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1 Úvod 

Na spotřebitelském trhu se setkávají všichni jednotlivci, kteří poţadují a nakupují zboţí 

pro svou osobní spotřebu. Navzájem se liší věkem, příjmem, úrovní vzdělání, výskytem  

a vkusem. Je důleţité, aby společnost rozlišovala spotřebitelské skupiny a sluţby jim 

přizpůsobovala.   

Dobře prosperující podnik si musí odpovědět na otázky typu: Jací jsou vlastně 

spotřebitelé našich produktů? Jaké jsou jejich představy, poţadavky, proč produkty uţívají,  

s jakými okolnostmi je to spojeno? Do jaké míry je jejich rozhodování tváří v tvář trţní 

nabídce podmíněno kulturním prostředím, jejich psychikou? Jak vůbec toto rozhodování 

probíhá? 

Znalost potřeb a chování zákazníků je základem pro budování loajality vůči značce  

či výrobku. Pro kaţdou společnost je loajalita zákazníků důleţitým marketingovým cílem, 

protoţe zákazníci, kteří se vracejí, vytváří podstatnou část prodejů. Loajalita zákazníků  

se utváří napříč segmenty, a proto není snadné rozlišit potřeby a očekávání různých skupin 

zákazníků. Zákaznické výzkumy proto sehrávají důleţitou roli při hledání optimálních 

motivačních prvků, které zajistí atraktivitu značky a nabídky. 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila na základě vztahu ke společnosti, ve které pracuji. 

Společnost se zabývá výrobou alkoholických a nealkoholických nápojů. V poslední době  

se však zaměřila na výrobu nealkoholického sektu značky Karneval Sky – Rocket. Název 

mého tématu zní analýza spotřebitelského chování na trhu nealkoholického sektu.  

Mým hlavním cílem bakalářské práce bude analyzovat spotřebitelské chování na daném 

trhu. Vzhledem k tomu, ţe na trhu nealkoholického sektu existuje jen jeden velký  

konkurent - Soare sekt a.s., bude mým dalším cílem zjistit, jak dětský sekt značky Karneval 

Sky – Rocket obstojí ve srovnání s konkurenčními výrobky. V přípravné fázi marketingového 

výzkumu si stanovím dílčí problémové cíle, které se budu snaţit zjistit pomocí mnou 

vytvořeného dotazníku. 

Konečné výsledky, které mi z marketingového výzkumu vyplynou, budu dále analyzovat 

a nakonec z nich vyvodím patřičné návrhy a doporučení pro společnost Sandra.  
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2 Charakteristika trhu a společnosti 

2.1 Společnost SANDRA 

2.1.1 Vznik a vývoj společnosti 

 Společnost byla zaloţena v roce 1994 v obci Újezdec na Přerovsku. Jedná se o malou 

rodinnou firmu, kterou zaloţila fyzická osoba – Miroslav Skácel, pod názvem Miroslav  

Skácel – SANDRA. Prvotní předmět podnikání se týkal výroby nealkoholických nápojů  

a jejich prodej. Za necelý rok po vzniku se firma začala orientovat i na výrobní činnost 

v oblasti lihovin. S rozšiřující výrobou musela rozšířit také své výrobní prostory, a proto došlo 

k jejímu přestěhování do Ţelátovic u Přerova, kde sídlí dodnes. 

 V roce 1997 se firma rozšířila o výrobní závod v obci Dobrčice na Přerovsku. Zde  

se provádí výroba veškerých nealkoholických nápojů.  

 K dalšímu rozšíření činnosti došlo v roce 1997 a to o činnosti spojené s nákupem 

zboţí za účelem dalšího prodeje. Registrace byla provedena u Obecního ţivnostenského úřadu 

v Přerově pod evidenčním číslem 380802-11633-01. 

  K poslednímu rozšíření společnosti došlo v roce 2000 a to provozováním pěstitelské 

pálenice. Registrace byla provedena u Obecního ţivnostenského úřadu v Přerově pod 

evidenčním číslem 380802-13927-00. Pěstitelské pálení a výroba alkoholických nápojů  

se provádí ve výrobním závodě v obci Ţelátovice u Přerova.  

 Firma Sandra je výrobcem alkoholických a nealkoholických nápojů působící převáţně 

v Olomouckém kraji.  Od konce roku 2004 začala firma exportovat nealkoholické a posléze  

i alkoholické nápoje do sousedního Slovenska.  

 S výrobky Karneval Sky - Rocket se firmě podařilo proniknout také do některých 

obchodních řetězců, z nichţ největším je Penny Market či velkoobchod Makro.  

2.1.2 Filosofie společnosti 

 Zájmem společnosti je poskytovat zákazníkům takové výrobky, které jsou pro  

ně cenově dostupné a zároveň natolik kvalitní, ţe se k nim budou s oblibou vracet. Proto 

firma hledá nejekonomičtější způsob výroby, aby dosáhla optimálního poměru mezi cenou  
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a kvalitou. Podnik se snaţí být konkurenceschopnou trţní firmou, který prosadí své zájmy  

i v tak velkém konkurenčním boji, který panuje na českém trhu. Mezi její hlavní záměry patří 

spolupracovat s kvalitními dodavateli, rozšiřovat a zkvalitňovat sluţby a výrobky, které pak 

dále nabízí svým zákazníkům.  

 Co je také důleţité a na co by společnost neměla zapomenout, je předvídat poţadavky 

a očekávání zákazníků. To zabezpečí neustálým sledováním jednání spotřebitelů  

a předpokládanému vývoji trendů.  

 Firma si je také vědoma důleţitosti ochrany ţivotního prostředí, proto uzavřela 

smlouvu o sdruţeném plnění, ve kterém se zavazuje k plnění své povinnosti zajistit zpětný 

odběr a vyuţití odpadů z obalů dle zákona. Jako doklad potvrzující uzavření této smlouvy 

vlastní majitel společnosti osvědčení.  

2.1.3 Předmět a cíle společnosti 

Jak jiţ bylo zmíněno, předmětem podnikání firmy Sandra, je výroba alkoholických  

a nealkoholických nápojů. 

 Výroba nealkoholických nápojů se nejprve soustředila na základní druhy limonád, 

které jsou jedinečné svojí recepturou. Se vznikem nové provozovny v Dobrčicích došlo  

k rozšíření produkce o další druhy nealkoholických nápojů.  

 Alkoholické nápoje, které vyrábí, se snaţí zaujmout konzumenty svou nezaměnitelnou 

chutí, kterou jim dodávají originální receptury. 

 Firma se od roku 2000 zaměřila i na pěstitelské pálení. Tuto činnost provádí  

v maximální moţné kvalitě dané nejmodernější technologií, coţ jí zajišťuje velké úspěchy. 

      Mimo tyto hlavní činnosti, které jsou základem prosperující firmy, provádí i jiné 

doprovodné činnosti. Zásobuje jednotlivé prodejny do 24 – 48 hodin od objednání zboţí dle 

daného regionu. Nabízí své skladové prostory k pronájmu jiným subjektům. A v poslední řadě 

si společnost roku 2001 zřídila kamenný obchod, kde se prodávají výhradně její výrobky. 

Prodej je doplněn také o cukrovinky, tabák, atd.  
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 Hlavním a nejdůleţitějším cílem pro společnost je maximální spokojenost zákazníka 

nejen s cenami za zboţí, ale i s jeho kvalitou a poskytovanými sluţbami v rámci objednávek  

a závozu zboţí na prodejnu zákazníka. 

2.1.4 Produktové portfolio společnosti 

 Produktové portfolio společnosti je velmi bohaté. Výrobky, které společnost vyrábí, 

rozdělím na nealkoholické a alkoholické nápoje.  

Nealkoholické nápoje 

Nealkoholické nápoje se vyrábí ve výrobním závodě Dobrčice. Všechny produkty  

zde vyrobené, jsou v PET láhvích o objemu 2 l.  

Velkou a důleţitou skupinou výrobků jsou pro firmu kyselky. Název dostaly podle 

místa, kde se vyrábí, tedy Dobrčická kyselka. Tyto kyselky se vyrábí s příchutěmi  

pomeranč, citron, grep, jablko. Do této kategorie můţeme zařadit i neochucenou perlivou 

vodu – Dobrčická voda. (viz příloha 2 obr. 1) 

Další skupinu tvoří nápoje zvané „limošky“. Tyto nápoje jsou klasickými limonádami 

s tím rozdílem, ţe do nich není přidán cukr, ale náhradní sladidla. Nápoje jsou vyráběny 

s příchutí malina, cola, citron, pomeranč, grep. (viz příloha 2 obr. 2) 

Všechny zmíněné nápoje jsou vyráběny v objemu 2 l. Výjimku tvoří Tropic 

Multivitamin, coţ je multivitamin s příchutí tropického ovoce. Tyto nápoje lze koupit 

v objemech 1,5 l nebo 0,5 l. (viz příloha 2 obr. 3) 

Poslední a nejdůleţitější skupinu tvoří nealkoholické sekty, které firma začala vyrábět 

před čtyřmi roky. Blíţe v podkapitole 2. 2. 

 Alkoholické nápoje 

Tyto nápoje můţeme rozdělit na značkový alkohol a konzumní alkohol.  

Do značkového alkoholu patří 3S Vodka 40% jemný alkoholický nápoj určený k přímé 

konzumaci nebo k přípravě míchaných nápojů a Josef Rechmann 30% bylinný likér, který je 

vyroben podle jedinečné receptury ze směsi bylin a koření.  
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Konzumní alkohol – Gold TRUMF original 38%, Silver VODKA original 38%, 

Moravská MERUŇKA original 35%, Moravská BOROVIČKA 38%, Ţitná REŢNÁ original 

35%. (viz příloha 2 obr. 4) 

Firma vyrábí i doplňkové produkty, kterými se odlišuje od konkurence. Díky těmto 

specifickým výrobkům dokáţe zákazníka zaujmout. Mezi nejúspěšnější výrobky patří  

„Veselá spermie“, coţ je vanilkokaramelový likér s obsahem alkoholu 18%. Tento výrobek  

se vyrábí v malém i velkém provedení. Dále vyrábí „miniatury“, pod nimiţ si můţeme 

představit placatku, atypické láhve nejrůznějších druhů či malé kalíšky naplněné alkoholem. 

Tyto specifické výrobky mohou lidé někomu darovat k narozeninám, svátku, či koupit jen tak 

pro potěšení. (viz příloha 2 obr. 5) 

2.2 Charakteristika nealkoholického sektu Karneval Sky - Rocket 

Firma SANDRA začala před 4 lety vyrábět zcela nový výrobek – dětský nealkoholický 

šumivý nápoj pod názvem Karneval Sky - Rocket. Dětský sekt můţeme charakterizovat jako 

ovocný šumivý nápoj plněný do skleněných láhví o objemu 0,7 l. Vyrábí se s různými 

příchutěmi – borůvka, pomeranč, broskev, jahoda. (viz příloha 2 obr. 6). Nápoj splňuje 

nejnáročnější poţadavky západoevropského trhu. Tento typ nápoje je určen převáţně dětem 

ke slavnostním příleţitostem. S oblibou ho lidé kupují také na narozeniny, Vánoce či jako 

přípitek na Silvestra. 

Dětský sekt se začal vyrábět v roce 2005 a postupně se zvyšoval objem prodeje 

výrobku. Kdy dosáhne objem prodeje svého maxima, s určitostí nemůţu říct, neboť výrobek 

se nachází pořád ve fázi růstu.  

Nápoj prošel od počátku svého uvedení na trh aţ dodnes několika změnami, rozšířily  

se příchutě, změnila se etiketa nápoje, coţ napomohlo k jeho lepšímu rozšíření na trhu.  

Největšími konkurenty pro nealkoholický sekt Karneval Sky - Rocket, jsou dětské sekty 

značek Robby Bubble, Rychlé špunty či Bubblies. Všechny tyto značky dětského sektu vyrábí 

jediná firma Soare Sekt, a.s., která na trhu působí jiţ od roku 1991. Firma Sandra je pod 

velkým nátlakem, neboť konkurence podniká vše pro to, aby to nově nastupujícímu výrobku 

znepříjemnila. Společnost Sandra o konkurenčním boji ví, přesto má vůči svému největšímu 

konkurentovi výhodu, a tou je cena. Výrobek Karneval Sky - Rocket můţete koupit jiţ od  
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25,- Kč, zatímco konkurenční výrobky se v obchodech prodávají od 45,- Kč. Zde musím  

ale upozornit, ţe nízká cena u výrobku Karneval Sky - Rocket není na úkor kvality.  

Způsob distribuce tohoto výrobku je většinou prováděn dvouúrovňovou distribuční 

cestou, kterou jsem znázornila na obrázku 2. 1. 

 

  

 

 

Výrobek je k dostání, jak jiţ bylo zmíněno, v obchodním řetězci Penny Market,  

ve velkoobchodě Makro a v obchodech s nápoji či potravinami. Dětský sekt je vystaven 

v regálech vedle alkoholických sektů.  

