
 

 

Příloha 1 Seznam členů APEK Certifikovaný obchod a Česká kvalita 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Příloha 2 Seznam členů  APEK Certifikát kvality 

 

 



 

 

Příloha 3 Anketa 

 

 



 

 

Příloha 4 Scénář skupinového rozhovoru 

Úvodní fáze 

 přivítání účastníků skupinového rozhovoru, představení moderátora  

 vysvětlení účastníkům připravené téma, účel, za jakým budou informace použity a 

ujištění o zachování anonymity 

 upozornění účastníků na nahrávání záznamových zařízením 

 ujištění účastníků, že každý názor je důležitý, neexistují špatné a správné odpovědi 

 vysvětlení účastníkům, že je rozhovor rozdělen na čtyři části a ke každé přísluší krátký 

dotazník 

 rozdání prvního dotazníku 

 nastínění odhadu doby trvání rozhovoru 

Předpokládaná doba trvání: 5 minut 

I. Uživatelská zdatnost internetu, zkušenosti s nakupováním na internetu 

Toto úvodní téma by mělo vypovědět o uživatelské zdatnosti internetu a postoji 

k internetovému nakupování jednotlivých účastníků. Mělo by pomoci zahájit rozhovor, který 

se bude dále směřovat ke svatebnímu tématu. 

1. Kde máte možnost připojení k internetu? 

2. Jak často chodíte na internet? 

3. Kolikrát jste již něco koupil na internetu? 

4. Jaké máte zkušenosti s nákupem na internetu? (pozitivní a negativní zkušenosti) 

5. Co nejčastěji nakupujete na internetu?  

Předpokládaná doba trvání: 10 minut 



 

 

II.  Svatební přípravy 

Přechod na téma týkající se přímo svatebních příprav, především jejich průběhu. 

Představa respondentů o svých svatebních přípravách a finančním rozpočtu svatby.  

1. Co si vybavíte, když se řekne „svatební nákupy“? (emoce, předměty, osoby) 

2. Jak by měly probíhat Vaše svatební přípravy? 

3. Plánovali (by) jste svatbu samy nebo (by) Vám někdo pomáhal? 

3. Co si myslíte, že by Vám zjednodušilo přípravy na svatbu? 

4. Využili byste svatební koordinátorky? Kolik byste byli ochotni za ni zaplatit? 

5. Máte představu o rozpočtu svatby? Na kolik odhadujete rozpočet Vaší svatby? 

Předpokládaná doba trvání: 15 minut 

III.  Svatební doplňky na internetu 

V této části bude zkoumáno, co přesně by respondenti uvítali na svatebním webu a jaké 

k tomu mají důvody.  

1. Jaké svatební doplňky byste rádi nakupovali přes internet? (možnosti v dotazníku) 

- proč byste „daný doplněk“ nekupovali na internetu? (rozvést debatu, co by respondenty 

přesvědčilo k nákupu) 

2. Co byste nejvíce ocenili na svatebním webu? (možnosti v dotazníku) 

3. Jaké informace byste chtěl/a na webu? Jaké témata? 

4. Co ve Vás vzbudí důvěru nebo naopak vyvolá obavy při nákupu v e-shopu? 

5. Ocenili byste odborné rady při přípravách na svatbu? Má Vám kdo poradit? 

6. Máte přehled o tom, kde by se mohla konat svatba podle Vašich představ? 

Předpokládaná doba trvání: 15 minut 



 

 

IV. Forma svatebního webu 

V tomto oddíle budou zkoumány nové přínosy a odlišnost od ostatních svatebních 

webů. 

1. Když se řekne svatba, co se Vám vybaví za pocit? Přiřaďte k tomu pocitu barvu. 

2. Ocenili byste, kdyby byly všechny svatební doplňky rozděleny podle svatebních stylů? 

3. Styl svatby (diskuze podle možností v dotazníku) 

Předpokládaná doba trvání: 15 minut 

  



 

 

Příloha 5 Dotazníky 

Dotazník č. 1 

Pohlaví: 

Věk: 

Stav: 

1. Kde máte možnost připojení k internetu? (více možných odpovědí) 

 Doma 

 V práci 

 V kavárně 

 U známých, u rodiny 

 Jinde (uveďte kde) ……………………………………………. 

2. Jak často chodíte na internet? (každý den, ob den, jednou týdně, …) 

 

 

3. Kolikrát jste už nakupoval/a na internetu? 

 

 

4. Jaké máte zkušenosti s nákupem na internetu? Vypište (pozitivní/negativní) 

 

 

5. Co nakupujete na internetu? 

  



 

 

Dotazník č. 2 

1. Co si vybavíte, když se řekne „svatební nákupy“? 

 

 

 

2. Co by Vám zjednodušilo přípravy na svatbu? 

 

 

 

 

3. Využili byste svatební koordinátorky? (rozveďte) Kolik byste byli ochotni za ni zaplatit? 

 

 

 

 

4. Máte představu o rozpočtu svatby? Na kolik odhadujete rozpočet Vaší svatby? 

 

 

 

 

5. Jak by podle Vás měly probíhat Vaše svatební přípravy? 



 

 

Dotazník č. 3 

1. Které z následujících možností doplňků byste rádi nakupovali na internetu? (více možností 

odpovědí) 

 svatební fotokniha 

 svatební šperky (korunky, spony do vlasů, náhrdelníky, čelenky) 

 doplňky pro nevěstu (rukavičky, kabelky, závoje, podvazky) 

 svatební dorty 

 svatební kytice 

 svatební šaty 

 svatební boty 

 svatební oznámení 

 svatební pozvánky 

 svatební cukroví 

 svatební dary 

 svatební doplňky na stoly (jmenovky, kamínky, sklenice,..) 

