace představuje začlenění do systému 

společenských vztahů, enkulturace je osvojení dovedností a zkušeností. Oba pojmy 

představují proces, kterým lidé získávají znalosti, dovednosti, postoje a normy chování. 

Socializační proces probíhá prostřednictvím působení sociálních skupin. [1] 
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Sociální skupiny 

V nejširším smyslu se sociální skupiny rozlišují na sociální kategorie, sociální agregát a 

na další skupiny. 

Sociální kategorie je soubor osob, které mají alespoň jeden společný znak. Nemusí zde 

docházet k jakékoliv interakci. Jako příklad lze uvést lidi určitého povolání, určité věkové 

skupiny, apod. [1] 

Sociálním agregátem se rozumí prostorové spojení lidí. Agregáty mohou být náhodné – 

např. lidé na pláţi, nebo mohou mít podobu davu. Dav je agregát se společným tématem, 

např. návštěvníci divadla, demonstrace, lidé ve frontě, apod. [1] 

Z hlediska sociálních skupin je nejčastější členění na primární a sekundární skupiny. 

Dále pak například na skupiny formální a neformální. 

Primární skupiny 

Mezi hlavní charakteristiky primárních skupin patří častý osobní kontakt, důvěrnost a 

soudrţnost, malý počet členů, kteří jsou ve skupině dobrovolně a jejich účast má dlouhodobé 

trvání. Základní primární skupinou je rodina. Rozlišujeme rodinu nukleární, kterou tvoří 

rodiče a děti, a dále rozšířenou, ve které se k nukleární přidávají i příbuzní. Člověk se ve svém 

ţivotě obvykle stává členem dvou rodin – rodiny, do které se narodí a rodiny, kterou zakládá. 

Odtud plynou dvě fáze vlivu na chování. První fáze se nazývá orientující a jedinec zde přijímá 

hodnoty, postoje a vzory chování od svých rodičů. Druhou je fáze tvarující, kdy člověk 

zakládá rodinu, vytváří domov a působí na své děti. Tím ovlivňuje také své chování. Primární 

skupiny mají na spotřebitele vliv v oblasti hodnot, zvyků, morálních a náboţenských principů, 

odívání, řeči, vzdělanosti a motivace. [1] 

Důleţitý, co se týče rodiny, je její ţivotní cyklus, kdy se střídají určité etapy, kterými 

rodina prochází. Klasický ţivotní cyklus rodiny má následujících 7 etap: 

 mladí jedinci, 

 mladí manţelé bez dětí, 

 mladí manţelé s dětmi, 

 středně staří manţelé s dětmi, 

 středně staří manţelé bez dětí, 

 starší manţelé, 

 starší jedinci. [47] 
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Mezi další primární skupiny patří přátelé, nákupní a pracovní skupiny. Tyto skupiny 

mají vliv na styl, módu a koníčky spotřebitele a na jeho přijatelné spotřební chování. Nákupní 

skupinou se při spotřebních chování rozumí lidé, kteří jdou společně nakupovat. Často to 

bývají neformální skupiny, hlavně přátelé. Pro chování spotřebitele mají význam i pracovní 

skupiny, a to zejména ty neformální zaloţené na přátelských vztazích ne na hierarchii 

v organizaci. 

Referenční skupiny 

Referenční skupina zahrnuje většinu primárních skupin, ale můţe se jí stát také skupina 

sekundární. Referenční skupina je skupinou sociální, s níţ se jedinec identifikuje a přijímá její 

hodnoty, normy a vzorce chování, které mu slouţí jako rámec referencí. Můţe mít přitom více 

těchto skupin – ty tvoří jakákoliv skupina či osoba.[1] 

Sekundární skupiny 

Sekundární skupiny jsou velké vytvořené uvnitř společnosti. Jsou zaloţené na 

neosobním a formálním styku, je zde malá důvěrnost a členové se stýkají pouze občas. Pozice 

člena ve skupině je spojena s bohatstvím, mocí, velikosti příjmu, prestiţi, ţivotním stylem či 

kulturou. Mezi sekundární skupiny se řadí asociace, etnické skupiny a sociální třídy. Asociace 

je poměrně dlouhodobé seskupení lidí, někdy jsou povaţovány za skupiny primární. Členem 

asociace se jedinec můţe stát dobrovolně (kluby, zájmové organizace,…) či nedobrovolně 

(vězení, nemocnice,…). Etnické skupiny vyplývají z národnostních, rasových a dalších 

podobných podmínek. Jsou více zaloţeny na fakticitě členství – člověk se stane členem bez 

jeho vlastní vůle. Sociální třída je otevřená skupina lidí s podobným sociálním zařazením 

podle vertikálního hierarchického uspořádání ve společnosti. [1] 

Kulturní vlivy 

Kaţdý jedinec patří do určité kultury, přejímá její znaky a tím ovlivňuje jeho chování. 

Součástí kultury jsou také subkultury a sociální třídy. 

Kulturní charakteristiky 

Obecně lze kulturu charakterizovat jako umělé ţivotní prostředí vytvořené člověkem, 

které představují materiální, institucionální a duchovní výtvory a hodnoty. [3] 

Kultuře se učíme, není vrozená geneticky, je nutno si ji osvojit. Proces osvojování můţe 

probíhat vědomě i podvědomě. Kultura se přenáší z generace na generaci, kdy zřetelným 

projevem jsou kulturní tradice. Jedinec si ji sám většinou nevytváří. Kulturní hodnoty jsou 
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sdílené širokou škálou skupin, tato podobnost pak vede k uplatnění stejného marketingového 

přístupu. Kultury se od sebe odlišují a jsou dynamické - mění se v čase v souvislosti s danou 

oblastí a se šíří verbální i neverbální komunikací. [1] 

Kultura je tvořena hmotnými prvky – kulturními artefakty, a nehmotnými prvky – 

sociální normy, ideje a poznatky. Do hmotných prvků patří veškeré spotřební produkty včetně 

obalů. Nehmotnými prvky jsou spotřební zvyky, kulturní hodnoty, jazyk, postavení muţe a 

ţeny, neverbální komunikace a symboly. Dále také rituály, tabu, mýty, náboţenství, umění a 

body image. [3] 

Personální vlivy 

Do personálních vlivů je moţné zařadit věk i ţivotní cyklus spotřebitele, dále jeho 

zaměstnání a s ním zčásti související ekonomickou situaci. Patří sem také, jakým ţivotním 

stylem jedinec ţije a samozřejmě jeho osobnost. Osobnost je charakterizována jako souhrn 

psychických jevů v určitém člověku, způsob, kterým je jedinečný a odlišný od ostatních. 

Osobnost utváří tři činitelé – dědičnost, prostředí a výchova. [44] 

Psychologické vlivy 

Psychologické faktory tvoří osobnost člověka a jeho duševní stránky. Zahrnuje se zde 

motivace, vnímání, učení, paměť a postoje. Je však moţné zde zařadit také mínění 

spotřebitele, jeho hodnoty, ideály a zájmy. 

Vnímání lze definovat jako proces získávání, výběru a interpretace stimulů prostředí. 

Pomocí pěti smyslů je vnímán okolní svět. Obrázek 3.3 znázorňuje proces vnímání. 

 

Obr. 3.3 Proces vnímání 

Zdroj: [47], upraveno autorem 

Motivace je jedním ze základních psychických procesů. Je to vnitřní pohnutka, která 

podněcuje jednání člověka. Úzce souvisí s výkonností člověka a můţe být aktivována pomocí 

různých stimulů. Od motivace se odvíjí pojem motivování, které znamená úsilí jedince nebo 

jedinců vytvořit motivaci u jiného jedince (jedinců) pro poţadované chování. Pojem 
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sebemotivace vyjadřuje úsilí motivovat sám sebe. Důleţité je, ţe motiv je potřeba uspokojení, 

nikoliv předmět. [1, 32] 

Učení je definováno jako získávání zkušeností, návyků, dovedností a znalostí. Tato 

schopnost je člověku vrozená, pomocí ní se rozvíjí a upravuje své vzorce chování. Učení jako 

činnost lze rozlišit na spontánní získávání vlastních zkušeností, neformální předávání hodnot 

a dovedností ve společnosti a na formální učení a vzdělávání v institucích. [47, 46] 

Paměť je schopnost uchovat si nějakou získanou informaci pro pozdější pouţití a tento 

proces spočívá na třech základních pilířích – vštípit, uchovat a vybavit. Paměť lze rozdělit na 

krátkodobou (uchování informací ve velmi krátkém časovém úseku, pomocí ní řešíme 

aktuální problémy), dlouhodobou (uchovává informace získané během ţivota) a senzorickou 

(zvláštní typ krátkodobé, kdy jsou informace získány smysly). [45] 

Postoje jsou hodnotící úsudky o osobách, místech, věcech nebo tématech. Lze je 

vyjádřit přídavnými jmény či protikladem u postoje negativního. Hodnotící úsudek má  

dvě hlavní části – směr (pozitivní, negativní nebo neutrální) a extrémnost (slabý, průměrný, 

silný). [47] 

3.2.5 Kupní rozhodovací proces 

Na začátku je vhodné charakterizovat dvojí typ rozhodování spotřebitele – pravé a 

návykové. Je však důleţité upozornit, ţe toto jsou dvě krajní meze a konkrétní rozhodování 

má blíţe k jednomu nebo druhému typu. Projevuje se to různou intenzitou kroků 

rozhodovacího procesu. Oba extrémy jsou specifikovány následovně: 

 pravé rozhodování – zpravidla u zboţí investičního charakteru, je doprovázené 

systematickým a vědomým získáváním informací o produktu a jejich 

porovnáváním s konkurenčními, je orientováno na budoucí spotřebu; 

 návykové rozhodování – probíhá obvykle zjednodušeně, kdy subjekt vyuţívá 

předchozích zkušeností (vědomě i podvědomě), nákupu nepředchází ţádná 

systematická příprava a rozhodovací proces je relativně krátký. [1] 

Obecně nákupní rozhodování spotřebitele zahrnuje pět hlavních fází, které zobrazuje 

následující obrázek 3.4. 
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Obr. 3.4 Fáze kupního rozhodovacího procesu 

Zdroj: [3], upraveno autorem 

Rozpoznání problému 

K rozpoznání problému dochází v okamţiku, kdy si jedinec uvědomí rozdíl mezi 

skutečným a poţadovaným stavem. Existují dva druhy vzniku problému. Prvním je aktivní 

problém, který vznikl díky nepříznivé změně současného stavu, např. poškozením vybavení či 

vyčerpáním zásob. Druhým, neaktivním způsobem vzniku problému je zvýšení úrovně 

poţadovaného stavu, např. zlepšení finanční situace či novinky na trhu. [1] 

Určitou hierarchii potřeb znázorňuje Maslowova pyramida (obrázek 3.5). Platí, ţe aby 

mohla být uspokojena potřeba vyšší úrovně, musí být nejdřív uspokojena potřeba z úrovně 

niţší.  

 

Obr. 3.5 Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: [25] 
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Fyziologické potřeby jsou nutné k udrţení biologického ţivota, zahrnují vodu, 

potraviny, vzduch, přístřeší, sex a oblečení. Lze je také nazývat jak potřeby primární. Po 

uspokojení potřeb první úrovně se jedinec zaměřuje na potřeby bezpečí. Ty se netýkají pouze 

fyzického bezpečí, ale zahrnují pořádek, stabilitu, důvěrnost, pravidelnost a kontrolu nad 

ţivotem a prostředím. Do třetí úrovně potřeb patří cit, láska, sounáleţitost a příznivé přijetí. 

