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Úvod 
 

 Trh s mobilní výpočetní technikou rozhodně patří mezi rychle se rozvíjející a dynamické 

trhy. Vývoj v oboru informačních technologií jde neustále kupředu a na trhu se objevují nové 

trendy. Výpočetní technika se neustále zmenšuje, zlepšuje se její design i technická výkonnost. I 

nároky spotřebitelů na výpočetní techniku stále více rostou. Každý spotřebitel má požadavky, 

které by měl jeho notebook mít. 

 

 Na trhu se také zvyšuje konkurence, objevují se stále nové a nové firmy nabízející tyto 

produkty. Pokud chce tedy firma obstát v konkurenčním boji, je nutné, aby se snažila své 

produkty co nejvíce přiblížit zákazníkovým požadavkům. K tomu je nutné tyto požadavky poznat 

a zaměřit se na nákupní chování zákazníka. 

 

 Společnost Acer, která na trhu s informačními technologiemi působí už více než 30 let, je 

považovaná za nejúspěšnějšího výrobce notebooků na českém trhu. Jako první prodala na českém 

trhu více než 10000 notebooků za jeden rok. I v této situaci by se však měla mít na pozoru a 

snažit se svůj produkt co nejvíce přiblížit požadavkům spotřebitele a přilákat nové zákazníky. 

 

 Cílem této bakalářské práce je poznat jednotlivé aspekty nákupního chování spotřebitelů 

užívajících notebooky. Zaměřila jsem se především na mladé lidi a jimi preferované vlastnosti a 

charakteristiky notebooků a faktory, které na ně při jejich nákupu působí. Část výzkumu je také 

zaměřena konkrétně na notebooky značky Acer a spokojenost zákazníků s nimi.  
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1. Charakteristika trhu notebooků 
  

Trh je prostředí složené ze stávajících a potenciálních kupujících, kteří chtějí uspokojit 

své potřeby prostřednictvím směny. 

Podle Českého statistického úřadu je 36% domácností vybaveno osobním počítačem (v 

tomto případě jsou pod pojmem osobní počítač chápány klasické stolní nepřenosné počítače, 

notebooky a palmtopy – počítače do dlaně). Hlavními substituty notebooků jsou právě zmiňované 

stolní počítače (PC) a palmtopy. (www.czso.cz) 

 

Graf 1.1 Vybavenost domácností osobním počítačem, připojením k internetu celkově a 

vysokorychlostním připojením 

 

www.czso.cz 

 

56 % populace ve věku 16 a více let už někdy použilo osobní počítač. Počítače více 

používají muži než ženy a více mladších lidí než starších. 86 % uživatelů používá počítač alespoň 

jednou týdně. Nejvíce je využívají mladí lidé mezi 16 a 24 lety (84 % obyvatel v tomto věku jsou 

uživatelé PC) a vysokoškolsky vzdělaní (83 %). S přibývajícím věkem podíl uživatelů počítače v 

této věkové skupině klesá. 
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Graf 1.2 Uživatelé osobního počítače celkem, podle pohlaví a podle věku 

 

www.czso.cz 

V druhém čtvrtletí roku 2006 měly domácnosti v ČR celkem 1 499 400 osobních počítačů 

z toho 19% tvořily notebooky, tedy 285 500. Největší procento notebooků se vyskytovalo 

v lokalitách s vysokou hustotou populace (28%) ve Středočeském kraji a Praze. Nejmenší podíl 

notebooků byl zjištěn v kraji Karlovarském. 

 Při zkoumání trhu jsem se rozhodla zaměřit na konkrétní značku a to Acer. 

 

Acer 

 Společnost byla založena v roce 1976 a patří mezi 4 největší značkové prodejce PC. 

Zároveň je vedoucí společností v regionu zemí EMEA (Evropa, Střední Východ a Afrika) pro 

notebooky, kde měla v 3. čtvrtletí roku 2006 20,9 % trhu. Má 5 600 zaměstnanců na celém světě 

a vytvořenu konsolidovanou prodejní a servisní síť ve více než 100 zemích. V roce 2005 dosáhly 

její tržby hodnoty 9,7 miliard USD. 

 Při výrobě notebooků je využívána technologie Acer Empowering, která přispívá ke 

zvýšení efektivity. Tato technologie umožňuje jediným stisknutím tlačítka vyvolat celou řadu 

nástrojů, které jsou určeny pro zajištění vyšší bezpečnosti, pro správu systému, efektivní chod 

systému a jeho obnovení, jakož i pro dosažení lepšího výkonu, připojitelnosti a možností 

prezentace. Notebooky jsou rozčleněny do 4 kategorií podle svého účelu: 

 

• řešení pro malé a domácí kanceláře 

• domácí zábava 
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• náhrada stolního počítače 

• mobilita do práce 

 

Řešení pro malé a domácí kanceláře 

 Tyto notebooky jsou určeny pro uživatele, kteří je používají v zaměstnání i doma. Jsou 

vhodné pro profesionální využití i pro zábavu, a tedy jsou vybaveny veškerými rozhraními pro 

práci v profesionální kvalitě i audio a video funkcemi na odpovídající úrovni. V této kategorii 

jsou notebooky řad Ferrari, TravelMate a Extensa. 

 

Domácí zábava 

 Tato mobilní technologie ve spojení s jasným displejem, výkonnou grafikou a úplným 

souborem rozhraní pro připojení dokazují, že se jedná o ideální volbu v případě, že nechcete 

slevit z vysokých požadavků na mobilní zábavu. Do této skupiny se řadí notebooky Aspire. 

 

Náhrada stolního počítače 

 Tyto notebooky jsou určeny pro firmy a středně velké společnosti, které potřebují nahradit 

firemní stolní počítače zapojené v síti elegantními, kompaktními a spolehlivými notebooky typu 

„vše v jednom", jež by mohly nabídnout veškerý výkon, zabezpečení a flexibilitu standardního 

stolního osobního počítače, přičemž by současně zajistily produktivitu, ovladatelnost a komplexní 

možnosti připojení. Do této kategorie se opět řadí notebooky TravelMate. 

 

Mobilita do práce 

 Tyto notebooky splňují nároky na mobilní práci a vyznačují se delší výdrží baterie, 

komplexními možnostmi připojení a vysokou užitnou hodnotou, a tedy umožňují pracovat 

rychleji a navštěvovat zákazníky i na těch nejvzdálenějších místech. 
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2. Teoretická východiska spotřebitelského chování 
 

2.1. Nákupní chování spotřebitelů 

Spotřebitelské chování můžeme definovat jako způsob chování, kterým se spotřebitelé 

projevují při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky či službami, které 

mají uspokojit jejich potřeby.  

Toto chování se uskutečňuje na tzv. spotřebním trhu, kde jsou nakupovány produkty pro 

osobní potřebu konečnými spotřebiteli, tedy domácnostmi a jednotlivci. Jednotliví spotřebitelé se 

od sebe velice liší. Mají rozdílný věk, příjem, vzdělání, vkus i okolí, které je při nákupu 

ovlivňuje. Proto budou odlišné i jejich nákupní zvyklosti. 

 

2.2. Model spotřebního chování 

 Je jednoduché zjistit co, kdy, kde a v jakém množství zákazník nakoupil. Otázka proč už 

ale není tak jednoduchá. Následující model chování spotřebitele znázorňuje tzv. „černou 

skříňku“, která má představovat vnitřní pohnutky spotřebitele. 

 

Obrázek č.1.:  Model chování spotřebitele 

vnější podněty černá skříňka reakce kupujícího 

výrobek 

cena 

distribuce 

komunikace 

ekonomické 

technologické 

politické 

kulturní 

vlastnosti 

spotřebitele 

nákupní 

rozhodovací 

proces 

volba produktu 

volba značky 

volba prodejce 

načasování koupě 

disponibilní obnos 

Zdroj: Kotler, P. a Armstrong, G. Marketing 

Na spotřebitele v první řadě působí jeho okolí, zaměřuje se tedy na tzv. marketingový mix 

„4P“ (product, price, place, promotion). Dalšími vnějšími vlivy, které působí na jeho vnímání, 

jsou ekonomické, technologické, politické a kulturní podněty. Tyto vnější vlivy se uvnitř „černé 

skříňky“ spotřebitele transformují společně s vlastnostmi spotřebitele a vyvolávají určitou akci, 

která se týká už konkrétního nákupu. Spotřebitel se rozhodne jaký výrobek koupí, jakou značku, 

za jakou cenu, kdy a kde apod. Také se může rozhodnout pro zavrhnutí plánovaného nákupu. [1] 
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2.3. Faktory působící na spotřební chování 

Na „černou skříňku“ spotřebitele působí také další vlivy. Jedná se o kulturní, společenské, 

osobní a psychologické faktory. Tyto faktory jsou určitými predispozicemi spotřebitele 

k určitému jednání při kupním rozhodování. 

