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1 Úvod 

 

Téma mé bakalářské práce je Analýza nákupního chování zákazníků na trhu čokolád. 

Objektem mé práce je tedy trh čokolád, konkrétně se však zde zaměřuji na značku čokolády 

ORION, které také budu v závěru výzkumu zpracovávat návrhy a doporučení.  Trh čokolád 

jsem si vybrala, jelikož čokoláda je mou nejoblíbenější sladkou pochoutkou a myslím si, že i 

mezi lidmi tato laskomina patří k velmi populárním.  

Toto téma jsem si zvolila, jelikož občas vykonávám práci hostesky. Náplní mé práce 

je aktivní oslovování zákazníků a pobízení je ke koupi výrobků, prostřednictvím ochutnávek 

nebo prezentací. Tuto práci vykonávám v prostorách supermarketů či hypermarketů.  Tyto 

brigády mne velmi baví, jelikož mám ráda přímý kontakt a práci s lidmi a také mne zajímá, 

jak lidé na nejrůznější nabídky promoakcí reagují.  

Každý člověk je jedinečný, má své určitě požadavky, přání, tužby, které se prodávající 

snaží splnit v co největší možné míře. Tyto požadavky však v dnešní době neustále rostou a 

jsou složitější a náročnější.  

Zákazníci jsou při svých nákupech v obchodech ovlivňováni nejrůznějšími faktory. 

Vlivy, které na ně působí jsou různého charakteru. Mohou jimi být vliv rodiny, kamarádů, 

chování prodávajícího či zákazníkovy zavedené zvyky, návyky nebo také předchozí 

zkušenost. 

Hlavním cílem mé práce bude zjištění, jak se zákazníci chovají při nákupu čokolády. 

S tímto hlavním cílem budou souviset i mé dílčí cíle. Těmito cíli pak bude zjištění procenta 

respondentů, kteří mají rádi a kupují čokoládu, dále pak zjištění známosti značky ORION,  

také četnost nákupu této značky čokolády a zda ženy kupují čokoládu častěji než muži.   
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2 Teoretická východiska nákupního chování 

2.1 Co je to 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 nichž 

očekávají uspokojení svých potřeb.“  [8, str. 14] 

Nákupní chování se zaměřuje na rozhodování jednotlivých osob,  při vynakládání 

vlastních zdrojů, jako jsou čas, peníze, úsilí a podobně, a na položky související se spotřebou. 

Je v něm zahrnuto, proč, kdy, kde a jak často zákazníci položky nakupují, jak často je 

používají, jak je hodnotí po nákupu a dopad těchto hodnocení na budoucí nákupy spotřebitelů, 

a jak s nimi nakládají.  [8] 

 

2.2 Osobnost spotřebitele 

Rozeznáváme dva různé typy spotřebitelských subjektů. A to osobního spotřebitele a 

organizačního spotřebitele.  

Osobní spotřebitel nakupuje zboží a služby pro svou potřebu a nebo potřebu 

domácnosti, také i jako dárky pro přátele. Výrobky jsou ve všech těchto případech  zakoupeny 

pro konečnou spotřebu jednotlivce (posledním spotřebitelem). 

Druhá spotřebitelská kategorie je organizační spotřebitel. Ta zahrnuje ziskové i  

neziskové organizace, vládní úřady (místí, státní a národní) a instituce (např. školy, 

nemocnice a věznice). Všechna tato zařízení musí nakupovat výrobky, zařízení a služby pro 

svou činnost. 

Ve své práci se však zaměřuji na osobní spotřebitele ( jednotlivé spotřebitele), kteří 

nakupují pro svou vlastní spotřebu nebo pro potřeby domácnosti. Koncová spotřeba je snad 

nejčastější ze všech typů nákupního chování, jelikož zahrnuje všechny jednotlivce, všech 

věkových kategorií a zázemí, v úloze kupujícího nebo uživatele, nebo obou. [8] 

„Proces spotřebitelského rozhodování lze rozdělit do tří různých, avšak navzájem 

propojených, fází: vstupní fáze, procesní fáze a výstupní fáze.  

Vstupní fáze ovlivňuje zjištění spotřebitele, že výrobek potřebuje a zahrnuje dva 

hlavní zdroje informací: firemní marketingové úsilí (samotný výrobek, jeho cena, propagace   



 3 

a místo prodeje) a vnější společenské vlivy působící na spotřebitele (rodina, přátelé, sousedé, 

jiné neformální a nekomerční zdroje, společenské zařazení a začlenění do kultury a 

subkultury). Kumulativní dopad firemního marketingu, vliv rodiny, přátel a sousedů, a 

stávající společenská pravidla chování, to vše jsou okolnosti, které pravděpodobně ovlivní, co 

si spotřebitelé koupí a jak to budou používat. 

Procesní fáze se soustřeďuje na rozhodování spotřebitelů. Psychologické faktory 

vrozené každému jednotlivci (motivace, vnímání, učení se, osobnost a postoje) ovlivňují, jaký 

dopad mají vnější vstupy ze vstupní fáze na rozpoznání potřeby, přednákupní vyhledávání 

informací a vyhodnocení alternativ. Zkušenosti získané během vyhodnocování alternativ 

naopak ovlivňují stávající psychologické vlastnosti spotřebitele. 

Výstupní fáze spotřebitelského rozhodování zahrnuje dvě úzce spolu související 

činnosti po rozhodnutí: nákupní chování a ponákupní vyhodnocení. Je-li spotřebitel 

spokojený, může nákup opakovat.“ [8, str. 25] 

 

Obr. 2. 1 Základní model nákupního chování 

Vstup do prodejny

Orientace v prodejně

Působení 
nabídky

Aktivní 
vyhledávání 

určitého zboží

Proces rozhodování

Volba

Nákup  

Zdroj: SCHIFFMAN, L. G., KANUK, L. L. Nákupní chování.                                       

Brno : Computer  Press, 2004. 696 s. ISBN: 80-251-0094-4 
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2.2.1  Motivace 

„Motivace je hnací silou jedinců, která je pohání k činnosti.“  [8, str. 94] 

 Tato síla vzniká v důsledku nenaplněné potřeby. Každý člověk se snaží vědomě i 

nevědomě snížit tento stav  pomocí chování, které, jak předpokládá, naplní jeho potřeby a tím 

jej zbaví stresu, jenž pociťuje. Specifické cíle, které vybírá a akce, jenž podniká, vyplývají 

z jeho myšlení a znalostí. Prodejci musí vnímat motivaci jako sílu, která vyvolává spotřebu, a 

prostřednictvím zkušeností se spotřebou i proces, při němž se spotřebitelé učí.  [6] 

„Motivace integruje a organizuje celkovou psychickou a fyzickou aktivitu směrem ke 

stanovenému cíli, čili představuje vnitřní aktivaci člověka zaměřenou určitým směrem.“      

[6, str. 89] 

 

Každý jedinec má své potřeby, přání a tužby. Některé potřeby jsou vrozené a jiné 

získané. Vrozené potřeby jsou fyziologické a zahrnují potřebu jídla, vody, vzduchu, 

oblečení, přístřeší a sexu. Protože jsou nutné k udržení biologického života, považují se za 

primární potřeby nebo motivy. 

Získané potřeby jsou potřeby, jenž si uvědomíme v souvislosti s naší kulturou a 

prostředím. Patří sem potřeba sebeúcty, prestiže, citu, moci a vzdělání. Protože získané 

potřeby jsou zpravidla psychologické, považujeme je za sekundární potřeby nebo motivy.  [8] 

 

Vyhledávané výsledky motivovaného chování se nazývají cíle. K dosažení svých 

žádoucích cílů si jedinci stanoví cíle na základě svých osobních hodnot a vybírají prostředky 

nebo chování, o kterých se domnívají, že jim pomohou v jejich dosažení. Pro každou lidskou 

potřebu existuje mnoho různých a vhodných cílů. Cíle, které si lidé vybírají, závisí na jejich 

osobních zkušenostech, fyzických schopnostech, na dosažitelnosti cílů a převládajících 

společenských normách či hodnotách..  

Potřeby a cíle jsou vzájemně závislé, a proto bez sebe nemohou existovat. Lidé si však 

často neuvědomují své potřeby, jelikož jsou jejich cílem. Lidé si jsou obvykle více vědomi 

svých fyziologických než psychologických potřeb. Každý člověk většinou ví, kdy má hlad, 

žízeň nebo je mu zima, a příslušným způsobem  své potřeby uspokojí. Avšak potřebu 

příznivého přijetí, sebeúcty nebo postavení, si  titíž lidé neuvědomí. Podvědomě však 

vystupují tak, že uspokojí své psychologické (získané) potřeby. [8] 
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„Někteří odborníci zabývající se spotřebitelským chováním rozlišují mezi tzv. 

racionálními a emocionálními motivy. Používají termín racionalita v tradičním ekonomickém 

smyslu, který předpokládá, že se spotřebitelé chovají racionálně, pečlivě zvažují všechny 

možnosti a vybírají si ty, které jim poskytují největší užitek. V souvislosti s marketingem 

termín racionalita znamená, že si spotřebitelé vybírají cíle na základě zcela objektivních 

kritérií, jako je velikost, hmotnost nebo cena. Emocionální motivy znamenají výběr cílů na 

základě osobních nebo subjektivních kritérií (např. strach, hrdost, cit nebo postavení).“        

[8, str. 101] 

 

Spotřebitelé se vždy snaží vybrat si variantu, která z jejich pohledu maximalizuje 

jejich požadavky. Hodnocení spokojenosti je samozřejmě velmi osobní proces, založený na 

struktuře potřeb každého jednotlivce a také na minulých behaviorálních a společenských 

(nebo naučených) zkušenostech.  [8] 

  

Dynamika motivace 

Motivace je vysoce dynamický proces, jenž se neustále mění v závislosti na životní 

zkušenosti jedince. Fyzický stav člověka, prostředí ve kterém žije, vzájemný vztah s ostatními 

jedinci a zkušenosti, neustále ovlivňují jeho potřeby a cíle. Jakmile člověk dosáhne svých 

cílů, vytvářejí si nové.  [8] 

„Dr. Abraham  Maslow, klinický psycholog, formuloval široce přijímanou teorii lidské 

motivace, založenou na představě univerzální hierarchie lidských potřeb. Jeho teorie uvádí 

pět základních úrovní lidských potřeb, které jsou seřazeny podle důležitosti od nižší úrovně 

potřeb po vyšší úroveň potřeb.  

