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1 Úvod 

Na počátku 90. let minulého století započala na českém trhu transformace 

maloobchodů, která vedla k rozvoji hypermarketů, supermarketů a velkých diskontních 

prodejen na našem území. Česká republika se stala atraktivním místem pro výstavbu 

zahraničních obchodních řetězců a nyní v Evropě zaujímá přední místa v počtu hypermarketů 

na milion obyvatel.  

Se vzrůstajícím počtem maloobchodů rostla také konkurence a boj o uspokojování 

potřeb a přání zákazníka, který se bezesporu stal hlavním objektem zájmu prodejců.  

Dnešní nakupující má snazší a rychlejší přístup k informacím neţ dříve, dokáţe nejen 

porovnat cenu, ale i ověřit reálnost marketingových slibů a je navíc zhýčkán prakticky trvalou 

nabídkou kvalitního značkového zboţí ve slevových akcích. Podíl akčního značkového zboţí 

na prodeji stále výrazně roste a mnohdy je srovnatelný i s prodejem levnějších privátních 

značek maloobchodních prodejců. 

Zkoumáním toho, jakým způsobem zákazník v obchodě nakupuje, co při tom 

vyţaduje či nevyţaduje a co si nakonec koupí nebo nekoupí, se zabývá mnoho 

marketingových agentur specializujících se na spotřební chování zákazníků v maloobchodech 

po celém světě. Tak, jak se liší sortiment v obchodech, tak se u člověka liší jeho spotřebitelské 

chování – jinak se bude chovat zákazník při koupi auta a jinak při nákupu potravin, také se při 

tom bude chovat jinak ţena a jinak muţ. 

Cílem diplomové práce je analýza spotřebitelského chování zákazníků hypermarketu 

Globus, k. s., se zaměřením na hypermarket Globus Olomouc, který byl otevřen 9. 9. 2000, 

jako hypermarket s integrovaným Baumarktem. 

Hypermarket Globus byl zvolen, protoţe komanditní společnost Globus ČR byla 

první, která s konceptem pravého hypermarketu před více, jak 16 lety vstoupila na český trh 

a úspěšně zde působí dodnes. Úspěch zvoleného konceptu potvrzuje, jiţ po osmé obdrţené 

ocenění TOP Retailer 2011/2012 v kategorii potravinářský řetězec nejlépe hodnocený 

zákazníky, coţ dokazuje, ţe společnost Globus ČR, k. s. zná spotřebitelské chování svých 

zákazníků a víc co chtějí. 

Pomocí marketingového výzkumu zaměřeného na sledování spotřebitelského 

chování zákazníků hypermarketu Globus Olomouc se prioritně bude zjišťovat průměrná cena 

nákupu, průměrná cena poloţky, kolik peněz je vynakládáno na privátní značky, kolik na 

nepotravinářské zboţí (no food) a jak velkou finanční část tvoří zboţí pro zvířata (pet food). 

V jakém mnoţství se jednotlivé kategorie vyskytují – počet nákupů, počet poloţek v nákupu, 
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podíl privátních značek, nepotravinářského zboţí a zboţí pet food na nákupu. Jaký způsob 

platby zákazníci preferují – hotovost, platební karta, dárková karta, jejich kombinace či jiný. 

Druhá část marketingového výzkumu se bude zabývat vlivem demografické 

proměnné (pohlavím) na strukturu nákupu v hypermarketu Globus Olomouc. Bude zjištěno, 

zda nakupují více muţi, ţeny či v páru, kolik poloţek se v jejich nákupu vyskytuje, jaký 

způsob platby pouţili a zda se mnoţství poloţek či způsob platby v závislosti na pohlaví liší. 

Dále se výzkum zaměří na dobu nákupu (ráno, odpoledne, večer), kdy zákazníci nakupují 

nejčastěji. 
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2 Charakteristika hypermarketu 

Maloobchod (retail trade) je chápan jako poslední článek distribučního řetězce, který 

zahrnuje veškeré maloobchodní činnosti spojené s prodejem zboţí či sluţeb koncovému 

spotřebiteli k osobnímu a neobchodnímu vyuţití bez ohledu na to, zda se jedná o výrobce, 

velkoobchodníka nebo maloobchodníka a jak a kde je zboţí či sluţby prodáváno. Tudíţ 

maloobchodník neboli maloobchod je jakékoli obchodní podnikání, jehoţ objem prodeje 

pochází především z maloobchodní činnosti. 4 

Maloobchod vytváří vhodné seskupení zboţí, tzv. prodejní sortiment, co do druhů, 

mnoţství, kvality a ceny. Vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace o zboţí, 

zajišťuje vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům. 2 

Nejstarším a dodnes také nejpouţívanějším členěním maloobchodu je rozdělení na 

maloobchod potravinářský (food) a nepotravinářský (no food). Potravinářský maloobchod 

obchoduje převáţně s potravinami, ale běţně se sem zařazují i prodejní jednotky, které mají 

značný rozsah nepotravin, coţ je zboţí denní a občasné poptávky (smíšené prodejny, 

superety, supermarkety a hypermarkety – samoobsluţné obchodní domy). Naopak klasické 

obchodní domy, i kdyţ mají dnes většinou supermarket (v Evropě téměř pravidlo), se vţdy 

řadí do nepotravinářského maloobchodu. V nepotravinářském maloobchodě se neustále vyvíjí 

nové sortimenty a vznikají nové provozní typy. 2 

Dále lze členit prodejní maloobchod na specializovaný a nespecializovaný 

(univerzální). Ve vyspělých státech vývoj jednoznačně směřuje k univerzálním formám 

maloobchodu. Uţší rozsah sortimentu, který je charakteristický pro specializovaný 

maloobchod – je typický nejen pro menší prodejny, ale i pro nepotravinářské obchodní 

řetězce. 2 

Revolučního rozvoje se maloobchod dočkal po druhé světové válce, kdyţ začal 

obyvatelstvu růst peněţní příjem. Najednou mělo mnoho lidí nadbytek peněz, které chtěli 

utrácet nakupováním, coţ vedlo k rostoucí poptávce po větším počtu prodejních ploch. 2 

V současné době maloobchod zaměstnává okolo 7 % aţ 15 % aktivního obyvatelstva 

(15 % je charakteristické pro nejrozvinutější země) a podíl zaměstnanosti v obchodě stále 

roste. 2 
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2.1 Vývoj hypermarketů 

První etapa (1990 – 1994) 

V těchto letech byla dokončena malá i velká privatizace, která podporovala 

představu českých podnikatelů o růstu a úspěchu. Česká republika se otevřela zahraničním 

firmám a český trh začaly obsazovat velké mezinárodní obchodní řetězce, které se soustředily 

především na nejvýnosnější lokality. Jako první se na českém trhu objevil řetězec Euronova 

(Ahold), Kmart, Billa, Plus Discount, Baumax.  

Roztříštěný obchod neměl příliš naději na úspěch - obchod ještě nepociťoval potřebu 

logistiky či marketingu. Postupně vznikal trh zákazníka. 2 

Druhá etapa (1995 – 1998) 

Nabídka vyrovnává poptávku a na základě toho roste konkurence, jejímţ důsledkem 

je větší péče o zákazníka (podpora prodeje). Vyvíjí se trh zákazníka. Tato etapa je 

charakteristická rozvojem supermarketů a vstupem velkých retailerů na český trh, 

coţ znárodňuje tabulka 2.1. 

V letech 1996 aţ 1997 poklesl maloobchodní obrat v důsledku potíţí v národním 

hospodářství, řešení přinesly tzv. „Klausovy balíčky“, které vývoj srovnávají. 2, 11 

 
Tab. 2.1 Expanze mezinárodních řetězců na českém trhu 

 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 

Ahold (Euronova)                                 

Billa                                 

Delvita                                 

Plus Discount                                 

Edeka                                 

Norma                                 

Julius Meinl                                 

Tesco                                 

Globus                                 

Interspar                                 

Penny Market                                 

Makro                                 

Kaufland                                 

Carrefour                                 

Lidl                                 

Zdroj: 11 
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Třetí etapa (1999 – 2002) 

Více neţ 50 % českých domácností v těchto letech upřednostňuje nákupy 

v moderních velkoplošných hypermarketech, supermarketech či diskontech. Více jak 4/5 

domácností si prohlíţí letáky obchodních řetězců. Objevují se nákupní centra odpovídající 

západním zkušenostem - nový trend v nakupování, který vyţaduje nejen dostatek spotřebního 

zboţí, ale i zábavu (multikina). 

Během této fáze vyvrcholila expanze hypermarketů, další vhodné lokality pro 

výstavbu nových hypermarketů jsou vyčerpány. Nabídka převyšuje poptávku a konkurence 

vede k vyhraněnému boji o zákazníka. 2 

Čtvrtá etapa (2003 – dosud) 

V roce 2004 se Česká republika stává členem Evropské unie, coţ přináší mnoho 

změn i pro maloobchod. Český obchod zaznamenal důslednou implementaci směrnic 

týkajících se ochrany spotřebitele a korektní hospodářské soutěţe. V rámci evropských 

struktur bylo rozhodnuto, ţe usměrňování obchodu je nutné uskutečňovat z místní úrovně, 

protoţe jde o místní sluţbu určenou tradicí, zvyky, geografií, historií a kulturou příslušné 

země. Z důvodů pravděpodobné kontraproduktivity nebyla pro oblast podnikání a rozvoje 

obchodu orgány Evropské unie přijata jednotná politika a strategie EU. Výjimkou je v tomto 

směru spotřebitel a jeho ochrana, protoţe zaujímá v ekonomice slabší stranu trhu. 2 

Nabídka začala převyšovat poptávku, coţ vedlo ke zvýšení nároků na kvalitu zboţí 

a sluţeb u mnoha spotřebitelů. Kvůli silné konkurenci v letech 2005 a 2006 opouští český trh 

zahraniční řetězec Carrefour a Julius Meinl (podstatnou část obchodů prodal společnosti 

Ahold), ale přichází Lidl, který v roce 2003 otvírá 70 prodejen. V této době se obchodní 

řetězce začínají zaměřovat na města střední velikosti, vznikají menší formáty prodejen, jako je 

např. Tesco Expres. 2 

2.2 Hypermarkety v ČR 

Vývoj obchodu v ČR se přiřazuje počátku 90. let 20. století, kdy během výrazné 

transformace maloobchodu začínají své zboţí a sluţby nabízet hypermarkety, supermarkety 

a velké diskontní prodejny. Seznam potravinářských obchodních řetězců působících v České 

republice viz příloha 1. 11, 17 

Hypermarket je samoobsluţná rozlehlá velkoprodejna s potravinářským, 

průmyslovým i jiným zboţím. Mezi hlavní znaky hypermarketu patří: 
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 halové, jednopodlaţní řešení o ploše přesahující 2500 m
2
, 

 plný sortiment potravin, rozsáhlý sortiment nepotravin (one stop shopping), 

 doplňkové oddělení sluţeb, 

 agresivní cenová politika (every day low price), 

 výhodná dopravní poloha, 

 parkoviště (no parking, no business), 

 vlastní privátní značka. 

 

Česká republika patří mezi menší trhy ovšem s vysokou hustotou zalidnění, 

coţ umoţňuje dynamický, ale také nepředvídatelný vývoj obchodu. Není tomu tak dlouho, 

co pro Čechy představa rozvoje obchodu vlivem vstupu nadnárodních maloobchodních 

společností a výstavba velkoplošných prodejen byla nepředstavitelná. Obchod se i nyní vyvíjí, 

mění se nákupní prostředí, chování spotřebitele a prohlubují se rozdíly mezi nimi (věk, 

vzdělání, příjem). 11 

Počet hypermarketů v ČR 

Česká republika si v rámci zemí střední a východní Evropy s počtem 

19 hypermarketů na milion obyvatel udrţuje značný náskok a v rámci EU patří mezi země 

s nejvyšší hustotou hypermarketů. 13 

Na začátku roku 2012 stálo v České republice celkem 282 prodejen, které spadají do 

kategorie hypermarkety, tedy mají prodejní plochu větší neţ 2500 čtverečních metrů. 

Do konce tohoto roku se předpokládá, ţe se celkový počet přiblíţí k hranici 300 objektů 

a území ČR bude z hlediska kupní síly dostatečně pokryto. 15 

Současná výstavba nových hypermarketů se soustředí především na menší regionální 

města s populací 10-15 tisíc obyvatel. Hypermarkety zde budou menší, s prodejní plochou 

3 aţ 4 tisíce metrů čtverečních (např. Globus Havířov), neţ jsou hypermarkety stojící 

na okrajích velkých měst. 15 

Nejvíce hypermarketů nalezneme v Moravskoslezském kraji (40), následují 

Střední Čechy (28) a region Ústí nad Labem (27). U okresů jako jsou Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Hradec Králové a Ostrava rozsah hypermarketových ploch na 1000 obyvatel přesáhl 

hranici 200 m
2
. Nejvíce hypermarketů v ČR provozuje společnost Kaufland (88) 

a Tesco (57). 13, 15 
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V České republice ještě zůstává pár měst s více neţ 15 tisíci obyvateli, kde 

hypermarket není – k největším z nich patří Litvínov a Bohumín. (viz Tab. 2.2) 14 

 

Tab. 2.2 Největší města České republiky bez hypermarketu 

Největší města bez hypermarketu Počet obyvatel v tis. 