 

2.2.1. Kulturní faktory 

 Kulturu můžeme chápat jako soubor základních hodnot člověka a jeho vnímaní 

společnosti. Tyto hodnoty člověk přejímá od společnosti způsobem výchovy. Od těchto hodnot se 

pak odvíjí přání a potřeby jedince, které se snaží uspokojit. Každá kultura zahrnuje menší skupiny 

lidí tzv. subkultury, které sdílejí společný hodnotový systém na základě společných životních 

podmínek a zkušeností a tvoří tržní segmenty. Další podskupinou kultur jsou společenské třídy, 

které se vyskytují téměř ve všech kulturách. Jsou relativně stálé a jejich členové se identifikují na 

základě příjmu, vzdělání, zaměstnání či majetku. Jednotliví členové společenských tříd mají 

velice podobné nákupní chování. [1] 

 Kultura každé společnosti má svá specifika. Mezi základní kulturní prvky charakterizující 

kulturní prostor patří: 

• zvyky – dají se považovat za „návod“ jak se co dělá. Každá společnost má své 

zvyky, které určují míru spotřeby určitých produktů. Znát zvyklosti společnosti je 

tedy jednou ze základních vědomostí při vstupu na trh. 

• hodnoty – jedná se o cíl, ke kterému spotřebitel směřuje a kterého chce dosáhnout. 

Zde hovoříme o tzv. kulturních hodnotách, které uznává větší počet osob. Může se 

jednat například o míru osobní svobody, možnost vzdělávat se apod. 

• jazyk – je systém významů sdílený lidmi. Funguje jako komunikační prostředek, 

bez něj by bylo nemožné si cokoliv vzájemně sdělit. Při vytváření reklamy či 

jakéhokoliv jiného sdělení týkajícího se výrobku je třeba se zaměřit na jazyk cílové 

skupiny a tento jazyk pro sdělení použít. Jazyk zde nemusíme chápat pouze jako 

jazyk jednotlivých národů, ale také jako jazyk jednotlivých společenských skupin. 

Jiným jazykem hovoří např. mladí lidé, proto sdělení směřované k nim se bude 

snažit co nejvíce se podobat jejich způsobu vyjadřování. 



 9 
 

• symboly – můžeme je využít k vytváření či změnám pozice produktu ve vnímání 

spotřebitele. Pomocí symbolů je možné výrobek odlišit od výrobků podobných 

nebo utvořit požadovanou image. Samotný výrobek se často může stát symbolem 

přiřazení spotřebitele k určité referenční skupině. 

• rituály – je způsob chování založený na určitých pravidlech. Jedná se o soubor 

symbolů či akcí, které mají určitou následnost a často se opakují. 

• mýty -  jedná se o symbolické vyprávění zachycující určitou lidskou zkušenost, 

zobrazuje lidské ideály a hodnoty. Vyskytuje se ve všech kulturách. 

• představy o těle – tyto představy se v jednotlivých kulturách výrazně liší, zobrazují 

fyzický ideál krásy, kterému se lidé snaží přiblížit. 

 

2.2.2. Společenské faktory 

 Každý jedinec projde během svého života celou řadou skupin, ve kterých zastává 

nejrůznější společenské role. Může se jednat o skupiny formální (např. postavení v zaměstnání či 

škole), tyto skupiny jsou uměle vytvořené nebo skupiny neformální, které jednotlivci tvoří na 

základě společných zájmů či hodnot. Důležitou skupinou pro marketing je tzv. referenční 

skupina, což je skupina, s kterou se jednotlivec ztotožňuje a jejíž hodnoty uznává. Touto 

skupinou nemusí být jen skupina, do které jedinec patří, ale také skupina, do které si přeje patřit a 

kam směřuje. Výrobci se v těchto skupinách snaží najít tzv. vedoucí názorové skupiny, což jsou 

jednotlivci, kteří mají na ostatní vliv díky svým dovednostem či síle osobnosti. Specifickou 

skupinou je rodina, která má na nákupní chování největší vliv. [1] 

 Sociální skupiny můžeme rozdělit do dvou hlavních druhů: 

• primární skupina 

• sekundární skupina 

Primární skupina je typická úzkými neformálními vztahy mezi svými jednotlivými členy, 

častým kontaktem, důvěrností a soudržností. Mezi primární skupiny řadíme rodinu či přátele. 

Rodina má velký vliv na chování spotřebitele. V rámci rodiny se spotřebitel učí určitým 

zvyklostem, které uplatňuje při nákupním rozhodování. Pro spotřební chování je také důležité 

rozdělení rolí v rámci rodiny. 
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Sekundární skupina je větší než skupina primární, kontakty mezi jejími členy mají často 

formální ráz a nejsou tak časté. Těmito skupinami jsou nejčastěji nejrůznější zájmová či 

náboženská společenství, pracovní skupiny, odbory apod. 

 

2.2.3. Osobní faktory 

 Mezi tyto faktory působící na jedince patří především věk, zaměstnání, ekonomická 

situace, životní styl, osobnost a způsob jakým jedinec chápe sebe sama. 

Věk a fáze života výrazně určují preference a vkus při nákupu nejrůznějších produktů jako 

např. při výběru rekreace. Během svého života spotřebitel mění své návyky a přání, ale důležitá je 

zde i fáze života, která se nemusí vždy vázat k věku. Nehovoříme zde pouze o fázi života 

jednotlivce, ale také celé rodiny.  

 Zaměstnání ovlivňuje např. druh oblečení, který spotřebitel nakupuje. Do každého 

zaměstnání je vhodný určitý druh oblečení. Při sestavování marketingového plánu pro náš 

produkt je třeba zjistit, které profese se o něj nejvíce zajímají a na tomto základě se snažit jim 

plán přizpůsobit. 

 Ekonomická situace jedince je složena z příjmu, úspor a dostupnosti úvěru spotřebitele. 

Na ekonomickou situaci jedince má vysoký vliv ekonomická úroveň celé země. 

 Životní styl se liší většinou u jednotlivých společenských skupin, tříd či subkultur. Životní 

styl jedince je popisován třemi hlavními charakteristikami AIO (activities – činnosti, interests – 

zájmy, opinions – názory). Na tomto základě je postaven způsob chování jedince a jeho interakce 

se světem. 

 Osobnost je jedinečná u každého člověka. Pro spotřební chování mají význam rysy 

lidského chování jako například inovativnost, sebedůvěra či jistota. Pro popsání lidské osobnosti 

bylo vymyšleno velké množství teorií. Mezi nejčastěji používané patří faktorová analýza, která 

popisuje 5 základní rysů osobnosti: neuroticismus, extroverze, otevřenost, příjemnost, 

svědomitost. Problémem této analýzy ale je, že pomíjí dynamické procesy osobnosti v různých 

časových úsecích. Na tomto základě je postavená Eysenckova temperamentová typologie (viz. 

příloha č.1), která na ose stabilní – nestabilní vymezuje faktor neuroticismu a na ose 

inrovertovaný – extrovertovaný faktor extroverze. [1] 
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2.2.4. Psychologické faktory 

 Důležitým faktorem působícím na jedince je motivace tedy pohnutka, která vede 

spotřebitele k nákupu. Motivace může pramenit z nejrůznějších příčin, nejznámější je zde teorie 

Sigmunda Freuda, podle které si člověk důvod motivace neuvědomuje a zpravidla jej vysvětluje 

něčím jiným. Toto je tzv. psychoanalytický přístup zkoumání lidské osobnosti, který se zabývá 

vnitřními pohnutkami člověka a konfrontací jednotlivých složek se snaží odhalit podvědomé 

motivy, které nelze zjistit přímým dotazováním. Další teorií je teorie Abrahama Maslowa (viz. 

příloha č.2), která motivaci vysvětluje hierarchickým uspořádáním potřeb. [1] 

Po motivaci následuje vnímání, pomocí něhož si člověk vytvoří obraz o svém okolí, kde 

bude určitým způsobem jednat, aby uspokojil svou potřebu. Vnímání začíná ve chvíli, kdy je 

spotřebitel vystaven určitému podnětu, který zaregistruje pomocí smyslových orgánů. Spotřebitel 

ovšem není schopen zaznamenat každý podnět. Je třeba rozlišovat práh absolutní, ve kterém je 

spotřebitel schopný podnět ještě vnímat, práh rozdílový, který umožňuje rozlišit změnu úrovně 

signálu a práh terminálový, nad kterým nastává tzv. nadhraniční útlum případně bolest. Tento 

proces je selektivní, což znamená, že spotřebitel bude věci zaznamenávat podle svého 

hodnotového žebříčku. Při zpracovávání informací je důležitá pozornost, kterou rozlišujeme na 

pozornost bezděčnou a záměrnou. Bezděčnou pozorností reagujeme na změny v prostředí a 

záměrnou si sami vědomě vybíráme, na co se zaměříme. V souvislosti s pozorností je třeba 

se zmínit o tzv. „upířím efektu“, který způsobuje, že spotřebitele způsob propagace předmětu 

zaujme, ale nespojí si jej s daným předmětem, na který mělo být upozorněno. Marketingová 

komunikace se snaží upozornit spotřebitele právě na svůj produkt, k čemuž využívá zpravidla 

tyto 4 metody [2]: 

• manipulace s materiálními předměty 

• poskytování informací 

• vzbuzování emocí 

• nabídka hodnoty 

 

Během jednání se člověk zároveň učí určitým vzorcům chování. Formy učení, s kterými je 

možné se setkat ve spotřebním chování jsou podmiňování, kognitivní učení a sociální učení.  
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 Na základě učení a jednání jedinec získává určitá přesvědčení a postoje. Přesvědčení je 

získáné mínění o skutečnosti nebo věci a postoj vyjadřuje pozitivní či negativní hodnocení 

skutečnosti nebo věci. Postoj není tak jednoduché změnit, proto se nesnažíme přizpůsobit postoj 

výrobku, ale přiblížit výrobek danému postoji. Přesvědčení i postoj pak zpětně opět ovlivňují 

nákupní chování. 