Teorie předpokládá, že jedinci usilují o uspokojení potřeb na spodní úrovni před tím, 

než se objeví potřeby na vyšší úrovní. Nejnižší úroveň chronicky neuspokojené potřeby, 

kterou jedinec pociťuje, slouží k motivaci jeho chování. Jakmile je tato potřeba slušně 

uspokojena, objeví se nová (a vyšší) potřeba, k jejímuž uspokojení je jedinec motivován. Po 

uspokojení této potřeby vyvstane potřeba nová (a ještě vyšší) a tak to pokračuje dál. 

Samozřejmě když u nižší potřeby vyvstane znovu nedostatek (např. žízeň), dočasně začne být 

znovu dominantní.“  [8, str. 109] 
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Obr. 2. 2 Maslowova hierarchie potřeb 

 

Zdroj: Švarcová, J. Ekonomie: stručný přehled.                                                     

Zlín: CEED, 2002, 280 s. ISBN 80-902552-6-4, upraveno autorem 

 

Fyziologické potřeby  jsou v teorii hierarchie potřeb první a základní úrovní lidských 

potřeb. Tyto potřeby jsou nutné k udržení biologického života.  

„Podle Maslowa jsou fyziologické potřeby dominantní, když jsou chronicky 

neuspokojovány.“  [8, str. 111] 

 

Potřeby bezpečí a jistoty se stávají poté, co jsou uspokojeny potřeby první úrovně, 

hnací silou chování jednotlivce.  

 

Sociální potřeby (společenské potřeby) jsou třetí úrovní Maslowovy hierarchie.  

Lidé vyhledávají vřelé a uspokojující vztahy s jinými lidmi a jsou motivováni láskou k rodině. 

  

Potřeby uznání (egoistické potřeby) mohou být zaměřeny směrem dovnitř nebo ven 

nebo oběma směry. Dovnitř změřené egoistické potřeby odrážejí potřebu vlídného přijetí, 

sebeúcty, úspěchu, nezávislosti a osobní spokojenosti po dobře vykonané práci. Egoistické 

potřeby zaměřené ven zahrnují potřebu prestiže, pověsti, postavení a uznání jiných lidí. 
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Předpokládaná touha ukázat svůj úspěch a dosažení cíle materiálním vlastnictvím je odrazem 

navenek zaměřené egoistické potřeby. 

 

Potřeba seberealizace souvisí s touhou jednotlivce využít své možnosti, tedy stát se 

vším, čeho je schopen dosáhnout. Tuto potřebu vyjadřují různí lidé různými způsoby.    [8] 

 

2.2.2 Vnímání 

„Vnímání je proces, při kterém jedinec vybírá, organizuje a interpretuje podněty do 

smysluplného a spojitého obrazu světa.“  [8, str. 162]  

Za stejných zjevných podmínek mohou být dva jedinci vystaveni stejným podnětům, 

ale jak na tyto stimuly každý z nich zareaguje, je vysoce individuální proces, založený na 

potřebách, hodnotách a očekáváních každého jedince. Spotřebitelé podvědomě vykonávají 

velkou část výběru aspektů prostředí, jehož podněty vnímají. Člověk se dívá na nějaké věci, 

ignoruje jiné, odvrací se od dalších. Ve skutečnosti lidé přijímají nebo také vnímají, pouze 

malý zlomek podnětů,  které na ně působí.  

Spotřebitelovo vnímání ovlivňují podněty, jako je povaha výrobku, jeho fyzické 

atributy, design obalu, obchodní značka, tiskové a televizní reklamy (včetně reklamního textu, 

výběru a pohlavní modelu, umístění modelu, velikosti reklamy, písma), umístění tiskové a 

televizní reklamy a vydavatelské prostředí. Kontrast je jedním z podstatných znaků, který si 

nejvíce vynucuje pozornost. [8] 

 

2.3 Jak se spotřebitel rozhoduje při nákupu 

„Rozhodování vyjadřuje záměr řídícího subjektu dosáhnout stanovený cíl, čili je to 

v zásadě výběr určité varianty dalšího postupu.“  [6, str. 38] 

Na průběh nákupního chování má vliv osobnost člověka, jeho postoje, názory, 

znalosti, motivační struktura, sociální role a také i jeho osobnostní vlastnosti. Takže i při 

stejné nabídce a na stejné podněty reagují lidé různým způsobem.  

Každý člověk má nějaké cíle, ke kterým je zaměřena motivace či motivovaná aktivita, 

něco chce, něco si také přeje. Dosažení cíle snižuje napětí a naopak jeho nedosažení může 

vést až k frustraci. Naše cíle mohou být též krátkodobé či dlouhodobé. Cíle můžeme rozlišit 
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též dle konkrétnosti. Nejméně konkrétním vyjádřením jsou touhy, více konkrétní jsou již 

přání. Cíl, který je jasně určen a jeho dosažení je doprovázeno značným úsilím se nazývá 

snažení.  To vše se promítá i do konkrétního kupního jednání, které se odehrává na určitém 

místě a v určitém čase.  

Člověk vstupuje do prodejny, orientuje se v ní a konkrétně se rozhoduje o nákupu. 

[10] 

 

Obr. 2. 3 Vliv osobních dispozic na rozhodování o nákupu 

cíle
chtění přání

nerealizovaná 
přání

nakupování 
bez 

rozhodování

technická 
návyk impulz

ekonomická
VÝBĚROVÁ 

vnější vnitřní estetická KRITÉRIA

jiná

NÁKUP

ANO NE

dispozice pro nákup

osobní dispozice

rozhodování o 
nákupu

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele : Jak zákazníci nakupují. 

Praha: Grada Publishing, 2004. 284 s. ISBN 80-247-0393-9. 
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2.3.1 Psychologické mechanismy při rozhodování o nákupu 

V rozhodování o nákupu hrají roli především duševní vlastnosti a dispozice, životní 

zkušenosti a vědomosti, postoje a mínění i vlivy sociálního okolí.  

Duševní vlastnosti člověka se projevují ve všech psychických procesech jako je 

vnímání, pozornost, paměť atd. I konkrétní projevy nákupního chování ovlivňují duševní 

vlastnosti. Na vytváření duševních vlastností mají vliv dispozice člověka. Při rozhodování o 

nákupu lidem pomáhají jejich životní zkušenosti a vědomosti. Způsob nákupního rozhodování 

je také ovlivněn tím, co lidé nakupují, co od nákupu očekávají, o jaký druh nákupu jde. 

V souvislosti s nákupním rozhodováním lze charakterizovat jednotlivé druhy nákupu a to: 

EXTENZIVNÍ NÁKUP – tento nákup se vyznačuje skutečností, že kupující není 

předem rozhodnut o nákupu, aktivně vyhledává informace a věnuje pozornost různým 

informačním zdrojům včetně reklamy, které mu pomáhají při rozhodování. V tomto případě 

jde o nákup dražších předmětů jako např. nákup automobilů.  

IMPULZIVNÍ NÁKUP – jde o reaktivní jednání. Jde o produkty, které se z pohledu 

spotřebitele příliš neliší a podrobně se nezabývají jejich vlastnostmi. Příkladem může být 

nákup zmrzliny v horkém dni.  

LIMITOVANÝ NÁKUP – pro tento nákup je charakteristické, že produkt nebo 

značku, kterou kupujeme, neznáme, ale vycházíme z obecných zkušeností při nákupu. Může 

jít například o nákup baterie, jejíž značku neznáme, ale u tohoto produktu vycházíme z toho, 

že „čím dražší, tím lepší“.  

ZVYKLOSTNÍ NÁKUP – v případě tohoto nákupu kupujeme to co obvykle. 

Typickým příkladem pro tento typ nákupu jsou potraviny nebo tabákové výrobky. 

V některých případech může jít o nákup výrobků od oblíbené značky. Nedochází zde 

k rozhodování, jde   o návykové chování.   [10] 

 

„Podobně charakterizuje jednotlivé typy nákupu také Felser, který zároveň uvádí, že 

jednotlivé typy nákupu jsou rozhodující pro druh reklamy či jiného způsobu marketingové 

komunikace, kterou zvolíme. Rozlišuje nákup extenzivní, omezený (limitovaný), 

habitualizovaný a impulzivní.“   [10, str. 52] 
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Obr. 2. 4 Schéma rozhodování při nákupu potravinářských výrobků 

Vlastnosti kupujícího
 - biologicko-fyzikální Žádný nákup
 - psychologické
 - sociálně ekonomické záporný
 - kulturně náboženské

První dojem

Žádná 
opakovaná 

koupě
Vnější vlastnosti produktu
 - značka kladný
 - obal špatná zkušenost
 - cena 1. nákup
 - kvalita Použití produktu

Vlastnosti produktu dobrá zkušenost
 - vzhled
 - aroma
 - chuť
 - povrch

Opakovaná 
koupě

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele : Jak zákazníci nakupují. 

Praha: Grada Publishing, 2004. 284 s. ISBN 80-247-0393-9 

 

2.4 Co ovlivňuje zákazníka při nákupu  

Vliv na nákup mají rovněž nákupní a spotřební zvyklosti a také spotřebitelovo přání a 

očekávání.  

Důležitým faktorem při rozhodování o nákupu je místo prodeje. Prodejní prostředí se 

snaží u zákazníka vyvolávat co nejpozitivnější emoce působící jako podněty ke koupi 

výrobků. Prostředí , které by umožňovalo nejen prodat, ale aby lidé zde chtěli nakupovat a 

nakupování si opravdu prožili. K tomu slouží i materiály POS či POP, které umožňují 

individuální přístup při prezentaci produktu zákazníkovi.  

Jedním z faktorů, které na spotřebitele při nákupu také působí, jsou nákupní 

podmínky. Zákazníci se stávají stále náročnější a proto stále více lidí není již zcela spokojeno 

s prodejní dobou, šíří sortimentu, čistotou v prodejnách, kvalitou zboží i obsluhujícím 

personálem. Další faktory, které působí na zákazníky a je o ně i důležitá péče, jsou design 

prostředí, výběr barev, osvětlení a přehledné řešení prodejního prostoru. Některé 

psychologické výzkumy se zabývaly také psychologickým působením hudby na zákazníky 

přímo v prodejně. Hudba dokresluje celkovou atmosféru a s ní související emocionální reakce 
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zákazníka. Hudba se podílí na tom, zda zákazník vnímá aktuální prostředí jako příjemné či 

nepříjemné a spolupůsobení i při vytváření dlouhodobého vztahu k danému prostředí.   [10] 

 

2.4.1 Vliv obalu na spotřebitele 

Obal každopádně ovlivňuje spotřebitelovo nákupní rozhodování. Může vzbudit jeho 

pozornost, působit na jeho emoce, ale na druhé straně svou informační hodnotou přispět i 

k racionálnímu rozhodování o koupi. Obal zákazník vnímá především zrakem, proto při 

výběru výrobku hraje roli i atraktivita obalu – rozmanité efekty přispívající k upoutání 

pozornosti a ovlivnění rozhodovacího procesu.   [10] 

 

2.4.2 Vliv ceny na spotřebitele 

„Cena je částka, za kterou je produkt nabízen na trhu. Vyjadřuje hodnotu pro 

spotřebitele, tedy jakou sumu je ochoten a schopen vynaložit výměnou za svůj užitek a 

uspokojení svých potřeb.“   [5, str. 35] 

 

Cena je jedním z nejdůležitějších faktorů při nákupním rozhodování. „Z tržního 

hlediska je definována jako kvalita lomená hodnotou.  