Potřeba uznání a úcty se také nazývá egoistická potřeba – sebeúcta, úspěch, nezávislost, 

osobní spokojenost. Tyto potřeby byly zaměřené spíše dovnitř, ty zaměřené ven zahrnují 

dobrou pověst, prestiţ, postavení a uznání jiných. Po uspokojení všech čtyř úrovní potřeb 

Maslowovy pyramidy nadchází poslední potřeba seberealizace, nebo-li sebeuspokojení. Ta 

spočívá v touze jednotlivce vyuţít svoje moţnosti a stát se vším, čeho je schopen dosáhnout. 

Maslowova teorie předpokládá, ţe hnací silou jedince je neuspokojení, nikoliv uspokojení, 

jeho potřeb. [7] 

V některých případech kupní proces zůstává v této fázi rozpoznání problému a dále se 

nerozvíjí. Například pokud rozpor není dostatečně motivující, nejsou k dispozici dostatečné 

zdroje, atd. 

Hledání informací 

Pokud spotřebitel rozpozná problém, vede ho to k hledání informací – jak vnitřní tak 

vnější. Ve skutečnosti se obě tyto hledání prolínají. Vnitřní hledání probíhá v mysli 

spotřebitele, kdy si oţivuje informace v dlouhodobé paměti. Hledá různé dřívější zkušenosti a 

asociace. Vnější hledání je specifikováno hledáním a získáváním informací z vnějšího okolí. 

Pokud dosaţení poţadovaného stavu není příliš aktuální a silné, jedinec udrţuje pouze 

zvýšenou pozornost. V tomto případě se jedná pouze o pasivní přístup. Oproti tomu při 

aktivním vyhledávání spotřebitel projevuje systematickou, aktivní a cílenou snahu získat 

odpovídající informace o většině moţností, které vyřeší jeho problém. Mezi zdroje vnějších 

informací patří referenční okolí, nezávislé zdroje, prodejci, reklama, obaly a další. [1] 

Na rozsah hledání informací jednotlivých alternativ má vliv také vnímané riziko, vyšší 

vede k vyššímu hledání informací, charakteristiky výrobku, míra zaujetí, trţní prostředí a 

predispozice spotřebitele (jeho věk, sociální status, vzdělání, …). [1] 

Hodnocení alternativ 

Pro výběr konečné a nejlepší alternativy pro nákup je nutné rozhodnout o typu výrobku 

a následně provést hodnocení a rozhodování uvnitř výběrového souboru. Z tohoto důvodu lze 

celkovou trţní nabídku rozloţit do několika skupin, které znázorňuje obrázek 3.6. [1] 
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Obr. 3.6 Kontext výběrového okruhu 

Zdroj: [1, s. 83] 

Vybavený soubor obsahuje poloţky (značky, výrobky), které se spotřebiteli vybaví, ať 

jiţ spontánně nebo s pomocí. Uvaţovaný soubor zahrnuje všechny moţnosti, které spotřebitel 

zvaţuje při rozhodování, a které představují řešení jeho problému. Netečný soubor zahrnuje 

vybavené poloţky, ale o kterých se spotřebitel rozhoduje aţ při vyčerpání moţností 

uvaţovaného souboru. Odmítavý soubor zahrnuje poloţky, o kterých spotřebitel ví, ale 

zaujímá k nim negativní postoj. [1] 

Rozhodnutí a nákup 

Po zhodnocení alternativ spotřebitel dospívá ke kupnímu záměru. Ten není identický 

s nákupem, neboť existují okolnosti, které mohou ovlivnit nákupní rozhodnutí. Jsou to postoje 

ostatních přítomných, situační vlivy a riziko. Situační vlivy zahrnují sortiment, 

merchandising, personál a atmosféra obchodu. Merchandising znamená, jakým způsobem je 

zboţí vystaveno, můţe při nákupu upozornit na jiné nabídky. Atmosféru obchodu tvoří vnější 

prvky (vzhled obchodu a jeho výloha) a prvky vnitřní (barvy, vůně, osvětlení, hudba,…). 

Personál také ovlivňuje chování spotřebitele, hodnotí se jeho odbornost, kvalifikovanost a 

empatie. Výsledkem je nákupní rozhodnutí, které můţe být nákup, odloţení nákupu nebo 

odmítnutí nákupu. Proces nákupního rozhodnutí zachycuje obrázek 3.7. [1] 
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Obr. 3.7 Nákupní rozhodnutí 

Zdroj: [1, s. 88] 

Ponákupní chování 

Ponákupní chování je poslední fází kupního rozhodovacího procesu a začíná vlastním 

uţitím výrobku. Spotřebitel porovnává skutečný a očekávaný efekt. Z toho lze vyvodit, ţe 

spokojenost nevychází pouze z uţití výrobku, ale také z míry očekávání, která s v průběhu 

času mění. Pro zvýšení spokojenosti je nezbytné, aby výrobek řešil problém spotřebitele. 

Mezi další faktory posilující spokojenost patří kvalitní informace o výrobku, kvalitní servis a 

ponákupní sluţby, relationship marketing (zaloţený na navazování dlouhodobých vztahů se 

zákazníky) a citlivý přístup k nástrojům podpory prodeje. Více spokojen bude spotřebitel i 

v případě, kdy nebyl spokojený s konkurencí, či si mohl produkt předem vyzkoušet. Co se 

týče významu spokojenosti, pak spokojený spotřebitel je věrný (opakovaně si kupuje tentýţ 

výrobek), generalizuje (kupuje i jiné produkty daného podniku nebo značky) a šíří kladné 

reference. Nespokojenost naopak vede ke změně produktu, negativním referencím a 

diskriminaci (spotřebitel nekoupí daný výrobek, ale ani jiné produkty dané firmy nebo 

značky). [1] 

Součástí ponákupního chování je také odkládání produktů, kdy se spotřebitel po určité 

době můţe rozhodnout výrobek vyřadit z uţívání. Mezi moţnosti vyřazení z uţívání patří 

prodej, výměna, přenechání a částečné odloţení. Více variant odkládání produktu znázorňuje 

obrázek 3.8. [1] 
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Obr. 3.8 Varianty odkládání produktu 

Zdroj: [1, s. 92] 

Uvedený pětifázový kupní rozhodovací proces je pouze zjednodušený model. Ve 

skutečnosti se mohou jednotlivé fáze prolínat. Zároveň ne kaţdý nákup musí procházet všemi 

fázemi, například u rutinního nakupování, které není spojeno s velkým rizikem, můţe dojít ke 

sloučení druhé a třetí fáze nebo jejich úplnému vynechání. [1] 

Role při spotřebním rozhodování 

V kaţdém kupním rozhodování existuje pět funkčních rolí, které spotřebitel můţe 

zastávat. Můţe být v pozici jak všech pěti rolí, tak pouze jedné jediné nebo několika. 

Například pokud se jedinec rozhodne, ţe si koupí výrobek, při nákupu se spoléhá jen na sebe 

a nakonec jej i uţije, zastává všech pět rolí. Zatímco pokud výrobek koupí na něčí podnět na 

základě jeho informací a poté jej někomu daruje, můţe hrát roli rozhodovatele a nákupčího.  

Lze identifikovat následující role: 

 iniciátor – rozběhne rozhodovací proces, 

 ovlivňovatel – ovlivňuje před nákupem ke koupi určitého produktu, můţe být také 

informátorem, 

 rozhodovatel – rozhoduje o nákupu, zda koupit či nikoli, 

 nákupčí – nakupuje produkt/sluţbu, 

 uživatel – uţívá výrobek/sluţbu. [47] 
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4 Metodika shromažďování dat 

4.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi byl specifikován cíl a problém marketingového výzkumu.  Dále byl 

rozebrán plán výzkumu, konkrétně typy dat a způsob jejich sběru, harmonogram a 

předvýzkum, který odhalil případné chyby a nejasnosti v dotazníku. 

4.1.1 Definování problému 

Nákupní centrum Breda & Weinstein bylo otevřeno v roce 2012 ve středu města Opavy. 

Ačkoli je konkurence s obdobnou nabídkou pouze na okrajích města, a to v podobě podstatně 

menšího nákupního centra a nákupního parku, je nutné brát v potaz i potenciální konkurenci. 

V centru města tvoří konkurenci menší obchodníci a maloobchodní jednotky nabízející stejný 

sortiment a sluţby, přičemţ mohou být více specializované. Kaţdý obchodník by si měl být 

vědom svých zákazníků, jejich potřeb a přání a snaţit se jim co nejvíce přizpůsobit. Ať uţ 

nabídkou, cenou, komunikací či dostupností. Je důleţité vědět, ţe pokud zákazník vnímá 

centrum jako místo pro uspokojení svých potřeb, nebude mít v úmyslu vyhledávat 

konkurenci. Zacílit se na zákazníky je ovšem moţné, jen pokud daný podnik zná své 

zákazníky, jejich strukturu, zvyklosti a chování. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cíl výzkumu vychází z definovaného problému. Je zapotřebí analyzovat chování a 

zvyklosti zákazníků nákupního centra B&W, zjistit jejich strukturu, čas strávený v centru, 

účel nákupu a faktory ovlivňující jejich celkové chování. Ze získaných informací lze také 

vyvodit cílovou skupinu a přizpůsobit jí nabídku sortimentu a sluţeb nabízených v prostorách 

nákupního centra. 

Kromě hlavního cíle byl stanoven dílčí cíl, a to zjistit spokojenost návštěvníků s prvky 

týkajícími se interiéru i exteriéru obchodního centra. 

4.1.3 Typy dat a způsob sběru dat 

V práci byla zpracována a analyzována primární i sekundární data. Sekundární data byla 

získána z internetových stránek OC Breda & Weinstein a pro zpracování teoretické části práce 

byla vyuţívána odborná literatura. Primární data byla získána od respondentů pomocí 

osobního dotazování. Nástrojem sběru byl strukturovaný dotazník, který byl tvořen z 21 

otázek. V úvodní části dotazníku byli respondenti poţádáni o jeho vyplnění včetně 

poděkování. Následovaly otázky, které se týkaly chování zákazníků, závěrem byly poloţeny 
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identifikační otázky. Dotazník obsahoval otázky uzavřené, polootevřené a jednu otevřenou v 

úvodu. V dotazníku byla také jedna otázka typu baterie. Výhodou metody osobního 

dotazování je okamţitá zpětná vazba s respondentem, nevýhodou je jeho ovlivňování, dále 

finanční a časová náročnost. 

4.1.4 Respondenti 

Základní soubor tvořili všichni návštěvníci nákupního centra Breda & Weinstein, kteří 

byli ve většině případů obyvateli města Opavy, ale také návštěvníci z okolních měst a obcí. 

Výběrový soubor byl stanoven z návštěvníků ve věku nad 15 let v plánovaném počtu  

100 respondentů. Bylo zvoleno osobní dotazování přímo v prostorách nákupního centra. 

Technikou výběru vzorku byla technika vhodné příleţitosti, která se řadí mezi 

nereprezentativní techniky, kdy výběr respondentů je ponechán na tazateli. Pro objektivitu 

výsledků bylo naplánováno dotazování v průběhu celé otevírací doby v různých částech 

obchodního centra, a to ve všední dny i o víkendu. 