 

2.3. Nákupní rozhodovací proces 

 Než spotřebitel nakoupí, musí projít celým rozhodovacím procesem. Na začátku tohoto 

procesu musí rozpoznat problém, což znamená identifikovat potřebu, kterou pociťuje a snažit se 

o její uspokojení. Pokud není potřeba příliš naléhavá, tak bude následovat hledání informací. 

Spotřebitel se bude snažit co nejvíce zjistit o požadovaném produktu a o možnostech, který trh 

nabízí. Po zjištění informací následuje výběr nejvhodnějších alternativ. Tyto alternativy jsou pak 

hodnoceny na základě hodnotícího žebříčku, který ne vždy musí být logický. Úkolem marketingu 

je toto hodnocení odhadnout a na základě toho postupovat u svého produktu. Rozhodnutí o koupi 

ale nemusí nutně vést k zakoupení vybraného produktu. V této fázi hrají velkou roli neočekávané 

události, které od nákupu spotřebitele odradí. Pokud se nákup uskuteční bude zákazník produkt 

hodnotit a srovnávat slibovaný užitek s realitou. Po každém důležitém nákupu zpravidla 

následuje tzv. kognitivní disonance, což je negativní pocit, že nákupem produktu této značky 

přišel o výhody téhož produktu jiné značky. Úkolem marketingu v této fázi je zjistit spokojenost 

zákazníka s produktem a snažit si zákazníka udržet. [1] 

Obrázek 2: Fáze procesu rozhodování 

1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok 

rozpoznání 

problému 

hledání 

informací 

hodnocení 

alternativ 

rozhodnutí  

o koupi 

hodnocení  

po nákupu 

 

2.3.1. Rozpoznání problému 

 Rozpoznání problému má dvě hlavní příčiny. První z nich je nepříznivá změna 

současného stavu, kdy vzniká potřeba tento stav opět napravit. Příkladem může být vyčerpání 

zásob nebo poškození nějakého předmětu. A druhá příčina vzniku problému je změna 

požadovaného stavu. Problém vzniká jakmile začne spotřebitel pociťovat určitou potřebu. Ta 
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nemusí být vyvolána jen vnitřními pohnutkami, ale také působením vnějších stimulů. Jakmile 

potřeba dosáhne určité intenzity, rozhodne se spotřebitel jednat. 

 

2.3.2. Hledání informací 

 Informace rozlišujeme na vnitřní a vnější. Při využívání vnitřních informací hledáme 

v paměti a využíváme předchozí zkušenosti, při využívání vnějších informací se jedná o aktivní 

hledání nových zdrojů. Mezi základní vlivy ovlivňující rozsah hledání řadíme: 

• předchozí zkušenost, 

• vnímané riziko, 

• tržní prostředí, 

• charakteristiky výrobku, 

• situační proměnné, 

• predispozice spotřebitele. 

 

2.3.3. Hodnocení alternativ 

 Úkolem marketingu je zjistit, jakým způsobem kupující alternativy hodnotí a podle jakých 

kritérií alternativy sestavuje. Jakmile jsou nám tyto informace známé, je mnohem jednodušší 

podniknout kroky k ovlivnění chování spotřebitele. 

 

2.3.4. Rozhodnutí o koupi 

 V této fázi je spotřebitel nejvíce ovlivňován svým okolím a náhodnými procesy. Jakmile 

se rozhodne pro nákup určitého výrobku, je stále ještě možné, že ke koupi nikdy nedojde a celý 

nákupní proces začne od začátku. Rozhodnutí o nákupu může zvrátit negativní postoj blízké 

osoby, vstup nového výrobku na trh, zvýšení ceny výrobku, chování personálu v obchodě a další. 

 

2.3.5. Hodnocení po nákupu 

 Nyní spotřebitel zhodnotí, zda je s výrobkem spokojen či nespokojen. V případě 

spokojenosti zůstane pravděpodobně věrný značce a bude ji kladně hodnotit mezi ostatními 

spotřebiteli. Spokojenost spotřebitele je posilována výrobkem, kvalitními informacemi o 

výrobku, dobrou komunikací s výrobcem či prodejcem, kvalitním servisem po nákupu zboží 
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apod. Pokud bude zákazník nespokojen dojde ke změně značky výrobku a zápornému hodnocení 

mezi ostatními spotřebiteli. Spotřebitel nebude pravděpodobně spokojen v případě, že se 

rozhodoval mezi více rovnocennými alternativami, nemohl si výrobek vyzkoušet, neměl o 

výrobku dostatečné informace nebo měl, ale zkreslené či špatné apod. 

 

2.4. Typy nákupního chování 

 Chování spotřebitele se liší při konkrétním nákupu. Jak bude vypadat celý proces nákupu 

je totiž ovlivněno významem produktu pro spotřebitele. Může se jednat o rutinní nákupy, nad 

kterými se spotřebitel nebude dlouze rozmýšlet, ale také může jít o složitější finančně náročné 

produkty, o kterých bude spotřebitel uvažovat. [3] 

 Pro rozdělení těchto typů nákupního chování nám poslouží Howard-Shetův model: 

• Automatické chování – tento typ chování se vyskytuje především u výrobků, které 

jsou prodávány za nízkou cenu a které je spotřebitel zvyklý nakupovat velice 

často, jedná se tedy o rutinu. Při tomto procesu spotřebitel nevyhodnocuje své 

alternativy a často výrobek ani nesrovnává s konkurenčními značkami. Při nákupu 

se spoléhá na své osobní zkušenosti. Mezi takto nakupované výrobky patří např. 

hygienické potřeby či potraviny. 

• Řešení omezeného problému – v tomto případě bývá spotřebitel dobře seznámen 

se sortimentem, ale v případě objevení novinky na trhu se snaží získat co nejvíce 

informací. Po vyhodnocení informací o novém produktu se teprve rozhodne o 

koupi výrobku. 

• Řešení extenzivního problému – v tomto případě řeší spotřebitel složitý problém a 

snaží se uspokojit jednu ze svých zásadních potřeb. Tento druh problému se 

vyskytuje především u neznámých nebo drahých výrobků. Spotřebitel nemá žádné 

informace o sortimentu ani o výrobku samotném a snaží se tedy získat co nejvíce 

informací, aby se mohl rozhodnout mezi jednotlivými alternativami nákupu. 

  

2.5. Spotřební typy 

 Společnost Gfk Praha realizovala na podzim roku 2002 výzkum Životní styl, nákupní 

chování a média. Předmětem výzkumu byly spotřební, životní i nákupní postoje populace ČR. 
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Následující typologie byla stanovena na základě tohoto výzkumu pomocí matematických 

vzdáleností odpovědí respondenta od odpovědí reprezentantů jednotlivých typů. Spotřebitelé byly 

dle této metody rozděleni do 6 základních typů [2]: 

• Velkorysý spotřebitel – je aktivní, otevřený, radikální, je velmi dobře situováný a 

má vyšší postavení i vysokou kupní sílu. Tento spotřebitel zpravidla nemá důvěru 

ke zlevněnému zboží, preferuje zboží značkové a produkty hodnotí podle jiných 

hledisek než je cena. 

• Hospodárný spotřebitel – tento spotřebitel sleduje cenovou úroveň, využívá slev a 

výprodejů, často se rozhoduje o koupi až přímo v obchodu. 

• Marnivý spotřebitel – má nižší kupní sílu, ale preferuje především značkové zboží. 

Jedná se především o mladé lidi, kteří se snaží co nejvíce si zpříjemnit život a 

pečují o svůj vzhled. 

• Šetrný spotřebitel – má mírně podprůměrné příjmy, žije střídmě, nakupuje pouze 

nezbytné věci, při každém nákupu se hodně rozhoduje. 

• Shánějící spotřebitel – tento typ má nejnižší kupní sílu, nemá rád změnu. Nakupuje 

tam, kde je to cenově nejvýhodnější. 

• Lhostejný spotřebitel – má podprůměrnou kupní sílu. Pro tohoto spotřebitele není 

důležitá cena ani značka, ale např. vzdálenost obchodu či sortiment zboží. 

  

2.6. Rozhodovací proces při nákupu nových výrobků 

 Nový výrobek nemusí nutně znamenat nový výrobek na trhu. Zpravidla jde o výrobek, 

který se již nějakou dobu na trhu nachází, ale nebyl zákazníkem ještě zaznamenán. Celý proces 

přijímání nového produktu je definován jako psychický proces, který začíná v okamžiku, kdy 

spotřebitel získává první informace o inovaci, a končí ve chvíli, kdy se spotřebitel stává 

pravidelným uživatelem. V procesu přijímání nového produktu prochází spotřebitel těmito fázemi 

[1]: 

• povědomí – nejdříve spotřebitel produkt zaznamená, ale nemá o něm žádné informace 

• zájem – nyní spotřebitel hledá potřebné informace o produktu 

• hodnocení – nastřádané informace spotřebitel zváží a hodnotí, zda si má produkt 

koupit 
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• zkouška – vyzkoušení produktu pouze v malém množství 

• přijetí – rozhodnutí se o užívání tohoto produktu 

 

Podle Gaussovy křivky se rozčleňují spotřebitelé podle vztahu k inovacím do jednotlivých 

kategorií. Ne každý spotřebitel přistupuje k novým výrobkům stejně a ne každý si ho okamžitě 

koupí. Důležitou skupinou zde jsou novátoři, kteří výrobek zkouší jako první a podněcují tak 

ostatní k jeho koupi.  