Litvínov 27,1 

Bohumín 22,9 

Otrokovice 18,5 

Ostrov nad Ohří 17,3 

Roţnov pod Radhoštěm 17,1 

Neratovice 16,3 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 16,2 

Bílina 15,7 

Zdroj: [14] 

Zákazník hypermarketu v ČR 

Obchodní řetězce v posledních několika letech podstatně změnily nákupní chování 

Čechů a rozdělily je do několika skupin, jejichţ vztah ke značkám výrobků, prodejnám 

i cenám se výrazně liší. 19 

Například do řetězce Interspar nebo Globus chodí převáţně zákazníci, kteří jsou 

nároční na kvalitu zboţí i úroveň prodejny a zároveň jsou méně cenově citliví. Hypermarkety 

Kaufladn si zase vybírají lidé preferující levný a přitom velký nákup. Diskontní prodejny Lidl 

většinou mají v hledáčku zákazníci, pro které je důleţitá nízká cena a s oblibou vyuţívají 

akční nabídky. 19 

Hypermarkety v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní 

Evropy jsou u spotřebitelů více oblíbené. Jako hlavní místo nákupu potravin je uvádí 39 % 

českých domácností, kdeţto ve střední a východní Evropě pouze 25 % domácností. Podobnou 

oblibu jako v České republice mají hypermarkety v Bosně a Hercegovině (39 %), rumunských 

městech (42 %) či Rusku (35 %). 13 

Bezkontaktní platby v České republice 

Velký význam v současné době zaujímá elektronický obchod a do popředí se začínají 

dostávat tzv. „bezkontaktní platby“. 

Aţ do konce září 2011 mohli Češi bezkontaktně platit prakticky jen v sousedních 

zemích včetně Slovenska či Polska, kde je tato technologie uţ rozšířenější. Jako první velký 

řetězec v Česku odstartoval bezkontaktní platby Interspar. 
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Zájemci budou moci platit prostřednictvím nových platebních karet nebo pomocí 

mobilních telefonů. V loňském roce proběhl také testovací projekt, ověřující jinou variantu 

bezkontaktních plateb, vyuţívajících přímo "chytré" mobilní telefony, tedy vybrané typy 

smartphonů.  

Hlavní výhodou pro nakupující i pro obchodníky je především rychlost placení. 

Kartu případně mobil zákazník pouze přiloţí k terminálu a platba proběhne maximálně do pěti 

sekund. Karty totiţ v sobě mají zabudovaný čip a rádiovou anténu. Díky nové technologii 

nebude potřeba platby do 500 Kč ověřovat PIN kódem. 

Do konce roku chtějí své prodejny vybavit novými platebními terminály 

s bezkontaktní funkcí maloobchody Lidl, IKEA, Penny Market, Obi, Datart, Kika či Globus. 

Naopak Tesco jejich zavedení zatím neplánuje. 16 

2.3 Hypermarket Globus ČR, k. s.  

2.3.1 Historie společnosti 

V roce 1828 na jihozápadě Německa v sárském Sankt Wendelu, zakladatel firmy 

Globus, Franz Bruch otevřel obchod s potravinami. Jednalo se o malou rodinnou společnost, 

která prosperovala, rozrůstala se a především inovovala. I dnes, přes velikost a mnoţství 

prodejen, se Globus snaţí být rodinnou firmou s osobním přístupem k zákazníkům. 12 

V současné době stojí v čele firmy představitel jiţ páté generace rodiny, Thomas 

Bruch. Pod jeho vedením pro společnost pracuje více neţ 25 000 lidí. Společnost Globus, k. s. 

provozuje své hypermarkety pouze na území Německa, Lucemburska, České republiky (15) 

a Ruska (6). 12 

Holding Globus do České republiky vstoupil roku 1991 zaloţením společnosti 

Globus Praha, s. r. o., k níţ v roce 1993 přibyla společnost Globus Brno, s. r. o. 

Dne 4. listopadu 1996 byl otevřen první hypermarket v ČR – v Brně Ivanovicích. (viz 

příloha č. 2) Jednalo se o první skutečný hypermarket, který na český trh vstoupil. 

Bezproblémový provoz, velký zájem zákazníků a také angaţovanost zaměstnanců prokázaly, 

ţe koncept, se kterým Globus vstoupil na český trh, je úspěšný. 12 

Koncem listopadu 2011 byl otevřen patnáctý hypermarket Globus v Havířově. Tento 

hypermarket se od ostatních Globusů liší formátem prodejny - je nejmenší ze všech 

(8 300 m
2
) a nenachází se zde oddělení konfekce ani baumarkt. 23 
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Dnes v České republice najdeme jiţ 15 hypermarketů (Brno, Chomutov, 

České Budějovice, Jenišov u Karlových Varů, Liberec, Olomouc, Opava, Pardubice, 

Chotíkov u Plzně, Trmice u Ústí nad Labem, Praha Černý most, Praha Čakovice, 

Praha Zličín, Ostrava, Havířov) sídlících ve 12 různých městech. 12 

2.3.2 Charakteristika společnosti 

Společnost Globus řadí mezi své priority důraz na šíři (přibliţně 15 000 druhů 

potravinářských a 45 000 druhů nepotravinářských výrobků), kvalitu a čerstvost své nabídky. 

Vyznačuje se nejširším sortiment bio výrobků ze všech hypermarketů. Na konci března 2012 

měl Globus v nabídce 495 druhů výrobků a jejich počet neustále rozšiřuje. Jako jediný 

z hypermarketů nabízí sortiment značky Alnatura, který se vyznačuje garancí vysoké bio 

kvality a ochrany ţivotního prostředí. 12, 24 

Součástí kaţdého hypermarketu je vlastní uzenářská a řeznická výroba, pekárna, 

restaurace s grilem (kromě Globusu v Praze na Černém Mostě), prostor s kavárenským 

posezením a moţností připojení k WiFi, dětský koutek, čerpací stanice pohonných hmot, která 

je v mnoha případech doplněna mycí linkou, obchodní zóna za pokladnami, kde jsou 

zákazníkům k dispozici další drobné provozovny s doplňkovým sortimentem a sluţbami 

(tabák, květinářství, optika, lékárna, atd.). 12 

Po dobu několika měsíců aţ jednoho roku probíhá průběţné zaškolování pracovníků 

v provozech hypermarketů, Baumarktů, a centrále v Praze, coţ vede k vysoké profesionalitě 

všech zaměstnanců. 12 

Zákazníci mohou také vyuţívat rozsáhlého portfolia doplňkových sluţeb, mezi nimiţ 

nechybí fotosběrna, rozvoz nadměrného zboţí po celé republice zdarma či moţnost zapůjčení 

navigací. Globus nabízí také finanční sluţby, díky nimţ mohou zákazníci získat například 

kreditní kartu Globus, pořídit nákladnější zboţí na splátky, vyuţít tzv. „cash backu“ či od 

června 2011 platit na pokladnách v hypermarketu Praha Čakovice bezkontaktním mobilním 

telefonem. 21, 23 

Důkazem kvality hypermarketů Globus je rostoucí objem prodeje, neustále se 

zvyšující počet spokojených zákazníků, mnoho získaných ocenění (viz příloha č. 3) a členství 

v profesních sdruţení týkajících se oblasti obchodu (Svazu obchodu a cestovního ruchu, 

Sdruţení pro korektní podnikání, České obchodní fórum). 12, 19 

V červnu roku 2008 se Globus stal prvním hypermarketem v ČR, který spustil vlastní 

webovou televizi. Prostřednictvím přibliţně pětiminutových videí informuje své zákazníky 
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o výrobě uzenin či pečiva, o moţnostech zaměstnání, o nových prodejnách, o významných 

přestavbách a různých aktivitách. 12 

Čtyřikrát do roka vydává hypermarket Globus svůj zákaznický časopisy pod 

názvem MINI Globus, se zaměřením na celou rodinu. (viz příloha č. 4) 12 

V dubnu 2009 Globus zahájil věrnostní program Mimi klub zaměřený na budoucí 

a stávající maminky. Jeho obchodním cílem je registrace rodičů jiţ před narozením dítěte, kdy 

vzniká potřeba pořídit výbavičku. 20 

Od října 2011 provozuje Globus aktivně svůj facebook, který pro Globus 

představuje moţnost skutečného dialogu se zákazníkem. Dále se společnost rozhodla vyuţít 

rostoucí popularity slevových serverů v Česku a zkouší zboţí prodávat na internetových 

stránkách www.nakupujeme.cz. Globus také svým zákazníkům nabízí moţnost objednávat 

čerstvé maso a uzeniny v on-line řeznictví z domova. 18, 26 

Minulý rok (2011) Globus oslavil 15 let na českém trhu, coţ se rozhodl oslavit tím, 

ţe spolu se svými zákazníky prostřednictvím projektu Cesty k lidem věnuje 

15 velkoprostorových automobilů handicapovaným spoluobčanům. Šedesáti největším 

dodavatelům nabídl Globus partnerství v tomto projektu a následně bylo jejich zboţí 

označeno logem Cesty k lidem. Kaţdý, kdo si takto označené zboţí koupil, přispěl určitou 

finanční částkou na tento projekt. 21 

V lednu tohoto roku Globus ČR, k. s. opět získal ocenění TOP Retailer 2011/2012 

zákazníky nejlépe hodnocený potravinářský řetězec. Podkladem k udělení ceny byl výzkum 

Shopping monitor realizovaný společností Incoma GfK. Cílem Shopping monitoru bylo 

sledování vybraných charakteristik nákupního chování české populace, se zvláštním 

zaměřením na zjištění současných nákupních zvyklostí a spokojenosti obyvatelstva 

s nákupními podmínkami. 24 

Poskytované záruky pro zákazníky  

Záruka čerstvosti, nejniţší ceny, moţnosti vrácení zboţí, rychlé obsluhy i záruka 

nevyčerpatelné nabídky jsou zákazníkovi nabízeny prakticky od vstupu Globusu na český trh 

a jsou jednou z hlavních konkurenčních výhod. Většina konkurentů není schopná nebo 

ochotná tyto záruky napodobit i přesto, ţe je zákazník dobře vnímá a jsou pro něho jedním ze 

stimulů pro rozhodnutí k nákupu. 19 

V lednu 2010 došlo k zásadnímu rozšíření těchto záruk z týdenní nabídky novin 

Globusu (Naše noviny) také na nabídku katalogu (Náš katalog). Dříve nebylo moţné 
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poskytnout záruky na oba tyto informační zdroje, ale nyní s ohledem na výsledky Shoping 

Monitoru a pro podporu cenové image se společnost Globus ČR rozhodla rozšířit záruky i na 

zboţí z katalogů. Této změně předcházela reklamní kampaň se sloganem „v Globusu je svět 

ještě v pořádku“, která měla přesvědčit zákazníka o tom, ţe při nákupu nemusí přemýšlet nad 

mnoţstvím, cenou zboţí či čerstvostí, protoţe Globus tyto věci zaručuje a tudíţ se můţe 

spotřebitel soustředit jen na samotný nákup. 12 

Od začátku roku 2011 dostaly záruky poskytované zákazníkům nový design i nový 

způsob komunikace. Kaţdá záruka má svou barvu a tyto barvy zcela vybočují z dosavadního 

vzhledu ostatní komunikace. Právě proto, aby na prodejní ploše nesplývaly s ostatními 

informacemi. (viz příloha č. 5) 19] 

 

 Záruka čerstvosti – v případě, ţe zákazník nalezne ve vybraných kategoriích 

sortimentu zboţí s kratší dobou spotřeby neţ tři dny, dostanete jej od Globusu jako 

omluvu zdarma. Tato záruka se nevztahuje na výrobky z řeznictví a pekařství, 

výrobky z obsluţných pultů ryby-sýry-saláty, a to včetně předbaleného zboţí z těchto 

oddělení, umístěného v samoobsluţných úsecích. Dále se netýká balených 

a chlazených baget, sortimentu ovoce a zeleniny a chlazené drůbeţe. 

 

 Záruka nejnižších cen - jestliţe v době platnosti letáku Globus naleznete 

v konkurenčním letáku zboţí levnější, Globus cenu sníţí a v případě, ţe jste zboţí jiţ 

zakoupili, vrátí rozdíl ceny. 

 

 Záruka nevyčerpatelné nabídky - zboţí vybrané v letáku Globus vţdy obdrţíte 

a pokud nebude momentálně k dispozici, do 14 dnů Vám ho Globus zajistí. Jestliţe se 

zboţí do 14 dnů nepodaří zajistit, nabídne Vám Globus zboţí za stejnou cenu ve 

srovnatelné nebo lepší kvalitě. 

 

 Záruka rychlého zaplacení - bude-li zákazník čekat u pokladny déle jak 10 minut 

a všechny pokladny nebudou otevřeny, obdrţí jako omluvu poukaz v hodnotě 40 Kč. 