2.3 Charakteristika mikroprostředí společnosti 

Mikroprostředí zahrnuje faktory, které můţe podnik do jisté míry vyuţít, a které 

ovlivňují moţnost podniku dosáhnout své hlavní funkce – uspokojovat potřeby svých 

zákazníků. Faktory mikroprostředí tvoří: daný subjekt – podnik, zákazníci, dodavatelé, 

distribuční články a prostředníci, konkurence a veřejnost.  

2.3.1 Podnik 

Má analyzovaná firma má 10 zaměstnanců. V čele stojí dva vedoucí pracovníci, 

z nichţ kaţdý má na starosti jednu z provozoven. Podnik sám o sobě tvoří interní 

mikroprostředí. Skládá se z různých skupin pracovníků s různými úkoly. Patří sem vrcholové 

vedení. U firmy Sandra vrcholové vedení představuje majitel společnosti Miroslav Skácel. 

Majitel si při zakládání společnosti sám zvolil vizi, politiku a strategické cíle. Dále sem patří 

finanční činitelé. Jedná se o malou firmu, proto si své finance opět hlídá majitel. Výrobu řídí 

vedoucí provozu, který vede své podřízené dělníky.  

Výzkum a vývoj zajišťuje opět majitel ve spolupráci s vedoucím výzkumu. Účetnictví 

zajišťuje účetní, která je zaměstnancem firmy. Vzhledem k velikosti, podnik nemá samostatný 

útvar marketingu. Veškerá rozhodnutí v této oblasti jsou plně v kompetenci majitele, tedy 

vrcholového vedení.   

Obr. 2. 1: Dvouúrovňová distribuční cesta 

Zdroj: SVOBODOVÁ, Hana. Základy marketingu. 2. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003. 81s. ISBN 80-248-0445-X. Str. 35. 
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2.3.2 Zákazníci 

 Zákazníky představují lidé, či skupiny lidí, kteří kupují nebo mohou kupovat od firmy 

výrobky či sluţby. Tato sloţka je jednou z nejdůleţitějších částí mikroprostředí. Zákazník  

je ten, na koho se podnik obrací se svým produktem, je tedy příjemcem výsledku hlavní 

činnosti podniku. Záleţí především na předmětu činnosti daného podniku, na kterého 

zákazníka se zaměří. Zda se bude jednat o koncové spotřebitele, zahraničního zákazníka,  

či zákazníky na trhu průmyslového zboţí nebo nákupčího pro výrobní podnik. V našem 

případě se firma orientuje hlavně na konečného spotřebitele. Firma si na začátku svého vzniku 

provedla analýzu cílového trhu, aby se dozvěděla maximum informací, které potřebovala  

ke zvolení vhodného přístupu k zákazníkům. Podle toho se pak rozhodla o vhodném způsobu 

nabízení svého produktu a také si zvolila odpovídající způsob podpory prodeje.  

 Pro firmu jsou nejdůleţitější koneční spotřebitelé, na které se zaměřuje celá výroba. 

Nové zákazníky získala v roce 2005 díky svému vývozu do zahraničí, konkrétně  

na Slovensko. Společnost také přispívá sponzorským darem fotbalovým klubům v okolních 

obcích. Ti pro ni představují zákazníky v podobě nevýdělečné organizace.   

 Pro své zákazníky má společnost vytvořené domovské webové stánky. Zákazník si zde 

můţe najít celou řadu důleţitých informací.  

2.3.3 Dodavatelé 

 Pro firmu Sandra jsou dodavateli veškeré firmy a jednotlivci zabezpečující materiál  

a suroviny potřebné pro výrobu. Mezi hlavní suroviny potřebné k výrobě nealkoholických 

nápojů patří voda, cukr, oxid uhličitý, přírodní barviva, kyselina fosforečná, askorbová  

a citronová, stabilizátory, náhradní sladidla, konzervační látky, přírodní aroma, ovocné dřeně, 

šťávy, atd. K výrobě alkoholických nápojů je potřebný samozřejmě líh, voda, cukr, rumová 

trest, barviva, atd. Mezi konkrétní dodavatele patří cukrovar Prosenice, tiskárna Euro-Print, 

s.r.o., společnost Linde Gas, a.s. zajišťující CO2, Dounauchen – Urseta, s.r.o. dodávající 

potravinářská aditiva.  

 Moţné nebezpečí pro firmu ve vztahu k dodavatelům můţe představovat 

nekompletnost dodávek či zpoţďování a nepravidelnost dodávek. Vzhledem k tomu,  

ţe suroviny, které potřebuje k výrobě svých produktů, nepatří do skupiny těţko dostupných, 

neměla by proto mít ţádné větší problémy s flexibilitou v oblasti dodávek.  
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Firma si však pro případ zpoţdění, nekompletnost nebo nepravidelnost dodávky nechává 

pojistnou zásobu, tedy mnoţství zásoby na skladě navíc nad běţnou zásobou. 

 Co však pro ni představuje velkou hrozbu, je zvyšování cen ze strany dodavatelů. 

Všechny teď trápí ekonomická krize, a nikdo vlastně neví, co to s naší ekonomikou udělá. 

Domnívám se však, ţe v případě společnosti Sandra se nebude jednat o tak velké ztráty ve 

výrobě, jak je tomu v jiných odvětvích (např. automobilový průmysl, textilní průmysl, atd.). 

2.3.4 Prostřednící 

Prostředníkem je kaţdý, kdo pomáhá firmě Sandra v různých oblastech její činnosti.  

Firma si zajišťuje přepravu veškerého materiálu na své provozovny sama. Coţ je pro 

ni výhodou a nepotřebuje tedy vyuţívat sluţby specializovaných firem v oblasti přepravy. 

Společnost dále prodává své zboţí dalším prodejcům, ti si přepravu zboţí zajišťují obvykle 

sami.  

V roce 2005 získala důleţitého zprostředkovatele. Stala se jim společnost  

PeMaP s.r.o., která ji napomohla proniknout se svými výrobky do obchodních řetězců 

PENNY Market či do velkoobchodu Makro. 

Za prostředníka bychom mohli povaţovat také kamenný obchod ve městě Přerov, 

který firma zřídila za účelem prodeje výhradně svých výrobků.  

2.3.5 Konkurence 

Největší konkurent pro firmu Sandra je společnost Soare sekt a. s. Tato společnost  

je druhý největší vinařský podnik v České republice, který vlastní kompletní vinařský 

sortiment sektů, tichých vín, vinných nápojů, vermutů a i nealkoholických šumivých nápojů 

pro děti. Společnost Soare sekt a. s. vyrábí dětské sekty značek Robby Bubble, Rychlé špunty 

a Bubblies. Všechny tyto výrobky jsou na českém trhu velmi rozšířené.  

Třetí společnost vyrábějící dětský sekt v České republice je Palírna U Zeleného 

Stromu – Staroreţná Prostějov, a.s. Společnost vyrábí nealkoholický sekt značky Tomi Buble.  

2.3.6 Veřejnost 

 Veřejností se rozumí všichni lidé a skupiny osob, které se nachází v okolí firmy. [2] 
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Důleţitou skupinou, která ovlivňuje marketingové mikroprostředí analyzované 

společnosti, jsou samozřejmě její zaměstnanci, tedy veřejnost vnitřní. Zaměstnanci svým 

vystupováním vůči třetím osobám mohou velmi ovlivnit vnímání celé společnosti.  

Dále vědomě či nevědomě poskytují reference o společnosti, která je zaměstnává.  

 Další skupina, která je pro firmu důleţitá, představují občané. Ti obvykle vnímají  

a podvědomě posuzují celkovou image firmy, či chování jednotlivých zaměstnanců. Firma 

Sandra si je vědoma, ţe všichni občané představují potenciální zákazníky a tak k nim také 

přistupuje.   

 Finanční veřejnost pro ni představuje banka, konkrétně Česká spořitelna. U této banky 

má společnost účet, kde ukládá trţby z prodeje  

 Další a neméně důleţitou skupinou jsou státní instituce – úřady. Spolupráce probíhá 

s Celním úřadem, Ţivnostenským úřadem, Finančním úřadem, Českou správou sociálního 

zabezpečení, apod. Povinnosti vůči těmto institucím vyplývají z české legislativy. Společnost 

je v plném rozsahu dodrţuje a v případě jiţ uskutečněných kontrol nebyly těmito institucemi 

zjištěny ţádné nedostatky. 
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3 Teoretická východiska spotřebitelského chování  

„Spotřebitelské chování můţeme chápat jako chování, které člověk projevuje při hledání, 

nákupu, pouţívání, hodnocení, disponování s výrobky a sluţbami, od kterých očekává,  

ţe uspokojí jeho potřeby.“
1
  

3.1 Osobnost člověka jako spotřebitele 

Kaţdého můţeme chápat jako osobnost. Všichni kolem nás mají svoji jedinečnou  

a neopakovatelnou osobnost, kterou tvoří jeho jednotlivé rysy, vlastnosti, individualismus, 

potřeby, zvláštnosti, zájmy, schopnosti, temperament i charakter. Definici, která je dodnes 

citovaná, podal jiţ v roce 1924 Watson, který osobnost chápe jako konečný produkt našeho 

systému zvyků. [7] 

Pojem osobnost můţeme chápat jako individuální spojení biologických, 

psychologických a sociálních aspektů kaţdého jednotlivce. Je utvářena ve vztazích mezi 

lidmi, prostředím a společností. Osobnost se navenek projevuje jako celek.   

Chování spotřebitele na trhu je sloţitým procesem. Spotřebitel chce koupí získat určitý 

výrobek nebo sluţbu, která uspokojí jeho potřeby a přání. Potřeby se mohou měnit v čase. 

Kaţdý jedinec má svoji minimální hranici, kterou potřebuje nutně uspokojit. Motivy  

a chování lidí při procesu nákupu jsou ale často komplikované, nepředvídatelné a iracionální. 

Při nákupu je rozhodování spotřebitele obvykle ovlivňováno zásadními hodnotami, 

které se ukrývají pod jeho chováním a názory. Vytvořené hodnoty jsou důleţité  

pro dlouhodobé volby a touhy jedince.  

Základem k pochopení spotřebitelského chování je model stimul – reakce. Reakce 

spotřebitele na různé stimuly podstatně ovlivňují jeho klíčové psychologické procesy. 

K tomu, abychom dobře pochopili nákupní chování jedince, je nutné analyzovat tyto  

procesy - motivace, vnímání, učení a paměť.  

 

                                                 

1
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2004. 283 s. ISBN 80-247-0393-9. Str. 181. 
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3.1.1 Motivace 

Motivační struktura kaţdého z nás představuje relativně stálé dispozice člověka jednat 

v určitých ţivotních situacích svým jedinečným způsobem. Motivace se utváří a vyvíjí celý 

ţivot, tak jak se utváří a vyvíjí osobnost člověka. Nákup zboţí ovlivňují všechny osobnostní 

charakteristiky člověka, zejména to, jaká je jeho motivační struktura. [7]   

Motiv můţeme chápat jako potřebu, která je natolik naléhavá, aby přinutila osobu 

k určitému jednání. Potřeby můţeme dělit na biogenické a psychogenické. [7] 

Biogenické potřeby vznikají z fyziologických stavů napětí, jako je například hlad, 

ţízeň, nepohodlí apod. Psychogenické potřeby vznikají naopak z psychologických stavů 

napětí – potřeba uznání, váţenosti nebo sounáleţitosti.  

Lidská motivace se skládá z jednotlivých dílčích motivů. Kaţdý jednotlivý motiv  

je charakterizován intenzitou, jakou působí, směrem, ke kterému se vztahuje, a trváním,  

po kterou ovlivňuje chování. Výsledná motivace je součtem všech dílčích motivů, které jsou 

v dané chvíli aktuální.  

Vedle potřeb jsou pro motivaci důleţité i emoce. Uspokojení, případně neuspokojení 

potřeby je provázeno emocemi příjemnými popř. nepříjemnými. Dalším důleţitým prvkem, 

který je třeba poznat na cestě za porozuměním motivace člověka, jsou návyky. Návyky jsou 

hybnou silou motivace. Jsou to svým způsobem mechanismy, které spoří energii potřebnou  

na myšlení a rozhodování.  

Neméně důleţité zdroje pro motivaci jsou hodnoty, ideály a zájmové orientace 

člověka. Hodnotový systém člověka se utváří jiţ v procesu socializace, jeho výchovy, 

vzdělání, získávání zkušeností a kultivace jeho osobnosti. Vytvořený systém hodnot ovlivňuje 

člověka všeobecně, včetně jeho spotřebního chování.   