Obrázek 3: Členění spotřebitelů podle vztahu k inovacím 

 

Zdroj:Kotler, P. a Armstrong, G. Marketing  

 Také vlastnosti produktu ovlivňují rychlost přijetí spotřebitelem. Nejdůležitějšími 

charakteristikami produktu jsou: 

• relativní výhoda – což je míra výhody, kterou spotřebitel spatřuje v novém produktu 

oproti produktům již existujícím na trhu 

• kompatibilita – tzn. jak moc výrobek vyhovuje potřebám a přáním spotřebitele 

• složitost – obtížnost ovládání a používání 

• dělitelnost – zda je možné si produkt vyzkoušet pouze v nějakém rozsahu, aniž by si jej 

musel spotřebitel koupit. Spotřebitel tím snižuje riziko špatného nákupu. 

• sdělitelnost – možnosti sdělení zkušeností s produktem ostatním 
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2.7. Spotřební chování v mezinárodním prostředí 

Pro úspěch na zahraničním trhu je třeba, aby byl sestaven správný marketingový program, 

který by byl účinný, proto je důležité porozumět chování spotřebitelů v dané zemi, což je ovšem 

značně obtížnější. Rozdíly mezi jednotlivými trhy mohou být zřejmé na první pohled nebo mohou 

být naopak jemnější. Je třeba zjistit zvyklosti na daném trhu, abychom se vyvarovali potížím, 

které mohou vzniknout při špatné prezentaci produktu a jeho následném neúspěchu. [1] 
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3. Metodika sběru dat 

 

Tato bakalářská práce je zpracovávána za účelem zjištění chování zákazníků při nákupu 

notebooků. Abych mohla jejich chování analyzovat, je třeba provést marketingový výzkum. 

Tento proces byl rozdělen do následujících kroků [4]: 

• definování problému a cíle výzkumu, 

• sestavení plánu výzkumu, 

• shromáždění informací, 

• analýza informací, 

• prezentace výsledků. 

Každý výzkum je rozdělen na dvě hlavní etapy a to na etapu přípravy výzkumu a etapu 

realizace. Etapa přípravy výzkumu je velice důležitá, protože rozhoduje o celkové kvalitě 

zpracování výzkumu. 

 

3.1. Definování problému a cíle výzkumu 

Při analýze spotřebitelského chování na trhu notebooků jsem se rozhodla zaměřit se na 

značku Acer. Dlouhodobým cílem této společnosti je umožnit každému, aby mohl používat 

techniku, která mu bude přinášet užitek. Společnost Acer potřebuje znát kritéria, podle kterých se 

spotřebitelé rozhodují při nákupu produktu. Problémem tedy je neznalost kritérií rozhodování. 

Tyto informace jsou důležité, pokud chce společnost svůj produkt rozšířit mezi více zákazníků. 

Hlavním cílem této práce je zjistit význam jednotlivých aspektů nákupního procesu a definovat 

kritéria, podle kterých se spotřebitelé rozhodují o koupi.  

Podle výzkumu Českého statistického úřadu 56 % populace ve věku 16 a více let už někdy 

použilo osobní počítač. Mezi nejčastější uživatele počítačů patří dle Českého statistického úřadu 

mladí lidé ve věku 16 až 24 let a s přibývajícím věkem podíl uživatelů počítače klesá. Rozhodla 

jsem se proto zaměřit výzkum na mladé lidi ve věku 18 až 30 let. Tito lidé informační 

technologie aktivně využívají nejen ve škole či zaměstnání, ale také ve svém volném čase a pro 

většinu z nich je prakticky nemyslitelné nevlastnit osobní počítač. 
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Hlavní cíl výzkumu jsem rozdělila na dílčí cíle: 

• známost značky, 

• preferované vlastnosti notebooků, 

• důvod nákupu notebooků, 

• spokojenost zákazníků se značkou Acer. 

 

Na základě těchto dílčích cílů byly stanoveny tyto hypotézy: 

• Za nejdůležitější zdroj informací při nákupu notebooků považují spotřebitelé internet. 

• Čím vyšší příjem má spotřebitel, tím důležitější je pro něj kvalita při nákupu notebooku. 

• Alespoň 70 % spotřebitelů vlastnících notebooky značky Acer je přesvědčeno, že jejich 

ceny jsou přiměřené kvalitě. 

• Více než 40 % žen přiřazuje designu druhé místo důležitosti. 

 

3.2. Plán marketingového výzkumu 

Při realizaci výzkumu budou využita jak primární, tak i sekundární data. Primární data 

budou získána osobním dotazováním mladých lidí s pomocí předem sestaveného dotazníku. 

Sekundární data zaměřená na značku Acer a její výrobky budu čerpat z internetových stránek 

firmy nebo odborného tisku zaměřeného na informační technologie. 

Plán výzkumu se netýká jen realizace samotného projektu, ale také kontroly. Měl by 

obsahovat jak rozvržení finanční a časové náročnosti výzkumu, tak i zpětnou kontrolu, která bude 

provedena pomocí tzv. předvýzkumu (pretest), což je ověření správnosti sestavení dotazníku na 

malém vzorku respondentů. Sledováním reakcí a odpovědí respondentů bude pak možné opravit 

případné chyby v dotazníku a předejít tak zkreslení výsledků výzkumu. 

 

3.2.1. Obsah plánu marketingového výzkumu 

Typy dat:   primární 

Metoda sběru údajů:  dotazování 

Typ:    osobní dotazování 

Období:   17.3.2008 – 31.3.2008 

Místo:    Masarykovo náměstí v Ostravě 
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Tazatel:   Markéta Hrdličková 

Respondenti 

• základní soubor: mladí lidé do 30ti let žijící v Moravskoslezském kraji, celkem 

452903 osob 

• výběrový soubor: 150 respondentů 

Technika výběru vzorku: nereprezentativní výběr – technika vhodné příležitosti 

Nástroj sběru dat:  dotazník (viz příloha č. 3) 

Vyhodnocení dotazníku: využití programů MS Word a Excel, názorné ukázky pomocí 

tabulek a grafů 

 

3.2.2. Rozpočet marketingového výzkumu 

Předpokládané náklady marketingového výzkumu nepřesáhnou částku 1000 Kč. 

 

3.2.3. Časový harmonogram dílčích činností marketingového výzkumu 

Obrázek č.4.: Harmonogram činností 

Kalendářní týden 
Činnost 

10 11 12 13 14 15 16 

Definování problému x             

Plán výzkumu x             

Pretest   x           

Sběr dat     x x       

Zpracování údajů         x     

Analýza údajů           x   

Interpretace výsledků             x 

 

3.2.4. Kontrola plánu 

Před samotným sběrem dat bylo třeba ověřit srozumitelnost dotazníku na malém vzorku 

respondentů, kteří nebyli do dané problematiky vtaženi. Dotazník jsem předložila čtyřem osobám, 

jejichž reakce mi ukázaly místa v dotazníku, která byla nejednoznačná popř. nesrozumitelná. 
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4. Analýza chování zákazníků 

 

 Sesbíraná data jsem následně zpracovala na počítači. Pro jejich vyhodnocování jsem 

využila program Excel a jeho funkce. Pro druhý stupeň třídění jsem využila funkci kontingenční 

tabulky, s jejíž pomocí se dají data vhodně a jednoduše roztřizovat a kombinovat. Analýza těchto 

dat je rozdělena na dvě části. V první části jsou vyhodnoceny postupně všechny otázky dotazníku 

a v druhé části jsem se věnovala analýze hypotéz. 

 

4.1. Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

 Dotazník se skládal z 19ti otázek, na které odpovědělo 150 respondentů. Do programu 

Excel jsem vkládala odpovědi respondentů, čímž jsem vytvořila datovou matici. Na základě této 

matice jsem u každé otázky zjistila absolutní i relativní četnosti. U každé otázky jsem pro 

přehlednost vytvořila graf. Otázky jsou vyhodnoceny na 1. popřípadě i 2. stupni třídění. 

 

4.1.1. Otázka č.1 – Používáte počítač? 

 V dnešní době už není téměř možné obejít se bez počítače. Každý z nás je nucen využívat 

počítač v práci, škole či ve svém volném čase. Informační technologie jsou používány v každém 

oboru a zjednodušují nám nejen práci, ale také dopřávají zábavu a pomocí internetu slouží jako 

důležitý nástroj komunikace. Na tuto otázku tedy každý ze 150ti dotazovaných respondentů 

odpověděl, že počítač používá. 

Graf 4.1 Používáte počítač? 
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4.1.2. Otázka č.2 – Jaký počítač používáte? 