4.1.5 Předvýzkum 

Pro odhalení a následné úpravy či odstranění obtíţněji pochopitelných částí byl dotazník 

testován na malém vzorku respondentů. Předvýzkum probíhal na několika členech rodiny a 

přátel. Chyby byly odstraněny a respondentem nepochopené otázky přeformulovány: 

 otázka jaká obchodní centra respondenti navštívili, byla z důvodu menšího počtu 

přesnějších odpovědí doplněna – za poslední měsíc v Moravskoslezském kraji, 

 u otázky na účel návštěvy byla přidána moţnost setkávání se s přáteli, 

 u otázky jak často zavítají do OC Breda & Weinstein byla doplněna moţnost, ţe jej 

navštívili poprvé, a byly upraveny časové rozestupy, 

 v otázce kolik času stráví respondenti cestou do OC Breda byla pro lepší pochopení 

upřesněna časová rozmezí a přidána odpověď 1 - 2 hodiny, 

 u otázky týkající se místa bydliště byly odpovědi rozšířeny o moţnosti okres Bruntál 

a okres Nový Jičín, 

 v otázce, jestli respondenti dávají přednost návštěvě OC o víkendu byla moţnost 

nevím upravena na neřeším. 

4.1.6 Rozpočet 

Plán rozpočtu byl stanoven na 400,- Kč pro vytištění 110 černobílých dotazníků. 

Z důvodu osobního dotazování samotným výzkumníkem nebyly stanoveny další náklady. 
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4.1.7 Harmonogram 

Sběr dat byl naplánován na měsíc březen, v prostorách nákupního centra B & W. Pro 

větší přehlednost výzkumu byl zpracován harmonogram činností (viz tabulka 4.1). 

Tab. 4.1Časový harmonogram 

Činnost 
listopad, 

prosinec 
leden únor březen duben květen 

Charakteristika a teorie       

Plán výzkumu + dotazník       

Předvýzkum       

Sběr dat       

Zpracování dat       

Analýza dat       

Příprava zprávy       

Prezentace výsledků       

Zdroj: Vlastní 

4.2 Realizační fáze 

Realizační fáze zahrnuje samotný sběr dat, jejich zpracování, analýzu a následnou 

interpretaci. 

4.2.1 Sběr dat 

Data byla sbírána prostřednictvím osobního dotazování (dotazník viz příloha č. 1) 

v prostorách OC Breda & Weinstein ve všední den i o víkendu, konkrétně 12. a 14. března 

2015. Počet dotazovaných byl na oba dny rozloţen rovnoměrně, sběr dat probíhal od rána aţ 

do večerních hodin. Výzkumu se zúčastnilo celkem 105 respondentů, přičemţ 5 z nich bylo 

vyřazeno, jelikoţ neodpovídalo zadaným kritériím (věk 15+), nebo neodpověděli správně 

zadané otázky. Podařilo se tudíţ získat poţadovaných 100 vyplněných dotazníků od 

respondentů. 

Respondenti nebyli příliš ochotní při vyplňování dotazníků, zejména muţská část 

populace. Větší ochota byla zaznamenána u mladších jedinců. Menší komplikace byly u 

citlivé otázky číslo 18 týkající se průměrného měsíčního příjmu, kdy respondenti 

neprojevovali velkou ochotu k vyplnění. 
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4.2.2 Analýza dat 

Sesbíraná data byla zpracována v programech Microsoft Office Excel 2010 a následně 

ve statistickém programu IBM SPSS Statistics, verze 22. Nejprve byla data zadávána 

prostřednictvím číselných kódů do datové matice softwaru Excel, poté bylo provedeno jejich 

vyhodnocení a analýza v softwaru SPSS a poté opět v Excelu. 

4.2.3 Struktura respondentů 

Ke zjištění struktury respondentů byly pouţity identifikační otázky umístěné na konci 

dotazníku. Slouţily ke zjištění pohlaví, věku, místa bydliště, průměrného měsíčního příjmu a 

sociálního statusu jednotlivých respondentů. Tabulky absolutních i relativních četností 

obsahuje příloha č. 9. 

Výběrový soubor zahrnoval 100 respondentů, a to 34 muţů a 66 ţen.  

Dle věkových kategorií byla nejpočetnější skupina respondentů ve věku 19 – 30 let. 

Z celkového počtu 100 respondentů představovala nadpoloviční většinu, a to 60 %. Druhou 

nejpočetnější kategorií byli respondenti ve věkové kategorii 41 – 50 let, konkrétně 19 %. 

Naopak respondentů ve věku 66+ bylo v souboru zastoupeno nejméně, tvořili pouhé 2 %. 

Další struktura respondentů je patrna z obrázku 4.1.  

 

Obr. 4.1 Struktura respondentů dle věku 

Z hlediska místa bydliště bylo nejvíce respondentů z okresu Opava (88 %). Ostatní 

respondenti bydlí mimo Opavu a společně tvořili 12 % z celkového výběrového souboru. Jak 

lze vidět na obrázku 4.2 rozloţení místa bydliště bylo velmi nerovnoměrné. Odpověď jiné 

zaškrtli pouze 4 respondenti, kteří měli bydliště Kutná Hora, Jeseník a dva bydleli v Praze. 

6% 

60% 

5% 

19% 

8% 2% 

15 - 18 let
19 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 65 let
66 a více
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Obr. 4.2 Rozložení respondentů dle místa bydliště 

Co se týče čistého měsíčního příjmu, vyrovnané skupiny tvořili respondenti, kteří uvedli 

odpověď méně neţ 5 000 Kč a 12 001 – 20 000 Kč. První skupinu představovali zejména 

studenti, kteří ještě nepracují a nemají mzdu. Druhou skupinu tvořili zaměstnanci. Více neţ 

50 001 Kč uvedl pouze jeden respondent. Další rozloţení odpovědí lze vidět na obrázku 4.3. 

 

Obr. 4.3 Průměrný čistý měsíční příjem respondentů 

Nejvíce respondentů z hlediska sociálního statusu, konkrétně 49 %, představovali 

zaměstnanci. Druhou nejpočetnější skupinou byli studenti, ostatní skupiny byly téměř 

vyrovnané a dohromady tvořily jen 10 %. Obrázek 4.4 znázorňuje přesné rozloţení. 
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3% 
3% 2% 4% 

okres Opava

okres Ostrava

okres Bruntál

okres Nový Jičín

jiné

33% 

19% 

34% 

10% 
3% 1% 
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12 001 - 20 000 Kč

20 001 - 30 000 Kč

30 001 - 50 000 Kč

více než 50 001 Kč
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Obr. 4.4 Sociální status respondentů 

Rozdíly ve struktuře respondentů jsou znatelné. Zatímco průměrný čistý měsíční příjem 

dotazovaných byl poměrně vyrovnaný, jejich věková struktura a sociální status nikoli. 

Největší rozdíl u identifikačních otázek byl zaznamenán u místa bydliště respondentů.  

41% 

49% 

3% 
3% 2% 2% 

student

zaměstnanec

podnikatel

důchodce

mateřská dovolená

nezaměstnaný/á
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5 Analýza nákupního chování 

V této kapitole byla analyzována a vyhodnocena data získaná dotazníkovým šetřením. 

Jednotlivé otázky byly okomentovány a názorně graficky zobrazeny. V přílohách č. 9 – 15 

jsou obsaţeny tabulky absolutních a relativních čentostí, které byly podkladem pro skladbu 

skupin z celkového výběrového souboru. 

5.1 Návštěvnost obchodního centra 

Prostřednictvím první otázky bylo zjišťováno, jaká obchodní centra respondenti 

navštívili za poslední měsíc v Moravskoslezském kraji. Otázka byla otevřená, tedy kaţdý 

respondent mohl uvést ţádnou, ale také několik odpovědí. V tabulce 5.1 je zobrazeno, jaká 

nákupní centra byla uvedena kolika respondenty a jejich procentní podíl. V odpovědích byly 

zaznamenány také Globus, Lidl a Jednota, které spadají do skupiny supermarkety a 

hypermarkety, nikoliv obchodní centra. Celkem 6 respondentů neuvedlo ţádnou odpověď. 

Tab. 5.1 Navštívená obchodní centra 

 Počet 

odpovědí 

Procentní 

podíl 

OC Breda & Weinstein 70 40 % 

AVION Shopping park Ostrava 30 17 % 

Forum Nová Karolina Ostrava 29 17 % 

OC Silesia Opava 26 15 % 

Futurum Ostrava 10 6 % 

Nákupní park Opava – Kateřinky 8 4 % 

Galerie Šantovka Olomouc 1 0,5 % 

LASO Ostrava 1 0,5 % 

Nejčastěji respondenti navštěvují centrum (viz obrázek 5.1) z důvodu nákupů oděvů, 

obuvi, elektrao, apod. Druhé místo zaujímá nákup ve slevách, nákup potravin a odpověď jiné, 

kam zahrnuli kino (uvedlo 7 dotázaných), fitcentrum, místa zaměstnání a také jako ,,zkratku“ 

mezi ulicí Nákladní a U Fortny (vţdy po 1 respondentovi). Všechny moţností odpovědí byly 

zastoupeny, přičemţ zábavní akce byly celkem uvedeny pouze 1 % dotazovaných. 
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Obr. 5.1 Účel návštěvy obchodního centra B&W 

V závislosti na pohlaví muţi i ţeny nejčastěji navštěvují centrum z důvodu nákupu 

oděvů, obuvi a podobně, v případě muţů v 38,2 % a u ţen v 62,1 % případů. Druhý 

nejčastější důvod se však u obou pohlaví lišil – muţi v 17,6 % případů zvolili moţnost jiné, 

zatímco ţeny zvolily v 12,1 % nákup ve slevách. 

V závislosti na věkové kategorii moţnost trávení volného času zvolili čtyři mladší 

respondenti ve věku od 15 do 30 let. Setkávání se s přáteli zase převaţovalo u věkové 

kategorie 41 – 50 let. Celých 100 % respondentů nad 66 let zvolilo opět moţnost nákupu 

zboţí. 

Dle čistého měsíčního příjmu dominovaly nákupy oděvů, obuvi a elektro u všech skupin 

příjmu do 30 000 Kč. Respondenti s příjmem 30 001 aţ 50 000 Kč zvolili moţnosti nákup 

potravin, nákup ve slevách a restaurace – vţdy po 33,3 %. 

U nejčastějšího účelu návštěvy v závislosti na sociálním statusu opět převaţoval nákup 

zboţí u studentů a zaměstnanců. U studentů pak druhou nejvíce zastoupenou (konkrétně  

14,6 %) moţností je nákup ve slevách – důvodem můţe být absence pravidelné mzdy. 

Nezaměstnaní respondenti v 50 % případů navštěvují centrum za účelem trávení volného času 

a rovněţ v 50 % za účelem setkávání se s přáteli. 

Na obrázku 5.2 je znázorněno, jak často respondenti zavítají do OC Breda & Weinstein. 

Nejvíce respondentů navštěvuje centrum 1 krát měsíčně (34 %), následuje 1 krát týdně  

(28 %). Jednou za čtvrt roku a méně často zavítá 24 % respondentů, coţ je překvapivě téměř 

čtvrtina dotázaných. 
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Obr. 5.2 Frekvence návštěv obchodního centra B&W 

V závislosti na pohlaví 37,9 % dotázaných ţen navštěvuje obchodní centrum jednou 

měsíčně, v případě muţů je to 26,5 %. Jeden krát týdně zavítá do centra 28,8 % ţen a rovněţ 

26,5 % muţů. Méně neţ jednou za půl roku navštíví centrum 6,2 % ţen a 2,9 % muţů. 

Celkově v rámci měsíce do obchodního centra přicházejí častěji ţeny neţ muţi. 

Dle věkových kategorií 83,3 % respondentů ve věku 15 aţ 18 let zavítají do centra 

jedenkrát týdně. U následující věkové kategorie 19 aţ 30 leţ převaţovala moţnost jednou 

měsíčně (38,3 %). Stejnou frekvenci návštěv mají i respondenti ve věku 31 aţ 40 let (40 %).  

Jednou za čtvrt roku navštěvuje centrum 26,3 % dotazovaných v kategorii 41 aţ 50 let. 