 

 Záruka výměny - všechno zboţí lze bez vysvětlení do 30 dnů vrátit. Zboţí musí být 

nepouţité v originálním nepoškozeném obalu s pokladním dokladem. Potraviny je 

moţné vrátit jen před uplynutím doporučené doby spotřeby. Zboţí jako je CD, DVD, 
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audiokazety, VHS kazety, PC hry, šperky, metrové zboţí a zboţí, které je opatřeno 

osvědčením o registraci vozidla, nelze vyměnit ani vrátit finanční hotovost. 12 

Globus Drive 

V Ensdorfu blízko města Sarlouis na západě Německa byl v prosinci 2011 otevřen 

první Globus Drive, zcela nový koncept prodeje, který v ČR zatím neexistuje. Jde o systém, 

kdy si zákazník přes internet vybere zboţí, které chce koupit, objedná si jej a vybere dobu, 

kdy si pro něj chce autem k vybranému výdejnímu skladu Globus Drive přijet. Tam, ihned po 

zaplacení, obdrţí zboţí rozdělené dle příslušných teplotních řetězců, které naloţí do svého 

auta a můţe odjet. 25 

Sortiment Globus Drive je uţší neţ nabídka v hypermarketech, jde především 

o čerstvé i trvanlivé potraviny, ovoce, zeleninu, výrobky z vlastního řeznictví, vlastní 

pekárny, ale i drogerii, úklidové a čisticí prostředky či některé další výrobky 

nepotravinářského sortimentu. 25 

Veškeré zboţí z internetové nabídky je ve výdejním skladu k dispozici, a proto 

Globus Drive garantuje, ţe zboţí bude pro zákazníka připraveno do dvou hodin od ukončení 

objednávky, nicméně termín vyzvednutí si můţe zákazník nastavit aţ do pěti dnů od 

objednání. Placení i přebírání zboţí probíhá pod střechou, takţe nepřízeň počasí nemůţe 

nákup nijak negativně ovlivnit. Platit je moţné buď rovnou při nákupu přes internet, nebo při 

vyzvedávání zboţí platební kartou či hotově. 25 

Nový způsob prodeje vítají všichni ti, kdo upřednostňují rychlý nákup před 

procházením hypermarketu, protoţe vše netrvá déle jak pět minut. 25 

2.3.3 Charakteristika zákazníků společnosti Globus 

Z průzkumu společnosti Incoma GfK – Shopping monitor vyplývá, ţe do Globusu 

chodí zákazníci nakupovat hlavně kvůli širokému sortimentu, čerstvému zboţí, snadné 

orientaci v prodejně a čistotě prostředí. 19] 

Průměrný zákazník Globusu v posledních letech značně omladil. Zatímco dříve se 

věkový průměr zákazníků pohyboval kolem 42 let, nyní se nachází někde mezi 38 a 39 lety 

(nejbliţší konkurence 40 let). 19] 

Také z hlediska vzdělání zákazníků je Globus mezi hypermarkety na prvním místě. 

Nejvyššímu podílu zákazníků se středoškolským a vysokoškolským vzděláním pak 

odpovídají i další charakteristiky, jako je průměrný příjem domácnosti – u Globusu 32 tis. Kč 
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(nejbliţší konkurence 30 tis. Kč) nebo průměrná hodnota nákupního koše - u Globusu 

1100 Kč (nejbliţší konkurence 680 Kč a méně). 19] 

Také co se týká věrnosti zákazníků, je Globus v tomto ohledu velice úspěšný. 19] 

2.3.4 Maloobchodní značky obchodního řetězce Globus 

Hlavním cílem obchodního řetězce Globus při zavedení vlastních značek bylo 

zvýšení loajality zákazníků a konkurenceschopnosti vůči řetězcům, které pouţívají dokonce 

i více řad vlastních výrobků, např. Tesco (Value, Standart, Finest, Healthy living, Organic, 

Bio). 12 

Kaţdá z řad má i svůj další cíl. Niţší řada – v oranţových obalech s logem 

meridiánem, nazývaná Korrekt (G1) má zviditelnit výrobky v programu Nejniţší cena. Vyšší 

řada (G2) nesoucí logo společnosti má za cíl nabídnout zákazníkovi výrobky s vysokou 

kvalitou za rozumnou cenu. Globus disponuje ještě řadou vín, kterou lze exkluzivně najít 

pouze v hypermarketech Globus ČR a v Německu. Od dubna minulého roku je sortiment 

rozšířen o prémiovou řadu vlastní značky Globus Gold zaměřenou na ovoce a zeleninu. 

(viz příloha č. 6) 12, 20 

V současné době má Globus ČR, k. s. 800 výrobků privátních značek Korrekt 

a Globus v prodeji. 19] 

Maloobchodní značka Globus – „Kvalita, která si zaslouží naše jméno“ 

Německá mateřská společnost Globus nabízí privátní značku Globus uţ delší dobu 

a tak není divu, ţe ji na český trh přivedla i společnost Globus ČR, k. s. První výrobky vlastní 

značky se začaly do sortimentu zařazovat v březnu roku 2009. Jedná se o produkty 

vyzkoušené a osvědčené, protoţe se v Německu prodávaly jiţ dva roky předtím. 12 

Tato privátní značka je propagována sloganem „Kvalita, která si zaslouţí naše 

jméno“, tzn., ţe na obalech těchto výrobků nalezneme nejen logo firmy, ale i osobní 

doporučení rodiny Bruchovy, která společnost před více jak 180 lety zaloţila a svým jménem 

zaručuje kvalitu výrobků. Všechny výrobky značky Globus jsou odborníky sledovány od fáze 

vývoje aţ po proces výroby, proto si za jejich kvalitou stojí a propůjčili jim jméno 

Globus. 12 

Maloobchodní značka Korrekt – „Kvalita za nejnižší ceny“ 

Tyto výrobky jsou zařazeny do programu „Nejniţší cena“, tzn., ţe na rozdíl od 

značky Globus nejsou označeny přímo logem společnosti, ale meridiánem (mříţka 
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z poledníků a rovnoběţek), který zaručuje, ţe takto označené zboţí jinde za lepší cenu 

nekoupíte. Tato značka nabízí nejlepší řešení v poměru ceny a kvality výrobku. 12 

Dříve byly v programu Nejniţší cena zařazeny hlavně dodavatelské výrobky, dnes 

jsou však postupně nahrazovány vlastní značkou Korrekt. 19] 

Maloobchodní značka Exkluzivní vína - Ochutnejte kvalitu za výhodnou cenu 

Díky této exkluzivní řadě lze zakoupit opravdové lahůdky ze světových vinic za 

mimořádně výhodné ceny v kaţdém oddělení vína hypermarketu Globus. 12 
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3 Teoretická východiska spotřebitelského chování 

Spotřební chování znamená takové chování lidí, které je spojené se získáváním, 

uţíváním a odkládáním spotřebních produktů či sluţeb. [5] 

Ve spotřebním chování člověka lze vypozorovat určité psychické struktury, které 

byly bezesporu poloţeny jiţ při vytváření člověka jako druhu. Způsoby uspokojování potřeb 

byly různé, ale vţdy se skládaly z aktivity, kterou bylo nutno vykonat (např. lov), tak 

z prostředků, kterými se potřeba uspokojovala (úlovek). [3] 

Mezi aktivitou vynaloţenou na získávání prostředků k uspokojení a spotřebou se 

vyskytuje mnoho dalších aktivit, které jsou specifické určitými psychickými procesy či 

motivací. Základní báze potřeb snad i některé pudy a poznávací znaky, podle kterých se 

dřívější spotřebitel orientoval, v dnešním lze také nalézt. [3] 

3.1 Modely chování spotřebitele 

Chováním spotřebitele se zabývalo a v současné době stále ještě zabývá mnoho 

autorů. Své názory opírají o behaviorální teorii, která je zaloţena na modelu tzv. „černé 

skříňky“ (analyzuje vstupy a výstupy do psychiky člověka), o dynamické modely Freuda 

a jeho pokračovatelů, aţ po modely vycházející z aplikace kybernetiky, která se zabývá 

obecnými principy řízení a přenosu informací. [3] 

Následný krátký přehled modelů respektive pokusů o ně – ukazuje sloţitost 

spotřebního chování, obtíţnost jeho pochopení a předvídání. Ţádná z variant není správná ani 

špatná. Lidé jsou různí, ve stejné situaci mohou jednat různě a naopak, stejné výsledné 

chování nemusí nutně být výsledkem stejné situace. [3] 

Marshallův model „homo oeconomicus“  

V tomto případě mezi vstupy řadíme například cenu produktu a komplementu, 

příjem spotřebitele a další ekonomické vlivy. Výstupy jsou pak rekce ovlivňující výsledné 

chování člověka, které odráţí snahu o maximální uţitek. [3] 

Podmínkou Mrshallova modelu je vysoká informovanost spotřebitele, plně 

transparentní trh a jednoznačný pohled na „uţitečnost“ produktu. Ovšem model nebere 

v úvahu psychické procesy probíhající u spotřebitele a působení sociálních vlivů. [3] 
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Veblenův referenční model (sociologický model) 

Tento model vznikl na kritice Marshallova modelu „homo oeconomicus“, zdůrazňuje 

především sociální aspekty (např. do jaké sociální skupiny člověk patří). Veblen je názoru, ţe 

lidé mají za normálních podmínek silné tendence dodrţovat sice nepsané, ale silně působící 

sociální normy (např. působení módy). Ve svých přístupek vyzdvihoval sociální elementy 

a odmítal psychologii. [3, 5] 

Jiné modely vycházejí z teorie, ţe člověk je kognitivní spotřebitel, který zvaţuje, 

porovnává a vkládá do svého rozhodování i své očekávání spojené s produktem či sluţbou 

a pouţívá k tomu i svých předchozích zkušeností a subjektivního hodnocení. [3] 

Dynamická psychologie  

Také dynamická psychologie přispívá pokusy o modelování chování. Tyto modely 

jsou zaloţeny na psychoanalýze Freuda a jeho pokračovatelů. Dle těchto modelů ovlivňují 

chování např. neuvědomovaná přání, která se následně stávají motivy jednání. Podstatná část 

motivů je neuvědomovaná neboli skrytá – hovoří se o tzv. teorii ledovce, protoţe zde je také 

na povrchu zřejmá jenom jeho menší část. (viz příloha č. 7) [3] 

3.2 Psychologické aspekty chování spotřebitele 

3.2.1 Potřeby a motivace 

Potřeby jsou základní motivační silou jedince, jeho hnací silou činností. Jsou 

výrazem závislosti organismu na prostředí a zároveň jsou výsledkem reakce organismu na 

toto prostředí. Potřeby lidí vystupují na trhu s různou naléhavostí. Lidské potřeby mají 

schopnost odkladu uspokojení nebo náhradního uspokojení. Hovoříme o tzv. toleranci 

uspokojení potřeb. Při této toleranci spolupůsobí ekonomické, sociální i individuální 

podmínky. Tolerance u uspokojování potřeb úzce souvisí s očekáváním budoucího vývoje, 

s její selektivností. [3] 

Chování je aktivita, která zprostředkovává vztah mezi danou potřebou a jejím 

následným uspokojením. Obsah tohoto uspokojení je chápán jako tzv. motiv. [4] 

Motivace je intrapsychický proces iniciovaný výchozím motivačním stavem, 

ve kterém se odráţí určitý nedostatek (deficit) ať uţ ve fyzické či sociální podobě. Motivace 

iniciuje k odstranění tohoto nedostatku, coţ je v konečné fázi chápáno jako určitý druh 

uspokojení. Lze tedy říci, ţe základním zdrojem motivace jsou potřeby člověka, ale vedle 

potřeb jsou pro motivaci velmi významné i emoce. [4, 9] 
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Uspokojení či neuspokojení potřeb je provázeno emocemi příjemnými nebo 

nepříjemnými. Emoce mají význam jako zdroje motivace samy o sobě. Člověk vyhledává 

silné proţitky nejenom v zájmu uspokojování svých potřeb, ale také pro ně samotné. Dalšími 

zdroji motivace jsou návyky, hodnoty, ideály a zájmové orientace člověka. [10] 

Pro marketingový výzkum se potřeba chápe jako určitý pocit uspokojení nikoli jako 

předmět, který si spotřebitel kupuje a právě tak motivy jsou uspokojení či tzv. intrapsychický 

jev, a ne např. cena výrobku. Z tohoto plyne, ţe potřeby i motivy jsou vnitřní psychické stavy, 

které jsou navzájem komplementární. [3, 4] 

3.2.2 Postoje 

Postoje jsou v podstatě stálé, získané, příznivé či nepříznivé tendence směřující 

k určitým podnětům či na určité osoby. „Zařazení“ podnětu či osoby do určité třídy se děje 

často schematicky. Vytváří se postojové sítě, tzn., ţe některé postoje budou pro jedince 

zásadní a jiné budou mít význam spíše periferní. Spotřebitel zastává mnoho postojů, jejichţ 

objekty mohou mít různou míru zobecnění. [5] 

Struktura postoje 

Všeobecně se poukazuje na tři základní sloţky. Kaţdý postoj je moţné vyjádřit jako 

průnik sloţky kognitivní, sloţky afektivní a sloţky konativní: 

 Sloţka kognitivní zahrnuje myšlení, představy a hodnocení, které jsou zahrnuty 

v kaţdém postoji spotřebitele. Dělí objekty na ţádoucí či neţádoucí. 

 Sloţka afektivní postihuje citové zabarvení postoje („likes“ x „dislikes“). 

 Sloţka konativní, která znamená, ţe v postoji je uloţen i sklon k jednání (směrem 

k objektu nebo od něho). [5] 

Tyto tři sloţky spolu nemusí být v souladu. Kognitivní sloţka, myšlenky, racionální 

úvahy mohou být jiné kvality neţ sloţka emotivní – někdy se subjekt rozhoduje rozumovými 

argumenty, ale protichůdnými city apod. Ovšem v  poslední době se v psychologických 

výzkumech prokazuje, ţe se prosazuje tendence po „slučitelnosti“ jednotlivých sloţek. 