Abraham Maslow, tak jako spousta jiných psychologů, se zabýval zkoumáním lidské 

motivace. Vymyslel teorii, která patří v dnešní moderní době k nejznámější – teorie hierarchie 

potřeb. Pomocí této teorie se pokoušel vysvětlit, proč jsou lidé motivováni určitými potřebami 

v určitý čas. Odpověď zní, ţe lidské potřeby jsou uspořádány hierarchicky, od těch 

nejnaléhavějších aţ k těm méně naléhavým. Pokud je uspokojena potřeba niţší úrovně, 

objevuje se nová potřeba vyšší úrovně. Po uspokojení této potřeby vzniká zase nová vyšší 
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potřeba. Základ této teorie spočívá v tom, ţe při přechodu z jedné motivační úrovně na úroveň 

vyšší, je nezbytné dostatečně uspokojit potřeby niţší úrovně. 

Potřeby obsaţené v Maslowově pyramidě potřeb [4]: 

 

1. úroveň – základní fyziologické potřeby – v hierarchii potřeb jsou tyto potřeby  

na prvním místě, jsou to nejdůleţitější základní potřeby lidského organizmu a mají 

nejvyšší prioritu. Skládají se převáţně z těchto potřeb – potřeba jíst, pít, spát, 

dýchat, apod., 

2. úroveň – potřeba jistoty a bezpečí - jakmile jsou naplněny fyziologické potřeby, 

začnou narůstat potřeby jistoty. Sem řadíme jistotu zaměstnání, rodiny, zdraví, 

fyzická bezpečnost, apod., 

3. úroveň – společenské potřeby – tyto potřeby se skládají z citových vztahů.  

Pro člověka je důleţité přátelství, partnerský vztah, potřeba mít rodinu,  

4. úroveň – potřeba uznání – pro člověka je důleţité vlídné přijetí, sebeúcta, 

úspěch, nezávislost a osobní spokojenost po dobře vykonané práci, dobrá pověst 

apod.,  

5. úroveň – seberealizace – sem řadíme potřebu naplnit své schopnosti a snaha být 

nejlepším. Lidé v této úrovni jsou tvořiví, zajímají se o řešení problémů, často  

i o řešení problémů jiných lidí, přijímají okolnosti ţivota (včetně sebe sama) 

namísto toho, aby je odmítali nebo se jim vyhýbali, všeobecně si váţí ţivota.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. 1:Maslowova pyramida potřeb 

Zdroj: ŠVARCOVÁ, Jana. Ekonomie stručný přehled. 1. vyd. Zlín: CEED 2004. 279 s. ISBN 80-902552-

8-06. Str. 83. 

va 
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3.1.2 Vnímání 

Osoba, která je motivována, je připravena jednat. To jak bude jedinec doopravdy 

jednat, záleţí na jeho vnímání celé situace. Vnímání začíná ve chvíli, kdy objekt 

zaregistrujeme.  

„Vnímání představuje proces, kdy si člověk vybírá, organizuje a interpretuje signály, 

aby jim lépe porozuměl.“ 
2
 

Vnímání tedy souhrnně vyjadřuje, jak vidíme svět kolem nás. Tento proces však není 

zcela objektivní, ne vţdy všem stimulům v daném okamţiku věnujeme stejnou pozornost. 

Máme tendenci vnímané jevy zkreslit podle našich hodnot či postojů. Vnímání dvou jedinců 

vystavených stejné realitě se můţe podstatně lišit. V marketingu jsou vjemy důleţitější neţ 

realita, neboť vjemy ovlivňují konečné chování spotřebitele.  

Rozdílné vnímání jedinců stejných podnětů je důsledkem tří procesů vnímání: 

selektivní pozornosti, selektivního zkreslení a selektivního zapamatování. [4] 

1) Selektivní pozornost - Předběţně se odhaduje, ţe během dne na člověka působí  

aţ 1500 reklam a komunikačních sdělení. Protoţe se nikdo nedokáţe věnovat všem, 

bude většina podnětů vytěsněna, tento proces se nazývá selektivní pozornost.  

2) Selektivní zkreslení – Kaţdý jedinec má tendenci přizpůsobit informace svým 

představám. Máme sklon interpretovat vnímané informace tak, aby byly v souladu 

s naším hodnotovým systémem, s našimi postoji.  

3) Selektivní zapamatování – Lidé si mnoho informací, kterým jsou vystaveni,  

do paměti nikdy neuloţí. Zapamatují si však ty informace, které podporují jejich 

postoje a přesvědčení. Zpravidla si lidé obvykle pamatují ty věci, které je nějak 

zaujaly, připadaly jim zajímavé, apod. [4] 

Lidé mohou být ovlivněni k nákupu také signálem, který je pod limitem jejich 

vnímání. Marketéři vkládají do reklam či obalů tyto signály – skrytá, podprahová sdělení. 

Tyto signály lidé zaregistrují, ale v té chvíli si jej neuvědomí, neboť signál přejde přímo 

do podvědomí.  

                                                 

2
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2004. 283 s. ISBN 80-247-0393-9. Str. 211. 
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První zprávy o vyuţívání podprahových signálů se datují z roku 1917, kdy byla americká 

armáda obviňována z toho, ţe do písní a plakátů umisťuje podprahové signály, které měly 

nalákat lidi k odvodu. Toto podezření nebylo potvrzeno ani vyvráceno. [8] 

Dodnes tedy neexistují ţádné důkazy, které by potvrzovaly, ţe jsou spotřebitelé 

systematicky ovlivňování při nákupu. 

3.1.3 Učení 

Kdyţ lidé jednají, tak se učí. Učení vede ke změnám v individuálním chování, které jsou 

důsledkem zkušenosti. Většina lidského chování je naučena. Učením označujeme proces 

získávání zkušeností. [7] 

Formy učení, se kterými se ve spotřebním chování setkáváme, jsou podmiňování, 

kognitivní učení a sociální učení. Základní formou učení je vytváření podmíněných reflexů,  

tj. tzv. klasické podmiňování. Dochází k přenosu reakcí organismu na určité podněty jiné, 

původně neutrální. Kognitivní učení je proces, při kterém řešíme problémy pomocí 

informací. Jde tedy o záměrné získávání informací a jejich uchování za účelem vyřešení 

nějakého problému. Sociální učení je zaloţeno na tom, ţe pozorujeme ostatní, tyto informace 

zpracováváme a ukládáme v paměti pro budoucí pouţití. [7] 

3.1.4 Paměť 

Paměť je schopnost člověka uchovávat a pouţívat informace. Jde o proces vštěpování 

(kódování), uchovávání a vybavování zkušenosti. [7] 

Lidská paměť se skládá z několika částí. První z nich je senzomotorická paměť, jedná 

se o paměť, kde můţeme uloţit velké mnoţství informací na velmi krátkou dobu. Druhou 

částí je krátkodobá paměť s omezenou kapacitou, kde se odehrává většina psychických 

procesů (např. řešení aktuálního problému). Poslední třetí částí je dlouhodobá paměť. 

Veškeré informace a zkušenosti, které člověk během svého ţivota získá, mohou skončit v jeho 

dlouhodobé paměti. Tyto informace se vynoří a ovlivňují naše jednání. [7] 

3.2 Nákupní chování spotřebitele 

Chování, které jedinec vykazuje při nákupu je ovlivňováno třemi důleţitými faktory 

 – kulturními, sociálními a osobními. [1] 
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3.2.1 Kulturní faktory  

 Kulturní vlivy, které ovlivňují spotřební chování, chápeme jako působení kulturního 

prostředí. Tyto vlivy mají nejširší působnost (zasahují nejširší skupiny spotřebitelů). Úkolem 

marketingu je tedy sledovat, jak kultura ovlivňuje kupní rozhodovací proces spotřebitele.  

 Kultura je základním faktorem, která ovlivňuje přání a chování spotřebitele. Kultura 

souhrnně představuje umělé ţivotní prostředí vytvořené člověkem. S působením kultury jsou 

spojeny významné rysy, které ovlivňují přístupy ke spotřebiteli [1]: 

1) kultura je učená, 

2) kultura se přenáší z generace na generaci, 

3) kultura je sdílená, 

4) kultura je diferencovaná, 

5) kultura je adaptivní.  

 Kaţdá kultura se skládá z menších subkultur, které přináší důkladnější identifikaci  

a socializaci členů této subkultury. Subkulturu můţeme chápat jako soubor kulturních 

elementů specifických pro vybranou část uvnitř dané společnosti. Příklady typických rozměrů 

subkultury: národnost, náboţenství, geografická oblast, rasa, věk, pohlaví, povolání. Jestliţe 

jsou kulturní elementy rozdílné z hlediska spotřebního chování, má sledování subkultury pro 

marketing velký význam. Věda zabývající se pozorováním kulturních elementů se nazývá 

kulturní antropologie. Hlavní oblasti, kde se poznatky z této vědy uplatňují, jsou výrobek 

(design, vlastnosti), orientace komunikačních nástrojů, oblast prodejní síly (obchodní 

jednání), volba distribučních cest. K sledování kulturních elementů se vyuţívá technika 

dlouhodobého pobytu v dané společnosti.  

3.2.2 Sociální faktory  

 Osvojení kultury je základní podmínkou pro zařazení se do určité lidské společnosti. 

Kulturu si osvojujeme tzv. socializačním procesem. Socializační proces můţeme chápat jako 

získávání schopnosti ţít v lidské společnosti. Kromě kultury je spotřebitel při nákupu 

ovlivňován také společenskými faktory, jako jsou referenční skupiny, rodina, společenské role 

a postavení. [1] 

 Referenční skupina jsou všichni lidé, kteří mají přímý či nepřímý vliv na názory nebo 

chování spotřebitele. Podle toho, jaký kdo má na spotřebitele vliv, rozdělujeme skupiny  
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na primární a sekundární. Primární skupina je zaloţena na osobním kontaktu svých členů, 

vztahy v této skupině jsou intimní, důvěrné, coţ je základem soudrţnosti skupiny, jedinec  

se v této skupině angaţuje celou svou osobností. Členové této skupiny ovlivňují spotřebitele 

nepřetrţitě a přímo. Můţe to být rodina, sousedé, kamarádi, přátelé atd. Sekundární skupiny 

jsou většinou velké skupiny zaloţené na neosobním styku, mají spíše formálnější charakter, 

spotřebitele ovlivňují nepřímo. Sem patří odborové, náboţenské či profesní skupiny. [1] 

 Spotřebitel je výrazně ovlivňován svými referenčními skupinami, které ho vystavují 

novým způsobům chování a ţivotního stylu, ovlivňují jeho názory a sebepojetí. Vytvářejí také 

nátlak na konformitu, který má vliv na výběr výrobků a značek. Rozeznáváme dva směry dle 

působení referenčních skupin na spotřební chování. První směr chápe referenční skupinu jako 

zdroj informací a pomoc při hodnocení variant. Jedinec se obrací na svoji referenční skupinu, 

aby získal potřebné informace potřebné k rozhodnutí, referenční skupina zde plní funkci 

informační. Druhý směr chápe referenční skupinu jako cíl. Nákup určitého výrobku  

je vyjádřením sociálního přiřazení k určité referenční skupině. Míra vlivu referenčních skupin 

se mění zejména podle druhu produktu. Lze říci, ţe vliv především primárních skupin je tím 

větší, čím „viditelnější“ je daný produkt (zejména automobily, cigarety, oděvy).  

 Rodina je nejvýznamnější primární referenční skupina, která formuje jednání 

kupujících. V ţivotě kupujícího rozlišujeme dva typy rodin. Orientační rodina se skládá 

z rodičů a jejich dětí. To jakou bude člověk zastávat orientaci (názorovou, náboţenskou, 

politickou, ekonomickou, smysl pro ambice, sebeúctu a lásku) získává od rodičů. 

Bezprostřední vliv na kaţdodenní nákupní chování jedince má reprodukční rodina, tedy 

jeho vlastní rodina – partner a děti. Důleţité je však zkoumat individuálně jejich působení. 

Vliv ţeny se projevuje v rozhodování, jedná-li se o jídlo, potřeby pro domácnost atd. Vliv 

muţe se projevuje v rozhodování, jedná-li se o auto, TV, počítač atd. Společně se domlouvají 

na investicích, jako je dům, chata, dovolená atd. V kaţdém případě je nutno zjišťovat, kdo  

má při určitém rozhodování v rodině větší autoritu. Velmi důleţitý je také vliv dětí. Dětem  

se přikládá většinou role ovlivňujících.  
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 „Výzkumy z nedávné doby ukazují, ţe děti mohou být při vytváření hodnotové 

orientace rodiny i značně aktivní. Děti vnášejí do hodnot rodiny hodnoty zdraví, ţivotního 

prostředí, ale i pozornost novým výrobkům.“ 
3
 

 Kaţdý jedinec patří do mnoha skupin (rodina, kluby organizace). Jeho pozice  

ve skupině lze definovat pomocí pojmů společenská role a postavení. Společenskou rolí 

rozumíme činnosti, o nichţ se předpokládá, ţe bude daná osoba vykonávat ve vztahu 

k ostatním. Kaţdá role sebou nese určité postavení. Prezident společnosti má vyšší postavení 

neţ manaţer prodeje. Lidé si na základě svých rolí a postavení vybírají výrobky, které 

odráţejí a sdělují jejich roli a skutečné nebo ţádoucí postavení ve společnosti. [7] 

3.2.3 Osobní faktory  

 Rozhodnutí spotřebitele v rozhodovacím procesu je obvykle ovlivňováno také jeho 

osobními charakteristickými vlastnostmi. Patří k nim věk kupujícího, stadium ţivotního 

cyklu, v němţ se spotřebitel nachází, zaměstnání, osobnost, ţivotní styl a hodnoty.  