 

2. Vypište doplňky, které byste na internetu nechtěli nakupovat a uveďte proč. 

 

 

 

3. Co byste nejvíce ocenili na svatebním webu? (např. kvalita, cena, velký výběr, jednoduchý 

program) 

 

 

 

 



 

 

4. Jaké informace byste na webu ocenili? Jaké témata? 

 

 

5. Co ve Vás vzbudí důvěru nebo naopak vyvolá obavy při nákupu v e-shopu? 

 

 

 

6. Ocenili byste odborné rady při přípravách na svatbu? Má Vám kdo poradit? 

 

 

 

7. Máte přehled o tom, kde by se mohla konat svatba podle Vašich představ? (přímo místa) 

  



 

 

Dotazník č. 4 

1. Když se řekne svatba, co se Vám vybaví za pocit? Přiřaďte k tomu pocitu barvu (může být i 

více). 

 

 

 

2.  Ocenili byste, kdyby byly na webu všechny svatební doplňky rozděleny podle svatebních 

stylů?  

 

 

3. Doplňte, když se řekne styl svatby? 

   BARVA (možno více) KVĚTINA  MÍSTO OBŘADU 

Romantický 

 

Luxusní 

 

Klasický 

 

Jiný (vymyslete) 

  



 

 

Příloha 6 Tabulky četností 

Kde máte možnost připojení k internetu?  

doma 80 % 

v práci 40 % 

v kavárně 15 % 

u známých, u rodiny 5 % 

 

Kolikrát jste nakupoval/a na internetu? 

10 krát a více 99 % 

pouze jednou 1 % 

 

Jaké máte zkušenosti s nákupem na internetu? 

pozitivní 100 % 

negativní 0 % 

 

Co nejčastěji nakupujete na internetu?  

elektroniku 75 % 

oblečení 60 % 

kosmetiku 40 % 

parfémy 40 % 

sportovní vybavení 10 % 

 

Co si vybavíte, když se řekne „svatební nákupy“? 

starosti 100 % 

shon 100 % 

málo potřebných informací 100 % 

zážitek na celý život 3 % 

očekávání 3 % 

 

Co by Vám zjednodušilo přípravy na svatbu? 

 Muži Ženy 

svatební agentura, svatební agent 100% 60% 

možnost pořízení svatebního zboží na jednom místě 60 % 80 % 

 

 

 



 

 

Na kolik odhadujete rozpočet Vaší svatby? 

Do 100 000 Kč 10 % 

100 001 až 150 000 Kč 90 % 

 

Jak by měli probíhat Vaše svatební přípravy? 

možnost nákupu všech svatebních doplňků na internetu 65 % 

využití svatební agentky, která by vše zařídila 35 % 

 

Které svatební doplňky byste rádi nakupovali na internetu?  

svatební šperky 90 % 

doplňky pro nevěstu 90 % 

svatební oznámení 90 % 

dekorace na svatební stůl 90 % 

svatební fotoknihy 30 % 

svatební dary 20 % 

svatební boty 14 % 

 

Co byste nejvíce ocenili na svatebním webu? 

Recenze stávajících zákazníků 95 % 

široký sortiment svatebních doplňků 95 % 

kvalita svatebního zboží 90 % 

obměňování doplňků dle svatebních trendů 85 % 

rozmanité možnosti a kombinace svatebních doplňků 75 % 

široký sortiment svatební dekorace 70 % 

profesionální rady ohledně stylu svatby a výběru vhodných svatebních doplňků 60 % 

 

Co ve Vás vzbudí důvěru pří nákupu v e-shopu? 

recenze a zkušenosti zákazníků 90 % 

vysoký počet návštěvnosti 75 % 

kvalita provedení designu 50 % 

kvalitní fotografie 50 % 

prodej známých značek 40 % 

 

Ocenili byste, kdyby byly na webu všechny svatební doplňky rozděleny podle svatebních 

stylů? 

ano 95 % 

ne 5% 

 

 

 



 

 

Doplňte jednotlivé styly svatby: 

(jednotlivé odpovědi v tabulce zaznačilo vždy více než 80% dotazovaných) 

STYL BARVA KVĚTINA MÍSTO OBŘADU 

romantický růžová, smetanová růže, gerbera zámek, hrad 

luxusní zlatá, stříbrná kala, orchidej luxusní hotel, exotická destinace 

klasický červená, šampaň růže, tulipán kostel, radnice 

venkovský zelená, žlutá slunečnice, kopretina louka, altán 

námořní modrá orchidej, lilie loď, exotická destinace (pláž) 

 

  



 

 

Příloha 7: Příklady nabídky svatebních dekorací s možností přímé koupě 

 

 

 



 

 

 

 

 