Definice dle H. Nessim a H. R. Dodge „Zákazníci považují cenu za peněžní vyjádření 

hodnoty jako míry kvality či vlastností a užitků daného výrobku nebo služby ve srovnání 

s jinými výrobky.“   [10, str. 194] 

Spotřebitel má představy o odpovídající a akceptovatelné ceně.  Tyto představy si 

zákazník vytváří na základě skutečné cenové nabídky. Spotřebitel reaguje také na různé typy 

slev, výhodné či akční nabídky zboží. Výše slevy závisí na typu výrobku a měla by 

představovat částku, která by  zákazníky co nejvíce motivovala k nákupu.  

 Jak cenu produktu zákazník hodnotí a jakou cenu je ochoten zaplatit, závisí na řadě 

faktorů. Někdy zákazník raději zvolí dražší výrobek, z obavy nekvality u levnějšího stejného 

výrobku. Dalším důvodem tohoto rozhodnutí může být také prestiž, kdy vyšší cena potvrzuje 

očekávanou prestižní hodnotu, a také možná neznalost v dané komoditě.   [10] 
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2.4.3 Vliv značky na spotřebitele 

Při nákupu spotřebitele rovněž ovlivňuje značka výrobku. Značka má výrazné 

emocionální charakteristiky vycházející ze subjektivity vnímání jednotlivých značek a pocitů, 

které vyvolávají.  [10] 

Zákazník je neustále vystavován novým a novým výrobkům. Mnozí spotřebitelé se 

však neradi vzdávají oblíbeného osvědčeného výrobku a neradi utrácejí za nové 

nevyzkoušené věci. Způsob jak přimět tady tyto zákazníky k vyzkoušení právě nového 

výrobku je rozdávání bezplatných vzorků nových výrobků, aby se s nimi mohli zákazníci 

seznámit.   [4] 

 

 

2.5 Typologie spotřebitelů 

„Pojem typologie je definován jako „rozčlenění soustavy osob, objektů či jevů do 

skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků“. [10, str. 212] 

Psychologické pojetí typu vychází z poznatku, že psychické vlastnosti vytvářejí určité 

syndromy, jenž mohou být charakteristické pro určitý počet lidí. Člověk je sice individualita, 

ale zároveň má s některými lidmi něco společného, co je charakterizuje jako určitou skupinu.  

[10] 

 

2.5.1 Typologie z hlediska nákupního chování 

Existuje mnoho typologií, jenž klasifikují spotřebitele z hlediska jejich nákupního 

chování. Jednou z nich je typologie dle Woodse. Rozčleňuje osoby na návykově 

determinované, racionální, rozhodující se na základě ceny, impulzivní, emocionální a skupiny 

nových spotřebitelů, kteří se ještě nestabilizovali a nelze je zatím zařadit do žádné 

z uvedených skupin.  

Další typologie dle představitelky společnosti Peelears Paris, rozděluje zákazníky do 4 

typových kategorií, které představují kombinaci osobnostních vlastností a postojů ke světě 

obecně, které ovlivňují i jejich postoje k nákupu.  
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Bio zákazníci – jsou to lidé posedlí po všem, co je přírodní a ekologické a věří či 

doufají, že technologie bude sloužit přírodě.  

Vizionářští zákazníci – jsou to spotřebitelé, kteří chtějí stále zkoušet nové věci, 

vybočovat ze starých kolejí a poznat čtvrtou dimenzi. Mají rádi světlo a vše kolem. 

Hédonističtí zákazníci – tito spotřebitelé chtějí hlavně prožít radost a podle toho se 

chovají. Nestarají se moc o to, jak toho dosáhnout, ale chtějí, aby všemi smysly zachytili ten 

nejpříjemnější prožitek. Aby svět byl flexibilnější, svobodnější a něžnější každý den.  

Zákazníci s představivostí – tito zákazníci chtějí, aby každý produkt vyprávěl příběh 

a nabídl něco ze života. Více a více musíme ukazovat lidské hodnoty i v našem industriálním 

světě.   [10] 
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3 Charakteristika trhu čokolád 

3.1 Čokoláda dnešní doby 

Čokoláda je pochoutkou plnou emocí. Jen málokdo odolá sladkému vábení, které je 

dnes naštěstí na trhu dostupné, a to dokonce v mnoha různých provedeních a formách. 

Při pohledu na vývoj trhu čokolád a míru její spotřeby na obyvatele, lze dojít k závěru, 

že Češi si čokoládou rádi osladí život. O tuto pochutinu roste velký zájem. 

 Podle údajů ČSÚ se v roce 2002 spotřeba čokolády a čokoládových cukrovinek v 

tuzemsku zvedla na 4,4 kilogramů na hlavu ze 4,1 kilogramů v předchozím roce. V roce 1990 

to bylo pouze 3,6 kilogramů. [17] 

Celkově však český trh čokolád v objemu spíše stagnuje a hodnota prodejů roste 

mírně. Co se týče příchutí čokolád, tak u českých spotřebitelů se těší větší oblibě mléčná před 

hořkou, které se zkonzumuje v tabulkách asi třikrát více. Hořká s vyšším podílem kakaa v 

tuzemsku ještě není na rozdíl od některých západoevropských zemí doceněna. Její nabídka 

však na českém trhu roste. Z široké škály příchutí dává český spotřebitel přednost různým 

oříškům. Jednoznačně však vedou lískové ořechy. Určitým českým specifikem je to,že 

čokoládu na vaření, která obsahuje více kakaových součástí než mléčná čokoláda, lidé 

mnohdy konzumují přímo.  

Kromě členění čokolád dle příchutí, bych také uvedla rozdělení čokoládových 

výrobků dle jejich formátu. Toto rozlišení je následující:  

• čokoládové tyčinky 

• tabulkové čokolády 

• bonboniéry  

• speciality (formáty, které nezapadají do žádné z uvedených kategorií).  

 

V poslední době se nejvíce daří již zmíněným čokoládovým tyčinkám, kterých je na trhu 

bohatý výběr.  
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3.2 Charakteristika společnosti Nestlé a značky ORION 

Společnost Nestlé vstoupila do české výroby cukrovinek jako strategický investor v 

roce 1992. S ohledem na oblibu a s respektem k tradici, vybrala z pestré škály českých 

cukrovinkářských značek právě značku ORION, aby z ní postupně vybudovala svou 

nejsilnější tuzemskou značku pro čokoládové cukrovinky.  

Od roku 1993 je značka ORION spojována se symbolickým a idealizovaným “ORION 

čokoládovým městečkem”. To bylo ve svém obrazovém a zvukovém provedení zasazené 

přibližně do 20.-30. let minulého století. Myšlenka “ORION čokoládového městečka” však 

neměla za cíl samoúčelně navozovat vzpomínky na minulost. Naopak, ORION se tak opíral o 

hodnoty, jenž podle výzkumů z počátku 90. let představovala značka ORION v mysli 

spotřebitelů - dlouholeté dědictví a tradici výroby kvalitní tuzemské čokolády. 

Vizuálně byl koncept “městečka” ztvárněn do podoby náměstí malého historického 

města a jeho “čokoládových” obyvatel. Zvukově pak byl symbolicky spojen s hudbou, která 

je spojována s obdobím První republiky. Za dobu své existence oslovila myšlenka “ORION 

čokoládového městečka” skutečně širokou škálu spotřebitelů.  

Kouzlo myšlenky ORION čokoládového městečka lze aplikovat na celou řadu 

komunikačních nástrojů. Od televizních reklam, přes reklamní nosiče všeho druhu, jako je 

tisk, venkovní reklama nebo internet, až po spotřebitelské soutěže, komunikační materiály v 

místě prodeje a další média.  

Zmínila bych také obal, který představuje siluetu čokoládového městečka, například 

“večerní” s tmavomodrým pozadím a žlutými rozsvícenými okénky. Tento motiv se objevuje 

na velkém množství výrobků zastřešených značkou ORION. Sezónní výrobky pak mají, v 

případě vánočního období, na obalech také “zimní” motiv zasněženého městečka. 

 

3.2.1 Produkt 

Šíře výrobků, jenž dnes nesou na svém obalu logo značky ORION, je bohatá. Pro 

ORION platilo již od jeho vzniku, že zastřešoval mnoho různých čokoládových i 

nečokoládových kategorií výrobků. Pro minulost i současnost platí, že jádrem značky ORION 

jsou tabulkové čokolády. Ty základní pak jsou mléčná, hořká, bílá, oříšková a na vaření.  

Podobně je to i s desítkami tzv. sezónních výrobků, kterými jsou vánoční kolekce, 

velikonoční čokoládové kraslice čí zajíčci. Pro další stovky výrobků je ORION zaštiťující 
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značkou a propojuje prakticky celý sortiment čokoládových výrobků společnosti Nestlé v ČR 

a SR. ORION je v rámci cukrovinkového sortimentu spojen s úspěšnými značkami jako Deli, 

Studentská pečeť, Margot, Banány, Kofila nebo Kaštany. Prémiovou část portfolia ORION 

tvoří značka ORION Modré z nebe, která na místním trhu začala existovat v podobě 

bonboniér v roce 2001 a postupně se rozšířila o řadu tabulkových čokolád. Zároveň se objevu-

je na luxusních sezónních výrobcích.  

 

3.2.2 Nedávný vývoj 

„Kouzlo tradičních čokoládových výrobků se v současné době vytrácí: přesouvají se 

do kategorie s označením „komodita“ a jejich atraktivita se měří cenou na regále. ORION tak 

čelí útokům ze strany levných dovozových čokoládových cukrovinek a zároveň soupeří s 

prémiovými cukrovinkovými koncepty, ve kterých náročnější spotřebitel vidí vyšší přidanou 

hodnotu.“1 

                                                 

1 http://www.superbrands.easysite.org/files/Orion_CZ_3096.pdf 
 

http://www.superbrands.easysite.org/files/Orion_CZ_3096.pdf
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3.3 Analýza makroprostředí na trhu čokolád 

Na zákazníky působí při nákupu a následné spotřebě čokolády mnoho vlivů. Proto je 

důležité si tyto vlivy  uvědomit. 