 V průběhu ţivota si lidé kupují různé výrobky a sluţby. Trendy ve stravování  

či oblékání jsou často spojovány s věkem. Spotřeba jedince se formuje ţivotním cyklem 

rodiny, který dělí lidský ţivot na několik fází a začíná osamostatněním se jedince z původní 

rodiny. [1]  

 

Podrobně charakterizovaný ţivotní cyklus rodiny jsem znázornila v tabulce 3. 1.  

 

Tab. 3. 1: Ţivotní cyklus rodiny 

Zdroj: BÁRTOVÁ, Hilda; BÁRTA, Vladimír; KOUDELKA, Jan. Chování spotřebitele a výzkum trhu. vyd. 

2. přeprac. Praha: Oeconomica, 2004. 243 s. ISBN 80-245-0778-1. Str. 36 

 

Samostatně ţijící mladý člověk 
Osamělý člověk, který obvykle neţije doma, orientuje se 

na zábavu, sport, atd. 

Mladí bezdětní manţelé 
Preferují zařizování domácnosti. 

                                                 

3
 BÁRTOVÁ, Hilda, BÁRTA, Vladimír, KOUDELKA, Jan. Chování spotřebitele a výzkum trhu. vyd. 2. 

přeprac. Praha: Oeconomica, 2004. 243 s. ISBN 80-245-0778-1. Str. 43. 
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Třígenerační domácnost 
Rodina má dítě do 6. let, orientuje se na doplňování 

vybavení domácnosti a potřeby pro dítě. 

Mladí manţelé s malými dětmi 
Manţelky začínají pracovat, doplňují vybavení rodiny, 

např. kola, TV, atd. 

Manţelé, děti ve školním věku 
Finanční situace se zlepšuje, děti také vydělávají, nákup 

se orientuje na předměty dlouhodobějšího uţití. 

Starší manţelé s ekonomicky 

závislými dětmi 

Děti bývají uţ často z domu, rodina můţe vlastnit hezký 

dům, orientace na sebevzdělávání. 

Starší manţelé 

s osamostatněnými dětmi 

Děti z domu, pokles příjmů, orientace na zajištění 

placené zdravotní péče a léků. 

Starší manţelé v důchodu 
Příjem dostačující, orientace na péči o zdraví. 

Osamělý partner (vdovec/vdova) 
Typické běţné potřeby starých lidí. 

  

Důleţitá jsou i psychologická stádia ţivotního cyklu. Dospělí lidé procházejí 

v průběhu ţivota různými přechody nebo proměnami.  

 Povolání je také jedním z důleţitých faktorů, na kterém závisí spotřeba. Něco jiného 

kupuje dělník, něco jiného manager velké firmy. Kupní orientaci a její odlišnosti podle 

povolání je nutné sledovat při výzkumu kupního rozhodování.  

 Výběr zboţí je nepochybně silně ovlivněné ekonomickými podmínkami. 

Nejdůleţitějšími faktory ekonomických podmínek jsou čisté příjmy, jejich výše, stabilita, 

frekvence, moţnost výpůjčky, vztah ke spoření. Tyto faktory je důleţité sledovat zejména  

u výrobků, které jsou citlivé na velikost příjmů. [1] 

 Ţivotní styl je způsob ţivota, odráţející se v lidské činnosti, zejména názorech. Je  

to obraz o celém člověku ve vztahu k jeho okolí. Ve stylu ţivota se odráţí něco  

ze společenské vrstvy a něco z povolání. Sledujeme ţivotní styl pro skupiny zákazníků  

ze stejné společenské vrstvy, stejné subkultury a stejného povolání. Ţivotní styl se projevuje 
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jako ukazatel kaţdodenního ţivota a jeho přeměn (změn hodnot). Ţivotní styl je zachytitelný 

a jeho poznání slouţí marketingu k hledání cílových skupin (trţních segmentů), kde  

je chování kupujících pokud moţno homogenní. 

3.3 Typologie spotřebitele 

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

do skupin dle určitého kritéria, znaku či souboru znaků. [7] Nejstarší třídění dle 

psychologické typologie vznikalo jiţ ve středověku a to astrologické třídění lidí podle data 

jejich narození. 

Všechny poznatky a přístupy k obecné typologii osobnosti člověka, které se za tu dobu 

nasbíraly, jsou přizpůsobeny a přeneseny do konkrétních typologií spotřebitele. Spotřebitelské 

chování lze třídit podle mnoha kritérií, proto existuje celá řada typologií.  

Gretz a Drozdeck (1992) vytvořili typologii, která rozděluje zákazníky dle typu jejich 

chování při nákupu. Jejich odlišné chování vysvětlili na základě přátelskosti a vůdcovství. 

Současně navrhují způsoby, jak má s nimi prodejce jednat, reagovat a jak zákazníka 

motivovat. [7] 

 Sociabilní typ zákazníka – zákazník je přátelský, laskavý, snadno ovlivnitelný, 

málokdy projeví vlastní iniciativu, mívá potíţe při rozhodování. Pro prodejce  

to znamená, zákazníka příznivě přijmout, aby cítil úctu a jistotu.  

 Byrokratický zákazník – nemůţe se rozhodnout, obvykle velmi konzervativní, 

potřebuje nějaký čas na rozmyšlenou. Při setkání s takovým zákazníkem prodejce 

musí projevit velkou dávku trpělivost a pomalu u něj budovat důvěru. 

 Diktátorský typ zákazníka – zákazník má ve všem pravdu, dokáţe se sám 

rozhodnout. Při jednání s tímto typem zákazníka je třeba uplatnit principy 

asertivity. „Diktátor“ bývá značně podezíravý. Pokud si ho prodávající získá, bývá 

to zákazník velmi ochotně spolupracující.  

 Výkonný typ zákazníka – je nezávislý, samostatný, vřelý a klidný. Má velmi 

jasnou představu o zboţí či sluţbě, chová se otevřeně. Při jednání s takovým 

zákazníkem by prodávající měl vţdy zdůrazňovat výhody, které pro něj v případě 

koupě vyplívají. Zákazník se rychle rozhoduje.  
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Prodávající se mohou za pultem setkat s různými typy lidí, nejčastěji k nim mohou 

patřit lidé výbušní, popudliví, fanatici, kverulanti, ješitové, přecitlivělí lidé, pedanti, 

hypochondři, hysterici.  

3.4 Průběh přijetí nového výrobku – adopční proces 

Spotřebitel ve svém vztahu k novému výrobku, který nakonec začne uţívat, prochází 

několika stádii, které nazýváme adopční proces.   

D. L. Loudon a A. J. DellaBitta chápou adopci nového výrobku spotřebitelem jako 

výsledek následující posloupnosti: 

 povědomí – spotřebitel si uvědomuje existenci nového výrobku na trhu, 

 znalost – spotřebitel si aktivně či pasivně rozšiřuje povědomí nového výrobku  

o konkrétnější informace, 

 zájem-  u spotřebitele se objevuje zřetelné zaujetí a orientace jeho postoje, 

 vyhodnocení odůvodnění – spotřebitel hodnotí pro a proti nového výrobku  

a současně se rozhoduje, zda výrobek vyzkouší,  

 pokus – v této fázi spotřebitel výrobek na zkoušku koupí, obvykle se jedná o zboţí 

běţně spotřeby nebo vyuţívá moţnosti výrobek vyzkoušet před nákupem 

v prodejně,  

 přijetí (adopce) – kladný výsledek pokusu vede k tomu, ţe spotřebitel bude 

výrobek nadále kupovat. [1] 

Rozdílnost spotřebitelů v ochotě přijímat nové výrobky se zachycuje v členění  

do několika skupin:  

 inovátoři – kupují výrobek jako první,  

 rychle přijímající – jsou velmi otevřeni novým výrobkům,  

 rychlá většina – nové výrobky mají rádi, ale vztah k nim je opatrnější. Přijímají 

nový výrobek dříve neţ průměrný spotřebitel,  

 pomalá většina – výrobek koupí v době, kdy jej uţívá hodně ostatních v jejich 

okolí. Aţ je prověřeno, jak je novinka dobrá,  

 opozdilci – přijímají nový výrobek, aţ kdyţ jej má nebo kupuje snad kaţdý. 

Z pohledu daného trhu se o novinku jiţ nejedná. [1] 
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3.5 Faktory ovlivňující spotřebitelské chování 

3.5.1 Nákupní atmosféra a její vliv na spotřebitele 

 Zákazník si uţ dávno nevybírá jen podle ceny nebo kvality. Vliv na jeho koupi  

má příjemné nákupní prostředí. Nákupní atmosféra je tvořena souborem vlivů, které působí  

na smysly. Jedinec tyto vlivy z části vědomě a z části podvědomě vnímá jako individuální 

proţitek.  

 Nálada a spokojenost zákazníků je lepší, nakupují – li v příjemném obchodě. Z toho 

lze logicky odvodit, ţe v příjemném obchodě zákazníci tráví více času a utratí více peněz.  

 Charakteristiky prostředí v obchodě mají velký vliv na pocity zákazníků při 

nakupování a ty se proměňují v myšlenky a pocity směřující k danému obchodu – postoj 

k prodejně.    

3.5.2 Značka a její význam pro spotřebitele 

 Značka slouţí po celá staletí k rozlišování zboţí jednotlivých výrobců. Podle 

Americké marketingové asociace je značka jméno, termín, označení, symbol či design nebo 

kombinace těchto pojmů slouţící k identifikaci výrobků a sluţeb jednoho či více prodejců  

a k jejich odlišení v konkurence trhu. [3] Pojem značka v praxi znamená mnohem víc, je  

to něco, co lidem pronikne do povědomí.  

 Podobně jako námořníci, kteří se vyhýbají skalám díky majákům, můţe se i spotřebitel 

orientovat v moři zboţí podle značek. Určitá značka symbolizuje určitou úroveň kvality 

výrobku, pozáručního servisu, podmínek spojených s prodejem apod. Například jít na oběd  

k McDonald’s znamená, ţe bez ohledu na zemi, ve které jste, můţete dobře předvídat,  

co se vám ocitne na tácku. Značky nemusejí nutně symbolizovat špičkovou kvalitu. Určité 

značky (třeba „Koruna“ nebo „Tesco výhodný nákup“) signalizují spotřebitelům průměrnou 

kvalitu, zato mohou být ukazatelem nízké ceny.  

 Schopnost značky udrţet se na trhu delší dobu, je znamením, ţe daný výrobek  

je schválen generacemi předchozích spotřebitelů. 

 Značky mají jedinečný, osobní význam pro spotřebitele, protoţe zjednodušují jejich 

kaţdodenní činnosti, coţ je v dnešní uspěchané době tím nejocenitelnějším.  
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3.5.3 Vliv ceny na spotřebitelské chování 

 Důleţitý faktor při nákupním rozhodování je cena, která představuje subjektivní 

kvalitu ovlivňující chování spotřebitele.  Z trţního hlediska ji můţeme definovat jako kvalita 

lomená hodnotou.  

 „Zákazníci povaţují cenu za peněţní vyjádření hodnoty jako míry kvality či vlastností 

a uţitků daného výrobku nebo sluţby ve srovnání s jinými výrobky nebo sluţbami.“ 
4
 Definici 

vyslovily v roce 1997 Nessim H. a Dodge H. R. [7] 

 Spotřebitel chápe cenu jako očekávané spotřební uspokojení daným výrobkem nebo 

sluţbou. Jedinec volí draţší výrobek, pokud očekává, ţe v kvalitě mohou být velké rozdíly  

a výrobek nelze předem vyzkoušet. V tomto případě si spotřebitel kupuje “jistotu”. Další 

případ, kdy si jedinec koupí drahý výrobek, je otázka prestiţe. Jedná se o luxusní výrobky 

např. auta, drahá značka whisky, oblečení aj.  

 Na vnímání ceny zákazníkem hraje nejdůleţitější roli charakteristika zákazníka. 

Někteří zákazníci reagují rychle na jakékoliv cenové změny. Jiní zakazníci nemění  

své zvyklosti, ani kdyţ dojde k razantním změnám ve vývoji cen. Reakce na změny cen jsou 

závislé na druhu produktů. U základních potravin je zvyšování cen spojeno s moţnými 

protestními reakcemi.  