Jedinec se těţko vypořádává s tím, ţe jedná sice rozumově, ale při tom cítí antipatii. [3] 

3.2.3 Hodnoty 

Hodnoty jsou v podstatě cíle, jimiţ se jedinec učí od společnosti. To, co člověk 

hodnotí kladně, nemusí být to, co si přeje. Kaţdý jedinec má svůj vlastní ţebříček hodnot, ale 

zároveň mají lidé v jedné společnosti společný systém (ţebříček) hodnot. Hodnotový systém 
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si lidé při svém jednání nemusí uvědomovat. Hodnoty vycházejí z předchozích zkušeností, 

osvojují se jak pokusem a omylem, tak vědou, jejíţ výsledky jsou sdělovány. [3] 

Hodnotový systém je těţko adaptabilní na změněné podmínky reality. Rozpory mezi 

hodnotovým systémem a realitou mohu významně změnit výši spotřeby, její strukturu, 

průběh, ale i ochotu a schopnost přijetí informace subjektem. [3] 

Hodnoty v marketingu jsou často vyuţívány pro propagační účely, proto je důleţité 

poznání nejen hodnotových struktur, ale i symbolů, které s hodnotami korelují. [3] 

3.2.4 Zájmy 

Zájmy jako motivy jsou v poslední době významné v oblasti spotřeby, jejího 

orientování a také v oblasti propagační komunikace. Zájem je v podstatě aktivita opakovaná 

a zaměřená na určitý předmět či činnost. A proto, ţe vede zájem k aktivitě subjektu, posiluje 

jeho tendenci něčím se zabývat, je tak významný. Činnosti, které jsou vyvolané zájmem, 

obvykle podněcují další rozvíjení zájmu. Také u spotřebních aktivit je jeho význam výrazný, 

zvláště u tzv. hobby. [3] 

3.2.5 Image 

Image má povahu zobecnělého a zjednodušeného symbolu, který je zaloţený na 

souhrnu představ, postojů, názorů a zkušeností člověka ve vztahu k určitému objektu. Pro 

orientaci spotřebitele na trhu hraje image velkou roli, zprostředkovává spotřebiteli (někdy 

zkresleně) informace o schopnostech výrobků uspokojovat lidské potřeby. [3, 9] 

Tvorba image je dlouhodobou záleţitostí, krátkodobé efekty jsou kontraproduktivní, 

a proto je důleţité u produktu testovat: 

 Tradici – do jaké míry je v obrazu značky obsaţena tradice, jak je vnímána, jak je 

totoţná s dnešním obrazem, jakou má tendenci. 

 Očekávání – co se očekává od značky do budoucna, jakou je zárukou pro příští 

výrobky. 

 Homogenita – do jaké míry obraz jednotlivých produktů podporuje celkový image 

značky. [3] 

Rozlišujeme image značky, firmy či produktu, ale vţdy jde o kognitivně 

organizovaný obraz, který si člověk sám vytvořil. V takovémto obrazu se jednotlivé atributy 

vzájemně podporují, např. design, cena, spolehlivost, jednotlivé uţitkové vlastnosti, 

modernost apod. Image není monolitická, ale multidimenzionální, a proto i postoj zákazníků 

k produktu či značce je zaloţen na mnoha atributech, které tvoří image. [3, 9] 
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3.2.6 Učení 

Učení lze chápat jako změny v jedincově chování způsobené předchozími 

zkušenostmi, informacemi a myšlením. V případě spotřebního chování a marketingu 

vystupuje do popředí především tzv. učení se spotřebnímu chování. Podobně jako v jiných 

oblastech i zde se setkáváme se základními směry učení, a to s klasickým podmiňováním, 

operantním podmiňováním, modelováním a kognitivním učení. (viz příloha č. 8) [5, 1] 

Učení se spotřebě je významným procesem, pomocí něhoţ se předávají ţádoucí, ale 

také neţádoucí tendence ve spotřebě (alkohol, tabák, přejídání, atd.). Učení můţe probíhat 

podle obecného schématu POKUS – OMYL, kdy podstata učení spočívá především v procesu 

posilování správných odpovědí a kdy je pro marketingovou strategii zdůrazňována souvislost 

mezi podnětem a výsledným chováním (opakování → znalost značky → chování). V rámci 

učení se spotřebě se lze setkat i s vyšší formou učení a to s učením sociálním. [3] 

Sociální učení, které se také označuje jako modelování nebo zástupné učení, je 

zaloţeno na tom, ţe pozorujeme ostatní, tyto informace zpracováváme a ukládáme v paměti 

pro budoucí pouţití. [9] 

3.3 Kulturní predispozice spotřebního chování 

Kulturními predispozicemi spotřebního chování chápeme působení kulturního 

prostředí na získávání, uţívání a odkládání produktů (sluţeb). Marketing sleduje, jak se 

kultura podílí na utváření zázemí podmiňujícího různé kupní rozhodovací procesy 

spotřebitelů. Z tohoto pohledu se snaţíme podchytit obsah, sjednocující či diferencující sílu 

kulturního prostředí a kulturních prvků na chování spotřebitelů. [5] 

Kulturou chápeme komplex materiálních, institucionálních a duchovních výtvorů 

slouţících k uspokojování lidských potřeb. Jednoduše řečeno kulturu charakterizují soubory 

výtvorů člověka – kulturních prvků, elementů. [3] 

S působením kultury jsou spojeny určité významné okolnosti, které mohou výrazně 

ovlivnit marketingové přístupy k zákazníkům: 

 Kultura je učená – je nutno si ji osvojit nejčastěji prostřednictvím rodiny, školy. Můţe 

probíhat vědomě i podvědomě.  

 Kultura se přenáší z generace na generaci – zřetelným projevem je tradice 

a udrţování kulturní kontinuity, coţ usnadňuje např. návraty značek (retromarketing). 

 Kultura je sdílená – podobnost ve spotřební kultuře vede k uplatnění stejného 

marketingového přístupu v daném kulturním prostoru, ale nutno rozhodnout jaká 
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„měřítka“ vyuţít pro hodnocení kulturní homogenity (např. jazyk, náboţenství, klima či 

sdílené záţitky). 

 Kultury se liší, jsou místně diferencované – obsah kultury se mění v souvislosti 

s danou oblastí – diferencované kultury. Z hlediska marketingu je důleţité, ţe se 

v různých kulturách projevuje různé spotřební chování. Globalizace přináší kulturní 

sbliţování, ale i přesto můţe marketingový význam sledování kulturních diferencí 

podpořit. Proto nelze jednoznačně určit, zda postupovat globálně nebo přizpůsobit 

marketing danému kulturnímu prostoru. 

 Kultura se mění - je adaptivní (dynamická) – kulturní změnu můţeme chápat jako 

změnu některých kulturních prvků s následnou změnou sociálního chování. [5] 

3.3.1 Marketingově významné skupiny kulturních prvků 

V nejširším pohledu je moţné postihnout jednak hmotné výsledky kulturního 

působení (kulturní artefakty) a poté nehmotné stránky kultury. Pro zvaţování marketingové 

orientace nemá kulturní artefakt bez vazby na chování spotřebitele smysl, proto se těţiště 

kultury a kulturních vlivů spatřuje v oblasti nehmotných prvků. [3] 

Hmotné prvky – kulturní artefakty 

Všechny spotřební produkty, obaly i odpad jsou kulturní artefakty. Spjatost 

spotřebních výrobků s kulturou je nejtěsnější. Moţný odpor spotřebitele bývá řešen 

odmítnutím výrobku popř. sluţby. [3, 5] 

Např. sledování odpadu můţe poskytnout uţitečné informace pro marketingové 

rozhodování. Tak zvaná „odpadkologie“ se stává zajímavou a rozvíjející se formou 

marketingového výzkumu. [3] 

Nehmotné prvky – sociální normy, ideje, poznatky 

 Spotřební zvyky 

Lze je chápat jako ustálené způsoby vnímání, přípravy a uţívání produktů. Jsou 

nejvýraznější skupinou nehmotných prvků, protoţe se bezprostředně váţou na spotřební 

chování. Jednou z nejvýraznějších skupin spotřebních zvyků jsou potravní zvyky. Odrazem 

potravních zvyků jsou například různé národní kuchyně, proto patří tyto zvyky k nejhůře 

měnitelným. Podobně tak jsou na tom zvyky v oblasti odívání, nakupování (vyuţívání úvěrů, 

platební karty, smlouvání) či mediální zvyky (sledování). [5] 
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 Kulturní hodnoty 

V kaţdé kultuře se prosazují určité hodnoty. Kulturní hodnoty se mění minimálně 

a představují určité běţné chování a tedy i spotřební projevy, mohou napomoci při úvahách 

o dlouhodobější marketingové orientaci. [3] 

Jeden z nejznámějších systémů sledování kulturních hodnot ve spotřebním 

marketingu je Rokeachův soubor hodnot, který rozlišuje hodnoty terminálové (pohodlný 

ţivot, vzrušení, rovnost potěšení, bezpečí, svoboda, štěstí, atd.) a instrumentální 

(ambicióznost, přemýšlivost, čistota, upřímnost, atd.). [5] 

 Postavení ženy / muže v daném kulturním prostředí 

Nejčastěji uţívané segmentační proměnné jsou pohlaví a věk, a proto je velmi 

důleţité také sledovat, jak se v dané kultuře projevuje postavení ţen vůči muţům a naopak. 

V podstatě je moţné pozorovat dvě následující protikladné tendence: 

1. Sbližování ženských a mužských rolí především v: 

- uţívání produktů – mizí typicky ţenské a typicky muţské výrobky, 

- aktivitách volného času, 

- ve sledování médií, 

-  ve vystupování v reklamě – např. ţeny v roli manaţerek namísto muţů, 

- ve vztahu k druhému rodu – muţ se stále méně často ocitá v dominující roli.  

 

2. Posilování tradičního postavení: 

- návraty fundamentalismu, 

- nové tradicionalistky – vystudované ţeny, které se vědomě stávají ţenami 

v domácnosti. [3, 5] 

 Jazyk 

Jazyk je součástí kultury, kde tvoří podstatnou komunikační sloţku, jedná se zde 

o tzv. oboustranné působení - jazyk podmiňuje rozvoj kultury a také je jejím odrazem. 

Důleţité je především propojení jazyka a chování, které nachází odraz v následujících 

funkcích jazyka: 

- regulační (vliv na chování), 

- instrumentální (ve směru uspokojování potřeb materiálních), 

- interakční, 

- zosobnění (vytváření osobnosti), 
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- heuristická (zkoumání okolí), 

- imaginativní (hraní a tvorba), 

- reprezentační (vyjádření propozic). [3, 5] 

 Neverbální komunikace 

Jedná se o tzv. „tichou řeč“, coţ je jakákoliv osobní komunikace, která není zaloţena 

na obsahovém významu slov a jazyka, např. úklony, podání ruky, gesta, mimika, relace, 

uspořádání osob v prostoru, atd. Znalost neverbální komunikace je důleţitá při obchodních 

jednáních se zahraničím, kde jsou jiné kulturní zvyky. [3, 5] 

 Symboly  

V poslední době do marketingové komunikace zřetelně vstupuje význam přikládaný 

barvám, tvarům, obrazcům, květinám, zvířatům či jejich kombinacím. Na základě toho se 

odvíjí dvě hlavní linie: 

a) symboly jako nástroj pro zdůraznění určitého rysu produktu  

b) výrobková symbolika – výrobky či značky se přiřazují k určité sociální vrstvě. Produkty 

nesou mnoho dalších významů např. rodovou symboliku, věkovou, hodnotovou, místní či 

časovou. (viz příloha č. 9) [5, 6] 

 Rituály  

Jedná se o aktivity tvořené ze série kroků, které se vyskytují v ustáleném pořadí 

a opakují se v čase. Jejich role ve spotřebním chování je patrná – pomáhají organizovat, 

uspořádat či prohlubují záţitek. V marketingovém přístupu jsou někdy lépe (rituály úcty) 

jindy hůře (rituály trestání) uchopitelné. [3] 

Při pohledu na chování spotřebitele se zdůrazňují rituály vlastnictví, upravovací, 

zbavovací, výměnné či obdarovávací. Ale pro marketing podstatným členěním je rozlišování 

mezi společenskými a individuálními rituály, v pohledu na spotřební chování se zkoumají 

např. rituály odkládání (odkládání produktů). [5] 

 Tabu  

Tabu neboli zapovězené chování je moţné chápat ve volnějším a přísnějším slova 

smyslu. Ve volnějším případě nedochází k sankcím za porušení, ovšem v přísnějším, kdy tabu 

znamená nejen zločin, ale i znesvěcení je tabu vrcholem soustavy sociokulturních regulativů 

(viz příloha č. 10). [3, 5] 
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 Mýty  

Naznačují jaké hodnoty či ideály se v dané společnosti prosazují. Jejich význam pro 

spotřební marketing spočítá v tom, ţe: 

- ukazují na hodnotovou orientaci spotřebitelů a její dynamiku, 

- vstupují významně do obsahu mediální komunikace, 

- v případě některých produktů (oblast volného času) se stávají přímo jádrem produktu, 