3.3.1 Demografické vlivy 

Velikost populace, rozmístění a hustota obyvatel 

V prvním pololetí roku 2008 se zvýšil počet obyvatel České republiky o 43,8 tisíce a 

dosáhl počtu 10 425 tisíc. Výrazněji vzrostl přirozený přírůstek obyvatelstva (na 6,8 tisíce), 

avšak růst počtu obyvatel je i nadále výsledkem zejména aktivního salda zahraniční migrace 

(37,0 tisíce). Počet rozvodů, potratů i zemřelých byl srovnatelný s rokem 2007. Úroveň 

plodnosti dále roste. Počet obyvatel v ČR se opět zvyšuje, což je určitě dobrá zpráva pro trh 

čokolád. Čokoláda patří mezi spotřební zboží a to konkrétně běžné s impulsivním 

charakterem. Nemá vymezen konkrétní segment zákazníků. Čokoládu konzumují lidé všech 

věkových kategorií. Proto zvyšování počtu obyvatel tomuto produktu jen přispívá. Hustota 

zalidnění České republiky je 131 obyvatel/km², což je 3x větší hustota než je evropský průměr 

(12. místo v Evropě). [16] 

Od 50. letech 20 století docházelo k velkému soustředění obyvatel do měst - masová 

industrializace, více méně řízená migrace obyvatel do měst. Lidé se stěhovali za lepší práci 

s vyššími výdělky, jednodušším životem a také dalo by se říci, větším komfortem a lepším 

kulturním vyžitím.  

Za posledních několik let sílí trend budování hypermarketů a velkých nákupních 

centrech v centrech a na okrajích měst. Díky tomuto vlivu tak můžeme předpokládat, že 

největší kupní potenciál po čokoládě bude právě ve městech.  

 

Narození 

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2008 se živě narodilo 59,3 tisíce dětí, o 3,3 tisíce 

více než ve stejném období roku 2007.  Toto je jistě příjemná zpráva pro výrobce čokolád, 

jelikož se na svět dostali budoucí noví konzumenti čokolád. [16] 
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Věková struktura 

Jelikož čokoládu konzumují jak malé děti, tak dospělí, tak i důchodci, nemá z hlediska 

věku  vymezen určitý segment spotřebitelů. Čokoláda je zbožím spotřebním, určeným  všem 

věkovým kategoriím. V současné době je na trhu mnoho příchutí čokolád, různé velikosti a 

gramáž, způsobu balení a také cenového rozmezí. Pokud se zaměříme na jednotlivé věkové 

kategorie konzumentů čokolád, budou se díky těmto vlivům, ve svém výběru čokolád často 

odlišovat. Mladší věková skupina obyvatel do 26 let bude jistě dávat přednost čokoládám 

nejrůznějších příchutí a hlavně novinkám. Jelikož v dnešní době mladí lidé dlouho studují a 

vydělávají si pouze prostřednictvím brigád, bude se tato skupina obyvatel zaměřovat na 

čokolády levnější. Na rozdíl od věkové skupiny od 26 do 56 let, která je již výdělečně činná a 

může si tak už dražší a kvalitnější čokolády dopřát. Obyvatelé ve věkové kategorii nad 57 let 

si už budou raději kupovat čokolády klasické a také levnější.  

 Průměrný věk obyvatel České republiky je 40,3 let. Konkrétně u mužů je tento 

věkový průměr 38,8 let a u žen pak 41,8 let. Z těchto údajů je patrné, že obyvatelstvo České 

republiky stárne. Prodlužuje se průměrná délka života. [16] 

 

 

3.3.2 Ekonomické vlivy 

Ekonomické prostředí zahrnuje faktory, které ovlivňují kupní sílu a nákupní zvyky 

spotřebitele. 

Míra nezaměstnanosti 

 Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2008 zvýšila proti stejnému období roku 2007 

o 93,4 tisíc osob na 4 958,3 tis. a pokračoval tak příznivý vývoj v posledních letech. Vzrostl 

především počet zaměstnanců o 86,4 tis., ale zvýšil se i počet podnikatelů o 10,3 tis. Počet 

nezaměstnaných osob se meziročně snížil o 67,5 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných 

se přitom snížil o 46,5 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých osob meziročně 

klesla o 1,3 procentního bodu na nejnižší úroveň od poloviny roku 1997 (4,7 %). Tento vývoj 

tak má příznivý vliv ke koupi čokolády. [16] 
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Důchody 

Ve 3. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 23 144 Kč, to je o 

1 698 Kč ( 7,9 %) více, než ve stejném období roku 2007. Reálná mzda vzrostla o 1,2 %.  

Výše mezd obyvatel hraje velkou roli při nákupním chování. Čím více roste mzda, 

především reálná mzda, tím více si mohou dovolit zákazníci kupovat dražší a kvalitnější 

čokolády. [16] 

 

Inflace a ceny 

Průměrná meziroční míra inflace v roce 2007 byla 2,8%. 

Obr. 3. 1 Míry inflace v letech 1994 - 2007 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Míra inflace 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8  
Zdroj: ČSU 

Jak můžeme z tabulky vyčíst, míra inflace se oproti roku 2006 zvýšila o 0,3 %. 

Z tohoto zjištění vyplývá, že cenová hladina stoupla. Toto zvýšení také samozřejmě 

nepříznivě zasáhlo i ceny čokolád. 

 

3.3.3 Přírodní vlivy 

Geografická poloha 

Základem všech čokolád je kakaová hmota. Ta se vyrábí z kakaových bobů, což jsou 

semena kakaových plodů - lusků, rostoucí na stromech kakaovníků. Plody váží až 500 gramů 

a jsou červenofialové barvy. Pěstují se ve střední Americe a Africe. 70 % celosvětové 

produkce kakaa pochází ze Západní Afriky, a to zejména z Pobřeží Slonoviny, Ghany, 

Nigérie a Kamerunu. Největším pěstitelem kakaa na světě je Pobřeží Slonoviny, které má více 

než 36procentní podíl na světových dodávkách. [13] 

 

Klimatické podmínky, předpokládaný nedostatek obvyklých surovin 

Celosvětová spotřeba kakaa v posledních letech roste konstantním 2 až 3 procentním 

tempem. Mnohem více je však rozkolísaná strana nabídky. Důvodem je nevyzpytatelné 

počasí. V roce 2006/2007 nadprůměrně deštivé počasí v Západní Africe způsobilo rozšíření 



 20 

houbovité choroby kakaových bobů. Výstup proto meziročně propadl o 300 000 tun. Kvůli 

deficitu se muselo sáhnout po zásobách. Celosvětové zásoby v posledních letech klesají a 

podle odhadů by se situace neměla zlepšit ani v nejbližším období. Poměr zásob ke spotřebě 

by v tomto roce měl poklesnout na 41,2 %, přičemž ještě před dvěmi lety se pohyboval na 

úrovni 50 %. [13] 

 

Ceny surovin 

Český čokoládový trh v poslední době čelí prudkému zvýšení cen surovin. Největším 

problémem, se kterým se český čokoládový průmysl musí nyní vyrovnávat, je zejména 

zvyšování cen mléka a poslední dobou i cen kakaa. 

Zpráva Českého statistického úřadu (ČSÚ) ze 14. 2. 2008 ukazuje, že ceny českých 

zemědělských výrobců vykazují meziroční nárůst často i o desítky procent. Ceny obilovin 

například vzrostly o 62,9 %, ceny mléka o 29,3 % a ceny ovoce a vajec zhruba o čtvrtinu. [14] 

 

 

3.3.4 Technologické vlivy 

Tyto vlivy působí při zpracovávání kakaa a následné výrobě čokolády. 

Výroba čokolády je dnes prakticky plně mechanizována. Vše začíná na kakaových 

plantážích, kde plody kakaovníku nerostou na větvích, nýbrž obrůstají kmen. Uvnitř plodu 

bývá 15 – 40 bobů . Ty se před zpracováním vylupují a suší. Sušené kakaové boby se praží, 

pak se zchladí, drtí a vzduchem zbavují slupek. Pak následuje mletí, jádra se mění v řídkou 

kaši. To proto, že kakaová jádra mají velké množství kakaového másla. V dalším procesu se 

lisováním odděluje toto máslo žluté barvy od zbylé hmoty, která se zpracovává na hnědý 

kakaový prášek. V hnětacím stroji se kakaová hmota znovu smísí s kakaovým máslem, přidá 

se cukr a další přísady a vznikne čokoládová hmota. Tato hmota se pak dále zušlechťuje a 

provzdušňuje. Tady nastává ten pravý okamžik, kdy se z čokoládového těsta může stát 

čokoládový bonbón. Nejdříve se hmota ohřeje na vhodnou teplotu a pak přechází na 

formovací linku s formičkami. Stroj do nich nalije čokoládu, formičky se poté obrátí, aby 

z nich vytekl vnitřek, který nestačil ztuhnout. Pak se znovu obrátí a napustí se do nich náplň. 

Nakonec se formičky zalijí (uzavřou) čokoládou. Bílá tabulková čokoláda se vyrábí z čistého 

kakaového másla, cukru a dalších přísad. 
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Kvalita čokolády je závislá zejména na podrobném receptu. A právě tyto přesné 

recepty dělají čokolády různých značek a proto jsou výrobci přísně střeženy. [15] 

 

3.3.5 Kulturně společenské vlivy 

Rodina a okolí 

 Tyto vlivy k lidem přichází v průběhu celého života. Člověk je celý život přijímá a 

utváří si na ně svůj názor. Největší vliv má na člověka jeho vlastní rodina, v níž vyrůstá. 

Každá rodina má nějaké své tradice, které dodržuje a uznává. Proto také v rodinách, kde se 

čokoláda běžně konzumuje a kupuje stává, že spotřebitel v dospělosti bude mít  kladný vztah 

k čokoládě a tento zvyk přenese i do své nové rodiny.  

 

Tradice národa 

V České republice je čokoláda velmi oblíbená. Tato pochutina nesmí chybět u dvou 

nejdůležitějších svátků v roce a to na Vánoce a Velikonoce. Asi žádné malé dítě si nedokáže 

představit vánoční stromek bez rozvěšené kolekce a také v průběhu 4 adventních nedělí jíst 

čokoládky z adventního kalendáře. A ani na Velikonoce nesmí chybět čokoládoví zajíčci a 

vajíčka. Čokoláda  je také oblíbeným dárkem příbuzným, kamarádům a přátelům nebo když 

chceme někoho potěšit a udělat mu radost. 