 V současnosti se můžeme setkat z nejrůznějšími druhy počítačů. Rozvoj informačních 

technologií osobní počítače stále zmenšuje a zvyšuje jejich technickou výkonnost. Dnes už 

klasickým počítačem je stolní počítač a notebook. Někteří z respondentů však také uvedli, že 

vlastní PDA (Personal Digital Assistant) či palmtop. Jedná se o malý kapesní počítač, který je 

ovládán dotykovou obrazovkou a speciálním perem. Tyto počítače jsou velmi výkonné, zvládají i 

přehrávání videa a velké množství dalších aplikací.  

Asi 8 % respondentů se nespokojí pouze s jedním typem počítače a ke stolnímu počítači si 

ještě pořizuje notebook či PDA. Zajímavé je, že samotný palmtop nevlastní žádný 

z dotazovaných respondentů. Vlastní jej jen asi 3 % spotřebitelů a to vždy v kombinaci se stolním 

počítačem i notebookem. 

Graf 4.2 Jaký používáte počítač? 
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4.1.3. Otázka č.3 – Proč nepoužíváte notebook? 

Celkem 47 respondentů uvedlo, že notebook nepoužívá vůbec. Důvodů proč si 

nepořizovat notebook je celá řada. Nejčastěji respondenti uváděli, že jej prostě nepotřebují a 

vyhovuje jim jejich stolní počítač. Žádný z nich neviděl problém v jeho jednodušší ztrátě či 

odcizení, což je způsobeno přenostitelností notebooku a může se kdykoliv přihodit na cestách či 

při jeho používání na veřejných místech. Mezi další často uváděné možnosti patřily nevyhovující 

ceny, větší možnost poškození či nižší výkon v porovnání se stejně vybaveným stolním 

počítačem. 
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 Odpovědi na tuto otázku jsem také rozdělila podle příjmu respondentů pomocí třídění 2. 

stupně. Spotřebitelé s příjmem 12000 Kč a více nepoužívají notebooky hlavně proto, že jej 

nepovažují za potřebný nebo jim vadí nižší výkon notebooku ve srovnání se stolním počítačem. 

Žádný z této skupiny spotřebitelů nevidí problém v cenách notebooků. Naopak spotřebitelé 

s příjmem do 5000 Kč vidí problém velice často v ceně notebooků. Situace je  znázorněna 

v příloze č. 4 graf 4.22. 

Graf 4.3 Proč nepoužíváte notebook? 
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4.1.4. Otázka č.4 – Vyjmenujte značky notebooků, které znáte. 

 Na tuto otázku odpovídali pouze ti respondenti, kteří notebook vlastní tedy 103 osob. 

Účelem této otázky bylo zjistit, které značky se spotřebitelům nejvíce vryly do paměti. 

Respondenti sami vypsali názvy značek, které si v danou chvíli dokázali vybavit. Každý 

respondent mohl vyjmenovat tolik značek na kolik si vzpomněl. Nejčastěji jmenovanou značkou 

byl Apple a nejméně jmenovanou značkou Panasonic. 

Graf 4.4  Známost značek 
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4.1.5. Otázka č.5 – Seřaďte následující charakteristiky dle důležitosti při nákupu notebooků. 

 V této otázce měli respondenti seřadit cenu, kvalitu, design, technické parametry, značku a 

mobilitu notebooku dle důležitosti. Na každém stupni mohli uvést pouze jednu charakteristiku. 

Na tomto základě jsem pak vytvořila grafy, které uvádějí kolik procent spotřebitelů by na toto 

místo přiřadilo jakou vlastnost.  

Pokud seřadíme jednotlivé charakteristiky podle procentuálního zastoupení v jednotlivých 

grafech, dostaneme následující pořadí důležitosti. Asi 60 % spotřebitelů je přesvědčeno o tom, že 

na prvním místě je kvalita. Jako druhou nejdůležitější charakteristiku uvedlo 39 % spotřebitelů 

technické parametry. Třetí v pořadí byla nejvíce uváděna cena a to téměř ve 40ti %. Další 

v pořadí byla nejčastěji uváděna mobilita. Na pátém místě spotřebitelé nikdy neuvedli kvalitu, na 

této úrovni nejčastěji uváděli design, technické parametry, značku či mobilitu. A za nejméně 

důležitou charakteristiku považují spotřebitelé značku.  

Na následujícím grafu je procentuálně vyjádřena četnost výskytu charakteristik na prvním 

místě. Tedy kolik procent spotřebitelů považuje určitou vlastnost za nejvíce důležitou. Ostatní 

grafy jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Graf 4.5  Nejdůležitější charakteristika 
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4.1.6. Otázka č.6 – Jakou značku notebooku používáte? 

 Na českém trhu notebooků je možné si vybrat z nepřeberného množství jak domácích tak i 

zahraničních značek. Nejvíce respondentů uvedlo, že vlastní notebook značky Acer. Další často 

uváděné značky byly Asus či Dell. Nejméně zastoupeny jsou zde značky Fujitsu/Siemens a 

Prestigio. Zvláštností je, že Apple byla podle dotazníku vyhodnocena jako nejznámější značka, 
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ale ani jeden z respondentů ji nevlastní. Ani jednou také nebyly uvedeny notebooky Samsung a 

Sony. 

Při třídění 2. stupně jsem respondenty rozdělila podle pohlaví. Ženy dávají jednoznačně 

přednost notebookům značky Acer či Asus, zatímco muži se zaměřují spíše na notebooky Dell. 

Graf 4.28 s tímto rozdělením je uveden v příloze č. 6. 

Graf 4.6  Jakou značku notebooku vlastníte? 
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4.1.7. Otázka č.7 – Jak dlouho vlastníte svůj notebook? 

 Zajímavostí zde je, že ani jeden z respondentů nevlastní svůj notebook více jak 5 let. 

Důvodem bude pravděpodobně to, že se notebooky začaly mezi bežné spotřebitele rozšiřovat až 

v posledních letech. Dříve nebylo zvykem, aby takové množství mladých lidí mělo svůj notebook 

využívaný ke studiu či v zaměstnání. Masové rozšíření tohoto produktu proběhlo až v době, kdy 

začal být cenově dostupnější. Dalším z důvodů by mohl být zájem spotřebitelů o nové funkce a 

možnosti notebooků, které se na tomto trhu neustále vyvíjejí. Notebooky starší jak 5 let jsou již 

považovány za zastaralé a nejsou v nich zabudovány některé komponenty jako např. webová 

kamera, i proto mnoho spotřebitelů svůj starý notebook vymění za novější model.  

Nejčastěji respondenti uváděli, že notebook vlastní 1-3 roky popřípadě méně než jeden 

rok. Jen asi 2 % uživatelů vlastní notebook v rozmezí 3 až 5 let. Mezi těmito spotřebiteli nebyla 

ani jedna z dotazovaných žen a jednalo se pouze o spotřebitele s příjmem mezi 8000 a 12000 Kč 

měsíčně. Grafy 4.29 a 4.30 s tímto rozdělením jsou opět uvedeny v příloze č. 7. 
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Graf 4.7 Jak dlouho vlastníte svůj notebook?  
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4.1.8. Otázka č.8 – Co Vás vede ke koupi nového notebooku? 

 Tato otázka měla objasnit pohnutky spotřebitelů, které je vedou ke koupi nového 

notebooku. Asi 20 % respondentů by si koupilo nový notebook až při úplné nefunkčnosti 

stávajícího notebooku. Asi 40 % dotazovaných by se přiklánělo ke koupi nového notebooku již 

při jeho poškození. Dalšími důvody pro nákup nového produktu jsou nové vlastnosti a funkce 

nově vyvíjených notebooků a také působení našeho okolí. Nejčastějším důvodem mužů pro 

pořízení notebooku bylo působení okolí a nejčastějším důvodem u žen bylo poškození stávajícího 

notebooku. Graf 4.31 s tímto rozdělením je uveden v příloze č. 8. 

Graf 4.8  Co Vás vede ke koupi nového notebooku? 
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4.1.9. Otázka č.9 – Který z faktorů Vás nejvíce ovlivnil při nákupu notebooku? 

 Každý spotřebitel je při nákupu produktu ovlivňován určitými faktory. Z těchto faktorů 

jsem vybrala ty, které si myslím, že jsou nejdůležitější a zeptala se respondentů, který je nejvíce 

ovlivnil při nákupu.  

Jednoznačně nejvíce respondentů připouští, že je velice ovlivněno referencemi od svých 

známých a přátel. Ani jeden z respondentů nepřiznává, že by jej při nákupu notebooku 

ovlivňovala reklama. Nezanedbatelný podíl na rozhodování má také samozřejmě příjem 

respondenta.  

Každý spotřebitel s příjmem nad 15000 Kč uvedl, že jej při nákupu nejvíce ovlivnily 

reference přátel. Žádný z nich nebyl ovlivněn příjmem, vlastními zkušenostmi, reklamou či 

prestiží značky. Příjmem byli nejvíce ovlivňování spotřebitelé s měsíčním příjmem pouze do 

5000 Kč. Téměř 44 % těchto spotřebitelů bylo ovlivněno referencemi přátel. Tento graf 4.32 

s rozdělením spotřebitelů podle příjmu je uveden v příloze č. 8. 