- reklamní sdělení často vyuţívají struktury mýtů, 

- sakrální spotřeba – typ spotřebního chování vůči produktům, které se díky spojení 

s mýtem stávají symbolicky významnější, neţ by odpovídalo jejich faktické hodnotě 

(např. tričko reprezentanta). [5] 

 Body image  

Body image lez přeloţit jako představy o lidském těle. Pro spotřební marketing se 

objevují zajímavé roviny body image jako je tělesná hmotnost (štíhlost / plnoštíhlost), tělesné 

tvary, proporce (dlouhé nohy), fyziologické rysy (barva očí, pleti) či zdobení těla (tetování, 

propichování, atd.). [3, 5] 

 Vnímání času a prostoru 

Kultury se liší i v oblasti chápání času a vzdáleností, např. doba vstávání, 

podléháním časovým tlakům, délka pracovní doby, různé jednotky délky, atd. [3] 

 Pracovní ideje 

Jde o široký soubor kulturních elementů různých úrovní – nejen jak se v té které 

kultuře seká tráva, rozdělává oheň, ale i kdy si děti jsou schopné zavázat tkaničky u bot. [3] 

 Náboženství 

Skrz náboţenství společnost prosazuje své hodnoty, tudíţ náboţenství není omezeno 

jen církevní polohou. V souvislosti se zvaţováním vlivu náboţenství na chování spotřebitelů 

je třeba posuzovat míru jeho vyznávání (např. účast na bohosluţbách, coţ je relativně 

dostupná informace). [5] 

 Umění 

Umění je v podstatě styl, kterým kultura umělecky vyjadřuje svoje symboly, na 

základě nichţ se liší. Průnik umění a marketingu na spotřebních trzích má několik vzájemně 
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se prolínajících poloh: cesta k cílenému segmentu, vyuţívaní uměleckých výrazových 

prostředků a sponzoring. [5] 

3.3.2 Možnosti zkoumání spotřební kultury 

Mezi hlavní metody sledování (zkoumání) vlivu kultury na spotřební chování 

a marketingovou orientaci patří: 

 obsahová analýza – verbální či obrazová komunikace (sledování reklamy v určitých 

letech), 

 terénní výzkumy – dotazníková šetření, 

 skupinové rozhovory (fokus grup), 

 projektivní techniky, 

 pozorování – přímé či nepřímé (např. „odpadkologie“), 

 dlouhodobé pobyty v dané společnosti, 

 sledování sekundárních dat. [3, 5] 

3.4 Působení sociálního prostředí 

Rozlišujeme socializaci jako začlenění do systému společenských vztahů 

a enkulturaci jako osvojení dovedností, zkušeností. Celkově pak socializace a enkulturace 

spotřebitele představují proces, kterým spotřebitelé získávají různé dovednosti, znalosti, 

postoje či normy chování nezbytné pro zvládnutí spotřebního chování. [3] 

3.4.1 Sociální skupiny 

Socializační proces probíhá za pomoci sociálních skupin (viz příloha č. 11) a jejich 

působením na okolí. Rozlišují se tři základní skupiny: 

 Sociální kategorie 

Jde o soubor osob s alespoň jedním společným znakem. Mezi lidmi nemusí docházet 

k jakékoliv interakci či propojení, např. lidé určité věkové skupiny, určitého povolání apod.  

 Sociální agregát 

Prostorové spojení lidí. Můţe jít o náhodné sociální agregáty např. lidé na pláţi nebo 

davy, agregáty se společným tématem - pasivní davy (posluchači koncertu), aktivní davy 

(divácké, útočné, únikové, demonstrativní či získávací - při nákupech). 
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 Skupiny ve vlastním smyslu 

Aby se jednalo o skupinu ve vlastním smyslu, musí být splněny podmínky existence 

společné komunikační sítě, společné činnosti (alespoň v některé oblasti), společného cíle, 

diferenciace rolí a pozic, systému norem a hodnot, systému sankcí, vědomosti příslušnosti 

ke skupině a v neposlední řadě vědomosti skupinové odlišnosti. [3, 5] 

3.4.2 Kupní rozhodování v rodině 

Rodina je základní primární skupinou, jejímţ členem se člověk stává po narození 

a podruhé při zaloţení vlastní rodiny. Z tohoto členění plynou dvě základní fáze vlivu na 

chování jedince v rámci rodiny a to fáze orientující a tvarující. 

Fáze orientující, zde je jedinec rodinou tzv. „orientován“. Rodiče na děti přenášejí 

vzory chování, postoje, poznatky či estetické cítění. Konkrétním prvkem spotřebního chování 

je např. volba značky. Z této fáze vyplývá trend obnovy starých značek. 

Fáze tvarující, člověk zakládá svoji rodinu, vytváří nový domov, působí na své děti, 

čímţ ale i zpětně ovlivňuje svoje chování. Vznikají nové vzorce spotřebního chování. 

Kromě stádií, v jakých se rodina z hlediska ţivotního cyklu nachází 

(viz příloha č. 12), má na její spotřební chování vliv i rozloţení kupního rozhodování mezi 

členy rodiny: 

a) Rozdělení na expresivní a instrumentální role 

Instrumentální role zastávají ve větší míře muţi, protoţe se jedná o funkční 

parametry, racionální argumenty a časové okolnosti. Naopak expresivní role je pojena 

s citovou a sociální podporou, tudíţ ji v rodině obsazují ţeny. 

b) Rozdělení podle dominance jednoho z partnerů 

Podle rozloţení rolí mezi manţelkou a manţelem se rozlišují čtyři hlavní typy 

kupního rozhodování v rodině: autonomní (kaţdý rozhoduje samostatně), převaha muţe, 

převaha ţeny, společné kupní rozhodování. (viz příloha č. 13) 

c) Rozdělení podle typu účastí na kupním rozhodování 

Členové rodiny se zapojují do kupního rozhodování různě. Na základě jejich 

zainteresovanosti se rozlišují následující „funkční“ role: 

- iniciátor (vzniká u něj kupní nápad), 

- uţivatel, 



31 

 

- ovlivňovatel, 

- ten, kdo rozhoduje (často šéf domácího rozpočtu), 

- ten, kdo nakupuje, 

- ten, kdo připravuje k uţití, 

- „vrátný“ (můţe zabránit toku informací vcházejících do kupního 

rozhodování v rodině). [3, 5] 

Vliv dětí na kupní rozhodování v rodině 

Děti v posledních letech začínají zaujímat roli tzv. „ovlivňujících“. Výzkumy 

ukazují, ţe děti jsou při vytváření hodnotové orientace rodiny značně aktivní. V některých 

oblastech reprezentují důleţitou kupní sílu. Většina dětí uţ od mala disponuje vlastní 

hotovostí. Význam této skupiny roste, protoţe v mnoha případech děti kupují výrobky, které 

běţně uţívají aţ dospělí, např. kosmetika. 

Na základě tohoto se u dětí brzy formuje vztah ke značce neboli značková věrnost, 

studie uvádí, ţe jiţ od dvou let. To je jeden z hlavních důvodů, proč se marketingové aktivity 

snaţí oslovit i předškolní a školní prostředí. [3] 

Nákupní rozhodování u mužů a žen 

O muţích je známé, ţe většina z nich nakupování nemá příliš rádo, a proto se mu ani 

nevěnují. Uţ přimět muţe, aby se stal trpělivým společníkem nakupující ţeny, vyţaduje velké 

úsilí. Oproti tomu ţeny si rády v klidu projdou obchody, prohlíţí prezentované výrobky, 

porovnávají jejich uţitné vlastnosti, zkoumají ceny, komunikují s prodavači, kladou otázky, 

zkouší si věci a nakonec je ve většině případů i koupí. [8] 

Muţi se také oproti ţenám pohybují mezi regály rychleji a také prohlíţení zboţí jim 

trvá kratší dobu. Většinou je těţké muţe přimět podívat se na jinou věc, neţ kterou chtějí 

koupit. Také se neradi ptají, kde se různé zboţí nachází. Kdyţ muţ nemůţe najít hledané 

oddělení, udělá jedno maximálně dvě kolečka a pak přestane hledat a opustí obchod, aniţ by 

poţádal o pomoc. [8] 

Také kdyţ si muţ vezme oblečení do zkušební kabiny, od nákupu ho můţe odradit uţ 

jen jedna věc a to, ţe mu zkoušené oblečení nepadne. Kdeţto pro ţeny je zkoušení pouze částí 

procesu, při němţ zvaţují vhodnost oblečení, a proto jsou i výrobky, které jim padnou 

mnohokrát zamítnuty z jiných důvodů. To dokazují i výzkumy, které uvádějí, ţe muţi, kteří si 

oblečení vyzkoušeli, si ho také následně koupilo 65 %, kdeţto v případě ţen pouze 25 %. [8] 
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Cenovka je pro ţeny důleţitá, a proto se na ni při nákupu dívá aţ 86 % ţen, ale jen 

72 % muţů. Ignorovat cenu je pro muţe měřítkem jejich muţnosti, a proto přimět muţe 

koupit draţší zboţí je většinou jednodušší neţ ţenu. Muţi také obtíţněji odolávají přáním dětí 

a snadněji se nechají ovlivnit kreativně vystaveným zboţím. I přesto v obchodech nakupují 

impulsivně muţi i ţeny – výzkumy změřené na prodej potravinářských výrobků ukazují, 

ţe 60 % aţ 70 % všech nákupů je v obchodech neplánovaných. [8] 

Většinou u pokladny platí muţi. Především nakupují-li muţ a ţena společně, muţ 

trvá na tom, ţe zaplatí on, protoţe mu to umoţňuje mít pocit, ţe rozhoduje i tam, kde tomu 

vlastně tak není. V praxi to znamená, ţe přijde-li do obchodu dcera s otcem, odejde s draţšími 

šaty, neţ kdyţ ji bude doprovázet matka. [8] 

Průměrná doba strávená nakupování: 

 ţeny nakupující v doprovodu ţeny: 8 min., 

 ţeny s dětmi: 7 min., 

 ţeny bez doprovodu: 5 min., 

 ţeny doprovázené muţem: 4 min. 

Kdyţ spolu nakupují dvě ţeny, trvá to nejdéle, protoţe spolu hovoří, radí si, 

doporučují si různé výrobky a to vyţaduje čas. Bude-li nakupovat ţena s dítětem, musí ho 

hlídat a popohánět kupředu, coţ ji zpomaluje při nákupu, neţ kdyby byla sama a efektivně 

vyuţívala čas, který má k dispozici. S muţem stráví v obchodě nejkratší dobu, protoţe muţ 

dává jasně najevo, ţe se nudí a i pro ţenu se stává nakupování nepříjemnou záleţitostí. [8] 

Z praktického hlediska to znamená, ţe ţeny na prostředí, ve kterém nakupují, kladou 

větší nároky neţ muţi. Muţi chtějí nalézt to, co hledají, s co nejmenší námahou aby mohli co 

nejdříve odejít z obchodu. Pokud muţ musí po obchodě bloudit a hledat (nakupovat), 

pravděpodobně ho to brzy natolik znechutí, ţe se vzdá a odejde. Muţům cesta obchodem 

přináší menší potěšení neţ ţenám především pro to, ţe ţeny jsou všeobecně trpělivější 

a zvědavější. [8] 

3.4.3 Vliv životního stylu na spotřební chování 

Ţivotní styl (ţivotní způsob) bývá relativně často vyuţíván při úvahách 

o marketingových přístupech. Protoţe jiţ samo chápání jeho obsahu můţe být velmi 

různorodé, je moţné se setkat s rozmanitými přístupy k jeho postiţení. [3] 
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Spotřební chování lidí vyjadřuje jejich ţivotní styl. Pro spotřební marketing má 

klíčový význam propojení stylů s definováním produktu, příslušných sluţeb. Při zapojení 

ţivotních stylů do marketingové orientace je třeba vzít v úvahu jejich dynamiku. [3] 

Hlavní směry využití životního stylu v marketingu se projevují v návrhu a tvorbě 

nových výrobků, sluţeb, modifikace dosavadních včetně rozhodování o cenách. Ve vlivu na 

tvář maloobchodu a také v oblasti komunikace s cílovými skupinami. [3] 

Analýza AIO 

Metoda AIO představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů sledování ţivotního stylu 

(activities, interests, opinions – tedy aktivity, zájmy, názory, ke kterým se jako čtvrtý rozměr 

řadí demografie). Je zaloţena na rozsáhlém dotazování (dotazníky někdy na 700 i více otázek, 

mnohé typu baterie ze zmíněných oblastí). Následující zpracování a analýza potom 

vyhledávají skupiny lidí s podobnými odpověďmi respektive s podobným AIO profilem – 

nejčastěji s pomocí faktorové a shlukové analýzy. [3] 

Většina dalších způsobů, které se zabývají zkoumáním ţivotního stylu, vyuţívá 

zejména těchto oblastí: 

 zaměření se jen na určitou část populace – ţivotní styly, mladých, seniorů, ţen, 

regionu, coţ vede ke snaze postihnout regionální ţivotní styly, 

 jaké hodnoty jsou pro ně rozhodující, 

 jak tráví svůj volný čas, 

 ţivotní styl se postihuje podle toho, jaké výrobky, sluţby, značky lidé uţívají, 

nakupují. [3] 

3.5 Kupní rozhodovací proces 

Dle amerického ekonoma a psychologa Katona rozlišujeme dvojí typ rozhodování 

u spotřebitele – pravé a návykové rozhodování: 

 Pravé rozhodování – vyskytuje se zpravidla u zboţí investičního charakteru, bývá 

doprovázeno vědomým a systematickým získáváním informací o produktu 

a následným opakovaným porovnáváním s konkurenčními produkty. 