 

Čokoláda a zdraví 

Již v 16. století považovali Španělé, jenž byli rovněž posedlí zdravím a zdravým 

jídelníčkem jako lidé dnes, čokoládu za potravinu vhodnou pro zdravou výživu. Čokoláda, 

ovšem pouze tmavá, je zdraví prospěšná a v mnoha případech i pomáhá. Je zdrojem energie - 

pomáhá tak proti únavě, dále  obsahuje endorfiny a další přirozená antidepresiva proti 

bolestem hlavy a depresím. Může pomoci také při průjmu či při škrábání v krku. V dnešní 

době se čokoláda používá i v kosmetickém průmyslu, kde je využívá pro zábaly, jenž mají 

zlepšit kvalitu pleti. Samozřejmě také nesmím zapomenout na účinek čokolády jako 

afrodiziakum. [15] 
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4 Metodika výzkumu nákupního chování zákazníků 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat nákupní chování zákazníků na trhu čokolád. 

Dílčími cíly jsou zjištění, zda čokoládu nakupují více ženy či muži, dále pak rozdíly v nákupu 

čokolády u jednotlivých věkových kategorií, také která značka čokolády je v povědomí 

většiny zákazníků na prvním místě,  která značka čokolády je zákazníky nejvíce kupována a 

také jak zákazníky ovlivňují při výběru čokolády nejrůznější faktory.  

Odpovědi na tyto otázky jsem hledala pomocí mého vytvořeného dotazníku. 

 

Hypotézy 

• 98 % respondentů má rádo a kupuje čokoládu 

• Alespoň 50 % respondentů zná čokoládu ORION 

• Alespoň 20 % dotazovaných kupuje čokoládu značky ORION nejčastěji 

• Ženy kupují čokoládu častěji než muži 

 

Zdroje informací 

Zdrojem informací při zpracovávání mé bakalářské práce jsou především primární 

data, která získám dotazováním prostřednictvím vypracovaného dotazníku. Dalšími 

potřebnými informacemi jsou data sekundární, které hodlám zjistit z internetových stránek a 

odborné literatury. 

 

4.2 Způsob sběru dat 

Pro svůj výzkum jsem použila metodu dotazování, a to jak formou osobního 

dotazování, tak formou písemného dotazování a to v elektronické podobě. Dotazování 

probíhalo v období od 27. listopadu 2008 do 5. ledna 2009. Výběrový soubor pro dotazování 

byl v počtu 120 osob. Při výběru respondentů jsem použila techniku nereprezentativního 

výběru, metodu vhodné příležitosti. 
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4.3 Nástroj sběru dat 

Jako nástroj sběru primárních dat jsem použila dotazník. Můj vypracovaný dotazník je 

ve formátu A5 a má 4 strany. První strana obsahuje pouze název DOTAZNÍK, na zbývajících 

třech stranách jsou už uvedeny jednotlivé otázky. Na počátku druhé strany dotazníku jsem 

uvedla něco málo o sobě a také k jakým účelům budou zjištěná data z dotazníku použita. 

Dotazník jsem doplnila také o grafickou úpravu a to o obrázek, jenž znázorňuje několik 

tabulek čokolád, umístěných na poslední stránce dotazníku v pravém dolním rohu.  

 Dotazník obsahuje 16 otázek, z toho 2 identifikační, 2 filtrační otázky, jednu otázku 

ve formě baterie, ve které respondenti ohodnocují jednotlivé faktory ovlivňující jejich výběr 

čokolády škálou od 1.-žádný vliv až po 5.-velmi ovlivňují. Dále 2 otevřené a polootevřené 

otázky.  

 

Kontrola plánu výzkumu 

Abych předešla případnému nepochopení některých otázek ze strany dotazovaných, 

provedla jsem proto kontrolní pilotáž. Objektem  byli členové mé rodiny a několik kamarádů. 

Pilotáž jsem provedla ve dnech 24. a 26.11.2008 a to vyplněním 10 dotazníků. 

 

Harmonogram výzkumu 

Datum Činnost 

20. 10. 2008 – 6. 11. 2008  Definování problému, cíle 

7. 11. 2008 – 23. 11. 2008 Tvorba dotazníku 

24. 11. 2008 – 26. 11. 2008 Pilotáž 

27. 11. 2008 – 5. 1. 2009 Sběr dat 

6. 1. 2009 – 20. 3. 2009 Zpracování a analýza 

21. 3. 2009 – 4. 4. 2009 Tvorba doporučení 
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4.4 Způsob analýzy dat 

Dotazníky vyhodnocuji pomocí programu Excel. V tomto programu si vytvořím 

datovou matici. Získané údaje přenesu dále do grafické podoby.  

 

4.5 Problémy vzniklé při realizaci výzkumu 

Během mého dotazování nedošlo k žádným negativním ohlasům. Respondenti 

odpovídali na dotazník velmi často s ochotou a chutí.  
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5 Analýza výsledků 

V této části bakalářské práce se věnuji analýze nákupního chování zákazníků na trhu 

čokolád. V první části této kapitoly vyhodnocuji otázky obsažené v mém vytvořeném 

dotazníku. Další část této kapitoly se zabývá vyhodnocením hypotéz, které jsem si na počátku 

výzkumu položila.  

5.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek obsažených v dotazníku 

5.1.1 Oblíbenost čokolády 

V první otázce jsem vyhodnocovala, zda respondenti mají rádi čokoládu. Tato otázka 

byla filtrační. Odpovědělo na ni všech 120 dotázaných, z toho 115 respondentů odpovědělo, 

že čokoládu má rádo a pouhých 5 dotázaných uvedlo, že čokoládu rádo nemá. Z toho zjištění 

vyplývá, že čokoláda je mezi respondenty velmi oblíbená. Otázku jsem také analyzovala 

podle pohlaví a z tohoto rozdělení mne vyšlo, že 48 mužů má rádo čokoládu a pouzí 2 

dotázaní muži uvedli, že nikoliv. U žen pak 67 odpovědělo, že má rádo čokoládu a pouhé 3 

ženy uvedly, že ne. Tato otázka byla podkladem pro jednu mou definovanou hypotézu.  

 

Obr. 5. 1 Mají respondenti čokoládu v oblibě 
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5.1.2 Četnost konzumace čokolády 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jak často ji respondenti konzumují. Ze čtyř možností 

obě skupiny respondentů nejčastěji uvedly druhou variantu a to, že konzumují čokoládu 

týdně. U mužů to bylo 54 % respondentů a u žen pak 48 %. Nejméně častou odpovědí byla 

možnost, že respondenti čokoládu konzumují méně než 1x za měsíc. Tuto variantu zaznačilo 

pouhých 6 % mužů a 4 % dotázaných žen. Tato skutečnost ukazuje na poměrně vysokou 

spotřebu čokolády.  

 

Obr. 5. 2  Jak často dotázaní konzumují čokoládu 
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5.1.3 Známost značek čokolád 

U otázky,  „Jaké značky čokolád znáte?“, jsem nechala volnou odpověď. Respondenti 

mně do odpovědi vpisovali značky čokolád, které znají a které si ihned vybavili. Nejčastěji 

uvedenou značkou, byla značka ORION, kterou napsalo 93 % dotázaných. Po ní následovala 

značka MILKA, kterou uvedlo 83 % dotázaných. Respondenti uvedli také značky jiných 

čokolád, a to značku FIGARO, LINDT, NESTLÉ  a KINDER. Tyto značky byly 

v dotaznících uvedeny pod 50 %. Co se týče skupinky OSTATNÍ ZNAČKY, tak v této 

kategorii byly uvedeny značky čokolád jako je Zora, Forte, Geisha, Merci, RitterSport, Kraš, 

Ferrero.  Procento zastoupení této kategorie bylo pouhých 15 %. Co se týče známosti značek 

čokolád u jednotlivých skupin pohlaví, tak u mužů i žen také jednoznačně zvítězila značka 

ORION a hned v zápětí po ní následovala značka MILKA.  
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Obr. 5. 3  Jaké značky čokolád respondenti znají 
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Jelikož respondenti, mohli uvést i několik značek čokolád které znají,  zajímalo mne, 

která ze značek se nejčastěji vyskytovala na prvních místech. Tuto značku totiž mají 

respondenti nejvíce zafixovanou v podvědomí.   

 

Obr. 5. 4 Top of mind mezi značkami čokolád u respondentů ve spontánní znalosti 

Značka První místo 
ORION 56x 
MILKA 43x 
FIGARO 2x 
LINDT 3x 
NESTLÉ 6x 
KINDER 1x 
OSTATNÍ ZNAČKY 2x 
 

Z tabulky je možné vyčíst, že nejčastěji se na prvních místech objevovala značka 

ORION. Z tohoto zjištění vyplývá, že tuto značku má většina respondentů nejvíce ukotvenou 

v paměti.  
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5.1.4 Oblíbené příchutě čokolád 

U této otázky mohli dotazovaní označit i více odpovědí. Z možných dvanácti variant 

označilo 77 % dotázaných mléčnou čokoládu. Ta se tak stala mezi dotazovanými nejčastěji 

konzumovanou čokoládou. Druhou nejoblíbenější čokoládou se stala čokoláda s oříšky a to se 

48 % a ihned po ní následovala hořká se 33 % zastoupení respondentů. Respondenti zde měli 

také možnost napsat do kolonky „Jiné“ i jiné druhy čokolády, které nebyly uvedeny 

v nabídce, ale které respondenti mají rádi. Tuto možnost využilo 10 respondentů. Nejčastěji se 

v této kategorii objevila příchuť jogurtová a to konkrétně 4x, ostatní vepsané příchutě jako 

malina, chilli papričky, pepermint, máta, káva, karamel a hruška se objevily pouze 1x.  

 

Obr. 5. 5 Oblíbenost čokoládových příchutí 
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5.1.5 Nákup čokolády 

V otázce číslo 5 jsem se respondentů ptala, zda čokoládu nakupují. Tato otázka byla 

mou druhou filtrační. Na tuto otázku odpovědělo 113 dotázaných ano a pouze 2 lidé 

odpověděli nikoli. Dle pohlaví pak muži odpověděli ano v 96 % a ne pak 4 %. Všechny 

dotázané ženy odpověděly ano. Z odpovědí je zřejmé, že čokoládu nakupují téměř všichni 

respondenti. 
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5.1.6 Četnost nákupu čokolády 

U této otázky jsem zjišťovala, jak často lidé nakupují čokoládu. Nejčastěji respondenti 

zaznačili odpověď alespoň 1x týdně. Tuto variantu zadalo celkem 51 lidí z již pouze 113 

respondentů. Co se týče pohlaví, tak rovněž u obou skupin získala největší počet hlasů 

varianta alespoň 1x týdně. Z výsledků proto vyplývá, že frekvence nákupu čokolády je 

poměrně velká a to jak u mužů, tak u žen. Čokoláda tak zřejmě nesmí chybět, téměř při 

každém nákupu, v košíku.  