Graf 4.9  Který faktor Vás nejvíce ovlivnil při nákupu notebooku? 
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4.1.10. Otázka č.10 – Zajímáte se o novinky týkající se trhu notebooků? 

 Většina z dotazovaných respondentů nepatří mezi nadšené uživatele, kteří se aktivně 

zajímají o vývoj informačních technologií. Velká část z nich si tyto informace obstarává pouze 

v případě, že si chtějí pořídit nový notebook nebo vůbec ne. Jen 6 % dotazovaných se  touto 

problematikou aktivně zabývá, 31 % respondentů se o tuto problematiku nezajímá vůbec a 



 28 
 

zbylých 63 % pouze při nákupu nového notebooku. Touto problematikou se více zabývají muži 

než ženy. Většina spotřebitelů bez ohledu na pohlaví se touto problematikou zabývá v případě 

pořizování nového notebooku. Graf 4.33 s rozdělením spotřebitelů podle pohlaví je uveden 

v příloze č. 9. 

Graf 4.10  Zajímáte se o novinky týkající se trhu notebooků? 
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4.1.11. Otázka č.11 - Kde jste sháněli informace při nákupu tohoto produktu? 

 Informace o produktech můžeme dnes čerpat z nejrůznějších médií. Pravděpodobně 

většina z nás se nezapomene podívat na internet, pokud shání informace o nějakém produktu. 

V případě notebooků tomu není jinak. Téměř 35 % spotřebitelů hledá tyto informace na internetu 

a dalších asi 30 % se radí se svými přáteli. Přímo v prodejně se o produktech informuje asi 14 % 

respondentů. Televize, noviny, letáky a časopisy nejsou jako zdroje informací o produktu tak 

často vyhledávány. 

Graf 4.11  Kde jste sháněli informace při nákupu notebooku? 
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4.1.12. Otázka č.12 - Vlastníte nebo jste někdy v minulosti vlastnili notebook značky Acer? 

 Část dotazníku byla zaměřena konkrétně na notebooky Acer a spokojenost zákazníku 

s nimi. Na následující otázky odpovídali pouze ti respondenti, kteří tuto značku notebooků vlastní 

nebo v minulosti vlastnili. Mezi dotazovanými byla značka Acer značně rozšířená. Vlastní ji 42 

respondentů, což je asi 40 %. V příloze č. 9 je také uveden graf 4.34, který znázorňuje vlastnictví 

značky Acer podle pohlaví. 

Graf 4.12  Vlastníte notebook značky Acer? 
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4.1.13. Otázka č.13 - Jak jste spokojeni s následujícími vlastnostmi notebooků Acer? 

 V této otázce uživatelé notebooků Acer hodnotili jejich vlastnosti známkou jako ve škole. 

Mezi hodnocenými vlastnostmi byla cena, kvalita, design, technické parametry a mobilita. Ani 

jedna z těchto vlastností nebyla žádným uživatelem oznámkována nejnižší známkou, proto 

v žádném grafu není zastoupena známka 5. Ke každé vlastnosti jsem pro přehlednost vytvořila 

graf s procentuálním vyjádřením známkování uživatelů. 

 Nejlépe hodnocenou vlastností byla cena, jejíž průměrná známka byla 2,1. Pouze 10 % 

uživatelů ohodnotilo cenu známkou čtyři.  

Průměrnou známkou 2,2 byly hodnoceny technické parametry a kvalita těchto notebooků. 

Technické parametry byly nejčastěji známkovány dvojkou a trojkou a ani jednou čtyřkou či 

pětkou (viz. graf 4.36 v příloze č. 10). Hodnocení kvality bylo podobné, graf 4.35 znázorňující 

tuto situaci je opět uveden v příloze č. 10. 

Další v pořadí byla mobilita, jejíž průměrná známka byla asi 2,5. Nejhůře hodnocenou 

vlastností těchto notebooků byl design, který získal průměrnou známku 2,6. Nejčastěji byl 
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hodnocen trojkou. Na následujícím grafu je znázorněno hodnocení ceny notebooků Acer, ostatní 

grafy jednotlivých vlastností jsou uvedeny v příloze č. 10. 

Graf 4.13 Hodnocení ceny notebooků Acer známkou 
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4.1.14. Otázka č.14 – Jak hodnotíte ceny notebooků Acer při porovnání s jejich kvalitou? 

 Tato otázka měla za úkol zjistit, zda se ceny notebooků Acer zdají jejich spotřebitelům 

přiměřené či nikoliv. Z výzkumu vyplynulo, že asi 64 % respondentů je názoru, že ceny 

v porovnání s kvalitou těchto notebooků jsou přiměřené. Téměř 24 % spotřebitelů je názoru, že 

ceny neodráží kvalitu těchto notebooků a jsou nižší. Jako vysoké se ceny jevily pouze 5 % 

respondentů. 7 % dotazovaných však nebylo na tuto otázku schopno odpovědět. 

Graf 4.14 Cena ve srovnání s kvalitou notebooků Acer 
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4.1.15. Otázka č.15 - Víte, že se můžete při potížích s notebookem Acer poradit na telefonickém 

servisním centru s operátorem? 

 Společnost Acer poskytuje svým zákazníkům servisní podporu. Při potížích s produktem 

má zákazník možnost zavolat na servisní centrum, kde mu operátor poradí s dalším postupem. 

Žádný z respondentů, kteří vlastnili notebook značky Acer, nevěděl o možnosti zdarma využít 

tuto službu při potížích. 

Graf 4.15 Známost služby servisního telefonického centra 
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4.1.16. Otázka č.16 - Byli jste spokojeni s vyřizováním případných reklamací produktu? 

 Každý z nás se už určitě setkal s problémy s produktem, které nebyly zaviněny naší 

manipulací s ním, a s jejichž řešením jsme si nevěděli rady. V takovém případě máme možnost 

produkt reklamovat a požadovat jeho výměnu, opravu či vrácení peněz. Většina z respondentů 

nemusela svůj notebook vůbec reklamovat. Ti, kteří však měli s produktem problémy, byli 

s reklamací převážně nespokojeni. Jen 2 % dotazovaných byla spokojena s průběhem reklamace. 

Graf 4.16 Spokojenost s vyřizováním reklamací notebooků Acer 
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4.1.17. Otázka č.17 – Pohlaví respondentů 

 Na dotazník odpovědělo 150 osob, z toho 82 žen a 68 mužů. V procentuálním vyjádření je 

to tedy téměř 55 % žen a asi 45 % mužů. Zastoupení obou pohlaví mezi respondenty je tedy 

téměř vyrovnané. 

Graf 4.17 Pohlaví respondentů 
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4.1.18. Otázka č.18 – Věková skupina respondentů 

 Na dotazník odpovídali pouze mladí lidé od 18ti do 30ti let. Rozdělila jsem je na dvě 

věkové skupiny. 131 respondentů patřilo do skupiny ve věku 18 – 25 let a 19 respondentů mělo 

26 – 30 let. Vzhledem k nízkému zastoupení této věkové skupiny jsem při druhém stupni třídění 

nevyužila rozdělení dle věkových kategorií. 

Graf 4.18 Věkové skupiny respondentů 
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4.1.19. Otázka č.19 – Průměrný čistý měsíční příjem dotazovaných 

 Při vyhodnocování dotazníku mě také zajímal příjem respondentů. Nejvíce dotazovaných 

mělo nízký příjem do 5000 měsíčně. Skupiny s příjmem od 5000 do 8000 a od 8000 do 12000 

měly shodně po 12ti %. Méně než 7 % byla zastoupena skupina s příjmem od 12000 do 15000 a 

jen 7 % respondentů mělo vyšší příjem než 15000 Kč měsíčně. 

Graf 4.19 Průměrný čistý měsíční příjem respondentů 
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4.2. Vyhodnocení hypotéz 

 Na základě dílčích cílů výzkumu jsem stanovila čtyři následující hypotézy: 

• Za nejdůležitější zdroj informací při nákupu notebooků považují spotřebitelé 

internet. 

• Čím vyšší příjem má spotřebitel, tím důležitější je pro něj kvalita při nákupu 

notebooku. 

• Alespoň 70 % spotřebitelů vlastnících notebooky značky Acer je přesvědčeno, že 

jejich ceny jsou přiměřené kvalitě. 

• Více než 40 % žen přiřazuje designu druhé místo důležitosti. 

Pomocí matice, která byla sestavena z odpovědí respondentů, jsem tyto hypotézy 

vyhodnotila na 1. či 2. stupni třídění dle potřeby. Opět jsem využila program Excel a pro 

přehlednost vytvořila grafy. 
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4.2.1. Za nejdůležitější zdroj informací při nákupu notebooků považují spotřebitelé internet 

 Tato hypotéza byla potvrzena. Její vyhodnocení je uvedeno u otázky č.11 (viz. graf 4.11), 

kde nejvíce uživatelů (téměř 35 %) uvedlo, že při hledání informací využívá právě toto medium. 