 Návykové rozhodování – uskutečňuje se na základě předchozích zkušeností, 

to rozhodovací proces zjednodušuje a zpravidla se vůbec nevyskytuje systematická 

příprava nákupu. Např. návštěva určitých prodejen či relativně krátký rozhodovací 

proces ovlivněný aktuální nabídkou. [3] 
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Analýzy ukazují, ţe rozhodovací proces je ovlivněn i osobnostními vlastnostmi. 

Např. u osob s niţším IQ je rozhodovací proces uzavřen dříve, a bývá obtíţné ho změnit. 

Naopak osoby s vyšším IQ jsou aţ do poslední fáze více přístupní novým informacím a jsou 

připraveni je znovu zpracovat a popřípadě rozhodnutí změnit. [3] 

Spotřební zvyklosti vytvořené působením různých vlivů tvoří rámec pro rozhodování 

spotřebitele v určité situaci. To vše následně probíhá v určité posloupnosti aktivit, které se 

celkově označují jako kupní rozhodovací proces. Tento proces rozhodování o nákupu 

můţeme rozdělit do následujících pěti etap. (viz příloha č. 14) [9] 

1. Poznání problému 

V tomto okamţiku si jedinec uvědomí svoji potřebu, kterou chce nákupem uspokojit 

(hierarchie potřeb – např. Maslowova pyramida). Dopomáhají k tomu různé faktory vnímání 

relace skutečného a očekávaného stavu: charakteristiky rodiny, finanční úvahy, předchozí 

rozhodnut, kultura, sociální stratifikace, individuální vývoj, trţní situace, marketingové 

aktivity, informační zázemí a jeho pohyby. [3, 9] 

2. Hledání informací 

K rozhodnutí potřebujeme určité mnoţství informací, protoţe jejich nedostatek 

zvyšuje pocit rizika a jejich přebytek můţe vést k dezorientaci. Rozlišujeme vnitřní hledání 

(oţivení informací v dlouhodobé paměti spotřebitele) a vnější hledání informací (získávání 

informací z vnějšího okolí – aktivně či pasivně). Ve skutečnosti, se tyto dva způsoby hledání 

prolínají. [3, 9] 

3. Zhodnocení alternativ 

Tato etapa kupního rozhodovacího procesu se týká porovnání informací a výběru 

nejvhodnějšího řešení při zapojení emocionálních procesů. [9] 

Existují dva základní způsoby, jak spotřebitel můţe rozhodnou o daných 

alternativách. Jedná se o tzv. nekompenzační a kompenzační pravidla rozhodování: 

Nekompenzační pravidla rozhodování – hodnotí se „přednosti“ v jednom kritériu 

či kritériích dané alternativy (výrobku/značky), nemohou vyrovnat případné nedostatky 

v kritériích jiných. Kompenzační pravidla rozhodování – zde jsou hodnoceny „nevýhody“ 

v některých vlastnostech. V očích spotřebitele mohou být vyrovnány přednostmi v kritériích 

jiných. [3] 
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4. Rozhodnutí o nákupu 

Zhodnocením alternativ se dospívá ke kupnímu záměru, který předchází vlastnímu 

nákupu popřípadě odmítnutí. Vyvrcholení prvních čtyř fází kupního rozhodování spotřebitele 

představují následující skupiny reakcí: 

 Nákup - určitého výrobku. 

 Odložení - např. kvůli chybějícímu potvrzení správnosti volby. 

 Odmítnutí - tato situace nastává, jestliţe uspokojení potřeby můţe spotřebitel 

bez velkých problémů přenést na jiný způsob (např. oprava). [3] 

5. Vyhodnocení nákupu 

V této poslední fázi probíhá tzv. „ponákupní“ chování spotřebitele, kde se sleduje 

spokojenost zákazníka s nákupem. Prodejce by se měl o tuto část nákupního chování také 

zajímat, protoţe přispívá k získání stálých zákazníků, jejich doporučení případně i k získání 

zákazníků nových. [9] 

Fáze začíná vlastním uţitím výrobku, porovnáním očekávaného a skutečného efektu. 

Cílem fáze, je spokojenost zákazníků, coţ souvisí hlavně s tzv. hladinou očekávání, která 

podléhá úsilí, které spotřebitel na získání produktu vynaloţil a splněním současného 

očekávání, protoţe očekávání se v čase mění. [3] 

 

Výše zmíněných pět fází kupního rozhodovacího procesu je nutno brát jako určitý 

model a zjednodušený pohled, protoţe ve skutečnosti se tyto fáze mohou prolínat a překrývat. 

Kaţdý nákup také nemusí nutně znamenat absolvování všech pěti fází v plné míře, např. při 

nákupu zboţí, které spotřebitel zná, nakupuje ho běţně a jeho nákup není spojen s velkým 

rizikem, se sniţuje rozsah druhé a třetí fáze. Jde o tzv. rutinní neboli zvykové kupní 

rozhodování. Proti tomu zboţí nakupované občas, kdy spotřebitel zná danou výrobkovou 

kategorii, ale rozhoduje se mezi nevyzkoušenými výrobky, je spíše typický bohatší 

rozhodovací proces. Jedná se tedy o omezené řešení problému. [3] 

V plném rozsahu jsou všechny fáze uskutečňovány u výrobků či produktů s nízkou 

frekvencí nákupu, vysokou cenou a velkým vnímaným rizikem. Zde se jedná o rozšířené 

rozhodování, a proto by firma měla v tomto případě poskytovat maximální informace o své 

nabídce. [3] 
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4 Metodika sběru dat 

4.1 Přípravná etapa 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Znalost spotřebitelského chování je důleţitá pro všechny oblasti obchodu, 

ale v potravinářském je nejdůleţitější, protoţe nákup popř. spotřebu všeho můţe člověk 

omezit, ale potraviny za účelem uspokojení prioritní potřeby - hladu, bude nakupovat vţdy. 

Přestoţe se mnoho výzkumných agentur zabývá pozorováním a studiem onoho 

spotřebitelského chování, nelze nikdy s určitostí říci, co si který člověk koupí či nekoupí. 

Hlavním cílem diplomové práce je analýza spotřebitelského chování zákazníků 

hypermarketu Globus Olomouc.  Marketingový výzkum by se měl prioritně zaměřit na výši 

a rozloţení peněţních prostředků vynaloţených na nákupy včetně způsobů hrazení 

a vyuţívání finančních sluţeb, strukturu nákupů či mnoţstvím privátních značek Korrekt (G1) 

a Globus (G2). 

 Hlavní část výzkumu zaměřená na výši a rozloţení peněţních prostředků by měla 

zjistit průměrnou cenu nákupu, průměrnou cenu poloţky, kolik peněz vynakládají spotřebitelé 

na privátní značky, kolik na potravinářské (food) a nepotravinářské (no food) zboţí a jakou 

finanční část tvoří tzv. zboţí „pet food“. Potravinářské a nepotravinářské zboţí bude 

rozlišováno pomocí výše DPH v nákupu. Potraviny jsou daněny 14% sazbou (rok 2011 - 10% 

sazbou) a nepotraviny 20% sazbou. Protoţe ţrádlo pro zvířata je také daněno 14% sazbou 

bude kategorie „pet food“ individuálně hodnocena. V této části se výzkum také zaměří na 

způsob, jakým zákazníci u pokladny platí – hotovost, platební karta, dárková karta 

či kombinace a zdali vyuţívají sluţby cash back. 

Struktura nákupu se bude zaměřovat na mnoţství poloţek v nákupu. Zjištění 

průměrného mnoţství poloţek nákupu a opět kolik poloţek z nákupu tvoří privátní značky 

Korrekt, Globus a kolik zboţí „pet food“. 

Druhá část marketingového výzkumu se bude zabývat vlivem demografické 

proměnné, tj. pohlavím na strukturu nákupu v hypermarketu Globus Olomouc. Bude zjištěno, 

zda nakupují více muţi, ţeny či v páru, kolik poloţek se v jejich nákupu vyskytuje, jaký 

způsob platby pouţili a zda se mnoţství poloţek či způsob platby v závislosti na pohlaví liší. 

Dále se také výzkum zaměří na dobu – ráno, odpoledne, večer, kdy zákazníci nakupují 

nejčastěji. 
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4.1.2 Plán marketingového výzkumu 

Podkladem pro analýzu spotřebitelského chování jsou výhradně primární informace 

získané zpracováním účetních dokladů. Zdrojem primárních informací jsou zákazníci 

obchodního řetězce Globus Olomouc nakupující v prodejní zóně a následně platící 

u pokladny, tudíţ základní soubor budou tvořit všichni návštěvníci hypermarketu Globus 

Olomouc, kteří platí u pokladen. 

Technika sběru dat bude prováděna formou vhodné příleţitosti, protoţe tímto 

způsobem budou získány pouze účtenky od zákazníků hypermarketu Globus Olomouc 

platících u vybrané pokladny v daný den a v danou dobu.  

 Metoda pro sběr dat byla zvolena formou studia písemných dokumentů, protoţe 

potřebná data nelze získat z pouhého pozorování. Studium písemných dokumentů v tomto 

případě, znamená zpracování účetních dokladů získaných na pokladně od platících zákazníků. 

Mnoţství nasbíraných účetních dokladů se odvíjí od dne, ve kterém se účtenky 

sbírají (pondělí X sobota), od čísla pokladny, na které se sběr účtenek uskutečňuje 

(pokladna č. 10 - málo vytíţená X č. 40 – maximálně vytíţená) a také od data v měsíci (před 

výplatou X po výplatě), proto nelze určit přesné číslo poţadovaných účetních dokladů 

a z tohoto důvodu byla vytvořena 3 kritéria pro sběr dat.   

První podmínka se týká počtu dní vyhrazených na sběr - minimálně 7 dní/měsíčně 

a celkem maximálně 25 dní za čtvrtrok. Dále pro objektivitu dat musí sběr účetních dokladů 

probíhat vţdy během celého měsíce, ne pouze na začátku či na konci. A poslední kritérium se 

týká čísla pokladny, coţ znamená, ţe na kaţdé pokladně se během měsíce můţe sbírat pouze 

jednou – např. 2 dny ze 7 sběrných dnů nelze sbírat na pokladně, která je nejvíce 

frekventovaná či naopak na pokladně, která je málo vyuţívaná. 

4.1.3 Harmonogram činností  

Sled jednotlivých činností uskutečněných během marketingového výzkumu je 

rozčleněn dle měsíců v následující tabulce 4.1. 
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Tab. 4.1 Harmonogram činností 

  

Září 

2011 

Říjen 

2011 

Listopad 

2011 

Prosinec 

2011 

Leden 

2012 

Únor 

2012 

Březen 

2012 

Duben 

2012 

Květen 

2012 

Stanovení cílů a 

plánů výzkumu 
X       

  

Předvýzkum  X        

Sběr dat  X X X X X X   

Zpracování dat    X X X X   

Analýza a 

interpretace dat 
      X X  

Vypracování 

závěrečné zprávy 
       X  

Prezentace 

výsledků 
       

 X 

4.1.4 Pilotáž 

Před sběrem dat byla během měsíce října 2011 v obchodním řetězci Globus Olomouc 

provedena tzv. pilotáţ neboli předvýzkum, aby se předem zjistilo, zda je časově moţné během 

práce pokladní sbírat a značit pokladní doklady písmeny M – muţ, Ţ – ţena či P – pár. Dále 

bylo potřeba zjistit, zda lze z pokladního dokladu vyčíst poţadované informace o struktuře 

nakupovaného zboţí. 

Ve dnech 9., 10. a 12. října 2011 jsem na pokladnách číslo 40, 2 a 28 nasbírala 

290 ks účetních dokladů vţdy v určitou hodinu: ráno od 10:00 do 11:00, odpoledne od 14:00 

do 15:00 a večer od 18:00 do 19:00 hodin. 

Sběr účetních dokladů probíhal bez problému a během tisku kopií se nevyskytly 

ţádné komplikace. V případě, ţe jsem zapomněla kopii vytisknout, nebyl problém ji udělat 

dodatečně podle chybějícího čísla dokladu. V průběhu druhého dne jsem čas vyčleněný na 

tisk kopie, poznačení odpovídajícím písmenem a zaloţení dokladu zkrátila na minimum, takţe 

zákazníci nebyli sběrem účetních dokladů nijak handicapováni.  

4.2 Realizační etapa 

Sběr dat jsem realizovala osobně vţdy v určitou hodinu ráno od 10:00 do 11:00, 

odpoledne od 14:00 do 15:00 a večer od 18:00 do 19:00 v období od 9. října 2011 

do 29. března 2012 v obchodním řetězci Globus Olomouc na předem dané pokladně. (viz 

příloha č. 15) Technikou vhodné příleţitosti jsem vytvořila výběrový soubor s počtem 

2330 ks účetních dokladů za poslední čtvrtletí roku 2011 (říjen, listopad, prosinec) a 2515 ks 

za první čtvrtletí roku 2012 (leden, únor, březen). 



39 

 

4.2.1 Rozpočet výzkumu 

Rozpočet výzkumu zahrnoval následující poloţky. 