  

                                                 

4
 VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2004. 283 s. ISBN 80-247-0393-9. Str.253. 



 23 

 

4 Metodika shromaţdování dat 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Plán výzkumu 

Společnost Sandra se před čtyřmi roky rozhodla vyrábět nealkoholický sekt značky 

Karneval Sky – Rocket. Na trhu nealkoholického sektu však existuje jeden velký konkurent 

Soare sekt a.s., který své výrobky dětského sektu distribuuje do všech obchodních řetězců  

po celé ČR. Rozhodla jsem se zjistit, jak si dětský sekt značky Karneval Sky – Rocket vede  

ve srovnání s konkurenčními výrobky, a jestli spotřebitelé nealkoholického sektu tuto značku 

dětského znají a následně kupují.  

Dále jsem si zvolila dílčí problémové cíle. Tyto cíle se pokusím zodpovědět pomocí 

jednotlivých otázek v mnou vytvořeném dotazníku.  

Hlavním cílem mého marketingového výzkumu je zjistit, jak se spotřebitelé chovají 

při nákupu a spotřebě nealkoholického sektu. Dílčími cíly jsou pak zjištění, k jakým 

příleţitostem se nealkoholický sekt kupuje nejvíce, zjištění preferovaným příchutí, které 

faktory respondenta nejvíce ovlivňují při nákupu, jakou značku nealkoholického sektu 

respondenti nejvíce preferují a zjištění, která skupina respondentů kupuje nejčastěji 

nealkoholický sekt. 

4.1.2 Hypotézy 

1. Dětský sekt se nejvíce pije k oslavě narozenin. 

2. Nejméně 50 % respondentů upřednostňuje jahodovou příchuť dětského sektu. 

3. Nejdůleţitější faktor, který respondenty ovlivňuje při nákupu nealkoholického 

sektu, je cena.  

4. Sociální skupina, která nejčastěji kupuje dětský sekt, jsou lidé s malými dětmi. 

4.1.3 Zdroje dat 

 Hlavním zdrojem dat pro marketingový výzkum byly primární data, která jsem získala 

pomocí osobního dotazování. Nástroj, který jsem pouţila pro sběr primárních dat, byl 
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dotazník. Další nutná data ke zpracování mé bakalářské práce jsem získala pomocí 

sekundárních údajů. Tyto údaje jsem našla na internetových portálech či v odborné literatuře.  

4.1.4 Způsob sběru dat  

 Primární data jsem získala na základě osobního dotazování. Nástrojem pro sběr těchto 

dat byl mnou vytvořený dotazník. Místem sběru primárních dat byla  prodejna se smíšeným 

zboţím ve Vaňkově ulici v Přerově a v obchodním řetězci Penny Market, který sídlí na adrese 

Za mlýnem 2 v Přerově. Osobní dotazování jsem prováděla samostatně od 12. února 2009  

do 11. března 2009. Základním souborem pro marketingový výzkum byli obyvatelé města 

Přerova, kde ţije 47 373 osob. [9] Výběrový soubor pro dotazování jsem si stanovila v počtu 

100 osob. K výběru respondentů jsem pouţila nereprezentativní techniku, a to konkrétně 

techniku vhodného úsudku.  

4.1.5 Harmonogram výzkumu 

Tab. 4. 1: Harmonogram výzkumu 

 

Datum Činnost 

10. 11. – 30. 11. 2008 
Shromaţďování informací a tvorba 

teoretické části bakalářské práce 

1. 12. – 16. 12. 2008 
Shromaţďování informací a tvorba analýzy 

mikroprostředí 

5. 2. – 13. 2. 2009 Tvorba dotazníku 

16. 2. – 11. 3. 2009 Sběr primárních dat 

12. 3. – 14. 3. 2009 Vyhodnocení údajů v programu MS Excel 

15. 3. – 18. 3. 2009 Analýza výsledků 

19. 3. – 22. 3. 2009 Závěrečná doporučení 

 

4.1.6 Kontrola plánu výzkumu 

Před začátkem samotného dotazování jsem provedla kontrolní pilotáţ. Pěti členům  

mé rodiny jsem dala vyplnit dotazník, abych zjistila, zda všechny otázky obsaţené 

v dotazníku jsou srozumitelné a logicky uspořádané. Pilotáţ probíhala jeden den, a to 

konkrétně od 14. února do 15. února 2009. Po odstranění některým nepřesností, na které se 

díky pilotáţi přišlo, jsem mohla začít sbírat primární data. 
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4.1.7 Nástroj sběru dat – dotazník 

 Pro sběr primárních dat jsem si sestavila dotazník, ve kterém jsem se snaţila vytvořit 

srozumitelné a jednoduché otázky. Nejdůleţitější bylo správně formulovat otázky, které 

musely být schopny zodpovědět všechny stanovené problémové cíle mé bakalářské práce.  

Struktura dotazníku 

 Na úvod dotazníku jsem pouţila průvodní dopis, ve kterém uvádím své jméno a ţádám 

respondenty o vyplnění dotazníku. Respondent zde nalezne informaci, jak má dotazník 

správně vyplnit. V úvodu také informuji respondenta, k jakému účelu budou zjištěná data 

pouţita. Vybrané otázky pak obsahují samostatné pokyny, jak má respondent otázku vyplnit, 

či ji přeskočit úplně.  

 Dotazník je v rozsahu tří stran formátu A4. Samotný dotazník má celkem 17 otázek. 

První otázka v dotazníku je kontaktní, dále jsem v dotazníku pouţila jednu otázku filtrační, 

pět otázek polozavřených, dvě otázky uzavřené a jednu otázku se škálou. Dotazník také 

obsahuje dvě baterie, kde respondenti v první baterii hodnotili jednotlivé faktory škálou  

od 1 – nejvíce důleţitý po 5 – nejméně důleţitý faktor, u druhé baterie hodnotili od 1 – velmi 

spokojen/a po 4 – velmi nespokojen. V dotazníku také můţete najít jednu otázku otevřenou  

a tři otázky identifikační. Prostor pro kladení připomínek ze strany respondenta je vyhrazen 

v poslední 17. otázce dotazníku. Dotazník si můţete prohlédnout v příloze 1. 

4.1.8 Metody analýzy vyhodnocení dotazníku 

Pro vyhodnocení otázek jsem pouţila program MS Excel, ve kterém jsem všechna 

získaná data analyzovala. V tomto programu jsem si vytvořila datovou matici, kterou jsem 

dále třídila dle prvního a druhého stupně. Získané výsledky jsem následně zobrazila 

v grafické podobě.  

4.2 Realizační fáze  

Marketingový výzkum jsem realizovala v Olomouckém kraji, konkrétně ve městě 

Přerov. Výzkum jsem prováděla sama pomocí osobního dotazování v obchodě se smíšeným 

zboţím a obchodním řetězci Penny Market, kam společnost Sandra dodává nealkoholický 

sekt značky Karneval Sky – Rocket. Mými respondenty byli zákazníci, kteří pijí nebo kupují 

nealkoholický sekt. S těmi respondenty, kteří nepijí ani nekupují nealkoholický sekt, jsem 
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ukončila dotazování. Při vyhodnocování údajů jsem nemusela ţádný dotazník vyřadit. 

Veškeré dotazníky, které jsem respondentům rozdala, jsem také následně analyzovala. Během 

dotazování jsem se nesetkala s neochotou respondentů odpovídat. Respondenti byli seriózní  

a rádi se mnou spolupracovali. Při dotazování jsem také získala velmi cenné informace. 

Zákazníci mi sdělovali především svoje názory, preference a poznatky týkající se spotřeby 

nealkoholického sektu. Tyto informace jsem si zaznamenala a následně je vyuţiji v kapitole 

návrhy a doporučení pro společnost Sandra.  
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5 Analýza spotřebitelského chování 

V této kapitole budu analyzovat a komentovat data, která jsem získala prostřednictvím 

sestaveného dotazníku.  

5.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek  

5.1.1 Rozdělení respondentů dle sociálních skupin 

Jedná se o identifikační otázku, která byla rozdělena do šesti intervalů. Celkově  

na otázku odpovědělo 100 respondentů. Nejvíce respondentů se zařadilo do skupiny „lidé 

s malými dětmi“, zde odpovídalo 37 % respondentů. Další početnější skupina byla „lidé 

s dospělými dětmi“ zde odpovídalo 21 % respondentů. Do skupiny „bezdětní“  

se zařadilo 18 % respondentů a ve skupině „důchodce“ mi odpovědělo 10 % dotazovaných. 

Nejméně početná skupina byla „ ţijící sami“. V této skupině bylo pouhých 5 % respondentů. 

Podrobnější údaje rozdělující respondenty do jednotlivých skupin viz příloha 4 tab. 1. 

Grafické znázornění rozdělení respondentů naleznete v příloze 3 obr. 1. 

5.1.2 Rozdělení respondentů dle pohlaví 

Další identifikační otázkou bylo rozdělení respondentů dle podhlaví. Celkový počet 

respondentů činil 100. Z toho 35 % dotazovaných byli muţi a 65 % byly ţeny. (viz příloha  

3 obr. 2) Otázku jsem dále rozčlenila dle věkové struktury. V kategorii muţi odpovídala 

nejvíce skupina od 26 – 35 let, v této skupině bylo 34 % respondentů muţů. Nejméně tomu 

bylo v kategorii 66 a více let, zde mi vyplnilo dotazník 6 % muţů. V kategorii ţeny bylo 

taktéţ nejvíce respondentů ţen ve skupině od 26 – 35 let, zařadilo se zde 35 % ţen. Druhou 

početnější skupinou byly ţeny od 36 – 45 let, zde se zařadilo 22 % ţen z celkového počtu 65.  

Tab. 5. 1: Pohlaví respondentů rozdělené dle věkových kategorií 

Věková kategorie muţi % ţeny % 

16 - 25 let 4 11% 9 14% 

26 - 35 let 12 34% 23 35% 

36 - 45 let 5 14% 14 22% 

46 - 55 let 8 23% 9 14% 

56 - 65 let 4 11% 4 6% 

66 a více 2 6% 6 9% 

CELKEM 35 100% 65 100% 
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5.1.3 Rozdělení respondentů dle věkových skupin  

Poslední identifikační otázka rozdělovala respondenty podle jednotlivých věkových 

kategorií. Nejpočetnější skupina, kde patřilo 35% dotazovaných, byla kategorie od 26 do  

35 let. Další kategorie od 36 - 45. let měla  19 % respondentů, kategorie od 46 – 55 let měla  

17 % respondentů a kategorie od 16 – 25 let měla 13 % dotazovaných. Poslední 2 kategorie a 

to od 56 – 65 let a 66 a více let měla 8 % respondentů. (viz příloha 3 obr. 3)   

5.1.4 Spotřeba nealkoholického sektu 

Tato otázka je kontaktní, má navodit a zaujmout respondenta. Z celkového počtu  

100 dotazovaných odpovědělo 76 % respondentů, ţe nealkoholický sekt pijí a  

24 % dotazovaných, ţe nealkoholický sekt nepijí. (viz příloha 3 obr 4)  

Data jsem dále rozdělila dle sociálních skupin respondentů, abych se dozvěděla, která 

ze skupin nejčastěji nealkoholický sekt pije.  

Obr. 5. 1: Spotřeba nealkoholického sektu dle sociálních skupin vyjádřeno v % 
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skupina, která dětský sekt pije nejvíce, jsou „lidé s dospělými dětmi“. Zde kladně i záporně 

odpovědělo 21 % respondentů.  

5.1.5 Příležitosti, ke kterým dotazovaní nejčastěji pijí dětský nealkoholický sekt  

U této otázky mohl respondent označit více odpovědí, proto celkový počet odpovědí 

byl 165. Respondenti, kteří nealkoholický sekt pijí, nejčastěji volili příleţitost oslavy 

narozenin nebo Silvestra. Příleţitost „narozeniny“ dostala 30 % odpovědí a Silvestr  

22 % odpovědí z celkových 165. Nejméně byla volena příleţitost velikonoční svátky, tato 

moţnost získala pouze 2 %. (viz příloha 4 tab. 5) 

Obr. 5. 2: Příleţitosti, ke kterým respondenti nejčastěji dětský sekt pijí 
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jako oslava ukončení školního roku, tedy vysvědčení apod. Společnosti Sandra bych 

doporučovala, aby se zaměřila na tyto období a zvolila vhodnou podporu prodeje ke zvýšení 

svého zisku.  

5.1.6 Nákup nealkoholického sektu  

Z celkového počtu 100 dotazovaných odpovědělo 89 % respondentů, ţe nealkoholický 

sekt kupuje a 11 % respondentů, ţe jej nekupuje. (viz příloha 3 obr. 5) Zde můţeme 

zpozorovat rozdíl mezi pitím a nákupem nealkoholického sektu. Tato skutečnost je zřejmě 

dána tím, ţe dotazováni byli především osoby nad 20 let a ti tento výrobek kupují převáţně 

pro své děti a sami jej nepijí. (viz příloha 3 obr. 6) 

Otázku jsem analyzovala opět z pohledu sociálních skupin. Zajímalo mě, zda lidé 

s malými dětmi kupují výrobky dětského sektu více neţ ostatní skupiny. V grafu níţe můţete 

vidět, ţe tomu tak opravdu je. Ve skupině lidé s malými dětmi, odpovědělo 38 % lidí 

s malými dětmi, ţe dětský sekt kupují.  