4.2.2. Čím vyšší příjem má spotřebitel, tím důležitější je pro něj kvalita při nákupu notebooku 

 I tato hypotéza byla potvrzena. Její vyhodnocení proběhlo na 2. stupni třídění. Pomocí 

kontingenční tabulky jsem si rozdělila spotřebitele dle příjmu a ke každé skupině spotřebitelů 

přiřadila počet názorů na umístění kvality v žebříčku důležitosti. Až na čtvrtém místě se kvalita 

umístila pouze u spotřebitelů s příjmem do 5000 Kč měsíčně, kteří si pravděpodobně nemohou 

dovolit dát přednost kvalitě před cenou. Na třetí místo ji umisťovali pouze spotřebitelé s příjmem 

od 8000 do 12000 Kč. Situaci znázorňuje následující graf, z kterého je zřejmé, že čím vyšší 

příjem spotřebitel má, tím častěji přiřazuje kvalitě nejvyšší prioritu. 

Graf 4.20 Vliv příjmu na důležitost kvality produktu 
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4.2.3. Alespoň 70 % spotřebitelů vlastnících notebooky značky Acer je přesvědčeno, že jejich 

ceny jsou přiměřené kvalitě 

 Tato hypotéza nebyla potvrzena. Její vyhodnocení najdeme u otázky č. 14. Kde z grafu 

4.14 vyplývá, že jen 65 % spotřebitelů vlastnících Acer notebooky je přesvědčeno o přiměřenosti 

ceny ke  kvalitě. 



 35 
 

4.2.4. Více než 40 % žen přiřazuje designu druhé místo důležitosti 

 Ani tato hypotéza nebyla potvrzena. Žádná z žen nepovažuje design za nejvíce důležitou 

vlastnost. Na druhé místo jej však řadí pouhých 13 % z nich. Nejvíce žen (asi 35%) přiřazuje 

designu 4. místo v důležitosti vlastností. Nejméně z nich přiřadilo designu 3. místo (pouze 7 % 

respondentek). Výsledky jsou přehledně zaznačeny na následujícím grafu. 

Graf 4.21 Důležitost designu notebooků u žen 
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5. Závěry a doporučení 

  

Výstupem mé práce jsou závěry a doporučení, které vychází z teoretických znalostí a 

praktického provedení marketingového výzkumu mezi uživateli osobních počítačů a notebooků. 

Pro snadnější orientaci v této části jsou návrhy rozděleny na jednotlivé složky marketingového 

mixu, kterými jsou produkt, cena, distribuce a komunikace. 

 

5.1. Produkt 

 Tato část marketingového mixu neoznačuje jen samotný výrobek, ale také další faktory, 

které uspokojují zákazníkovy potřeby jako např. design výrobku, jeho image, značka, služby 

poskytované ve spojení s výrobkem, obal apod. Produkt je hlavním nástrojem společnosti, s jehož 

pomocí je dosahováno zisku. Proto je v zájmu každé společnosti sestavit výrobek tak, aby co 

nejvíce vyhovoval spotřebitelům a přilákal nové zákazníky. 

 Jako dílčí cíl výzkumu jsem si stanovila zjistit známost značky Acer a také spokojenost 

jejich zákazníků s produkty. Dle výsledků výzkumu, kde měli spotřebitelé vyjmenovat značky, na 

které si vzpomenou, se značka Acer umístila mezi prvními třemi jmenovanými. Patří tedy mezi 

velmi známé značky na českém trhu. V současnosti vlastní notebook značky Acer 38 % 

dotazovaných. V minulosti však tyto notebooky vlastnilo o 2 % více spotřebitelů. Není to sice 

vysoký pokles, ale společnost Acer by se měla zaměřit na to, proč toto malé procento uživatelů 

přešlo k jiným značkám a provést nový marketingový výzkum zaměřený na tuto problematiku. 

 Při hodnocení jednotlivých vlastností notebooků Acer se vysoké procento spotřebitelů 

shodlo na tom, že cena, kvalita i technické parametry jsou na dobré úrovni. Jen malé procento 

spotřebitelů u těchto charakteristik uvedlo hodnocení nízkou známkou. Méně spokojeni byli 

uživatelé s mobilitou a designem. Dnešnímu zákazníkovi už zdaleka nestačí jen plně funkční 

notebook za přiměřenou cenu, ale také chce, aby bylo co nejjednodušší a co nejméně náročné 

cestování s ním a zároveň, aby byl jeho design příjemný a moderní. 

 Společnost Acer poskytuje svým zákazníkům také službu telefonického centra, kde se 

v případě potíží s produktem mohou zákazníci zdarma poradit s operátorem, který jim řekne 

nejlepší možný způsob postupu při řešení problému. Překvapením bylo, že ani jeden ze 

spotřebitelů, kteří vlastní nebo v minulosti někdy vlastnili notebook této značky, nevěděl o této 
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službě. Bylo by proto vhodné, kdyby se společnost snažila své zákazníky lépe a efektivněji 

informovat o možnosti využití těchto služeb. Analýza ukázala, že nejčastěji se spotřebitelé 

informují o produktech na internetu. Na svých webových stránkách společnost o této službě 

informuje, ale mohla by také přidávat krátké upozornění v internetových obchodech u 

jednotlivých produktů popř. uvádět tuto informaci v instrukcích, které spotřebitel obdrží při koupi 

nového produktu. 

 Na webových stránkách společnosti se lze informovat o průběhu případné reklamace a 

opravy. Servisní středisko není technicky ani personálně zařízeno pro osobní vyzvednutí produktů 

a to ani v případě, že zákazník je přímo z Brna. I když se může zdát pohodlné vyřizovat reklamaci 

přímo z domu a opravený produkt opět dostat doručený domů, ne každý zákazník může být 

s tímto spokojen. Mnohdy je třeba osobní jednání při vyřizování těchto nepříjemných záležitostí. 

Výzkum ukázal, že většina spotřebitelů, kteří museli produkt reklamovat nebyla spokojena 

s průběhem reklamace. Doporučila bych proto společnosti zaměřit se na zlepšení těchto služeb a 

zavedení i možnosti osobního kontaktu při vyřizování oprav a reklamací. 

  

5.2. Cena 

 Cena by měla být stanovena tak, aby pokryla vzniklé náklady společnosti a zároveň jí 

zajistila zisk. Na druhou stranu je však třeba, aby byla také přijatelná pro zákazníka. Do této části 

marketingového mixu jsou zařazeny také slevy z ceny produktu, termíny a podmínky placení 

nebo možnosti úvěru. 

 Jak ukazuje výzkum, cena se v žebříčku důležitosti umisťovala nejčastěji na prvních třech 

příčkách. Uživatelé osobních počítačů nevlastnící notebook nejčastěji tvrdili, že jej prostě 

nepotřebují. Problém v ceně však viděli nejčastěji respondenti s příjmem nižším než 12000 Kč 

měsíčně. Nejinak tomu bylo i u uživatelů notebooků, kde asi 22 % z nich uvedlo příjem jako 

nejdůležitější faktor při pořizování tohoto produktu. 

 Cena notebooků Acer byla mezi spotřebiteli nejlépe hodnocenou vlastností. Její průměrná 

známka byla 2,2. Velká část uživatelů (téměř 65 %) je názoru, že cena zaplacená za tyto produkty 

je přiměřená jejich kvalitě. Asi 24 % spotřebitelů si dokonce myslí, že za tuto cenu dostávají 

vyšší kvalitu. Značná část zákazníků je tedy spokojena. Přesto by se mohla společnost Acer 

pokusit o přiblížení některých typů notebooků i respondentům, kteří si notebook nemůžou 
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z finančních důvodů dovolit např. formou vytvoření splátkového kalendáře přímo na míru 

zákazníkovi. 

 

5.3. Distribuce 

 Distrubuce představuje místo, kde bude produkt fyzicky dosažitelný pro zákazníky, 

způsob jakým se na toto místo produkt dostane, dopravu, zásobování a také prodejní sortiment. 

 Společnost Acer dodává své produkty prostřednictvím sítě autorizovaných dealerů a 

vybraných prodejců. Tato síť by měla představovat zdroj znalostí a zkušeností v oboru 

informačních technologií a poskytovat pomoc při výběru správného produktu. Podle výzkumu se 

asi 15 % respondentů informuje o produktech přímo v prodejně, kde si nechává radit od 

odborníků. Samozřejmostí v těchto prodejnách je také konfigurace produktů zákazníkovi na míru 

nebo instalece softwaru. 

 Společnost rozděluje své partnery do dvou skupin. Acer Active jsou partneři, kteří jsou 

společností autorizováni pro spolupráci při realizacích projektových dodávek výpočetní techniky 

celého sortimentu. V těchto prodejnách je zaměstnán vyškolený personál poskytující zákazníkovi 

další služby doprovázející objednávky. Partneři Acer Point spolupracují se společností Acer 

dlouhodobě, ale nespolupracují s ní při realizaci projektových dodávek. Produkty je samožřejmě 

také možné objednat online v internetových obchodech. Doporučila bych společnosti, aby se síť 

prodejen snažila rozšířit, protože nemá zastoupení ani v každém kraji ČR. 