 Sběr účetních dokladů – 50 dní x 3 hodiny x 65 Kč  9 750 Kč 

 Čas na zápis do matice – 50 dní x 2 hodiny x 65 Kč  6 500 Kč 

 Čas na vyhodnocení - 32 h x 65 Kč    2 080 Kč 

 Závěrečná zpráva (tisk, vazba)         250 Kč 

 Další případné náklady (kancelářské spony, propisky, …)      30 Kč 

Celkem                 18 610 Kč 

4.2.2 Způsob analýzy informací 

Konečné vyhodnocení bude provedeno především v počítačovém programu SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) verze 18 a dále pomocí Microsoft Office – 

Word 2007 a Excel 2007. V Excelu 2007 budou vytvořeny dvě datové matice za poslední 

čtvrtrok 2011 a první čtvrtrok 2012 s pouţitím filtrů a vhodných vzorců. Vytvořené matice 

budou převedeny do programu SPSS, kde budou následně data vyhodnocena za jednotlivé 

čtvrtletí. Zjištěné hodnoty budou porovnány a zpracovány do grafů a tabulek pomocí 

programu SPSS a Excel 2007. 

4.2.3 Skutečná struktura účetních dokladů 

Účetní doklady byly sbírány celkem 50 dnů a výše zmíněná kritéria sběru byla 

splněna. Rozpis jednotlivých dnů a pokladen viz tabulky 4.2 a 4.3.  

 

Tab. 4.2 Rozpis sběrných dnů za poslední čtvrtletí 2011 

Rok 2011 

Říjen pokladna Listopad pokladna Prosinec pokladna 

9. neděle 40 3. čtvrtek 28 2. pátek 12 

10. pondělí 2 4. pátek 31 3. sobota 10 

12. středa 28 10. čtvrtek 29 4. neděle 37 

13. čtvrtek 25 11. pátek 1 17. sobota 39 

14. pátek 29 16. středa 20 19. pondělí 19 

15. sobota 35 17. čtvrtek 17 20. úterý 33 

21. pátek 31 18. pátek 10 21. středa 15 

22. sobota 2 19. sobota 21 30. pátek 29 

23. neděle 23 x x x x 
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Tab. 4.3 Rozpis sběrných dnů za první čtvrtletí 2012 

Rok 2012 

Leden pokladna Únor pokladna Březen pokladna 

6. pátek 31 8. středa 31 2. pátek 36 

7. sobota 12 9. čtvrtek 10 3. sobota 34 

8. neděle 36 13. pondělí 27 4. neděle 35 

11. středa 23 15. středa 29 7. středa 40 

12. čtvrtek 28 18. sobota 30 11. neděle 22 

17. úterý 13 22. středa 17 14. středa 19 

31. úterý 33 23. čtvrtek 38 20. úterý 26 

x x 28. úterý 37 23. pátek 38 

x x 29. středa 33 29. čtvrtek 24 
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5 Analýza spotřebitelského chování 

Analýza spotřebitelského chování je provedena na základě vyhodnocení 4845 ks 

účetních dokladů. Hodnoceny byly dvě čtvrtletí – poslední čtvrtrok 2011 a první 

čtvrtrok 2012. Následující podkapitoly jsou rozděleny dle zkoumané oblasti, uvedeny jsou 

tabulky a grafy vztahující se k výsledkům analýzy jednotlivých čtvrtletí a celého půlroku. 

5.1 Struktura nákupu 

Struktura nákupu je zaměřena na zjištění průměrného mnoţství poloţek v nákupu, 

kolik poloţek z nákupu tvoří, privátní značky a kolik zboţí pet food. 

Poslední čtvrtrok 2011 

Za poslední čtvrtrok 2011 bylo nasbíráno během 25 dnů 2330 ks účetních 

dokladů (48 %). Celkový počet poloţek za tento čtvrtrok přesahoval 70 tis. ks, coţ znamená, 

ţe zákazníci hypermarketu Globus Olomouc měli průměrně 30 ks zboţí v nákupním košíku.  

Zboţí typu pet food bylo zastoupeno v nákupech pouze z 1 %, kdeţto maloobchodní 

značky G1 (niţší řada Korrekt) a G2 v tomto období tvořily skoro 9 % nakupovaného zboţí. 

(viz Tab. 5.1) 

 

Tab. 5.1 Struktura nákupů posledního čtvrtletí 2011 
    

 Počet položek Pet food - ks G1 ks G2 ks 

N Valid 2330 2330 2330 2330 

Missing 0 0 0 0 

Mean 30,08 ,31 2,53 ,13 

Sum 70095 714 5888 303 

 

První čtvrtrok 2012 

První tři měsíce roku 2012 přinesly za 25 sběrných dnů 2515 ks účetních 

dokladů (52 %), coţ je skoro o 200 ks (4 %) více neţ předchozí čtvrtrok. Celkový počet 

poloţek byl ovšem niţší a to téměř o 9,5 tis. ks zboţí, tzn., ţe v tomto čtvrtletí měli zákazníci 

nakupující v hypermarketu Globus Olomouc v nákupním košíku průměrně 24 ks zboţí. 

Krmivo pro zvířata (pet food) bylo v nákupech zastoupeno 1,3 % a maloobchodní 

značky G1, G2 tvořily téměř 11 % nakupovaného zboţí. (viz Tab. 5.2) 
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Tab. 5.2 Struktura nákupů prvního čtvrtletí 2012 

 Počet položek Pet food - ks G1 ks G2 ks 

N Valid 2515 2515 2515 2515 

Missing 0 0 0 0 

Mean 24,12 ,31 2,50 ,10 

Sum 60655 778 6276 243 

 

Shrnutí 

Přestoţe je poslední čtvrtrok roku charakteristický zvýšeným počtem zákazníků, bylo 

v posledním čtvrtletí roku 2011 nasbíráno o 4 % účetních dokladů méně neţ následující 

čtvrtrok 2012. Tento fakt přisuzuji skutečnosti, ţe zákazníci v posledním čtvrtroku 2011 měli 

průměrně v nákupním košíku o 6 ks zboţí více, neţ následující čtvrtrok, tudíţ jich nebylo 

moţné obslouţit za stejný čas tolik, jako v prvním čtvrtletí roku 2012. (viz příloha č. 16) 

S příchodem nového roku došlo ke zvýšení sníţené sazby DPH, a to z 10 % na 14 %. 

Tato sazba se týká především potravin, coţ se odrazilo nejen v niţším počtu nakupovaného 

zboţí, ale také ve vyšší spotřebě produktů maloobchodních značek o 2 % nakupovaného 

zboţí. Také krmivo pro zvířata je daněno touto sazbou, ale v mnoţství nejsou zřejmé velké 

rozdíly mezi čtvrtletími, jen nepatrný nárůst v prvním čtvrtletí 2012. (viz Obr. 5.1) 

 

Obr. 5.1 Struktura položek v nákupu 
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5.1.1 Struktura nákupů podle zákazníka 

Poslední čtvrtrok 2011 

Statistiky říkají, ţe ţeny nakupují častěji neţ muţi, to potvrzuje i měření za poslední 

čtvrtletí 2011 v hypermarketu Globus Olomouc. Ţeny v tomto období nakupovali v 35,8 % 

případech, muţi v 33,2 % a v páru nakupovalo téměř 31 % zákazníků. (viz Tab. 5.3 

a Obr. 5.2). Rozdíl mezi nakupujícími ţenami a muţi byl v předvánočním období minimální, 

tudíţ lze říci, ţe muţi v tomto období uţ nakupují ve srovnatelném počtu jako ţeny, 

popřípadě jsou ochotni dělat ţenám při nákupu doprovod. 

 

Tab. 5.3 Počet nákupů v posledním čtvrtletí 2011 podle zákazníka 

 Frequency Percent 

Valid muž 774 33,2 

žena 835 35,8 

pár 721 30,9 

Total 2330 100,0 

 

 

Obr. 5.2 Počet nákupů v posledním čtvrtletí 2011 podle zákazníka 
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Průměrný počet poloţek v nákupním košíku za poslední čtvrtletí 2011 byl 30 ks. 

Tento počet se shoduje s počtem nakoupeného zboţí v případě, ţe nakupovala ţena, 

nakupoval-li muţ, mnoţství nakoupeného zboţí bylo skoro o polovinu menší a nakupovali-li 

muţ se ţenou dohromady, průměrný počet poloţek v nákupním košíku vzrostl a pohyboval se 

okolo 43 ks. (viz Tab. 5.4) 

Krabička s vousy neboli boxplot (viz Obr. 5.3) ukazuje, ţe v posledním čtvrtletí 2011 

byl maximální počet poloţek (249 ks) v nákupním košíku muţe. Téměř stejné maximum bylo 

i u ţeny (246 ks) a přestoţe v páru nakupují zákazníci nejvíce zboţí, maximální počet byl 

pouze 206 ks.  

 

Tab. 5.4 Počet položek podle zákazníka 2011 

Pohlaví Mean N Std. Deviation 

di

me

nsi

on

1 

muž 18,35 774 23,911 

žena 30,07 835 213,090 

pár 42,69 721 34,138 

Total 30,08 2330 130,020 
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Obr. 5.3 Průměrný počet položek v nákupu podle zákazníka za poslední čtvrtletí 2011 

 

 

První čtvrtrok 2012 

Tento čtvrtrok potvrzuje jiţ srovnatelné mnoţství mezi nakupujícími ţenami a muţi. 

Téměř ve stejném počtu v tomto čtvrtletí nakupovaly ţeny i muţi, ale nutno podotknout, 

ţe o 0,5 % bylo více nakupujících muţů neţ ţen. 
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Také je velmi zajímavé, ţe procento nakupujících lidí v páru je stejné jako minulé 

čtvrtletí, tudíţ se v minulém čtvrtroku nejednalo pouze o doprovod v předvánočním nákupu, 

ale jiţ o zaběhlý způsob nakupování. (viz Tab. 5.5 a Obr. 5.4) 

 

Tab. 5. 5 Počet nákupů v prvním čtvrtletí 2012 podle zákazníka 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid muž 876 34,8 34,8 34,8 

žena 862 34,3 34,3 69,1 

pár 777 30,9 30,9 100,0 

Total 2515 100,0 100,0  

 

 

Obr. 5.4 Počet nákupů v prvním čtvrtletí 2012 podle zákazníka 

 

 

Průměrný počet poloţek v nákupním košíku v prvním čtvrtletí 2012 byl 24 ks. 

V případě, ţe nakupovala ţena, jednalo se průměrně o 21 ks zboţí, nakupoval-li muţ, 

mnoţství nakoupeného zboţí bylo téměř stejné jako minulý čtvrtrok a nakupovali-li muţ se 

ţenou dohromady, průměrný počet poloţek v nákupním košíku vzrostl o více jak 10 poloţek 

a pohyboval se okolo 35 ks zboţí. (viz Tab. 5.6) 

 

 



47 

 

Tab. 5.6 Počet položek podle zákazníka 2012 

Pohlaví Mean N Std. Deviation 

dim

ens

ion

1 

muž 17,48 875 21,253 

žena 21,31 862 22,317 

pár 34,70 777 28,362 

Total 24,12 2515 25,077 

 

 

Obr. 5.5 Průměrný počet položek v nákupu v prvním čtvrtletí 2012 podle zákazníka 
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Obrázek 5.5 ukazuje, ţe v prvním čtvrtletí 2012 byl maximální počet poloţek 

(333 ks) v nákupním košíku ţeny, coţ je o 25 % (84 ks) více neţ minulé čtvrtletí, ale také je 

zřejmé, ţe v prvním čtvrtletí 2012 se nevyskytovaly nákupy, které by přesahovaly 200 ks 

poloţek jako čtvrtletí minulé. 

Shrnutí 

Shrnutí struktury nákupu podle zákazníka je provedeno za sledovaný půlrok 

dohromady a porovnáno s výše popsanými čtvrtletími. 

Za celý půlrok nejčastěji navštěvovaly hypermarket ţeny (35 %), ovšem 

s minimálním rozdílem neţ muţi (34 %) a v nejmenším zastoupení byly páry (31 %). Tyto 

hodnoty se od jednotlivých čtvrtletí nijak výrazně neodlišují, tudíţ lze říci, ţe i přestoţe je 

o muţích známo, ţe nakupování nemají rádi, v počtu nákupů se ţenám vyrovnávají a moţná 

v budoucnu budou nakupovat častěji neţ ţeny. (viz příloha č. 17) 

V průměru měly nejvíce poloţek v nákupu v kaţdém čtvrtletí páry, za celý půlrok 

průměrný počet poloţek v nákupním košíku páru činní 39 ks, u ţen 22 ks a u muţů 18 ks. 

Muţi kaţdý půlrok nakupovali stejně, coţ znamená, ţe jsou imunní proti marketingovým 

aktivitám nebo, ţe většina z nich je cílená na ţeny.  

Krabička s vousy vytvořená za celý půlrok ukazuje, ţe nejvyšší počet poloţek, 

tj. 333 ks byl naměřen v nákupním košíku ţeny. Za celý půlrok uţ ţádný nákup nepřesáhl 

hranici 250 ks zboţí v nákupním košíku. (viz příloha č. 18) 

5.2 Peněžní struktura nákupu a způsob platby 

Peníze jsou nejdůleţitějším prvkem při rozhodování spotřebitele, a proto byla 

zjišťována nejen průměrná cena nákupu a jedné poloţky v nákupu, ale také průměrné částky 

vynakládané na nepotravinářské zboţí,  pet food či maloobchodní značky. Finanční stránka 

nákupu bezesporu zahrnuje i způsob, jakým zákazníci u pokladen platí a zda vyuţívají sluţby 

cash back, která umoţňuje výběr hotovosti do 1500 Kč na pokladně. 