 

Obr. 5.3 Frekvence návštěv dle času stráveného cestou do OC B&W 
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Co se týče frekvence návštěv a času stráveného na cestě do obchodního centra, 

respondenti, kterým trvá cesta do 10 minut, přicházejí jednou týdně (38,7 %). Celých 35 % 

dotazovaných, kteří stráví cestou aţ půl hodiny, a 50 % respondentů, kteří dojíţdějí 31 aţ  

60 minut, zavítá do centra jedenkrát měsíčně. U osob trávících cestou přes hodinu není 

výraznější závislost na frekvenci návštěv. 

5.2 Komunikace obchodního centra 

Obchodní centrum komunikuje se stávajícími i potenciálními návštěvníky mnoha 

způsoby. Oslovení respondenti mohli označit více moţných odpovědí. Magazín Breda 

zaregistrovalo nejvíce respondentů – konkrétně 54 (31 %). Nejméně zaznamenanou 

komunikační aktivitou byla komunikace pomocí televize, kterou označilo pouze 5 dotázaných 

(3 %). Ţádnou komunikaci ze strany obchodního centra nezaznamenalo 14 respondentů  

(8 %). Další moţnosti odpovědí vyplývají z obrázku 5.4. 

 

Obr. 5.4 Zaznamenané komunikační aktivity OC B&W 

V závislosti na pohlaví nejvíce ţen (65,2 %) zaregistrovalo komunikaci prostřednictvím 

magazínu Breda, dále pak v 47 % případů na billboardech. Co se týče muţů, stejným počtem 

byla volena moţnost taktéţ magazín Breda a internet (kaţdé 32,4 %). 

5.3 Nákupní zvyklosti 

Více neţ polovina respondentů (59 %) tráví v obchodním centru 1 – 3 hodiny, jelikoţ 

nejčastěji nakupují různé zboţí a navštěvují jednotlivé maloobchodní jednotky. Méně  

neţ 1 hodinu stráví v centru 36 % dotazovaných, jak ukazuje obrázek 5.5. Celkem 5 % 
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respondentů je v nákupním centru více neţ 3 hodiny, kdy se můţe jednat o návštěvu více typů 

obchodů a vyuţití sluţeb – například kino, restaurace a oděvy. 

 

Obr. 5.5 Čas strávený v obchodním centru B&W 

Co se týče denní doby, kdy nejčastěji respondenti navštěvují nákupní centrum, 

převaţuje podvečer po 16 hodině a odpoledne mezi 12 a 16 hodinou (celkem 89 %). 

Důvodem můţe být, ţe většina návštěvníků centra jsou studenti a lidé chodící do práce, kteří 

jsou v dopoledních hodinách ve škole nebo v zaměstnání. Naopak nejméně dotazovaných 

navštěvuje centrum dopoledne v čase do 12 hodin (viz obrázek 5.6). Z odpovědí lze 

konstatovat, ţe 51 % respondentů neřeší, jestli navštíví centrum o víkendu nebo ve všední 

den. Návštěvě o víkendu dává přednost 20 % dotazovaných a všední dny preferuje 29 % 

respondentů. 

 

Obr. 5.6 Denní doba návštěvy obchodního centra B&W 

U otázky týkající se průměrného počtu navštívených obchodů více neţ polovina 

respondentů uvedla počet 2 aţ 5 (konkrétně 66 %). Pouze dva respondenti během jedné 

návštěvy zavítají do 11 a více obchodů. Další rozdělení je znázorněno na obrázku 5.7. 
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Obr. 5.7 Průměrný počet navštívených obchodů 

Celá 3 % ţen a 26,5 % muţů navštíví průměrně pouze jeden obchod. Dva aţ pět 

obchodů navštíví 70,6 % muţů a 63,6 % ţen. Zatímco 6 aţ 10 obchodů nezvolil ţádný muţ, 

tato moţnost byla vybrána 31,8 % ţenami. Jedenáct a více obchodů zvolilo 2,9 % muţů a  

1,5 % ţen, avšak v obou případech se jednalo pouze o jednoho respondenta. 

V závislosti na věku, všechny kategorie nejčastěji volily moţnost průměrně 2 – 5 

obchodů během jedné návštěvy obchodního centra. Celých 20 % respondentů ve věku 31 aţ 

40 let zavitá během návštěvy do 11 a více obchodů, zatímco 26,3 % respondentů ve věkové 

kategorii 41 aţ 50 let navštíví pouze jeden obchod. 

Co se týče vlivu sociálního statusu na průměrný počet navštívených obchodů, většina 

respondentů navštíví opět 2 – 5 obchodů. Pouze jeden obchod navštíví 66,7 % podnikatelů, 

zbylí naopak zvolili moţnost 11 a více. Respondenti se sociálním statusem nezaměstnaný/á 

navštíví v 50 % případů jeden a v 50 % případů 2 – 5 obchodů. 

Na následujícím obrázku 5.8 lze vidět typy obchodů, které respondenti nejčastěji 

navštěvují. Jednotlivé odpovědi se jen nepatrně odlišují. Nejčastějším typem obchodu jsou 

oděvy (55 %), ostatní druhy jsou poměrně rovnoměrně zastoupeny. Druhou příčku zaujímají 

potraviny a restaurace, kdy respondenti navštěvují centrum z důvodu svého nasycení, ať jiţ 

přímo v centru v podobě hodových jídel nebo nákupem potravin. 
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Obr. 5.8 Nejčastěji navštívený typ obchodů 

Celých 100 % respondentů s průměrnou útratou více neţ 3 000 Kč, navštěvují nejčastěji 

obchody s oděvy. Nejčastěji navštěvovaným tipy obchodů dle průměrné útraty 1 501 aţ  

3 000 Kč jsou obuv, sport, elektro a drogistické zboţí (vţdy po 25 %). U průměrné útraty  

do 250 Kč byla nejčastěji volenou moţností oděvy (38,5 %), dále pak restaurace (19,2 %) a 

potraviny (15,4 %). 

Co se týče typu obchodů v závislosti na tom, s kým respondenti nejčastěji navštěvují 

obchodní centrum, ve všech variantách byly nejčastěji voleny oděvy. Restaurace navštěvuje 

23,8 % dotazovaných, kteří zavítají do centra s kamarádem nebo kamarádkou. Respondenti 

(20,8 %) navštěvující centrum nejčastěji s rodinou chodí do obchodů s drogistickým zboţím. 

Zastoupení moţností u otázky týkající se doprovodu je poměrně rovnoměrné (viz 

obrázek 5.9). I přesto respondenti nejčastěji navštěvují obchodní centrum sami nebo poté 

s rodinou, coţ můţe souviset s typem obchodů. Například lidé nakupující oděvy nejčastěji 

chtějí chodit do obchodů sami, aby si mohli v klidu nerušeně prohlédnout a vyzkoušet 

nabízené zboţí. 

 

Obr. 5.9 Doprovod do obchodního centra B&W 
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Největší počet respondentů (35 %) utratí během jedné návštěvy průměrně 501 aţ 1 500 

Kč. Naprostá většina potom průměrně utratí do 1 500 Kč, jelikoţ velká část respondentů byli 

studenti a zaměstnanci. Více neţ 3 000 Kč utratí pouze 3 % dotázaných. Počet respondentů a 

jejich průměrná výše útraty zobrazuje obrázek 5.10. 

 

Obr. 5.10 Průměrná útrata respondentů 

Průměrná útrata v závislosti na pohlaví (viz obrázek 5.11) – nejvíce muţů, a to 35,3 %, 

utratí průměrně do 250 Kč, zatímco nejvíce ţen, a to 36,4 %, utratí 501 aţ 1 500 Kč. Více neţ 

3 000 Kč neutratí ţádný dotazovaný muţ, ale 4,5 % ţen. 

 

Obr. 5.11 Průměrná útrata dle pohlaví 
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Dle věkové kategorie nejvíce respondentů ve věku 15 – 18 let utratí do 250 Kč. Osoby 

ve věkové kategorii 31 – 40 let mají průměrnou útratu 251 aţ 500 Kč. Dotazovaní ve věku 

nad 66 let utratí do 500 Kč během jedné návštěvy. Co se týče moţnosti útraty nad 3 000 Kč, 

byla zvolena 5,3 % ve věku 41 – 50 let a 3,3 % respondentů ve věku 19 – 30 let. 

V závislosti na čistém měsíčním příjmu 78,8 % respondentů s příjmem menším neţ 

5 000 Kč utratí průměrně do 500 Kč. Útratu 501 – 1 500 Kč během jedné návštěvy má 52,6 % 

dotazovaných s měsíčním příjmem 5 001 – 12 000. Jeden respondent, který se účastnil 

výzkumu, s příjmem nad 50 001 Kč utratí maximálně pouze 250 Kč. 

5.4 Doprava do obchodního centra 

Respondenti se v 53 % případů dopravují do obchodního centra autem (viz obrázek 

5.12). Nejméně zastoupenou je doprava na kole. Moţnost jiné zvolil pouze jeden respondent, 

který uvedl, ţe se dopravuje vlakem. Respondenti, kteří zvolili moţnost autem nebo na kole 

byli dále dotázáni, zda pouţívají podzemní parkoviště či stojany na kola. Podzemní parkoviště 

vyuţívá 92 % z 53 respondentů, kteří uvedli auto jako nejčastější dopravní prostředek  

do centra. Zbylých 8 % podzemní parkoviště nevyuţívá, i kdyţ se dopravují autem. Pouze 

jeden respondent dopravující se nejčastěji na kole uvedl, ţe vyuţívá stojany na kole u vchodů  

do OC. 

 

Obr. 5.12 Způsob dopravy do OC B&W 

V závislosti způsobu dopravy do obchodního centra a místa bydliště respondenti 

z okresu Opavy dojíţdějí autem v 50 % případů, v 29,5 % případech chodí pěšky. Z okresu 

Ostrava 66,7 % dotazovaných jezdí opět autem, zbylí se dopravují pomocí Městské hromadné 

dopravy. Z okresu Bruntál přijíţdějí pouze automobilem. 
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Co se týče času stráveného cestou do centra, ve všech variantách se respondenti 

nejčastěji dopravují autem. Překvapivě u variant do 10 minut a do půl hodiny byla moţnost 

dopravy pěší chůzí aţ druhou nejčastěji zvolenou. 

Většina respondentů (60 %) uvedla, ţe cestou do centra stráví přibliţně 11 aţ 30 minut. 

Moţnost do 10 minut uvedlo 31 % respondentů. Déle neţ půl hodiny cestuje 9 % 

dotazovaných.  

 

Obr. 5.13 Čas strávený cestou do OC B&W 

5.5 Spokojenost 

V doplňující otázce měli respondenti uvést svůj postoj k jednotlivým tvrzením, kdy se 

zjišťovala jejich spokojenost s parametry obchodního centra Breda & Weinstein. 

Doplňující otázka týkající se spokojenosti respondentů se skládala z osmi podotázek 

(viz tabulka 5.2), kde dotazovaní vybírali z pěti moţností odpovědí. Pokud respondent nemohl 

uvést kladný ani záporný postoj k danému parametru obchodního centra, jelikoţ jej například 

nezaregistroval nebo jej nevyuţívá, mohl zvolit moţnost ,,nemohu posoudit“. 