Obr. 5. 3: Nákup nealkoholického sektu z hlediska sociálních skupin 
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dětský sekt pro koho kupovat. Pouze 12 % respondentů patřící do skupiny „bezdětní“ dětský 

sekt kupuje. Tito respondenti sekt kupují, protoţe ho mají rádi nebo proto, ţe jsou abstinenti.  

 Součástí této otázky bylo zodpovězení podotázky v případě, zda respondent 

nealkoholický sekt nekupuje.  

Otázka byla zaměřena na zjištění důvodů, proč respondent nealkoholický sekt 

nekupuje. Těchto respondentů bylo pouze 11 % z celkového počtu 100 dotazovaných, protoţe 

mé dotazování bylo směřováno hlavně na kupující nealkoholického sektu.  

 Nejčastější důvod, proč respondenti nealkoholický sekt nekupují, byl, ţe mají raději 

alkoholický sekt. Jediný respondent zvolil variantu, ţe nemá, pro koho by dětský sekt 

kupoval. (viz příloha 3 obr. 7).  

Tab. 5. 2: Důvody, proč respondenti nekupují nealkoholický sekt 

 
četnosti % 

mám raději alkoholický sekt 10 81% 

nemám pro koho 1 9% 

nemám ho rád/a 0 0% 

jiné 0 0% 

5.1.7 Místo nejčastějšího nákupu dětského sektu 

V této otázce jsem se snaţila zjistit, kde dotazovaní dětský sekt obyčejně kupují. 

Z celkového počtu 89 respondentů, kteří odpověděli, ţe nealkoholický sekt kupují, 

odpovědělo 70 % respondentů, ţe výrobek nakupují v supermarketu. Druhá nejčetnější 

odpověď byla hypermarket. Tuto odpověď označilo 42 % respondentů. Z toho vyplývá, ţe 

spotřebitelé upřednostňují nákup ve větších obchodech, coţ je pro dnešní dobu typické. Lidé 

si čím dál více volí místo svého nákupu v supermarketu či hypermarketu, neboť tyto prodejny 

umoţňují zákazníkům vybrat si z široké nabídky výrobků, dále zákazníkům nabízejí výhodné 

slevy, niţší ceny neţ v kamenném obchodě aj.   

Součástí otázky byla i moţnost jiné. Tuto variantu zvolil pouze jediný respondent a 

doplnil ji o moţnost nákupu nealkoholického sektu na benzinových pumpách. Nejméně se 

tento výrobek kupuje ve večerce, odpověď zvolilo 10 % respondentů. Nejhůře na tom jsou 

obchody s dárkovým zboţím, tuto variantu zvolilo jen 7 % respondentů. (viz příloha 3 obr. 8) 

 

 



 32 

 

Tab. 5. 3: Místo nákupu nealkoholického sektu 

 
četnosti % 

supermarket 62 70% 

hypermarket 37 42% 

obchod se smíšeným zboţím 31 35% 

večerka 9 10% 

obchod s dárkovým zboţím 6 7% 

jiné 1 1% 

5.1.8 Důvody nákupu nealkoholického dětského sektu 

Zjišťovala jsem, co nejčastěji respondenty vede k tomu, aby nealkoholický sekt 

koupili. 67 % respondentů kupuje dětský sekt pro své děti nebo vnoučata, 33 % respondentů 

si výrobek kupuje, protoţe ho má rádo, 16 % respondentů označilo odpověď, ţe jsou 

abstinenti a 13 % respondentů ho kupuje z důvodu zdravotních problémů. Tento typ výrobku 

je určen převáţně dětem, proto logicky vyšlo, ţe lidé nejvíce kupují nealkoholický sekt svým 

dětem nebo vnoučatům. Výrobek kupují sice dospělí, ale společnosti Sandra bych 

doporučovala, aby se zkusila zaměřit více na děti. Pokusit se děti zaujmout obalem, dárkem 

navíc či nějakou soutěţí. Neboť právě dítě velmi často ovlivňuje rozhodnutí o nákupu.  

Otázka obsahovala i moţnosti jiné, tu si zvolilo 2 % respondentů. Tuto variantu dále 

rozšířili a konkretizovali, z jakého důvodu dětský sekt kupují. První respondent uvedl, ţe jej 

kupuje, kdyţ ví, ţe bude řídit a druhý dotazovaný dětský sekt kupuje na dětské oslavy.  

Obr. 5. 4: Důvody vedoucí k nákupu nealkoholického sektu 
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 Podle rozdělení dle jednotlivých sociálních skupin můţete v tabulce 5. 4. vidět,  

ţe všechny skupiny krom skupiny „bezdětní“ kupují dětský sekt pro své děti či vnoučata. 

Zcela logicky vyšlo, ţe skupina „lidé s malými dětmi“ nejvíce nakupuje dětský sekt pro své 

děti, zde odpovědělo 30 respondentů. Ve skupině „lidé s malými dětmi“ byl také respondent, 

který uvedl i variantu jiné, jako moţnost uvedl, ţe dětský sekt kupuje, kdyţ řídí. Variantu,  

ţe respondenti kupují dětský sekt pro své děti či vnoučata zvolilo i 15 respondentů patřící  

do druhé skupiny „lidé s dospělými dětmi“. Zde se domnívám, ţe tito respondenti výrobek 

kupují spíše pro své vnoučata. Respondenti ze skupiny „bezdětní“ naopak volili nejvíce 

odpověď „mám nealkoholický sekt rád/a“. Do této skupiny patřil také respondent, který 

označil variantu jiné. Variantu doplnil o moţnost, ţe dětský sekt kupuje, kdyţ řídí. (viz 

příloha 3 obr. 9)  

Tab. 5. 4: Důvody vedoucí ke koupi nealkoholického sektu dle rozdělení jednolivých sociálních skupin 

 
samostatně 

ţijící s dítětem 
bezdětní ţijící sami 

lidé s malými 

dětmi 

lidé s dospělými 

dětmi 
důchodci 

pro své děti/vnoučata 7 0 1 30 15 7 

jsem abstinent 1 3 2 2 4 2 

mám ho rád/a 1 7 3 12 5 1 

mám zdravotní důvody 1 2 0 2 0 7 

jiné 0 1 0 1 0 0 

5.1.9 Nejčastěji preferovaná příchuť dětského sektu 

U této otázky byl celkový počet označených moţností 180 odpovědí. Nejoblíbenější 

příchuť dětského sektu byla jahoda. Tuto variantu označilo 75 % respondentů, kteří dětský 

sekt kupují. Druhou nejoblíbenější příchutí respondentů byl pomeranč. Příchuť pomeranč 

označilo 36 % dotazovaných. Příchuť broskev označilo 35 % dotazovaných kupující dětský 

sekt. Nejméně oblíbenou příchutí bylo jablko, to zvolilo pouze 7 % respondentů. (viz příloha 

4 tab. 10)  

Obr. 5. 5: Oblíbené příchutě respondentů u dětského sektu  
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5.1.10 Návrhy pro novou příchuť dětského sektu 

Otázka byla ve formě otevřené, kde kaţdý z respondentů mohl napsat svůj tip pro 

novou příchuť dětského sektu. Otázku zodpovědělo 49 respondentů z celkového počtu  

89. Dotazovaní navrhli celkem 16 nových příchutí. 10 respondentů se shodlo na nové příchuti 

malina, druhá preferovaná nová příchuť byla kiwi, kde tuto variantu navrhlo 6 respondentů. 

Další nové příchutě, které byly navrţeny 5 respondenty, byly ananas a meloun.  

Ostatní příchutě byly navrţeny jen několika málo jedinci nebo jen jedním respondentem. (viz 

příloha 3 obr. 10)  

Je vidět, ţe respondenti rádi píší své názory a vymýšlí nové nápady, tato otázka byla 

dobrovolná, přesto na ni odpověděla polovina respondentů kupující dětský sekt. Nejvíce by 

respondenti uvítali malinovou příchuť dětského sektu. Společnost Sandra by se měla nad 

tímto návrhem zamyslet, a popřemýšlet o rozšíření své výrobkové řady dětského sektu.  

5.1.11 Spokojenost s objemem nealkoholického sektu 0,75 l 

Při nákupu spotřebního zboţí zákazník obvykle zohledňuje velikost, váhu, objem atd. 

Všichni producenti nealkoholického sektu prodávají své výrobky o objemu 0, 75 l.  

Mě zajímalo, zda jsou kupující dětského sektu spokojeni s tímto objemem. 78 % respondentů 

zcela vyhovuje tento objem. 18 % respondentů by uvítalo větší objem a pouze  

2 % respondentů by stačil objem dětského sektu 0, 5 l. Otázka obsahovala i variantu jiné,  

tu zvolilo 2 % respondentů. Jako jinou moţnost uvedli, ţe by uvítali objem 1 nebo 2 litry.  

(viz příloha 3 obr. 11) Myslím si, ţe objem 0, 75 l u tohoto typu výrobku je zcela dostačující, 

proto se většina respondentů shodla na tom, ţe jim nabízené mnoţství zcela vyhovuje. Tento 

výsledek je pro společnost Sandra příznivý, nemusí přemýšlet o změně objemu, avšak aby 

společnost byla o krok napřed před konkurencí, doporučila bych jí, aby začala uvaţovat  

o výrobě většího objemu dětského sektu. Konkrétně o objemu 2 l, neboť toto mnoţství 

nealkoholického sektu se na trhu zatím nenachází.  

5.1.12 Faktory ovlivňující nákup dětského sektu 

Otázka číslo 9 měla formu baterie. Jejím úkolem bylo zjistit, které z mnou zvolených 

faktorů nejvíce ovlivňují kupujícího při jeho nákupu nealkoholického sektu. Respondent 

hodnotil faktory škálou od 1 – 5, kde 1 znamenala nejdůleţitější faktor při nákupu a  

5 nejméně důleţitý faktor při nákupu nealkoholického sektu.  
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Nejdůleţitější ze všech faktorů byla pro respondenty chuť, hodnotu 1 ji přiřadilo 67 % 

dotazovaných. Pouze 1 % dotazovaných uvedlo, ţe je pro ně chuť nedůleţitá. Druhým 

nejdůleţitějším faktorem, který respondenty ovlivňuje při nákupu nealkoholického sektu  

je příchuť. Pro 43 % respondentů je příchuť nealkoholického sektu nejdůleţitější, pro  

46 % respondentů velmi důleţitá a jen pro jedno procento dotazovaných je nedůleţitá. Cena  

je pro 19 % dotazovaných nejdůleţitější, pro 27 % dotazovaných velmi důleţitá, a pro  

33 % dotazovaných důleţitá.  

Značka je pro 10 % respondentů nejdůleţitější, pro 11 % respondentů velmi důleţitá 

 a pro 54 % respondentů důleţitá. Pro 7 % respondentů je značka naprosto nedůleţitá. Obal  

je při nákupu nealkoholického sektu pro 6 % dotazovaných nejdůleţitější, pro 12 % velmi 

důleţitý a pro 49 % respondentů je obal při nákupu důleţitý. 

Poslední faktor, který mě zajímal, zda ovlivňuje zákazníky při nákupu, bylo 

„doporučení rodiny a přátel“. Myslela jsem si, ţe zákazníci dají na doporučení ze strany svých 

přátel či rodiny, ale v tomto případě tomu tak nebylo. Pouze pro 4 % respondentů  

je nejdůleţitější doporučení, zato pro 31 % dotazovaných je doporučení velmi důleţité  

i důleţité. Pro 8 % respondentů je doporučení ze strany rodiny či přátel nedůleţité. 

Pro respondenty je při koupi nejdůleţitější chuť a příchuť nealkoholického sektu. Cena 

pro zákazníky u tohoto spotřebního zboţí není tak důleţitá. Tento výrobek se prodává 

maximálně do 50 Kč, coţ není tak moc, proto se spotřebitel rozhoduje hlavně na základě 

chuti. Pro spotřebitele je při nákupu důleţitý také obal a značka sektu. Tyto faktory ovlivňují 

první dojem spotřebitele, proto je dobré, aby obal dětského sektu byl nápaditý, atraktivní  

a hlavně zaujal. Doporučení rodiny nebo přátel je pro zákazníky také důleţité, proto by  

se společnost Sandra měla snaţit, aby byl výrobek natolik kvalitní, ţe jej spotřebitel doporučí 

ostatním.  
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Obr. 5. 6: Důleţitost jednotlivých faktorů při nákupu nealkoholického sektu 
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Poslední značka, u které mě zajímalo její povědomí u respondentů, byl nealkoholický 

sekt Bohemia sekt. Tento výrobek zná 31 % respondentů, z toho jej kupuje pouze  

11 % dotazovaných.  