 

Obr. 5. 6 Jak často dotazovaní nakupují čokoládu 
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Zajímalo mne však také, jak často nakupují čokoládu lidé různých věkových 

kategoriích. Z výsledků  u tohoto rozdělení jednoznačně vyplynulo, že nejčastěji nakupují 

čokoládu lidé ve věku do 25 let. Tato skupinka i nejčastěji zaznačila, že čokoládu nakupuje 

alespoň 1x týdně.  

 

5.1.7 Faktory ovlivňující nákup čokolády 

U této otázky jsem chtěla zjistit, co zákazníky nejvíce ovlivňuje při nákupu čokolády. 

Uvedla jsem nejčastější faktory, které při výběru  mohou zákazníka ovlivnit a k nim jsem 

přiřadila škálu hodnot od 1 – 5, kde 1 – představuje nejméně důležitý faktor a 5 – naopak 

nejdůležitější faktor při nákupu čokolády. Po vyhodnocení jsem zjistila, že pro respondenty   
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je nejdůležitějším faktorem předchozí zkušenost, kterou uvedlo 66 respondentů, což bylo 58 

% dotázaných. Dalším důležitým faktorem při výběru čokolády hraje kvalita, kterou označilo 

57 respondentů, což bylo 50 % dotázaných. 

Naopak nejméně důležitým faktorem pro respondenty byla reklama. Co se týče ceny, 

tak u této možnosti dotazovaní nejčastěji zaznačili variantu, že je ovlivňuje pouze částečně. 

Níže v grafu jsem pak znázornila průměrné hodnoty faktorů, jenž jsou střední 

hodnotou již zmíněné škály 1 - 5. Z grafu je patrné, že nejvíce ovlivňují respondenty při 

nákupu čokolád kvalita a předchozí zkušenost. Průměrné hodnoty těchto dvou faktorů jsou 

téměř stejné, kvalita získala 4,35 a předchozí zkušenost 4,34. Z těchto výsledků lze vyvodit, 

že tyto dva faktory ovlivňují dotázané v průměru stejnou mírou.  

 

Obr. 5. 7 Faktory ovlivňující nákup čokolády 
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Výsledky uvedené v grafu jsou však pouze obecné, bez jakéhokoli rozdělí 

respondentů. Mne však ale zajímalo, jak se hodnoty u jednotlivých faktorů změní, při rozdělí 

respondentů například na zákazníky, kteří kupují čokoládu denně, minimálně 3x týdně a 

alespoň 1x týdně. Tito respondenti se totiž dají považovat za poměrně stálé zákazníky na trhu 

čokolád, proto si i myslím, že rozdělení respondentů právě dle těchto skupin může být 

vhodné. 

 V předchozí otázce nejvíce respondentů označilo odpověď, že čokoládu kupují 

alespoň 1x týdně. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že pro tuto skupinu dotázaných je 
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nejdůležitějším faktorem předchozí zkušenost, kterou označilo 61 % dotázaných a vzápětí po 

ní následovala kvalita, kterou označilo 45 % respondentů za nejdůležitější. Co se týče 

respondentů, kteří čokoládu kupují velmi často – denně, minimálně 3x týdně, tak pro tyto 

skupinky je rovněž nejdůležitějším faktorem při výběru právě předchozí zkušenost, kterou 

označili téměř všichni dotázaní. V porovnání s respondenty, kteří čokoládu konzumují pouze 

méně než 1x měsíčně a čokoládu si dopřejí spíše výjimečně, je pro tuto skupinu lidí 

nejdůležitější faktorem při nákupu kvalita.  

 

5.1.8 Novinky na trhu čokolád 

V této otázce jsem chtěla zjistit, zda respondenti sledují novinky na trhu čokolád. 

Z vyhodnocení  však vyplynulo, že novinky na trhu čokolád nejsou respondenty až tak 

mapované. Pouze 30 % dotázaných odpovědělo, že novinky sleduje a až 70 % respondentů 

odpovědělo, že novinky nesleduje. Pokud  toto zjištění rozdělím na muže a ženy, tak 13 % 

mužů a 42 % žen sleduje novinky na trhu čokolád. Porovnáním těchto dvou hodnot můžu říci, 

že ženy budou zřejmě zvídavější a pozornější než muži. 

 

Obr. 5. 8 Sledují respondenti novinky na trhu čokolád 
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5.1.9 Nejčastěji kupovaná značky čokolády 

Touto otázkou jsem zjišťovala, jakou značku čokolády respondenti nejčastěji kupují. 

U této otázky jsem nechala volnou odpověď, do které mne dotazovaní vpisovali své 

nejoblíbenější značky. Nejčastěji kupovanou značkou se stala ORION, kterou uvedlo 53 

dotázaných. Druhá nejoblíbenější značka byla MILKA, kterou napsalo 49 dotázaných. Ostatní 

značky čokolád nebyly uváděny od více než 3 % lidí z celkového počtu 113 dotázaných.  

Z výsledku je na první pohled patrné, že značky ORION a MILKA patří mezi respondenty 

k nejoblíbenějším a nejčastěji kupovaným čokoládám. V dnešní době je na trhu mnoho 

nejrůznějších značek čokolád a to jak českých tak zahraničních, ale jak je vidět, tak značky 

ORION a MILKA tomuto trhu dominují.  

 

Obr. 5. 9 Nejčastěji kupovaná značka čokolády 

3%
3%1% 1% 3%

46%

43%

ORION

MILKA

FIGARO

LINDT

NESTLÉ

KINDER

OSTATNÍ ZNAČKY

 

 

Zajímalo mne však také, jakou značku čokolád kupují lidé nejčastěji v různých 

věkových kategoriích. Vytvořila jsem proto tabulku, ve které jsou uvedena procenta 

respondentů, kupujících nejčastěji určitou značku čokolády.  
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Obr. 5. 10 Nejčastěji kupovaná značka čokolády dle věkových kategorií 

Věkové kategorie 
Značka 

do 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 56 a více let 
ORION 41% 47% 36% 75% 60% 
MILKA 46% 41% 57% 25% 40% 
FIGARO 3% 6% 0% 0% 0% 
LINDT 2% 0% 0% 0% 0% 
NESTLÉ 2% 0% 0% 0% 0% 
KINDER 5% 0% 0% 0% 0% 
OSTATNÍ ZNAČKY 2% 6% 7% 0% 0% 

 

Z tabulky je patrné, že čokolády ORION a MILKA patří mezi nejčastěji kupované. 

V kategorii do 25 let mezi mladými lidmi a v kategorii respondentů středního věku, je 

nejčastěji kupovanou čokoládou MILKA. Zato mezi lidmi staršími od 46 let a mezi lidmi 

v kategorii   26 – 35 let je populárnější čokoláda ORION. Když se však na oblíbenost 

jednotlivých značek zaměřím celkově, čokoláda ORION je nejčastěji kupovanou značkou ve 

třech z pěti věkových kategorií a to i o více procent.  

 

5.1.10 Místa nákupu čokolády 

Zde jsem zjišťovala, kde respondenti nejčastěji kupují čokoládu. U této otázky mohli 

respondenti zaškrtnout i více možných odpovědí.  Dotazovaní měli na výběr z 5 možností, při 

čemž jedna varianta byla určená pro volnou odpověď, kde respondenti mohli vpisovat jiná 

místa nákupu čokolády. Tuto možnost využilo 6 respondentů, kteří uvedli do tohoto pole 

kantýnu a to 2x, dále pak automat, 2x benzínovou pumpu  a bufet.  

Nejčastěji zadávanou odpovědí byla možnost, že respondenti nakupují čokoládu 

nejvíce v supermarketech nebo hypermarketech. Tuto variantu zaznačilo 110 dotázaných. 

Méně častým místem nákupu byly prodejny s čokoládovými výrobky, které zaškrtlo 18 

respondentů. Těsně za touto možností se objevily večerky, které zatrhlo 15 dotázaných 

respondentů. Prodejny s dárkovým zbožím byly zaškrtávány velmi málo. Respondenti je 

uvedly pouze 8x. Tomu, že většina lidí v dnešní době nakupuje čokoládu v supermarketu 

nebo hypermarketu, se není čemu divit. Vzhledem k širokému sortimentu výběru a také 

většímu pohodlí při výběru výrobku, než u pultového prodeje, jsou tyto nákupní místa 

v současnosti nejoblíbenějším místem nákupu potravin.  



 34 

Zaměřila jsem se zde také na rozdělí míst nákupu čokolády dle pohlaví.  

Obr. 5. 11 Místa, kde dotázaní nakupují čokolády 
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Z pohledu na graf je vidět, že například v supermarketech nakupuje čokoládu více žen 

než mužů. Je to dáno tím, že ženy chodí častěji na nákupy a pří této příležitosti koupí i 

čokoládu. Naopak ve večerkách se po čokoládách více poptávají muži. Muži zřejmě více 

podléhají večerním choutkám na sladké. Také si pravděpodobně čokolády nekupují „do 

zásoby“, ale reagují až na náhlý impulz, když na výrobek dostanou chuť.  

 

5.1.11 Příležitost nákupu čokolády 

Touto otázkou jsem zjišťovala, za jakým účelem respondenti čokoládu nejčastěji 

kupují. I zde měli dotazovaní možnost zaškrtnout více odpovědí. Byla zde také možnost volné 

odpovědi, kterou využili 3 dotázaní. Každý z těchto respondentů uvedl jinou odpověď a to, 

svačina do práce, příprava na zkoušku a kupování čokolády pro děti.  

Nejčastěji zřejmě respondenti kupují čokoládu, když dostanou chuť na něco sladkého. 

Tuto variantu totiž zatrhl největší počet dotázaných a to 86. Toto číslo činí až 76 % všech 

dotázaných.  Druhou nejčastěji zadávanou odpovědi byla možnost, kdy respondenti kupují 

čokolády pro své příbuzné a známé. Tuto variantu označilo 58 respondentů.  

 

Chtěla jsem také zjistit, jaký bude rozdíl v příležitostech koupě čokolády mezi muži a 

ženami. Tato skutečnost je znázorněna pomocí grafu.  
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Obr. 5. 12 Příležitosti k nákupu čokolády 
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Při pohledu na graf je zřejmé, že ženy kupují čokoládu jako dárek častěji než muži. 

Muži si však čokoládou více zlepšují náladu. 