Tab. 5.2 Výčet jednotlivých otázek týkajících se spokojenosti 

Číslo otázky Otázka 

1 Jsem spokojen/a se stávající rozmanitostí obchodů 

2 Líbí se mi architektonický vzhled obchodního centra 

3 Jsem spokojen/a s čistotou obchodního centra 

4 Obchodní centrum nezapadá do historického rázu města 

5 Jsem spokojen/a s podzemním parkováním 

6 Líbí se mi zábavní akce v obchodním centru 

7 Jsem spokojen/a s rozvrţením obchodního centra 

8 Mnoţství stojanů na kola je dostatečné 
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Obr. 5.14 Úroveň spokojenosti s jednotlivými otázkami 

Jak je patrno z obrázku 5.13, u otázek týkajících se rozmanitosti obchodů a jejich 

rozvrţení v obchodním centru jsou respondenti spíše spokojení – u obou otázek přesáhla 

spokojenost 70 %. Necelým 90 % dotazovaných se líbí architektonický vzhled obchodního 

centra, avšak 41 % si myslí, ţe nezapadá do historického rázu města. Co se týče otázky 

ohledně čistoty, pouze 6 % respondentů je mírně nespokojeno. Více neţ polovina 

dotazovaných nemohla posoudit svůj postoj k zábavním akcím centra, jelikoţ je nenavštěvují. 

U otázky týkající se podzemního parkování je spokojena nadpoloviční většina respondentů. 

Moţnost ,,nemohu posoudit“ byla nejčastěji volena u otázky dostatečného mnoţství stojanů 

na kola, konkrétně v 57 % případů. 

Rozhodně spokojeno se stávající rozmanitostí obchodů je 17,6 % muţů a 28,8 % ţen. 

Naopak rozhodně nespokojeno je 8,8 % muţů a 4,5 % ţen. Podle věkové kategorie je 33,3 % 

respondentů ve věku 15 aţ 18 let spíše nespokojeno s rozmanitostí. Celých 25 % 

dotazovaných ve věkové kategorii 51 aţ 65 let je rozhodně nespokojeno s rozmanitostí 

obchodů. 

Polovina muţů a 51,5 % ţen je spokojena s architektonickým vzhledem obchodního 

centra. Více či méně nespokojeno je 11,8 % muţů a 13,6 % ţen. Z hlediska věkové kategorie 
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všichni respondenti nad 66 let jsou spokojení se vzhledem centra, jelikoţ v některých částech 

byla ponechána původní zástavba. Naopak vzhled obchodního centra se nelíbí 6,7 % 

dotazovaných ve věku 19 – 30 let. 

S podzemním parkováním je naprosto spokojeno 44,1 % muţů a 28,8 % ţen. Úplnou 

nespokojenost vyjádřilo 8,8 % muţů a 13,6 % ţen. 

5.6 Shrnutí a doporučení 

Bylo zjištěno, ţe více neţ jednu polovinu návštěvníků centra tvoří ţeny – 66 %. 

Nejčastěji do obchodního centra zavítají mladí lidé, a to ve věku 19 – 30 let, zejména z Opavy 

a okolí. Kromě OC Breda & Weinstein lidé nejčastěji navštěvují nákupní centrum AVION 

Shopping park v Ostravě. Co se týče typu komunikace, nejvíce zákazníků zaznamenalo 

magazín Breda. Průměrná doba strávená v centru je 1 aţ 3 hodiny, přičemţ návštěvníci 

zavítají do 2 aţ 5 obchodů. Největší návštěvnost byla zaznamenaná v odpoledních a večerních 

hodinách. Nejvíce zákazníci navštěvují obchody s oděvy a jejich průměrná útrata se pohybuje 

mezi 500 a 1 500 Kč. Ţeny v tomto ohledu utratí větší částky neţ muţi. Nejčastějším 

dopravním prostředkem při cestě do obchodního centra je auto a průměrná doba cesty se 

pohybovala v rozmezí 11 – 30 minut. Pokud jde o spokojenost s prvky a parametry nákupního 

centra, nejvíce byli návštěvníci spokojeni s jeho čistotou.  Naopak nejmenší spokojenost byla 

zaznamenaná u designového propojení vzhledu budovy centra a historické podoby města, a 

dále u podzemního parkování.  

Na základě dotazníkového šetření byl zjištěn nejčastější typ návštěvníka – ţena ve 

věkové kategorii 19 aţ 30 let, zaměstnaná, s čistým měsíčním příjmem 12 001 – 20 000 Kč. 

Typický návštěvník se do obchodního centra Breda & Weinstein dopravuje autem 11 aţ 30 

minut, konkrétně z okresu Opava. Sám zavítá do 2 – 5 obchodů nabízejících oděvy, přičemţ 

průměrně utratí 501 aţ 1 500 Kč. Obchodní centrum navštěvuje jednou měsíčně, kdy v něm 

stráví asi 1 aţ 3 hodiny. 

Obchodní centrum by se mělo orientovat na ţenskou část populace, co se týče 

nabízeného sortimentu a marketingové komunikace, jelikoţ centrum navštíví více ţen a 

častěji neţ muţi. Také by OC Breda & Weinstein mělo rozšířit své komunikační aktivity 

zejména na internetu a billboardech. Vhodným se jeví zvýšení počtu reklam na informačních 

tabulích podél hlavních dopravních tepen, a to nejen na území okresu Opava, ale také v širším 

okolí. Účelným by bylo zintenzivnění reklamních spotů na nejvíce navštěvovaných 
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internetových stránkách, které osloví mnoho stávajících i potenciálních zákazníků.  Jelikoţ je 

centrum nejnavštěvovanější ve večerních hodinách, mělo by své zábavní akce pořádat v tuto 

denní dobu a zaměřit se zejména na návštěvníky v mladších a středních věkových kategoriích. 

Lze doporučit také zvýšení a zlepšení spolupráce s maloobchodními jednotkami, například 

pomocí slevových kuponů, různých bonusů, soutěţí, ochutnávek a podobně. Mohla by se tím 

prodlouţit doba strávená v centru a také zvýšit průměrná útrata zákazníků. Auto bylo 

zaznamenáno jako nejčastější dopravní prostředek, přičemţ návštěvníci ve většině případů 

vyuţívají podzemní parkoviště. Nejsou s ním však příliš spokojeni, proto by obchodní 

centrum mělo zjistit příčinu nespokojenosti a správným způsobem na ni reagovat. Ačkoliv 

necelým 90 % návštěvníků se vzhled obchodního centra líbí, částečná nespokojenost byla 

zjištěna také v případě, ţe centrum nezapadá do historického rázu města. Tento problém ale 

jiţ nelze nijak ovlivnit. 
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6 Závěr 

Na chování zákazníků nákupního centra působí mnoho vlivů. Nejen interiér a exteriér 

daného centra, ale zejména psychologické a kulturní vlivy. Kaţdý člověk je jedinečný a je 

nutné brát ohled na jeho individuální přání a poţadavky. Jelikoţ je konkurence na současném 

trhu obrovská, je důleţité znát svého zákazníka a co nejlépe se mu přizpůsobovat. 

Cílem bakalářské práce byla analýza nákupního chování zákazníků nákupního centra 

Breda & Weinstein v Opavě. Za tímto účelem byl proveden marketingový výzkum, na jehoţ 

základě byla vyhodnocena struktura a nákupní chování respondentů. Dále byly zkoumány 

závislosti dle pohlaví, věku, průměrného čistého měsíčního přijmu a sociálního statusu. 

V teoretické části byly shromáţděny a následně interpretovány sekundární údaje. Jako 

první byla zpracována charakteristika OC Breda & Weinstein a jednotlivé prvky 

mezoprostředí a makroprostředí. Na konci kapitoly byl charakterizován současný trh 

nákupních center. V další kapitole byla zpracována teoretická východiska nákupního chování. 

Jednalo se o stručnou filozofii nákupních center a vysvětlení pojmů týkajících se nákupního 

chování pomocí odborné literatury. 

Analytická část se skládala ze sběru primárních dat pomocí osobního dotazování, jejich 

analýzy a slovní i vizuální interpretace. Nejprve byl definován problém a cíl výzkumu, 

výběrový soubor respondentů a byl sestaven dotazník. Marketingový výzkum byl prováděn 

v březnu 2015, a to na vzorku 100 respondentů. Výsledky dotazníkového šetření byly 

zpracovány pomocí programů Microsoft Excel a SPSS. 

V poslední kapitole byly rozebrány faktory, které mají především vést k nahlédnutí  

do problematiky chování zákazníků obchodního centra Breda & Weinstein. Kromě analýzy 

chování zákazníků byla také zjištěna spokojenost s jednotlivými atributy OC.  

Byl charakterizován nejčastější typ návštěvníka centra. Na základě analýzy byly 

sestrojeny návrhy a doporučení. Centrum by se mělo zaměřit zejména na zjištění cílového 

segmentu a na zintenzivnění marketingové komunikace, která bude efektivně oslovovat 

stávající i potenciální zákazníky.  
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Přílohy 
Příloha č. 1 Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Váţený respondente, 

 

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na chování zákazníků 

v nákupním centru. Jsem studentkou 3. ročníku VŠB-TU Ostrava, oboru marketing a obchod. 

Dotazník je zcela anonymní a zjištěné údaje budou slouţit pouze pro zpracování mé 

bakalářské práce. 

 

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci. 

Silvie Grulichová 

 

Pokud není uvedeno jinak, zvolte prosím pouze jednu správnou odpověď. 

 

1. Jaká obchodní centra jste navštívil/a za poslední měsíc v moravskoslezském kraji?  

………………………………………………………………………………………………… 

2. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete OC Breda & Weinstein? 

 Trávení volného času 

 Nákupy oděvů, obuvi, elektro,… 

 Nákup potravin 

 Nákup ve slevách 

 Setkávání se s přáteli 

 Vyuţití sluţeb pošty, banky,… 

 Restaurace 

 Zábavní akce 

 Jiné……………. 

3. Jak často zavítáte do OC Breda & Weinstein? 

 Jsem zde poprvé 

 Denně 

 1 krát týdně 

 Vícekrát týdně 

 1 krát měsíčně 

 Jednou za čtvrt roku 

 Jednou za půl roku 

 Méně často

4. Kolik času přibližně strávíte v OC Breda? 

 Do 1 hodiny 

 1 - 3 hodiny 

 3 - 5 hodin 

 Více neţ 5 hodin 

5. Ve kterou denní dobu nejčastěji přicházíte do OC Breda? 

 Dopoledne do 12 hodin 

 Odpoledne 12 - 16 hodin 

 V podvečer po 16 hodině 

6. Dáváte přednost návštěvě o víkendu před všedními dny? 

 Ano 

 Ne 

 Neřeším 

7. Jak se do OC Breda nejčastěji dopravujete? (při jiné odpovědi než autem nebo na 

kole přeskočte otázky č. 8 a 9) 

 Pěšky 

 Na kole 

 Autem 

 MHD 

 Jiné…… 
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8. Při dopravě autem využíváte podzemní parkoviště? 

 Ano 

 Ne 

9. Při dopravě na kole využíváte stojany na kola u vchodů do OC? 

 Ano 

 Ne 

10. Kolik času strávíte cestou do OC Breda? 

 Do 10 minut 

 11 - 30 minut 

 31 – 60 minut 

 1 - 2 hodiny 

 Více 

11. Kolik obchodů průměrně navštívíte během Vaší návštěvy v OC Breda? 

 Jeden 

 2 – 5 obchodů 

 6 – 10 obchodů 

 11 a více

12. Jaký typ obchodů nejčastěji navštěvujete? 

 Oděvy 

 Obuv 

 Sport 

 Restaurace 

 Potraviny 

 Elektro 

 Sluţby 

 Drogistické zboţí 

 Jiné……… 

13. S kým nejčastěji navštěvujete OC Breda? 

 Sám/sama 

 S kamarádkou/kamarádem 

 S přítelkyní/přítelem 

 S rodinou 

 Jiné…

14. Kolik v průměru utratíte během jedné návštěvy? 

 Do 250 Kč 

 251 – 500 Kč 

 501 – 1 500 Kč 

 1 501 – 3 000 Kč 

 Více neţ 3 000 Kč 

15. Zaznamenal/a jste některé komunikační aktivity OC Breda? (lze uvést více 

odpovědí) 

 Magazín Breda 

 V rádiu 

 V televizi 

 Billboardy 

 Internet 

 Jiné…… 

 Ne 

16. Uveďte svůj postoj k následujícím tvrzením  
     Nemohu  

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne posoudit 

Jsem spokojen/a se stávající rozmanitostí obchodů                                

Líbí se mi architektonický vzhled obchodního centra                                  

Jsem spokojen/a s čistotou obchodního centra                                       

Obch. centrum nezapadá do historického rázu měst                                    

Jsem spokojen/a s podzemním parkováním                                       

Líbí se mi zábavní akce v obchodním centru                                       

Jsem spokojen/a s rozvrţením obchodního centra                                       

Mnoţství stojanů na kola je dostatečné                                        
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17. Jaký je Váš sociální status? 