 

5.4. Komunikace 

 Pomocí marketingové komunikace se firma snaží informovat, ovlivnit či přesvědčit nejen 

zákazníka, ale také celou veřejnost. Je to způsob, jak navazovat nové vztahy, upevňovat vztahy 

staré a prezentovat se okolí. Pro komunikaci může společnost použít celou řadu nástrojů, z nichž 

nejpoužívanější je reklama. V provedeném výzkumu ani jeden ze spotřebitelů neuvedl reklamu 

jako faktor, který by jej při nákupu notebooku ovlivnil. Většinu spotřebitelů ani dění na trhu 

s těmito produkty nezajímá, dokud nepocítí potřebu pořídit si nový notebook. Ale pokud se už 

rozhodnou si nějaké informace obstarat, hledají většinou na internetu, v prodejnách informačních 

technologií či mezi zkušenostmi svých přátel. Někteří sáhnou také po odborných časopisech či 
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letácích. Společnost Acer by se tedy měla hlavně zaměřit na prezentaci na svých webových 

stránkách, kde jsem při vypracovávání této práce našla pár mylných informací a chyb.  

 

5.5. Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat některé aspekty spotřebitelského chování na 

trhu notebooků. Při provádění výzkumu jsem se zaměřila na mladé lidi, kteří patří k nejčastějším 

uživatelům informačních technologií. Zaměřila jsem se na společnost Acer, protože patří mezi 

přední prodejce notebooků v České republice a je cenově přístupná širokému spektru zákazníků. 

 

 Teoretická část práce je zaměřena na charakteristku trhu notebooků, aktuální statistiky a 

představení společnosti Acer. Dále je zde na základě odborné literatury vysvětleno nákupní 

chování spotřebitelů, modely tohoto chování, faktory na něj působící, nákupní rozhodovací 

proces, typy nákupního chování, spotřební typy, způsob, jakým funguje rozhodovací proces při 

nákupu nových výrobků a stručně popsáno spotřební chování v mezinárodním prostředí.  

 

 V praktické části je prezentován marketingový výzkum provedený na vzorku 150ti 

respondentů. Výzkum probíhal metodou dotazování a je analyzován pomocí programu Excel 

s využitím jeho funkcí. Vyhodnocení proběhlo na 1. a v některých případech i na 2. stupni třídění 

pomocí kontingenční tabulky. Jeho výsledky jsou formovány do návrhů a doporučení na základě 

marketingového mixu. 

 

 I když společnost Acer patří mezi přední prodejce notebooků na českém trhu, je třeba, aby 

se i nadále snažila vyvíjet nové technologie, poskytovat rozšířené služby a vycházet vstříc svým 

zákazníkům. Informační technologie dnes totiž patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům a 

konkurence na těchto trzích neustále roste. Spotřebitelé si mohou vybírat na základě šiřokého 

spektra značek, poskytovaných služeb, přístupech, technologické úrovni i designu produktů. 

Proto i v současnosti úspěšná společnost by měla držet krok nejen s technickým pokrokem, ale 

snažit se přicházet na trh s novými nápady a ideami. 
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- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) 
má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO 
k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 
Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 
umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-
TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 
mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat 
přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 
(až do jejich skutečné výše). 

 
 
V Ostravě dne 25.4.2008 
 
         Markéta Hrdličková   

                 jméno a příjmení studenta 

 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
Markéta Hrdličková 
Za Mlýnem 211 
751 19  Vlkoš 
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Eysenckovy faktory osobnosti 
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Příloha č.2 
 

Maslowova pyramida potřeb 
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Příloha č.3 
D O T A Z N Í K 

 
Vážený respondente, 
 
prosím Vás o pomoc při sběru informací potřebných k vypracování marketingového výzkumu, který je součástí mé 
bakalářské práce. Cílem tohoto výzkumu je zjistit chování mladých lidí při nákupu notebooků. 
Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pouze pro potřeby mé práce. 
 
Děkuji za pomoc. 
 
Markéta Hrdličková 
studentka oboru Marketing a obchod 
 
Vámi vybrané odpovědi prosím označte křížkem. Označte pouze jednu odpověď, není-li uvedeno jinak. 
 
1. Používáte počítač? 
 
  ano 
  ne (ukončete dotazník) 
 
2. Jaký počítač používáte? 
 
  stolní počítač 
  notebook (přejděte na otázku č. 4) 
  jiný, uveďte jaký        
 
3. Proč nepoužíváte notebook? 
 
  nepotřebuji jej 
  nevyhovující ceny 
  větší možnost poškození 
  snažší ztráta nebo odcizení 
  má nižší výkon než stejně vybavený stolní počítač 
  jiný důvod, uveďte jaký       
 
(nyní přejděte na otázku č. 17) 
 
4. Vyjmenujte značky notebooků, které znáte. 
 
      
 
5. Seřaďte následující charakteristiky dle důležitosti při nákupu notebooku.  
(1 – nejdůležitější, 6 – nejméně důležité) 
 
     1 2 3 4 5 6 
 cena          
 kvalita          
 design          
 technické parametry        
 značka          
 mobilita          
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Příloha č.3 
6. Jakou značku notebooku používáte? 
 

Acer  Fujitsu/Siemens Prestigio  jinou       
Asus  HP/Compaq  Samsung 
Apple IBM/Lenovo  Sony 
Dell  Panasonic  Toshiba   

  
7. Jak dlouho vlastníte svůj notebook? 
 
  méně než 1 rok 
  1 – 3 roky 
  3 – 5 let 
  více než 5 let 
 
8. Co Vás vede ke koupi nového notebooku? 
 
  poškození stávajícího notebooku 
  nefunkčnost notebooku 
  nové vlastnosti a funkce 
  působení okolí 
  jiný důvod, uveďte jaký       
 
9. Který z následujících faktorů Vás nejvíce ovlivnil při nákupu notebooku? 
 
  příjem    reklama 
  vlastní zkušenost   prestiž značky 
  reference  přátel   jiný, uveďte jaký       
 
10. Zajímáte se o novinky týkající se trhu notebooků? 
 
  ano vždy 
  pouze pokud si chci pořídit nový notebook 
  nijak zvlášť se nezajímám 
 
11. Kde jste sháněli informace při nákupu tohoto produktu?  
(můžete zaškrtnout více možností) 
 
  televize 
  internet 
  odborné časopisy, katalogy 
  noviny 

 letáky 
  doporučení přátel 
  přímo v prodejně 
  jinde, uveďte kde       
 
12. Vlastníte nebo jste někdy v minulosti vlastnili notebook značky Acer? 
 
  ano 
  ne (přejděte na otázku č. 17) 
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Příloha č.3 
13. Jak jste spokojeni s následujícími vlastnostmi notebooků Acer? (ohodnoťte jako ve škole) 
 
     1 2 3 4 5 
 cena         
 kvalita         
 design         
 technické parametry       
 mobilita         
 
14. Při porovnání cen s kvalitou notebooků Acer si myslíte, že ceny jsou 
  
  nízké 
  přiměřené kvalitě 
  vysoké 
  nevím 
 
15. Víte, že v případě poruchy Vašeho Acer notebooku je možné se telefonicky poradit 
s operátorem na servisním centru, který Vám poradí s dalším postupem? 
 
  ano 
  ne  
 
16. Byli jste spokojeni s vyřizováním případných reklamací produktu? 
 
  ano 
  ne  
  nebylo třeba reklamovat 
 
17. Vaše pohlaví 
 
  muž 
  žena 
 
18.Kolik je Vám let? 
 

  18 – 25 let 
  26 – 30 let 

 
19. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem? 
 

  do 5000 Kč 
  5000 až 8000 Kč 
  8000 až 12 000 Kč 
  12000 až 15000 Kč 
  15000 Kč a více 

 
Chcete k tomuto tématu něco dodat? 
      
 
Děkuji za spolupráci 
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Příloha č.4 
Graf 4.22 Důvody nepoužívání notebooku podle příjmu spotřebitele 
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Příloha č.5 

Graf 4.23 Druhá nejdůležitější charakteristika 
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Graf 4.24 Třetí nejdůležitější charakteristika 
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Příloha č.5 

Graf 4.25 Čtvrtá nejdůležitější charakteristika 
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Graf 4.26 Pátá nejdůležitější charakteristika 

6,80%

0,00%

22,33%
24,27%

25,24%

21,36%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

cena kvalita design technické

parametry

značka mobilita

 



 9 
 

 

Příloha č.5 

Graf 4.27 Nejméně důležitá charakteristika 
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Příloha č.6 

Graf 4.28 Vlastnictví značky notebooků – rozdělení podle pohlaví 
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Příloha č.7 

Graf 4.29 Rozdělení doby vlastnictví notebooku podle pohlaví 
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Graf 4.30 Rozdělení doby vlastnictví notebooku podle příjmu 
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Příloha č.8 

Graf 4.31 Co vede spotřebitele ke koupi nového notebooku – rozdělení podle pohlaví 
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Graf 4.32 Rozdělení faktorů ovlivňující spotřebitele při nákupu notebooku podle jejich příjmu 
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Příloha č.9 

Graf 4.33 Zájem spotřebitelů o novniky na trhu notebooků – rozdělení podle pohlaví 
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Graf 4.34 Vlastnictví značky Acer – rozdělení podle pohlaví 
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Příloha č.10 

Graf 4.35 Hodnocení kvality notebooků Acer známkou 
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Graf 4.36 Hodnocení technických parametrů notebooků Acer známkou 
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Příloha č.10 

Graf 4.37 Hodnocení designu notebooků Acer známkou 
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Graf 4.38 Hodnocení mobility notebooků Acer známkou 
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