 

5.1.12 Výběr čokolády v supermarketu 

U této otázky měli respondenti rovněž možnost výběru několika odpovědí. Nejčastěji 

respondenti odpovídali, že při nákupu v supermarketu se zaměří na osvědčené značky 

čokolád. Tuto variantu zaznačilo 88 % dotázaných, což  je 99 respondentů z celkového počtu 

113 dotázaných. Respondenti také poměrně často uvedli, že čokolády kupují „v akci“. Tato 

varianta byla druhou nejčastější a zaznačilo ji 27 % dotázaných.  

Obr. 5. 13 Jak respondenti vybírají čokoládu v supermarketu 
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Provedla jsem také rozdělení na muže a ženy a jak je z grafu vidět, ženy se více 

zaměřují na čokolády „v akci“. Důvodem bude zřejmě fakt, že ženy chodí na nákupy potravin 

častěji než muži a při větším nákupu se snaží ušetřit.  Ženy se také více zaměřují na novinky 

na trhu čokolád. Tuto skutečnost rovněž potvrzuje i výsledek z otázky číslo 8. 

 

5.1.13  Sledování akčních nabídek v reklamních letácích 

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jak respondenti využívají akční nabídky 

v reklamních letácích, které vydává každý supermarket. Nejčastěji dotazováni odpovídali, že 

tyto reklamní letáky sledují pouze výjimečně. Tuto variantu zaškrtlo 51 respondentů, 

procentuálně vyjádřeno 45 % z celkového počtu respondentů. Nejméně častá odpověď byla, 

že tyto reklamní letáky sledují respondenti před každým vstupem do supermarketu.  

Mne však více zajímalo jak na tyto letáky reagují muži a ženy zvlášť.  

 

Obr. 5. 14 Sledují respondenti před vstupem do supermarketu reklamní letáky 
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Z grafu je patrné, že ženy více využívají těchto nabídek než muži. Je to zřejmě 

podmíněno tím, že ženy chodí častěji na rodinné nákupy než muži. 

 

5.1.14 Ovlivnění zákazníků při nákupu ochutnávkami, prezentacemi 

Na otázku, „Ovlivňují Vás při nákupu v prodejnách nejrůznější ochutnávky, 

prezentace, dárečky k výrobkům..?“, odpovědělo 52 % respondentů, že si těchto promoakcí 
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nevšímá. 43 % respondentů zaškrtlo, že této nabídky občas využije. A zbylé 4 % respondentů 

uvedlo, že těchto akcí často využívají.  

Tento výsledek je dán především dnešní uspěchanou dobou, kdy se lidé snaží co 

nejrychleji v supermarketech nakoupit a nezbývá jim tak tudíž čas na sledování a zaobírání se 

těmito akcemi.  

Provedla jsem i porovnání mezi pohlavím respondentů. Výsledky tohoto zhodnocení 

jsou v grafu.  

 

Obr. 5. 15 Jak zákazníky ovlivňují ochutnávky, prezentace, dárečky k výrobkům… 
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5.2 Vyhodnocení hypotéz 

5.2.1 Vyhodnocení hypotézy číslo 1 

98 % respondentů má rádo a kupuje čokoládu 

Při vyhodnocení této otázky jsem zjistila, že z celkového počtu 120 dotázaných 

odpovědělo, že čokoládu má rádo 96 % respondentů. Zbylé 4 % respondentů odpověděly že 

nikoli. Tato část hypotézy se mi nepotvrdila. 

V druhé části otázky jsem se ptala na nákup čokolády. Na tuto otázku, po první 

filtrační otázce, odpovídalo už jen 115 respondentů. Po vyhodnocení mně vyšlo, že 98 % 

dotázaných kupuje čokoládu a pouhé 2 % nikoli. Tato druhá část hypotézy se mi potvrdila.  

I když pouze druhá část hypotézy vyšla kladně, mohu i takto říci, že konzumace a 

nákup čokolády se u respondentů těší značné oblibě. 

 

 

5.2.2  Vyhodnocení hypotézy číslo 2 

Alespoň 50 % respondentů zná čokoládu ORION 

Pro vyhodnocení této mnou položené hypotézy, jsem použila otázku, do které mně 

respondenti vpisovali značky čokolád které znají. Uvedených značek bylo opravdu mnoho, a 

to jak českých, tak zahraničních. Značka ORION se však objevila u 93 % dotázaných lidí a 

stala se tak i více uváděnou, než například konkurenční čokoláda MILKA. Pokud bych 

procenta převedla na konkrétní počet dotázaných, tak ze 115 respondentů uvedlo značku 

ORION 107 lidí. Tato hypotéza se mne jednoznačně potvrdila, proto ji také přijímám. 

Hodnoty jsem také znázornila níže v grafu. 
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Obr. 5. 16 Znalost značek čokolád 
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5.2.3 Vyhodnocení hypotézy číslo 3 

Alespoň 20 % dotazovaných kupuje čokoládu značky ORION nejčastěji 

Výsledek této hypotézy jsem očekávala s napětím, jelikož na trhu se vyskytuje i 

mnoho jiných značek čokolád, které patří mezi velmi známé a také kupované. Z výsledku 

výzkumu mne však vyšel velmi pozitivní výsledek a to, že čokoládu ORION kupuje nejčastěji 

47 % respondentů. Tato hodnota je také nejvyšší v porovnání s ostatními značkami. 

Z výsledku je patrné, že ORION je nejoblíbenější značkou čokolády mezi respondenty.  

Hypotéza se mi potvrdila a mohu ji také přijmout.  

 

 

5.2.4 Vyhodnocení hypotézy číslo 4 

Ženy kupují čokoládu častěji než muži 

Má poslední hypotéza se týkala nákupu čokolády. Zjišťovala jsem, jak jsou na tom 

s četností nakupu čokolády muži a jak ženy. Výsledek výzkumu jsem rovněž znázornila 

v grafu, který se nachází pod textem. Jak je již z grafu patrné, častější nákupy čokolády 

provádí muži. Tento výsledek je dán zřejmě skutečností, že ženy chodí častěji na rodinné 

nákupy a na nákupy vůbec, proto si také při absolvování těchto větších nákupů nakoupí 
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čokolád hned více. Zato muži dají raději na náhlý impulz a čokoládu si koupí, až když na ni 

dostanou chuť. Hypotéze se mně nepotvrdila, proto ji také zamítám.  

 

Obr. 5. 17 Četnost nákupu čokolády podle pohlaví 
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6 Návrhy a doporučení 

Mé návrhy a doporučení se budou týkat pouze značky ORION. Z mého provedeného 

výzkumu jsem zjistila, že čokoláda ORION patří mezi respondenty k nejznámější. Dotazovaní 

tuto značku uváděli nejčastěji, a také ji i přiřazovali k nejčastěji kupovaným. Tato skutečnost 

dokazuje, že čokoláda ORION se těší velké oblibě mezi lidmi, má velký úspěch, a dovolím si 

říci, že je to taková „jednička“ na českém trhu čokolád. Udržet si však takové to přední místo 

není zrovna jednoduché a vyžaduje velké úsilí. V jednotlivých částech kapitoly uvádím různé 

návrhy a doporučení, které se opírají o můj provedený výzkum, jenž by mohly firmě ORION 

přispět k udržení a samozřejmě ještě také vylepšení místa na již tak velmi konkurenčně silném 

trhu čokolád.  

 

6.1 Podpora prodeje 

Podpořit prodej výrobků lze různými způsoby, například ochutnávkou, prezentací 

produktů, dárečky k výrobkům, akcí 2+1 zdarma, což značí dva výrobky plus jeden výrobek 

k nim zdarma, nebo také akcí tři výrobky za cenu dvou. Tyto způsoby podpory prodeje 

využívá i spousta konkurenčních značek, proto tyto akce nejsou nijak ojedinělé a většina 

zákazníků je tak zná. Zájem o tyto akce jsem vyhodnotila v analytické části a také uvedla 

v příloze číslo 11.  

Z řady možností podpory prodeje, které jsem již uvedla, bych vypíchla ochutnávky. 

Uspořádáním klasické ochutnávky v dnešní době nikoho neohromíme. Je proto třeba takovéto 

promoakce trochu zatraktivnit, udělat pro zákazníky zajímavější a snažit se tak i připoutat 

pozornost lidí, kteří si klasických ochutnávek příliš nevšímají. Značce ORION bych proto 

navrhla uspořádat ochutnávky, které by byly ozvláštněny například čokoládovou fontánou. 

Tato fontána je vyrobena z porcelánu a její tvar bych přirovnala ke stromečku, asi půl metru 

vysokého. Středem vede trubice, do které by z nádoby umístěné pod fontánou byla vhnávána 

čokoláda, která by po průchodu trubicí pomalu stékávala po jednotlivých částech fontány zpět 

do nádoby. Vzhledem k velké oblibě mléčné čokolády, jenž mne vyplynulo z výzkumu, bych 

jako „náplň“ této fontány zvolila právě čokoládu mléčnou. U stánku s tou fontánou by stála 

hosteska, která by v rukou držela tácek s nakrájeným ovocem ( například banán, kiwi, jahoda) 

napíchnutým na plastové párátka, které by oslovení zákazníci namáčeli právě do čokoládové 

fontány. Druhá hosteska by pak stála přímo u promostánku a nabízela by například 
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ochutnávky nových příchutí čokolád ORION, popřípadě by upozorňovala na právě probíhající 

akci, například akce 2+1 zdarma a podobně. Myslím si, že takováto promoakce by určila 

zaujala spoustu zákazníků a také by svou atraktivností přilákala i lidi, kteří  klasické 

ochutnávky či prezentace přehlížejí. 

Po vyhodnocení nasbíraných dat jsem také zjistila, že nejvíce respondentů kupuje 

čokoládu při chuti na něco sladkého. Co se týče místa nákupu, tak  poměrně vysoká četnost 

nákupu čokolády byla ve večerkách, z čehož se dá i usoudit, že lidé dostávají chutě na 

čokoládu často právě večer a večer také rádi mlsají. Skloubila jsem proto tyto dva poznatky a 

navrhuji tak firmě ORION zaměřit se na čokoládové fondue. Jedná se o rozpuštěnou teplou 

čokoládu, převážně mléčnou, podávanou v keramické nebo nerezové nádobě. Tuto horkou 

čokoládu pak lidé konzumují s nakrájeným ovocem napíchnutým na plastová párátka či 

kovové dlouhé vidličky. Tato forma konzumace čokolády je určitá forma zážitku z takovéhoto 

výrobku a je ideální právě při večerních sezeních u televize, když si celá rodina chce dopřát 

něco sladkého nebo zamilovaní lidé při romantickém večeru nebo také když bychom chtěli 

něčím ohromit pozvané hosty.   