 Student 

 Zaměstnanec 

 Podnikatel 

 Důchodce/důchodkyně 

 Na mateřské dovolené 

 Nezaměstnaný/á 

 Jiné….. 

18. Váš průměrný čistý měsíční příjem 

 Méně neţ 5 000 Kč 

 5 001 – 12 000 Kč 

 12 001 – 20 000 Kč 

 20 001 – 30 000 Kč 

 30 001 – 50 000 Kč 

 Více neţ 50 001 Kč 

19. Jaké je Vaše místo bydliště? 

 Okres Opava 

 Okres Ostrava 

 Okres Bruntál 

 Okres Nový Jičín 

 Jiné….

20. Jaká je Vaše věková kategorie? 

 Méně neţ 15 let 

 15 – 18 let 

 19 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 – 65 let 

 66 let a více 

21. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muţ 

 Ţena 
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Příloha č. 2  Vzhled původního obchodního domu B & W vs. současný vzhled 
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Příloha č. 3 Fotodokumentace 

Vchod z ulice U Fortny 

 

Vchod z ulice Nákladní 

 

Vnitřní prostory 1 
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Vnitřní prostory 2 

 

Eskalátory 
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Informační tabule 1 

 

 

Výstavní sál 
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Podzemní parkovací plochy 
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Příloha č. 4 Schémata jednotlivých podlaží nákupního centra 
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Příloha č. 5 Dětský koutek ve druhém patře 
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 Příloha č. 6 Čtvrtletní magazín Breda & Weinstein 
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Příloha č. 7 Minipivovar – Nová Sladovna 
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Příloha č. 8 Typy nákupních center a jejich charakteristika 
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Příloha č. 9 Tabulky k analýze dat dle 1. stupně 

Rozloţení respondentů dle pohlaví 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 Frequency Percent 

Valid muž 34 34,0 

žena 66 66,0 

Total 100 100,0 

Rozloţení respondentů dle věkových kategorií 

Jaká je Vaše věková kategorie? 

 Frequency Percent 

Valid 15-18 let 6 6,0 

19-30 let 60 60,0 

31-40 let 5 5,0 

41-50 let 19 19,0 

51-65 let 8 8,0 

66 let a více 2 2,0 

Total 100 100,0 

Rozloţení respondentů dle místa bydliště 

Jaké je Vaše místo bydliště? 

 Frequency Percent 

Valid okres Opava 88 88,0 

okres Ostrava 3 3,0 

okres Bruntál 3 3,0 

okres Nový Jičín 2 2,0 

jiné 4 4,0 

Total 100 100,0 

Rozloţení respondentů dle příjmu 

Váš průměrný čistý měsíční příjem? 

 Frequency Percent 

Valid méně než 5 000 Kč 33 33,0 

5 001-12 000 Kč 19 19,0 

12 001-20 000 Kč 34 34,0 

20 001-30 000 Kč 10 10,0 

30 001-50 000 Kč 3 3,0 

více než 50 001 Kč 1 1,0 

Total 100 100,0 
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Rozloţení respondentů dle sociálního statusu 

Jaký je Váš sociální status? 

 Frequency Percent 

Valid student 41 41,0 

zaměstnanec 49 49,0 

podnikatel 3 3,0 

důchodce/důchodkyně 3 3,0 

na mateřské dovolené 2 2,0 

nezaměstnaný/á 2 2,0 

Total 100 100,0 

Průměrná útrata během jedné návštěvy 

Kolik v průměru utratíte během jedné návštěvy? 

 Frequency Percent 

Valid do 250 Kč 26 26,0 

251-500 Kč 32 32,0 

501-1 500 Kč 35 35,0 

1 501-3 000 Kč 4 4,0 

více než 3 000 Kč 3 3,0 

Total 100 100,0 

Doprovod do obchodního centra 

S kým nejčastěji navštěvujete OC Breda? 

 Frequency Percent 

Valid sám/sama 35 35,0 

s kamarádkou/kamarádem 21 21,0 

s přítelkyní/přítelem 20 20,0 

s rodinou 24 24,0 

Total 100 100,0 
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Nejčastěji navštívený typ obchodů 

Jaký typ obchodů nejčastěji navštěvujete? 

 Frequency Percent 

Valid oděvy 55 55,0 

obuv 4 4,0 

sport 7 7,0 

restaurace 9 9,0 

potraviny 9 9,0 

elektro 4 4,0 

služby 4 4,0 

drogistické zboží 6 6,0 

jiné 2 2,0 

Total 100 100,0 

Průměrný počet navštívených obchodů 

Kolik obchodů průměrně navštívíte během Vaší 

návštěvy v OC Breda? 

 Frequency Percent 

Valid jeden 11 11,0 

2-5 obchodů 66 66,0 

6-10 obchodů 21 21,0 

11 a více 2 2,0 

Total 100 100,0 

Čas strávený cestou do obchodního centra 

Kolik času strávíte cestou do OC Breda? 

 Frequency Percent 

Valid do 10 minut 31 31,0 

11-30 minut 60 60,0 

31-60 minut 6 6,0 

1-2 hodiny 3 3,0 

Total 100 100,0 
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Nejčastější dopravní prostředek do obchodního centra 

Jak se do OC Breda nejčastěji dopravujete? 

 Frequency Percent 

Valid pěšky 27 27,0 

na kole 1 1,0 

autem 53 53,0 

MHD 18 18,0 

jiné 1 1,0 

Total 100 100,0 

Preference návštěv o víkendu 

Dáváte přednost návštěvě o víkendu před všedními dny? 

 Frequency Percent 

Valid ano 20 20,0 

ne 29 29,0 

neřeším 51 51,0 

Total 100 100,0 

Denní doba návštěv obchodního centra 

Ve kterou denní dobu nejčastěji přicházíte do OC Breda? 

 Frequency Percent 

Valid dopoledne do 12 hodin 11 11,0 

odpoledne 12-16 hodin 42 42,0 

v podvečer po 16 hodině 47 47,0 

Total 100 100,0 

Čas strávený v obchodním centru 

Kolik času přibližně strávíte v OC Breda? 

 Frequency Percent 

Valid do 1 hodiny 36 36,0 

1-3 hodiny 59 59,0 

3-5 hodin 4 4,0 

více než 5 hodin 1 1,0 

Total 100 100,0 
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Frekvence návštěv obchodního centra 

Jak často zavitáte do OC Breda&Weinstein? 

 Frequency Percent 

Valid jsem zde poprvé 3 3,0 

denně 1 1,0 

1 krát týdně 28 28,0 

vícekrát týdně 10 10,0 

1 krát měsíčně 34 34,0 

jednou za čtvrt roku 16 16,0 

jednou za půl roku 3 3,0 

méně často 5 5,0 

Total 100 100,0 

Účel návštěv obchodního centra 

Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete OC Breda&Weinstein? 

 Frequency Percent 

Valid trávení volného času 4 4,0 

nákupy oděvů, obuvi, 

elektro... 
54 54,0 

nákup potravin 9 9,0 

nákup ve slevách 10 10,0 

setkávání se s přáteli 3 3,0 

využití služeb pošty, banky... 3 3,0 

restaurace 6 6,0 

zábavní akce 1 1,0 

jiné 10 10,0 

Total 100 100,0 

Zaznamenané komunikační aktivity obchodního centra 

$komunikace Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

komunikační aktivity
a
 magazín Breda 54 31,0% 54,0% 

v rádiu 26 14,9% 26,0% 

v televizi 5 2,9% 5,0% 

billboardy 39 22,4% 39,0% 

internet 36 20,7% 36,0% 

ne 14 8,0% 14,0% 

Total 174 100,0% 174,0% 



6 

 

Spokojenost respondentů a jejich postoj k tvrzením 

Jsem spokojen/a se stávající rozmanitostí obchodů 

 Frequency Percent 

Valid ano 25 25,0 

spíše ano 53 53,0 

spíše ne 12 12,0 

ne 6 6,0 

nemohu posoudit 4 4,0 

Total 100 100,0 

Líbí se mi architektonický vzhled obchodního centra 

 Frequency Percent 

Valid ano 51 51,0 

spíše ano 36 36,0 

spíše ne 9 9,0 

ne 4 4,0 

Total 100 100,0 

Jsem spokojen/a s čistotou obchodního centra 

 Frequency Percent 

Valid ano 52 52,0 

spíše ano 42 42,0 

spíše ne 6 6,0 

Total 100 100,0 

Obchodní centrum nezapadá do historického rázu města 

 Frequency Percent 

Valid ano 15 15,0 

spíše ano 26 26,0 

spíše ne 32 32,0 

ne 15 15,0 

nemohu posoudit 12 12,0 

Total 100 100,0 
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Jsem spokojen/a s podzemním parkováním 

 Frequency Percent 

Valid ano 34 34,0 

spíše ano 24 24,0 

spíše ne 20 20,0 

ne 12 12,0 

nemohu posoudit 10 10,0 

Total 100 100,0 

Líbí se mi zábavní akce v obchodním centru 

 Frequency Percent 

Valid ano 9 9,0 

spíše ano 26 26,0 

spíše ne 7 7,0 

ne 1 1,0 

nemohu posoudit 57 57,0 

Total 100 100,0 

Jsem spokojen/a s rozvržením obchodního centra 

 Frequency Percent 

Valid ano 24 24,0 

spíše ano 50 50,0 

spíše ne 14 14,0 

ne 7 7,0 

nemohu posoudit 5 5,0 

Total 100 100,0 

Množství stojanů na kola je dostatečné 

 Frequency Percent 

Valid ano 10 10,0 

spíše ano 10 10,0 

spíše ne 5 5,0 

ne 3 3,0 

nemohu posoudit 72 72,0 

Total 100 100,0 
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Příloha č. 10 Tabulky k analýze dat dle 2. stupně dle pohlaví 

Nejčastější účel návštěv obchodního centra dle pohlaví 

Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete OC Breda&Weinstein? * Jaké je Vaše pohlaví? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

Za jakým účelem nejčastěji 

navštěvujete OC 

Breda&Weinstein? 

trávení volného času 2 2 4 

5,9% 3,0% 4,0% 

nákupy oděvů, obuvi, elektro... 13 41 54 

38,2% 62,1% 54,0% 

nákup potravin 3 6 9 

8,8% 9,1% 9,0% 

nákup ve slevách 2 8 10 

5,9% 12,1% 10,0% 

setkávání se s přáteli 1 2 3 

2,9% 3,0% 3,0% 

využití služeb pošty, banky... 3 0 3 

8,8% 0,0% 3,0% 

restaurace 4 2 6 

11,8% 3,0% 6,0% 

zábavní akce 0 1 1 

0,0% 1,5% 1,0% 

jiné 6 4 10 

17,6% 6,1% 10,0% 

Total 34 66 100 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Frekvence návštěv obchodního centra dle pohlaví 