Nejvíce spotřebitelé znají dětský sekt značky Robby Bubble, coţ se dalo předpokládat, 

neboť výrobek této značky je rozšířený ve všech obchodních řetězcích po celé  

České republice, zatímco dětský sekt Karneval Sky – Rocket spotřebitel můţe koupit 

převáţně v obchodním řetězci Penny Market nebo Makro. Výrobek značky Tomi Buble není 

na trhu moc rozšířený, proto ho spotřebitelé mnoho neznají. Z výzkumu vyplynulo, ţe 

spotřebitelé nejvíce nakupují dětský sekt značky Karneval Sky – Rocket, avšak je to 

zapříčiněno tím, ţe jsem se dotazovala převáţně respondentů kupujících sekt této značky. 

Proto nemůţu zcela objektivně říci, ţe dětský sekt Karneval Sky – Rocket je nejprodávanější 

na trhu.  

Obr. 5. 7: Znalost a nákup jednotlivých značek nealkoholického sektu 
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Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř druhů příchutí nealkoholického sektu Karneval  

Sky - Rocket. Výsledné hodnoty této otázky ukazují, ţe koneční spotřebitelé jsou ve většině 

případů s nabízeným sortimentem dětského sektu spokojeni (viz příloha 3 obr. 12), coţ je 

dobrá zpráva pro výrobce, nemusí přemýšlet o rozšíření výrobkové řady, ale jak víme 

z předchozích výsledků, respondenti by rádi uvítali novou příchuť dětského sektu a to 

konkrétně malinu, proto bych společnosti doporučovala rozšířit výrobkovou řadu dětského 

sektu.   

Tab. 5. 5: Spokojenost s nabízeným sortimentem Karneval Sky – Rocket 

 
četnosti % 

spokojen/a 49 75% 

spíše spokojen/a 16 25% 

spíše nespokojen/a 0 0% 

nespokojen/a 0 0% 

5.1.15 Spokojenost při nákupu dětského sektu Karneval Sky – Rocket 

 Otázka měla formu baterie. Respondenti zde hodnotily mnou definované 4 faktory 

škálou od 1 do 4, kde 1 znamenala „velmi spokojen/a“ a 4 „velmi nespokojen/a“. Na tuto 

otázku odpovídalo všech 65 respondentů, kteří uvedli, ţe výrobek Karneval Sky – Rocket 

kupují.  

 Nejvíce jsou lidé u nealkoholického sektu značky Karneval Sky – Rocket spokojeni 

s chutí. 52 % respondentů, kteří dětský sekt této značky kupují, ohodnotilo chuť hodnotou  

1, tedy ţe jsou s chutí velmi spokojeni. 45 % respondentů je s chutí sektu spokojeno a jen  

3 % dotazovaných je s chutí nespokojeno. S cenou a příchutí je shodně 38 % respondentů 

velmi spokojeno. Spokojeno s příchutí u dětského sektu je 62 % respondentů, ţádný 

respondent nebyl s příchutí sektu nespokojen. S cenou je 52 % dotazovaných spokojeno a jen  

5 % respondentů nespokojeno. (viz příloha 3 obr. 13) 

 

Z předchozích výsledků víme, ţe chuť je pro zákazníka nejdůleţitější při jeho 

rozhodování o nákupu, proto fakt, ţe 52 % spotřebitelů je s chutí u dětského sektu Karneval 

Sky – Rocket velmi spokojeno, je pro společnost Sandra velmi dobrá zpráva. Výrobek 

Karneval Sky – Rocket se na trhu prodává podstatně levněji neţ konkurenční výrobky, i kdyţ 

z předchozích výsledků víme, ţe spotřebitelé u tohoto typu výrobku dávají přednost chuti 
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před cenou. Skutečnost, ţe 52 % respondentů hodnotí cenu dětského sektu za uspokojivou,  

je taktéţ výborná zpráva pro společnost.  

5.1.16 Co lidem pomáhá při nákupu nealkoholického sektu 

V této otázce jsem zjišťovala, co nebo kdo pomáhá lidem při nákupu nealkoholického 

sektu. Celkově na otázku odpovědělo 89 lidí. Souhrnný součet odpovědí činil 232 moţností. 

V poslední variantě jsem dala moţnost respondentovi, aby napsal jinou moţnost, která ho 

ovlivňuje při jeho nákupu. Tuto variantu vyuţil pouze jeden respondent, který uvedl, ţe mu 

při výběru a následném nákupu nealkoholického sektu pomáhá cena.  

73 % respondentů z celkového počtu 89, kteří nealkoholický sekt kupují, uvedlo, ţe 

jim při nákupu pomáhá předchozí zkušenost. 45 % respondentů ovlivňuje při nákupu sektu 

sleva nebo doporučení známých, rodiny. Nejméně respondenty při nákupu nealkoholického 

sektu ovlivňuje, kdyţ dostanou dárek při koupi výrobku, tuto moţnost označilo  

24 % respondentů z celkového počtu kupujících. (viz příloha 4 tab. 17) 

Obr. 5. 8: Prostředky pomáhající v rozhodnutí o nákupu 
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5.2 Vyhodnocení hypotéz 

Dětský sekt se nejvíce pije k oslavě narozenin 

Jako první jsem chtěla zjistit, ke kterým příleţitostem respondenti dětský sekt pijí 

nejvíce. Moje hypotéza byla, ţe dotazovaní nejvíce dětský sekt pijí k oslavě narozenin. Na 

otázku odpovídalo 76 respondentů, kteří uvedli, ţe dětský sekt pijí.  

Z mého výzkumu vyplynulo, ţe nejčastější příleţitost, ke které respondent 

nealkoholický sekt pije, jsou opravdu narozeniny. Moţnost „narozeniny“ zvolilo  

64 % dotazovaných, kteří nealkoholický sekt pijí. Další vhodnou příleţitostí, ke které se 

dětský sekt pije, je Silvestr. 49 % respondentů označilo, ţe nealkoholický sekt pije na oslavu 

příchodu nového roku. Další varianty byly také voleny, ale jen v malém mnoţství, svátek 

označilo 30 % dotazovaných a 37 % respondentů nealkoholický sekt pije při oslavě 

mimořádné události. Na Velikonoce nealkoholický sekt pije pouze 5 % respondentů. 

Předposlední variantu „svatba“ označilo 7 % spotřebitelů. Zajímavé výsledky přinesla 

poslední varianta „jiné“, tu si respondent zvolil a následně doplnil, při které příleţitosti 

nealkoholický sekt pije. Tuto moţnost vyuţilo 25 % dotazovaných. Moţnosti příleţitostí, 

které respondenti uváděli, se většinou shodovali, nejčestnější příleţitost byla, kdyţ respondent 

řídí, tuto moţnost napsalo 10 respondentů z celkových 16.  

Na závěr celé hypotézy můţu říct, ţe má domněnka se potvrdila. Spotřebitelé opravdu 

nejčastěji nealkoholický sekt pijí k příleţitosti oslavy narozenin. (viz obr. 5. 2) 

Nejméně 50 % respondentů upřednostňuje jahodovou příchuť dětského sektu 

Moji další hypotézou bylo, ţe nejméně 50 % respondentů upřednostňuje jahodovou 

příchuť u nealkoholického sektu. Na otázku mi odpovědělo 89 respondentů, kteří 

nealkoholický sekt kupují.  

Respondenti nejčastěji volili jahodovou příchuť dětského sektu. Tuto příchuť jahoda 

označilo 75 % spotřebitelů. Dobře si stojí i příchutě pomeranč a broskev. Pomeranč, jako 

svoji oblíbenou příchuť, zaškrtlo 36 % respondentů a broskev jen o jedno procento 

respondentů méně, tedy 35 %. Nejhůře si ze všech sedmi navrhovaných příchutí vedla příchuť 

jablko. Moţnost zvolilo pouze 7 % respondentů.  
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Tato hypotéza opět potvrdila moji domněnku. Více jak 50 % spotřebitelů dětského 

sektu opravdu upřednostňuje jahodovou příchuť. V tomto případě je to konkrétně  

75 % spotřebitelů. (viz obr. 5. 5) 

Nejdůležitější faktor, který ovlivňuje respondenty při nákupu nealkoholického sektu 

je cena 

Třetí mojí hypotézou bylo, ţe nejdůleţitější faktor, který respondenty ovlivňuje při 

nákupu dětského sektu je cena. Na otázku, ze které vyplyne tato hypotéza, mi odpovědělo  

89 respondentů kupujících nealkoholický sekt.  

Myslela jsem si, ţe u spotřebního zboţí je pro zákazníky nejdůleţitější cena. Výzkum 

ale ukázal, ţe tomu tak není. Pro spotřebitele nealkoholického sektu je nejdůleţitější chuť. 

Tento faktor označilo 67 % dotazovaných. Příchuť povaţuje 46 % respondentu za velmi 

důleţitou. Taktéţ reference rodiny a přátel jsou pro zákazníky velmi důleţité, tento faktor 

ohodnotilo hodnotou 2 31 % respondentů. Za důleţité u výrobku povaţují respondenti cenu, 

obal a značku. 33 % respondentů ohodnotilo cenu hodnotou 3, 49 % respondentů ohodnotilo 

obal hodnotou 3 a 48 % označilo značku hodnotou 3.  

Má hypotéza se tedy nepotvrdila, cena u nealkoholického sektu je nejdůleţitější jen 

pro 19 % respondentů. Pro kupujícího a konečného spotřebitele je u nealkoholického sektu 

nejdůleţitější chuť bez ohledu na cenu, značku či obal. (viz obr. 5. 6)  

Sociální skupina, která nejčastěji kupuje nealkoholický sekt, jsou lidé s malými 

dětmi 

V poslední hypotéze se snaţím zjistit, která sociální skupina nakupuje nealkoholický 

sekt nejvíce. Z celkových 100 respondentů nealkoholický sekt kupuje 89 dotazovaných. 

Respondenti byli zařazeni do šesti sociálních skupin.  

Z průzkumu vyplynulo, ţe nealkoholický sekt nejčastěji nakupují lidé s malými dětmi, 

tuto skupinu tvoří 38 % respondentů. Druhou nejčetnější skupinou jsou lidé s dospělými 

dětmi, ti tvoří 24 % z celkového počtu, kteří nealkoholický sekt nakupují. Dětský sekt 

nejméně kupují lidé ţijící sami, pouze 4 % respondentů z této skupiny označilo, ţe dětský sekt 

kupuje.  
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Poslední hypotéza se mi opět potvrdila. Nealkoholický sekt nejčastěji opravdu kupují 

lidé s malými dětmi. Z výzkumu logicky vyplynulo, ţe lidé, kteří mají malé děti či vnoučata 

kupují nealkoholický sekt častěji, neţ ti, kteří děti nemají, nebo si nealkoholický sekt koupí 

jen příleţitostně, to se týká převáţně skupiny „důchodci“ či „bezdětní“. (viz obr. 5. 3) 

Tab. 5. 6: Rozdělení sociálních skupin zda kupují či nekupují nealkoholický sekt 

 
kupuje % nekupuje % 

samostatně ţijící s dítětem 9 10% 0 0% 

bezdětní 11 12% 7 64% 

ţijící sami 4 4% 1 9% 

lidé s malými dětmi 34 38% 3 27% 

lidé s dospělými dětmi 21 24% 0 0% 

důchodci 10 11% 0 0% 

celkem 89 100% 11 100% 
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6 Návrhy a doporučení pro firmu 

V závěrečné části mé bakalářské práce se budu snaţit ze získaných výsledků vyvodit 

patřičné doporučení pro výrobky dětského sektu vyrábějící firmou Sandra. 

6.1 Marketingová komunikace  

Reklama 

V mém marketingovém výzkumu bylo 73 % respondentů konečnými spotřebiteli 

dětského sektu Karneval Sky – Rocket. Tito respondenti nabízený sortiment výrobků 

společnosti Sandra dobře znali. Přesto si myslím, ţe její výrobky, konkrétně dětský sekt, jsou 

na trhu málo známé a potřebují zviditelnit mezi tím velkým mnoţstvím konkurenčních 

značek.  

Společnost Sandra v současné době nevyuţívá ţádnou z forem reklam pro své výrobky. 

Proto bych jí jako první návrh doporučila vytvořit reklamu pro výrobky, které vyrábí. Pravda 

je, ţe firma je malá, proto nedosahuje tak velkého zisku, aby si mohla dovolit reklamu  

v  médiích. Její zisk jí stačí na pokrytí vynaloţených nákladů, proto společnost zatím 

neuvaţovala o nějaké formě masivní reklamy pro své výrobky. V dnešní době si společnost 

můţe vybrat z několika forem reklam, které jsou různě nákladné. Společnosti bych doporučila 

reklamu v podobě inzerce v tisku. Tato forma reklamy není tak nákladná jako třeba reklama 

v televizi. Z dalších forem reklamy bych určitě doporučila reklamu v rozhlasových spotech. 