 

Obr. 6. 1 Čokoládové fondue 

 

Mnozí lidé tento způsob konzumace čokolády nemusí znát, proto bych se právě 

snažila tuto fondue nádobu propagovat právě již zmíněnými ochutnávkami. Pokud by se tento 

výrobek na trhu ujal a měl by vysokou poptávku, mohla by firma ORION zavést na trh nový 

druh čokolády a to čokoládu speciálně určenou na fondue. Doporučila bych pak firmě ORION 

spolupráci s výrobcem nádob na fondue, ke vzájemné podpoře a propagaci. Tím by se 

samozřejmě zvýšil prodej u obou zmíněných stran. Tato forma propagace by byla vhodná 

zejména do televizních reklam, dále pak na plakáty či stojany v obchodech nebo na místech, 
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kde je vysoká koncentrace lidí, jako například zastávky. Dalším způsobem propagace by pak 

mohly být billboardy.  

Dalším způsobem zvýšením prodeje čokolády je jistě soutěž. Lidé jsou odjakživa hraví 

a každá soutěž o nějaké ceny je jistě potěší. Soutěž by spočívala ve sbírání obalů čokolád 

ORION. Vzhledem k velké oblíbenosti této značky, jak vyplynulo z mého výzkumu, si 

myslím, že by se do soutěže zapojilo určitě mnoho zákazníků. Zvolila bych systém, „čím 

zákazník pošle více obalů, tím získá lepší, hodnotnější a praktičtější cenu“. Domnívám se, že 

tato forma soutěže je lepší, než například systém, kdy se zákazník dostane do slosování a buď 

něco vyhraje nebo ne. Cenu za nejvyšší počet zaslaných obalů bych zvolila například, již 

zmíněnou nádobu na fondue a k tomu několik čokolád zdarma, další cenou by mohla být 

osuška s logem ORION, dále pak deštník s logem a mnoho dalších cen. Dárkem za nejméně 

zaslaných obalů, by pak mohl být plyšový polštářek ve tvaru ORION hvězdy.  Tím, že 

zákazník už dopředu bude znát dárek, který získá, bude ho to i více motivovat ke koupi 

čokolád a následnému sbírání obalů.  

 

6.2 Doporučení týkající se produktů 

Značka ORION nabízí široký sortiment čokolád nejrůznějších příchutí. Je tak velmi 

pravděpodobné, že mnoho lidí všechny příchutě vůbec nezkusili. Navrhovala bych proto 

vytvořit balení „miničokolád ORION“. Takovýto balíček by obsah tři druhy čokolád ORION 

(například mléčná, s jahodami, nugátová) v mini podobě. Z analýzy sesbíraných dat jsem 

zjistila, že příchutě čokolád jsou mezi respondenty v oblibě (viz Příloha číslo 4), tudíž si i 

myslím, že by tuto formu a způsob balení čokolád uvítali. Zákazníci by tak měli možnost 

vyzkoušet i jiné příchutě a také je mohli častěji střídat.  

Mé další doporučení jsou zaměřena na zvýšení typů čokolád určených dětem. Značku 

ORION dle výzkumu preferuje převážná část respondentů různých věkových kategorií. Která 

část respondentů však nejvíce vyzdvihovala značku ORION, co se týče četnosti nákupu, byli 

lidé ve věku od 46 let a pak lidé kolem 30 let. Lidé tohoto věku již mají děti, ti starší už i 

vnoučata a právě těmto svým ratolestem čokoládu kupují. Hodnoty a důvody koupě čokolády 

jsou uvedeny v analytické části na straně 35, obr. 5.12. Děti si rády hrají a potěší je i malá 

hračka, navrhla bych proto, vyrábět čokoládky ve tvaru například nějaké pyramidy, kde uvnitř 

této čokolády by se nacházela hračka. Příchuť čokolády bych nechala čistou mléčnou. 

Vzhledem k tomu, že čokoláda ORION má ve znaku hvězdu, byly by tyto hračky ve tvaru 



 44 

hvězdiček, které by představovaly nějakou činnost nebo by projevovaly určitý výraz, 

například by se smály, byly zamyšlené, styděly by se. Tyto figurky by byly vyrobené tak, aby 

si je děti mohly někam postavit. Těmito výrobky by rodiče či prarodiče své děti nebo vnoučky 

zajisté potěšili více, než jen samotnou čokoládou.  

 

6.3 Místa nákupu čokolády 

Z výsledků výzkumu mně vyšlo, že lidé nakupují čokolády nejčastěji 

v supermarketech a hypermarketech. Tento výsledek je dán jednoznačně trendem současné 

doby, kdy lidé jezdí nejčastěji nakupovat potraviny právě do těchto typů obchodů a při té 

příležitosti si koupí samozřejmě i čokoládu.  Je proto zřejmé, že právě do těchto míst je 

směřováno velké množství čokolády ORION. Tato skutečnost by tak neměla nechat firmu 

ORION chladnou a měla by tak tyto prodejní místa kontrolovat, zda je vše v pořádku, co se 

týče svých produktů. Vzhledem k nejčastějšímu místu nákupu jejich čokolády, by tak měli 

především kontrolovat dostatek zboží v regálech a jejich úhledné upořádání. Tato činnost by 

mohla být například prováděna vyslaným zaměstnancem firmy ORION nebo nově přijatým 

pracovníkem, jenž by tyto kontroly prováděl. V případě nepříjemných zjištění by pak tento 

pracovník sjednat nápravu. Při zjištění neupraveného zboží v regálech by se sám snažil tyto 

výrobky urovnat do přehledné podoby. Kontrola by měla být kladena také na datum spotřeby 

čokolády, aby se v prodejnách nenacházely výrobky s již propadlou záruční lhůtou. 

Z výzkumu také vyplynulo, že téměř všichni dotazovaní lidé se při výběru čokolády 

zaměří na osvědčené značky. Na základě tohoto výsledku, bych tak navrhla značce ORION co 

nejlépe zviditelnit své výrobky v supermarketech a hypermarketech, aby lidé, kteří právě tuto 

značku čokolády kupují, viděli na první pohled, kde se jejich osvědčená značka čokolády 

nachází. Tuto funkci by jistě dobře zajistili „stopery“ připevněné na regálech, vyčnívající do 

prostoru. Dále pak umístění větších tabulí či stojanů s plakáty, upozorňující na značku 

ORION a to především na její novinky.  

 

6.4 Kvalita čokolády 

Zákazníky ovlivňuje při výběru čokolády mnoho faktorů. Několik vybraných faktorů 

jsem analyzovala a výsledkem bylo zjištění, že nejvíce ovlivňuje respondenty předchozí 

zkušenost a kvalita. Tyto dva faktory spolu určitě úzce souvisí, jelikož zákazník si vždy žádá 
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kvalitní výrobek. Když takovýto produkt objeví, zajisté si ho opět koupí a to jistě i několikrát 

a tak vlastně dá na svou předchozí zkušenost. Pokud je člověk s výrobkem spokojený, tuto 

značku pak doporučí i svým známým a přátelům. Spokojený zákazník je pro firmu tou 

nejlepší reklamou.  Proto by čokoládovna ORION měla na kvalitu rozhodně dbát. 

 

6.5 Obal čokolády ORION 

Čokoládou si lidé zlepšují náladu, konzumují ji při chuti na něco sladkého a podobně. 

Standardní velikost tabulkové čokolády je však poměrně velká a většina lidí ji nezkonzumuje 

najedou a jí ji tak i dva, tři dny. Výsledky výzkumu tento fakt potvrzují. Většina respondentů 

uvedla, že čokoládu konzumuje nejčastěji týdně a takovíto lidé převážně nezkonzumují celou 

čokoládu na posezení. Doporučila bych proto vyrábět čokolády se „znovuuzavíracím“ 

obalem. Tento obal by tak umožňoval po otevření čokolády její opětovné uzavření. 

V dotaznících mně respondenti také uváděli, že si čokoládu kupují ke svačině do práce. 

V případě nedojedení čokolády v práci, by pak dotyčná osoba mohla čokoládu opět zavřít a 

bez obav z nepořádku v kabelce, zbytek čokolády donést domů.  

 

6.6 Reklama 

Z výsledku výzkumu mně vyplynulo, že ženy sledují více novinky na trhu čokolád než 

muži. Tuto skutečnost bych tak chtěla zohlednit. Navrhovala bych proto zařadit co nejvíce 

televizní reklamy na čokoládu ORION právě především do doby, kdy se ženy dívají na 

televizi nejvíce. Příkladem může být doba v době přípravy oběda. V současnosti je televize 

v kuchyni v mnoha domácnostech již běžnou záležitostí a ženy si ji tak zapínají i při vaření. 

Dále bych se také zaměřila na pořady o vaření a také telenovely či romantické seriály.  
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzování nákupního chování zákazníků na trhu 

čokolád. Poznání světa zákazníků je určitě zajímavé, jelikož každý člověk je originál a má své 

určité, někdy až specifické, přání, tužby či požadavky. Při vyhodnocování a zpracovávání 

dotazníků jsem se přesvědčila o tom, že zde platí pravidlo: „ Sto lidí, sto chutí“.  

Ze sesbíraných a vyhodnocených dat z dotazníků jsem zjistila různé, mnohdy i 

zajímavé, výsledky, které mně inspirovaly k návrhům a doporučením pro značku čokolády 

ORION.  Čokoláda ORION patří mezi respondenty k nejznámější a nejčastěji kupované 

značce čokolád. Za nejoblíbenější příchuť pak dotazovaní jednoznačně určili mléčnou.  

 Dalšími výsledky, jenž mně v analýze vyšly, bylo zjištění, že zákazníky nejvíce 

ovlivňuje při nákupu čokolády jejich předchozí zkušenost a kvalita. Co se týče míst nákupu 

čokolád, tak u dotázaných jednoznačně zvítězily supermarkety a hypermarkety. Frekvence 

nákupu této sladké pochoutky pak byla alespoň 1x týdně. Nejčastěji respondenti uváděli, že 

čokoládu konzumují týdně a to většinou, když mají chuť na sladké. Při výběru čokolád se také 

nejvíce zaměřují na osvědčené značky.  

 

V dnešní době je trh velmi silně konkurenční a každý výrobce se snaží přilákat a získat 

si co největší množství zákazníků a tím i přední místo na trhu. Značka ORION toto přední 

místo zaujímá, ale i takové prvenství na trhu vyžaduje určité úsilí o jeho udržení. Je proto 

třeba neustálé sledování přání a potřeb zákazníků, kteří se stávají i více náročnější a jejich 

názory a chutě se neustále mění. Totéž platí i pro konkurenci, kterou je třeba také průběžně 

sledovat.  

Firmě ORION bych proto podobné výzkumy určitě doporučila. 
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