Jak často zavitáte do OC Breda&Weinstein? * Jaké je Vaše pohlaví? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

Jak často zavitáte do OC 

Breda&Weinstein? 

jsem zde poprvé 1 2 3 

2,9% 3,0% 3,0% 

denně 1 0 1 

2,9% 0,0% 1,0% 

1 krát týdně 9 19 28 

26,5% 28,8% 28,0% 

vícekrát týdně 4 6 10 

11,8% 9,1% 10,0% 

1 krát měsíčně 9 25 34 

26,5% 37,9% 34,0% 

jednou za čtvrt roku 8 8 16 

23,5% 12,1% 16,0% 

jednou za půl roku 1 2 3 

2,9% 3,0% 3,0% 

méně často 1 4 5 

2,9% 6,1% 5,0% 

Total 34 66 100 

100,0% 100,0% 100,0% 

Průměrný počet navštívených obchodů dle pohlaví 

Kolik obchodů průměrně navštívíte během Vaší návštěvy v OC Breda? * Jaké je 

Vaše pohlaví? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

Kolik obchodů průměrně 

navštívíte během Vaší 

návštěvy v OC Breda? 

jeden 9 2 11 

26,5% 3,0% 11,0% 

2-5 obchodů 24 42 66 

70,6% 63,6% 66,0% 

6-10 obchodů 0 21 21 

0,0% 31,8% 21,0% 

11 a více 1 1 2 

2,9% 1,5% 2,0% 

Total 34 66 100 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Průměrná útrata během jedné návštěvy dle pohlaví 

Kolik v průměru utratíte během jedné návštěvy? * Jaké je Vaše pohlaví? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

Kolik v průměru utratíte 

během jedné návštěvy? 

do 250 Kč 12 14 26 

35,3% 21,2% 26,0% 

251-500 Kč 10 22 32 

29,4% 33,3% 32,0% 

501-1 500 Kč 11 24 35 

32,4% 36,4% 35,0% 

1 501-3 000 Kč 1 3 4 

2,9% 4,5% 4,0% 

více než 3 000 Kč 0 3 3 

0,0% 4,5% 3,0% 

Total 34 66 100 

100,0% 100,0% 100,0% 

Zaznamenané komunikační aktivity dle pohlaví 

                                         $komunikace*OT21 Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

komunikační aktivity
a
 magazín Breda 11 43 54 

32,4% 65,2%  

v rádiu 8 18 26 

23,5% 27,3%  

v televizi 2 3 5 

5,9% 4,5%  

billboardy 8 31 39 

23,5% 47,0%  

internet 11 25 36 

32,4% 37,9%  

ne 6 8 14 

17,6% 12,1%  

Total 34 66 100 
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Spokojenost s rozmanitostí obchodů dle pohlaví 

Jsem spokojen/a se stávající rozmanitostí obchodů * Jaké je Vaše pohlaví? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

Jsem spokojen/a se 

stávající rozmanitostí 

obchodů 

ano 6 19 25 

17,6% 28,8% 25,0% 

spíše ano 17 36 53 

50,0% 54,5% 53,0% 

spíše ne 4 8 12 

11,8% 12,1% 12,0% 

ne 3 3 6 

8,8% 4,5% 6,0% 

nemohu 

posoudit 

4 0 4 

11,8% 0,0% 4,0% 

Total 34 66 100 

100,0% 100,0% 100,0% 

Spokojenost s architektonickým vzhledem centra dle pohlaví 

Líbí se mi architektonický vzhled obchodního centra * Jaké je Vaše pohlaví? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

Líbí se mi architektonický 

vzhled obchodního centra 

ano 17 34 51 

50,0% 51,5% 51,0% 

spíše ano 13 23 36 

38,2% 34,8% 36,0% 

spíše ne 2 7 9 

5,9% 10,6% 9,0% 

ne 2 2 4 

5,9% 3,0% 4,0% 

Total 34 66 100 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Spokojenost s podzemním parkováním dle pohlaví 

Jsem spokojen/a s podzemním parkováním * Jaké je Vaše pohlaví? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

Total muž žena 

Jsem spokojen/a s 

podzemním parkováním 

ano 15 19 34 

44,1% 28,8% 34,0% 

spíše ano 8 16 24 

23,5% 24,2% 24,0% 

spíše ne 6 14 20 

17,6% 21,2% 20,0% 

ne 3 9 12 

8,8% 13,6% 12,0% 

nemohu posoudit 2 8 10 

5,9% 12,1% 10,0% 

Total 34 66 100 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha č. 11 Tabulky k analýze dat dle 2. stupně dle věku 

Nejčastější účel návštěvy obchodního centra dle věku 

Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete OC Breda&Weinstein? * Jaká je Vaše věková kategorie? 

Crosstabulation 

 

Jaká je Vaše věková kategorie? 

Total 15-18 let 19-30 let 31-40 let 41-50 let 51-65 let 

66 let 

a více 

Za jakým účelem 

nejčastěji 

navštěvujete OC 

Breda&Weinstein? 

trávení 

volného 

času 

2 2 0 0 0 0 4 

33,3% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

nákupy 

oděvů, 

obuvi, 

elektro... 

2 34 3 8 5 2 54 

33,3% 56,7% 60,0% 42,1% 62,5% 
100,0

% 
54,0% 

nákup 

potravin 

0 5 1 2 1 0 9 

0,0% 8,3% 20,0% 10,5% 12,5% 0,0% 9,0% 

nákup ve 

slevách 

1 8 0 1 0 0 10 

16,7% 13,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 10,0% 

setkávání 

se s 

přáteli 

0 0 0 3 0 0 3 

0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 0,0% 0,0% 3,0% 

využití 

služeb 

pošty, 

banky... 

0 1 1 0 1 0 3 

0,0% 1,7% 20,0% 0,0% 12,5% 0,0% 3,0% 

restaurace 1 4 0 1 0 0 6 

16,7% 6,7% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 6,0% 

zábavní 

akce 

0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

jiné 0 5 0 4 1 0 10 

0,0% 8,3% 0,0% 21,1% 12,5% 0,0% 10,0% 

Total 6 60 5 19 8 2 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 
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Frekvence návštěv obchodního centra dle věku 

Jak často zavitáte do OC Breda&Weinstein? * Jaká je Vaše věková kategorie? Crosstabulation 

 

Jaká je Vaše věková kategorie? 

Total 15-18 let 19-30 let 31-40 let 41-50 let 51-65 let 

66 let 

a více 

Jak často zavítáte 

do OC 

Breda&Weinstein? 

jsem zde 

poprvé 

0 2 0 1 0 0 3 

0,0% 3,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 3,0% 

denně 0 0 1 0 0 0 1 

0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

1 krát týdně 5 17 0 3 1 2 28 

83,3% 28,3% 0,0% 15,8% 12,5% 
100,0

% 
28,0% 

vícekrát 

týdně 

0 8 1 1 0 0 10 

0,0% 13,3% 20,0% 5,3% 0,0% 0,0% 10,0% 

1 krát 

měsíčně 

1 23 2 4 4 0 34 

16,7% 38,3% 40,0% 21,1% 50,0% 0,0% 34,0% 

jednou za 

čtvrt roku 

0 7 1 5 3 0 16 

0,0% 11,7% 20,0% 26,3% 37,5% 0,0% 16,0% 

jednou za 

půl roku 

0 1 0 2 0 0 3 

0,0% 1,7% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 3,0% 

méně často 0 2 0 3 0 0 5 

0,0% 3,3% 0,0% 15,8% 0,0% 0,0% 5,0% 

Total 6 60 5 19 8 2 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 
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Průměrný počet navštívených obchodů dle věku 

Kolik obchodů průměrně navštívíte během Vaší návštěvy v OC Breda? * Jaká je Vaše věková 

kategorie? Crosstabulation 

 

Jaká je Vaše věková kategorie? Total 

15-18 let 19-30 let 31-40 let 41-50 let 51-65 let 

66 let 

a více  

Kolik obchodů 

průměrně navštívíte 

během Vaší 

návštěvy v OC 

Breda? 

jeden 0 5 0 5 1 0 11 

0,0% 8,3% 0,0% 26,3% 12,5% 0,0% 11,0% 

2-5 obchodů 4 37 4 13 6 2 66 

66,7% 61,7% 80,0% 68,4% 75,0% 
100,0

% 
66,0% 

6-10 obchodů 2 17 0 1 1 0 21 

33,3% 28,3% 0,0% 5,3% 12,5% 0,0% 21,0% 

11 a více 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 1,7% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Total 6 60 5 19 8 2 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 

Průměrná útrata během jedné návštěvy dle věku 

Kolik v průměru utratíte během jedné návštěvy? * Jaká je Vaše věková kategorie? Crosstabulation 

 

Jaká je Vaše věková kategorie? 

Total 15-18 let 19-30 let 31-40 let 41-50 let 51-65 let 66 let a více 

Kolik v průměru 

utratíte během 

jedné návštěvy? 

do 250 Kč 4 15 0 4 2 1 26 

66,7% 25,0% 0,0% 21,1% 25,0% 50,0% 26,0% 

251-500 Kč 2 20 3 4 2 1 32 

33,3% 33,3% 60,0% 21,1% 25,0% 50,0% 32,0% 

501-1 500 Kč 0 22 2 9 2 0 35 

0,0% 36,7% 40,0% 47,4% 25,0% 0,0% 35,0% 

1 501-3 000 

Kč 

0 1 0 1 2 0 4 

0,0% 1,7% 0,0% 5,3% 25,0% 0,0% 4,0% 

více než 3 

000 Kč 

0 2 0 1 0 0 3 

0,0% 3,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 3,0% 

Total 6 60 5 19 8 2 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Spokojenost s rozmanitostí obchodů dle věku 

Jsem spokojen/a se stávající rozmanitostí obchodů * Jaká je Vaše věková kategorie? Crosstabulation 

 

Jaká je Vaše věková kategorie? 

Total 

15-18 

let 19-30 let 31-40 let 41-50 let 51-65 let 66 let a více 

Jsem 

spokojen/a se 

stávající 

rozmanitostí 

obchodů 

ano 1 14 2 6 2 0 25 

16,7% 23,3% 40,0% 31,6% 25,0% 0,0% 25,0% 

spíše ano 3 34 3 7 4 2 53 

50,0% 56,7% 60,0% 36,8% 50,0% 100,0% 53,0% 

spíše ne 2 8 0 2 0 0 12 

33,3% 13,3% 0,0% 10,5% 0,0% 0,0% 12,0% 

ne 0 3 0 1 2 0 6 

0,0% 5,0% 0,0% 5,3% 25,0% 0,0% 6,0% 

nemohu 

posoudit 

0 1 0 3 0 0 4 

0,0% 1,7% 0,0% 15,8% 0,0% 0,0% 4,0% 

Total 6 60 5 19 8 2 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Spokojenost s architektonickým vzhledem centra dle věku 

   Líbí se mi architektonický vzhled obchodního centra * Jaká je Vaše věková kategorie? Crosstabulation 

 

Jaká je Vaše věková kategorie? 

Total 

15-18 

let 19-30 let 31-40 let 41-50 let 51-65 let 66 let a více 

Líbí se mi 

architektonický 

vzhled obchodního 

centra 

ano 4 25 3 12 5 2 51 

66,7% 41,7% 60,0% 63,2% 62,5% 100,0% 51,0% 

spíše 

ano 

1 27 1 5 2 0 36 

16,7% 45,0% 20,0% 26,3% 25,0% 0,0% 36,0% 

spíše 

ne 

1 4 1 2 1 0 9 

16,7% 6,7% 20,0% 10,5% 12,5% 0,0% 9,0% 

ne 0 4 0 0 0 0 4 

0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Total 6 60 5 19 8 2 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha č. 12 Tabulky k analýze dat dle 2. stupně dle příjmu 

Účel návštěvy obchodního centra dle měsíčního příjmu 

Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete OC Breda&Weinstein? * Váš průměrný čistý měsíční příjem? 