Dnes je velmi rozšířena „mobilní reklama“, tato reklama se umisťuje na auta, dopravní 

prostředky apod. Myslím si, ţe tato forma reklamy je velmi efektivní, proto bych ji firmě 

rozhodně doporučila. Další forma reklamy je „venkovní reklama“. Zdá se mi dobrý nápad 

umístit reklamu na výrobky společnosti na billboardy. Avšak tato forma reklamy je bohuţel 

finančně náročnější, proto si myslím, ţe není příliš vhodná pro společnost Sandra. 

Pro dětský sekt Karneval Sky - Rocket bych doporučovala vyuţívat reklamu převáţně 

v období, kdy je poptávka po nealkoholickém sektu vysoká. Z výzkumu jsem zjistila,  

ţe spotřebitelé pijí dětský sekt nejvíce na Silvestra, Vánoce, k oslavě mimořádné události, 

jako je např. vysvědčení nebo k oslavě Velikonoc. Společnost by se proto měla zaměřit na 

tyto konkrétní příleţitosti a více propagovat své výrobky dětského sektu.  
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Podpora prodeje  

Dalším mým návrhem pro společnost je provádět podporu v období, kdy se dětský sekt 

pije nejčastěji. Z výzkumu jsem zjistila, ţe tímto obdobím je Silvestr. (viz obr. 5. 6) Proto 

bych firmě doporučila, aby vhodnou podporu prodeje směřovala na měsíc prosinec, kdy  

je poptávka po dětském sektu nejvyšší. Vhodnými nástroji podpory prodeje pro toto období 

mohou být výhodné slevy při nákupu dětského sektu. 45 % dotazovaných uvedlo, ţe tato 

forma podpory prodeje jim pomáhá při nákupu nealkoholického sektu. Dále bych navrhovala 

pro toto období výrobu většího objemu dětského sektu např. 2 l či bonusy ve formě dárku pro 

děti. Tyto formy podpory prodeje bych doporučila firmě volit i u ostatních příleţitostí, kdy  

se dětský sekt obvykle pije. Z výzkumu jsem zjistila, ţe by se měla zaměřit na období Vánoc, 

na konec školního roku (vysvědčení) nebo na období Velikonoc.  

Výsledky průzkumu z roku 2001 „Akce na prodejnách„ dokázaly, ţe 50 % aţ 70 % 

zákazníků se pro koupi rozhoduje přímo v prodejnách na základě momentálního impulsu [5]. 

Proto bych firmě doporučila, aby se u výrobků na dětský sekt zaměřila na podporu prodeje 

v prodejnách. Vhodnou podporou prodeje v prodejnách je forma ochutnávek dětského sektu, 

popřípadě rozdávat propagační předměty. 40 % dotazovaných uvedlo, ţe se pro nákup 

nealkoholického sektu rozhodnou právě díky ochutnávkám. Dalším vhodným nástrojem 

podpory prodeje, který je pro společnost vhodný, je prodávat zvýhodněná balení 

nealkoholického sektu. 33 % respondentů ovlivňuje při nákupu reklama na výrobek. Proto 

mým posledním návrhem pro společnost z hlediska podpory prodeje bude, umístění poutače 

na dětský sekt v místě prodeje.  

Prodejní místa 

Z mého výzkumu vyplývá, ţe lidé nejčastěji nakupují nealkoholický sekt v supermarketu. 

Méně často pak v hypermarketu či v obchodě se smíšeným zboţím. Nejméně se dětský sekt 

kupuje v obchodě s dárkovým zboţím. (viz příloha 3 obr. 8) Proto je mým doporučením 

dostat se s výrobky Karneval Sky – Rocket do sortimentu, který nabízejí supermarkety  

a hypermarkety. Avšak tento návrh není na realizaci tak jednoduchý, jak se na první pohled 

zdá. Pokud chce mít výrobce své zboţí v nabídce supermarketu či hypermarketu musí nejprve 

zaplatit vstupní poplatky, které obvykle bývají příliš vysoké na to, aby si jej mohla dovolit 

zaplatit i malá firma. To se týká i společnosti Sandra. Zisky společnosti nejsou tak velké,  

aby si mohla dovolit zaplatit vstupní poplatek, aniţ by to pro ni neznamenalo ztrátu. Dalším 
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doporučením je zaměřit se na prodej dětského sektu v obchodech se smíšeným zboţím. Zde 

můţe společnost zamířit i podporu prodeje dětského sektu. Pro společnost to nebude tak 

nákladné, jako kdyby podporu prodeje prováděla v obchodních řetězcích.  

Při dotazování jeden respondent uvedl, ţe nealkoholický sekt kupuje na benzinových 

pumpách. Toto prodejní místo se mi zdá zajímavé, proto bych společnosti doporučila, aby 

svůj sortiment dětského sektu také nabídla čerpacím stanicím, a tak rozšířila svůj podíl  

na trhu.   

Webová stránka 

Tento návrh jsem si dovolila zařadit, i kdyţ nevyplývá z provedeného marketingového 

výzkumu. Návrh na zlepšení webové stránky je na základě mé zkušenosti, protoţe  

ve společnosti Sandra pracuji jiţ několik let. Společnosti bych doporučila vylepšit vzhled 

jejich webových stránek. Stránky jsou uţ 4 roky nezměněny a neaktualizovány. Vzhled 

webových stránek by se mohl lépe designově propracovat a přidat více údajů o nabízených 

výrobcích. Dále bych společnosti doporučila, aby na stránky umístila srovnání cen, balení, 

sloţení aj. s ostatními výrobky konkurenčních značek.  

6.2 Výrobek 

Inovace dětského sektu Karneval Sky – Rocket 

Nejoblíbenější příchutí dětského sektu u respondentů je jahoda. Příchuť jahoda 

společnost Sandra ve své výrobkové řadě má, a dokonce je na trhu nejprodávanější.   

Respondenti jsou s nabízeným sortimentem dětského sektu převáţně spokojeni (viz 

příloha 3 obr. 12), proto společnost nemusí myslet na radikální změny ve výrobkové řadě. 

Avšak vţdy se dá něco vylepšit. 55 % respondentů, kteří kupují dětský sekt, navrhlo nové 

příchutě, které by uvítali u dětského sektu. Nejčastěji respondenti navrhovali jako novou 

příchuť malinu. Proto bych společnosti doporučovala, aby rozšířila svůj sortiment dětského 

sektu o malinovou příchuť. Respondenti navrhovali i jiné příchutě jako ananas, kiwi nebo 

meloun. Společnost by se měla nad těmito návrhy zamyslet a na zkoušku rozšířit výrobkovou 

řadu dětského sektu o tyto příchutě, a tím být o krok napřed před konkurencí.  

S jednotlivými faktory příchuť, cena a chuť, byli respondenti u dětského sektu taktéţ 

spokojeni. Ţádný z respondentů se nevyjádřil, ţe by s některým faktorem byl velmi 



 46 

 

nespokojen. Jediné, s čím byli respondenti nespokojeni, byl obal. Společnost Sandra se ještě 

před zahájením mého marketingového výzkumu domnívala, ţe obal u dětského sektu 

Karneval Sky – Rocket není pro zákazníky příliš atraktivní a snadno si jej mohou splést 

s konkurenčním výrobkem Robby Bubble. Proto na základě výsledků, které vyplynuly z mého 

výzkumu, se společnost rozhodla inovovat obal u výrobku. V současné době je dětský sekt 

odběratelům nabízen se zcela novým obalem. Pro porovnání viz příloha 2 obr. 6. 

Můj výzkum tedy společnosti potvrdil, ţe se starým obalem spotřebitelé opravdu nebyli 

spokojeni, proto inovace obalu, kterou společnost provedla, nebyla zbytečná.  

S chutí bylo velmi spokojeno 52 % dotazovaných. Proto bych firmě doporučovala, aby 

neměnila svoji výrobní recepturu jednotlivých příchutí, neboť jak z výzkumu vyplynulo,  

73 % respondentů kupuje nealkoholický sekt na základě předchozí zkušenosti. 

Dětský sekt všech konkurenčních značek i Karneval Sky – Rocket se prodává v balení 

o objemu 0, 75 l. 78 % respondentů tento objem zcela vyhovuje, coţ pro firmu znamená,  

ţe nemusí přemýšlet o změně objemu u nealkoholického sektu. Avšak 18 % respondentů  

by uvítalo větší objem. Proto bych společnosti Sandra doporučila, aby na trh přišla s novinkou 

a to, nealkoholický sekt o objemu 2 l.  
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu spotřebitelského chování na trhu 

s nealkoholickými sekty. Na základě provedeného výzkumu jsem vypracovala konkrétní 

návrhy a doporučení pro firmu Sandra, která se výrobou těchto nápojů zabývá. 

Při této práci mě mimo jiné zajímalo, kdy si zákazníci dětský sekt nejčastěji kupují, která 

příchuť dětského sektu je pro ně nejpřitaţlivější, zda cena dětského sektu ovlivňuje jejich 

rozhodování o nákupu a zda lidé s malými dětmi kupují dětský sekt častěji, neţ ostatní 

sociální skupiny.  

Při výzkumu jsem se zaměřila především na spotřebitele nealkoholického sektu. Zjistila 

jsem, ţe zákazníci nejvíce poptávají dětský sekt k oslavě narozenin ať uţ svých nebo svých 

dětí. Zvýšená poptávka po tomto druhu zboţí je také v zimním období, konkrétně na konci 

prosince, kdy lidé oslavují příchod nového roku. Nejčastěji spotřebitel kupuje dětský sekt pro 

své děti, vnoučata nebo jen proto, ţe jej má rád. Proto není překvapující, ţe lidé s malými 

dětmi kupují nealkoholický sekt nejčastěji. Domnívala jsem se, ţe zákazník si výrobek vybírá 

hlavně podle ceny. Zjistila jsem však, ţe pro spotřebitele je při výběru nealkoholického sektu 

nejdůleţitější chuť. Kromě chuti je pro spotřebitele důleţitá také příchuť, kterou si vybere. 

Z výsledných hodnot vyplynulo, ţe nejčastěji spotřebitel volí jahodovou příchuť dětského 

sektu. Dále jsem zjistila, ţe spotřebitel se při nákupu rozhoduje na základě předchozích 

zkušeností s výrobkem nebo podle doporučení rodiny či známých, proto by se společnost 

měla zaměřit na udrţení dosavadní kvality svých výrobků  

Musím říci, ţe výsledné hodnoty pro společnost Sandra vyšly příznivě. Zákazníci 

kupující dětské sekty značky Karneval Sky – Rocket, jsou převáţně spokojeni s nabízeným 

sortimentem tohoto výrobku. Spotřebitelé kupující výrobek této značky hodnotili jednotlivé 

faktory týkající se dětského sektu. Nejvíce jsou zákazníci spokojeni s chutí, coţ je výborné, 

protoţe z předchozích výsledků víme, ţe chuť je pro zákazníka nejdůleţitější při nákupu 

nealkoholického sektu. S dalšími faktory jako je cena a příchuť, jsou zákaznici u dětského 

sektu Karneval Sky – Rocket spokojeni. Společnost zajímalo, zda jsou zákazníci spokojeni 

s obalem u dětského sektu. Z výzkumu jsem však zjistila, ţe zákazníci jsou s obalem  

u dětského sektu Karneval Sky – Rocket spíše nespokojeni. Proto se společnost na základě 

těchto výsledků rozhodla obal u výrobku inovovat. Jiţ před zahájením mého marketingového 

výzkumu společnost přemýšlela o inovaci obalu. Počkala si však na výsledky výzkumu,  
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aby změnu obalu neprováděla zbytečně. Nyní společnost své výrobky nabízí ve zcela novém 

provedení.  

Ve srovnání s konkurenčními výrobky si dětský sekt značky Karneval Sky – Rocket 

vedl velmi dobře. Respondenti tento dětský sekt hodnotili kladně, proto si myslím, ţe tento 

výrobek vedle největších konkurentů Robby Bubble a Rychlé špunty na trhu obstojí i nadále.  

Mezi má doporučení pro společnost bylo především vytvořit reklamu na výrobky 

dětského sektu, a tak dostat značku výrobku více do povědomí spotřebitelů, více provádět 

podporu prodeje v období, kdy je poptávka po dětském sektu vyšší neţ obvykle a proniknout 

s výrobky dětského sektu více do sortimentu supermarketů či hypermarketů. Firmě jsem také 

doporučila, rozšířit výrobkovou řadu výrobků a to konkrétně o malinovou příchuť. Dále jsem 

společnosti navrhla novinku, se kterou by mohla přijít na trh, a to nealkoholický sekt  

o objemu 2 l. Jako poslední doporučení z mé strany je, aby společnost neměnila svoji výrobní 

recepturu, neboť právě chuť je to, co spotřebitelé u dětského sektu Karneval Sky – Rocket 

hodnotili nejlépe.  

Tímto doufám, ţe má práce a následná doporučení, vyplývající z marketingového 

výzkumu, budou pro společnost Sandra přínosem.    
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