Crosstabulation 

 

Váš průměrný čistý měsíční příjem? 

Total 

méně než 

5 000 Kč 

5 001-

12 000 

Kč 

12 001-

20 000 

Kč 

20 001-

30 000 

Kč 

30 001-

50 000 

Kč 

více než 

50 001 

Kč 

Za jakým účelem 

nejčastěji 

navštěvujete OC 

Breda&Weinstein? 

trávení volného 

času 

4 0 0 0 0 0 4 

12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

nákupy oděvů, 

obuvi, elektro... 

17 11 20 6 0 0 54 

51,5% 57,9% 58,8% 60,0% 0,0% 0,0% 54,0% 

nákup potravin 4 1 3 0 1 0 9 

12,1% 5,3% 8,8% 0,0% 33,3% 0,0% 9,0% 

nákup ve 

slevách 

5 3 1 0 1 0 10 

15,2% 15,8% 2,9% 0,0% 33,3% 0,0% 10,0% 

setkávání se s 

přáteli 

0 1 2 0 0 0 3 

0,0% 5,3% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

využití služeb 

pošty, banky... 

1 0 1 1 0 0 3 

3,0% 0,0% 2,9% 10,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

restaurace 1 1 3 0 1 0 6 

3,0% 5,3% 8,8% 0,0% 33,3% 0,0% 6,0% 

zábavní akce 0 0 1 0 0 0 1 

0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

jiné 1 2 3 3 0 1 10 

3,0% 10,5% 8,8% 30,0% 0,0% 100,0% 10,0% 

Total 33 19 34 10 3 1 100 

100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Průměrná útrata během jedné návštěvy dle měsíčního příjmu 

Kolik v průměru utratíte během jedné návštěvy? * Váš průměrný čistý měsíční příjem? Crosstabulation 

 

Váš průměrný čistý měsíční příjem? 

Total 

méně než 

5 000 Kč 

5 001-

12 000 

Kč 

12 001-

20 000 

Kč 

20 001-

30 000 

Kč 

30 001-

50 000 

Kč 

více než 

50 001 Kč 

Kolik v průměru 

utratíte během 

jedné 

návštěvy? 

do 250 Kč 12 4 4 3 2 1 26 

36,4% 21,1% 11,8% 30,0% 66,7% 100,0% 26,0% 

251-500 Kč 14 4 11 3 0 0 32 

42,4% 21,1% 32,4% 30,0% 0,0% 0,0% 32,0% 

501-1 500 

Kč 

7 10 15 2 1 0 35 

21,2% 52,6% 44,1% 20,0% 33,3% 0,0% 35,0% 

1 501-3 000 

Kč 

0 1 2 1 0 0 4 

0,0% 5,3% 5,9% 10,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

více než 3 

000 Kč 

0 0 2 1 0 0 3 

0,0% 0,0% 5,9% 10,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Total 33 19 34 10 3 1 100 

100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha č. 13 Tabulky k analýze dat dle 2. stupně dle sociálního statusu 

Účel návštěvy obchodního centra dle sociálního statusu 

Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete OC Breda&Weinstein? * Jaký je Váš sociální status? 

Crosstabulation 

 

Jaký je Váš sociální status? 

Total student 

zaměstn

anec 

podnik

atel 

důchodce/

důchodky

ně 

na 

mateřské 

dovolené 

nezamě

stnaný/á 

Za jakým 

účelem 

nejčastěji 

navštěvujete 

OC 

Breda&Weinste

in? 

trávení 

volného času 

3 0 0 0 0 1 4 

7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 4,0% 

nákupy 

oděvů, obuvi, 

elektro... 

24 26 0 3 1 0 54 

58,5% 53,1% 0,0% 100,0% 50,0% 0,0% 54,0% 

nákup 

potravin 

4 4 1 0 0 0 9 

9,8% 8,2% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 

nákup ve 

slevách 

6 3 0 0 1 0 10 

14,6% 6,1% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 10,0% 

setkávání se 

s přáteli 

0 2 0 0 0 1 3 

0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 3,0% 

využití služeb 

pošty, 

banky... 

1 2 0 0 0 0 3 

2,4% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

restaurace 2 3 1 0 0 0 6 

4,9% 6,1% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 

zábavní akce 0 1 0 0 0 0 1 

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

jiné 1 8 1 0 0 0 10 

2,4% 16,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Total 41 49 3 3 2 2 100 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



4 

 

Počet navštívených obchodů dle sociálního statusu 

Kolik obchodů průměrně navštívíte během Vaší návštěvy v OC Breda? * Jaký je Váš sociální status? 

Crosstabulation 

 

Jaký je Váš sociální status? 

Total student 

zaměstna

nec 

podnik

atel 

důchodce/

důchodky

ně 

na 

mateřské 

dovolené 

nezamě

stnaný/á 

Kolik obchodů 

průměrně 

navštívíte během 

Vaší návštěvy v 

OC Breda? 

jeden 1 7 2 0 0 1 11 

2,4% 14,3% 66,7% 0,0% 0,0% 50,0% 11,0% 

2-5 obchodů 27 34 0 3 1 1 66 

65,9% 69,4% 0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 66,0% 

6-10 obchodů 13 7 0 0 1 0 21 

31,7% 14,3% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 21,0% 

11 a více 0 1 1 0 0 0 2 

0,0% 2,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Total 41 49 3 3 2 2 100 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 
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Příloha č. 14 Tabulky k analýze dat dle 2. stupně dle času stráveného cestou 

Frekvence návštěv dle času stráveného cestou do obchodního centra 

Jak často zavitáte do OC Breda&Weinstein? * Kolik času strávíte cestou do OC Breda? Crosstabulation 

 

Kolik času strávíte cestou do OC Breda? 

Total do 10 minut 11-30 minut 31-60 minut 1-2 hodiny 

Jak často zavitáte 

do OC 

Breda&Weinstein? 

jsem zde poprvé 0 2 0 1 3 

0,0% 3,3% 0,0% 33,3% 3,0% 

denně 0 0 0 1 1 

0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 1,0% 

1 krát týdně 12 16 0 0 28 

38,7% 26,7% 0,0% 0,0% 28,0% 

vícekrát týdně 6 3 1 0 10 

19,4% 5,0% 16,7% 0,0% 10,0% 

1 krát měsíčně 10 21 3 0 34 

32,3% 35,0% 50,0% 0,0% 34,0% 

jednou za čtvrt 

roku 

1 13 1 1 16 

3,2% 21,7% 16,7% 33,3% 16,0% 

jednou za půl roku 1 2 0 0 3 

3,2% 3,3% 0,0% 0,0% 3,0% 

méně často 1 3 1 0 5 

3,2% 5,0% 16,7% 0,0% 5,0% 

Total 31 60 6 3 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Způsob dopravy dle času stráveného cestou do obchodního centra 

Jak se do OC Breda nejčastěji dopravujete? * Kolik času strávíte cestou do OC Breda? Crosstabulation 

 

Kolik času strávíte cestou do OC Breda? Total 

do 10 minut 11-30 minut 31-60 minut 1-2 hodiny  

Jak se do OC Breda 

nejčastěji dopravujete? 

pěšky 12 14 1 0 27 

38,7% 23,3% 16,7% 0,0% 27,0% 

na kole 0 1 0 0 1 

0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 

autem 14 33 4 2 53 

45,2% 55,0% 66,7% 66,7% 53,0% 

MHD 5 11 1 1 18 

16,1% 18,3% 16,7% 33,3% 18,0% 

jiné 0 1 0 0 1 

0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total 31 60 6 3 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha č. 15 Tabulky k analýze dat dle 2. stupně dle dalších parametrů 

Doprava do obchodního centra dle místa bydliště 

Jak se do OC Breda nejčastěji dopravujete? * Jaké je Vaše místo bydliště? Crosstabulation 

 

Jaké je Vaše místo bydliště? Total 

okres 

Opava 

okres 

Ostrava 

okres 

Bruntál 

okres Nový 

Jičín jiné  

Jak se do OC 

Breda nejčastěji 

dopravujete? 

pěšky 26 0 0 1 0 27 

29,5% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 27,0% 

na kole 1 0 0 0 0 1 

1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

autem 44 2 3 1 3 53 

50,0% 66,7% 100,0% 50,0% 75,0% 53,0% 

MHD 16 1 0 0 1 18 

18,2% 33,3% 0,0% 0,0% 25,0% 18,0% 

jiné 1 0 0 0 0 1 

1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total 88 3 3 2 4 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Nejčastěji navštěvovaný typ obchodů dle doprovodu do obchodního centra 

Jaký typ obchodů nejčastěji navštěvujete? * S kým nejčastěji navštěvujete OC Breda? Crosstabulation 

 

S kým nejčastěji navštěvujete OC Breda? 

Total sám/sama 

s 

kamarádkou/k

amarádem 

s 

přítelkyní/přítelem s rodinou 

Jaký typ obchodů 

nejčastěji 

navštěvujete? 

oděvy 20 12 15 8 55 

57,1% 57,1% 75,0% 33,3% 55,0% 

obuv 1 0 0 3 4 

2,9% 0,0% 0,0% 12,5% 4,0% 

sport 4 1 0 2 7 

11,4% 4,8% 0,0% 8,3% 7,0% 

restaurace 2 5 0 2 9 

5,7% 23,8% 0,0% 8,3% 9,0% 

potraviny 5 1 3 0 9 

14,3% 4,8% 15,0% 0,0% 9,0% 

elektro 1 1 0 2 4 

2,9% 4,8% 0,0% 8,3% 4,0% 

služby 1 0 1 2 4 

2,9% 0,0% 5,0% 8,3% 4,0% 

drogistické 

zboží 

0 0 1 5 6 

0,0% 0,0% 5,0% 20,8% 6,0% 

jiné 1 1 0 0 2 

2,9% 4,8% 0,0% 0,0% 2,0% 

Total 35 21 20 24 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Nejčastěji navštěvovaný typ obchodů dle průměrné útraty 

Jaký typ obchodů nejčastěji navštěvujete? * Kolik v průměru utratíte během jedné návštěvy? 

Crosstabulation 

 

Kolik v průměru utratíte během jedné návštěvy? 

Total do 250 Kč 251-500 Kč 501-1 500 Kč 1 501-3 000 Kč 

více než 

3 000 Kč 

Jaký typ 

obchodů 

nejčastěji 

navštěvujete? 

oděvy 10 20 22 0 3 55 

38,5% 62,5% 62,9% 0,0% 100,0% 55,0% 

obuv 0 0 3 1 0 4 

0,0% 0,0% 8,6% 25,0% 0,0% 4,0% 

sport 1 2 3 1 0 7 

3,8% 6,3% 8,6% 25,0% 0,0% 7,0% 

restaurace 5 3 1 0 0 9 

19,2% 9,4% 2,9% 0,0% 0,0% 9,0% 

potraviny 4 3 2 0 0 9 

15,4% 9,4% 5,7% 0,0% 0,0% 9,0% 

elektro 1 1 1 1 0 4 

3,8% 3,1% 2,9% 25,0% 0,0% 4,0% 

služby 2 1 1 0 0 4 

7,7% 3,1% 2,9% 0,0% 0,0% 4,0% 

drogistické 

zboží 

2 1 2 1 0 6 

7,7% 3,1% 5,7% 25,0% 0,0% 6,0% 

jiné 1 1 0 0 0 2 

3,8% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

Total 26 32 35 4 3 100 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 



 

 

 