Poslední čtvrtrok 2011 

Celkový počet poloţek za tento čtvrtrok přesahoval 70 tis. ks zboţí v celkové 

hodnotě skoro 1,6 mil. Kč. Z této částky bylo téměř 38 % peněz vynaloţených na 

nepotravinářské zboţí (no food) a 62 % na potraviny a zboţí daněné sníţenou sazbou. 

Nedaněné zboţí zahrnuje např. telefonní kupóny či zálohy na láhve. (viz Obr. 5.6) 
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Obr. 5.6 Struktura nákupů v posledním čtvrtletí 2011 

 

 

V  tomto čtvrtletí měli zákazníci průměrně 30 ks zboţí v nákupním vozíku za 

685 Kč, coţ znamená, ţe jedna poloţka nakoupená v tomto období stála zákazníka průměrně 

necelých 23 Kč.  

Z 62 % výdajů, které byly za poslední čtvrtrok 2011 vynakládány na potraviny 

a zboţí se sníţenou daňovou sazbou, tvořil sortiment pet food 2,2 %, která znamenají, 

ţe průměrně necelých 10 Kč z kaţdého nákupu připadá na krmivo pro zvířata.  

Privátní značky se v posledních letech velmi rozšiřují a jejich oblíbenost roste 

především pro jejich nízkou cenu. Také maloobchodní značky Globusu značené G1 (niţší 

řada Korrekt) a G2 se vyznačují touto vlastností, coţ potvrzuje průměrná cena 13,6 Kč za 

poslední čtvrtletí 2011. V tomto období tvořily maloobchodní značky 5,3 % z vynaloţené 

částky nákupu, tj. 36, 4 Kč. (viz Tab. 5.7) 

 

Tab. 5.7 Struktura peněžních prostředků nákupů v posledním čtvrtletí 2011 
    

 
Počet 

položek 

Placená částka 

v Kč 
DPH 20 % DPH 10 % 

Pet food 

Kč 
G1 Kč G2 Kč 

N Valid 2330 2330 2330 2330 2330 2330 2330 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 30,08 685,482 258,152 424,345 9,50 32,20 4,15 

Sum 70095 1597173,1 601494,4 988723,7 22140 75034 9661 
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Zákazníci stále upřednostňují platbu v hotovosti před bezhotovostním stykem, 

celých 73 % zákazníků platilo v posledních třech měsících roku 2011 hotovostí, pouhých 

26 % platební kartou a necelé procento připadá na platbu dárkovou kartou či jiný způsob 

platby. (viz Tab. 5.8 a Obr. 5.8) 

 

Tab. 5.8 Způsob platby v posledním čtvrtletí 2011 

 Frequency Percent 

Valid hotovost 1701 73,0 

platební karta 610 26,2 

dárková karta 4 ,2 

dárková karta a hotovost 6 ,3 

dárková a platební karta 7 ,3 

jiný způsob platby 2 ,1 

Total 2330 100,0 

 

První čtvrtrok 2012 

Za tento čtvrtrok přesahoval počet poloţek 60,6 tis. ks zboţí v celkové hodnotě skoro 

1,4 mil. Kč. Z této částky bylo 32 % peněz vynaloţených na „no food“ zboţí a přes 67 % na 

potraviny a zboţí daněné sníţenou sazbou. (viz Obr. 5.7) 

 

Obr. 5.7 Struktura nákupu v prvním čtvrtletí 2012 
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Jak jiţ bylo řečeno, v  tomto čtvrtletí měli zákazníci průměrně 24 ks zboţí 

v nákupním koši za 555 Kč. Jedna poloţka nakoupená v tomto období tedy průměrně stála 

stejně jako minulé čtvrtletí 23 Kč.  

Z 67 % výdajů, které byly za první čtvrtrok 2012 vynakládány na potraviny a zboţí 

se sníţenou daňovou sazbou, tvořil sortiment pet food 2,7 %, která znamenají, ţe průměrně 

přes 10 Kč z kaţdého nákupu připadá na krmivo pro zvířata.  

Spotřeba privátních značek roste, coţ potvrzuje i jiţ zmíněný nárůst v tomto čtvrtletí. 

Průměrná cena zboţí privátní značky G1 a G2 za první čtvrtletí 2012 byla 13,9 Kč. V tomto 

období tvořily maloobchodní značky 6,5 % z vynaloţené částky nákupu, tj. 36 Kč. 

(viz Tab. 5.9) 

 

Tab. 5.9 Struktura peněžních prostředků nákupů v prvním čtvrtletí 2012 

 
Počet 

položek 

Placená částka 

v Kč 
DPH 20 % DPH14 % 

Pet food 

Kč 
G1 Kč G2 Kč 

N Valid 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 24,12 555,532 179,843 374,466 10,13 32,50 3,53 

Sum 60655 1397163,3 452305,8 941781,5 25468 81750 8866 

 

Zákazníci téměř shodně v tomto čtvrtletí upřednostnili platbu v hotovosti před 

bezhotovostním stykem jako minulý čtvrtrok. Přes 73 % zákazníků platilo hotovostí, více 

jak 26 % platební kartou a necelého půl procenta zákazníků vyuţilo platbu dárkovou kartou 

či kombinaci plateb. (viz Tab. 5.10 a Obr. 5.8) 

 

Tab. 5.10 Způsob platby v prvním čtvrtletí 2012 

 Frequency Percent 

Valid hotovost 1844 73,3 

platební karta 662 26,3 

dárková karta 5 ,2 

dárková karta a hotovost 2 ,1 

dárková a platební karta 2 ,1 

Total 2515 100,0 
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Obr. 5.8 Způsob platby zákazníků za poslední čtvrtletí 2011 a první čtvrtletí 2012 

 

Shrnutí 

V prvním čtvrtletí 2012 bylo nasbíráno více účetních dokladů, ale trţba podle 

nasbíraných účetních dokladů byla téměř o 200 tis. Kč niţší neţ v posledním čtvrtletí 2011. 

Také průměrná cena nákupu se v porovnání s minulým čtvrtrokem sníţila a to o 160 Kč, 

přestoţe průměrná cena poloţky v nákupu byla po oba čtvrtroky téměř stejná – 23 Kč. Výdaje 

na sortiment „pet food“ se zvýšily o 0,5 %, coţ z větší části přisuzuji zvýšené daňové sazbě, 

přestoţe nakupované mnoţství také mírně vzrostlo. 

Průměrná cena 1 ks maloobchodního zboţí se zvýšila jen o pár haléřů a přesto výdaje 

na privátní značky vzrostly o 1,2 % oproti poslednímu čtvrtletí 2011.  

Celkově vynakládané prostředky na potraviny se z 62 % zvýšily na 67 % a u 

nepotravin naopak klesly z 38 % na 32 %. Tento rozdíl přisuzuji období Vánoc, kdy je více 

nakupován draţší nepotravinářský sortiment (elektrospotřebiče, hračky, kosmetika, atd.) 

Zákazníci v prvním čtvrtletí 2012 téměř shodně upřednostnili platbu v hotovosti před 

bezhotovostním stykem jako poslední čtvrtrok 2011.  

Finanční sluţba cash back byla za poslední půlrok vyuţívána minimálně, 

z celkového počtu zákazníků (4845 účtenek) ji vyuţilo 0,2 % zákazníků. Dle mého názoru je 

v tomto případě problém v nízké informovanosti zákazníků o této sluţbě a obava zákazníků 

ze zdrţování na pokladně. 
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5.2.1 Způsob platby podle zákazníka 

Poslední čtvrtletí 2011 

V kapitole 5.2 bylo zjištěno, ţe za poslední čtvrtletí roku 2011 bylo 73 % plateb 

hotovost, 26 % platební karta a přibliţně 1 % dárková karta a jiný způsob platby. Z muţů, 

kteří v posledním čtvrtletí 2011 platili na pokladně v hypermarketu Globus Olomouc, jich 

téměř 80 % platilo hotově, 19 % platební kartou a 1 % dárkovou kartou v kombinaci s jiným 

způsobem platby.  

Ţeny také častěji pouţívaly hotovost, ale méně neţ muţi, 76 % ţen platilo hotově 

a necelých 24 % platební kartu. 

Bezhotovostní styk nejvíce vyuţívali zákazníci nakupující v páru, 36 % platilo 

platební kartou, necelých 62 % hotově a téměř 2 % dárkovou kartou v kombinaci s jiným 

způsobem platby. (viz Tab. 5.11 a Obr. 5.9) 

 

Tab. 5. 11 Způsob platby podle zákazníka za poslední čtvrtletí 2011 

 
Pohlaví 

Total muž žena pár 

Způsob platby hotovost 619 636 446 1701 

platební karta 150 198 262 610 

dárková karta 1 0 3 4 

dárková karta a hotovost 3 1 2 6 

dárková a platební karta 0 0 7 7 

jiný způsob platby 1 0 1 2 

Total 774 835 721 2330 
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Obr. 5.9 Způsob platby podle zákazníka v posledním čtvrtletí 2011 

 

 

První čtvrtletí 2012 

V prvním čtvrtletí 2012 zákazníci platili takřka shodně, jako v posledním čtvrtletí 

minulého roku. Přes 73 % plateb byla hotovost, 26 % platební karta a přibliţně 0,5 % dárková 

karta a jiný způsob platby. Z muţů, kteří v posledním čtvrtletí 2011 platili na pokladně 

v hypermarketu Globus Olomouc, jich téměř 80 % platilo hotově a 20 % platební kartou. 

Ţeny také častěji pouţívaly hotovost, ale méně neţ muţi, celých 76 % ţen platilo 

hotově a necelých 24 % platební kartu. 

Bezhotovostní styk nejvíce vyuţívali zákazníci nakupující v páru, 35 % platilo 

platební kartou, 64 % hotově a necelé 1 % dárkovou kartou v kombinaci s jiným způsobem 

platby. (viz Tab. 5.12 a Obr. 5.10) 

 

Tab. 5.12 Způsob platby podle zákazníka za první čtvrtletí 2012 

 
Pohlaví 

Total muž žena pár 

Způsob platby hotovost 699 651 494 1844 

platební karta 176 209 277 662 

dárková karta 1 1 3 5 

dárková karta a hotovost 0 0 2 2 

dárková a platební karta 0 1 1 2 

Total 876 862 777 2515 
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Obr. 5.10 Způsob platby podle zákazníka v prvním čtvrtletí 2012 

 
 

Shrnutí 

Obrázky 5.9 a 5.10 ukazují minimální rozdílnost ve způsobu platby podle zákazníka 

za sledovaná čtvrtletí, proto i v porovnání s celým půlrokem jsou hodnoty téměř totoţné. 

(viz příloha č. 19) V obou čtvrtletích nejčastěji platí hotovostí muţi a platební kartou páry. 

Ţeny platí více platební kartou neţ muţi, coţ je pravděpodobně způsobeno tím, ţe ţeny mají 

v nákupním košíku v průměru více zboţí neţ muţi.  

Pro zjištění závislosti mezi způsobem platby a pohlavím byl zvolen Chi-Square Tests 

a vytvořeny hypotézy - H0: Mezi způsobem platby a pohlavím neexistuje závislost,  

- H1: Mezi způsobem platby a pohlavím existuje závislost.  

Získané hodnoty pomocí Pearson Chi-Square, ve sloupci Asymp. Sig. (2-sided), byly 

porovnány s hladinou významnosti (α = 0,05). Hodnota, jak za jednotlivá čtvrtletí, tak za celý 

půlrok byla menší neţ 0,05, tudíţ mezi způsobem platby a pohlavím existuje závislost. 

(viz příloha č. 20) 

5.3 Denní profil nákupů zákazníků 

Za obě sledovaná čtvrtletí byly účetní doklady sbírány třikrát během dne vţdy 

hodinu ráno od 10:00 hod. do 11:00 hod., odpoledne od 14:00 hod. do 15:00 hod. a večer od 

18:00 hod. do 19:00 hod. 
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Poslední čtvrtletí 2011 

Jak ukazuje tabulka 5.13, nejvíce zákazníků v posledním čtvrtletí roku 2011 chodilo 

do hypermarketu v odpoledních hodinách (35 %), poté dopoledne (33 %) a nejméně 

večer (32 %). 

Muţi chodili nakupovat téměř vyrovnaně, 36 % chodilo ráno, 34 % odpoledne 

a 30 % večer. Ţeny v 39 % chodí odpoledne, v 32 % ráno a z 29 % večer. Zákazníci v páru 

nakupují nejčastěji večer (37 %), poté odpoledne (33 %) a nejméně ráno (30 %). 

(viz Obr. 5.11) V příloze č. 21 lze vidět mnoţství účetních dokladů podle zákazníka za 

poslední čtvrtletí 2011 a první čtvrtletí 2012. 

 

Tab. 5.13 Hodiny sběru podle zákazníka v posledním čtvrtletí 2011 

 
Pohlaví 

Total muž žena pár 

Hodina sběru dat 10:00 hod. dopoledne 126 142 108 376 

11:00 hod. dopoledne 155 131 105 391 

14:00 hod. odpoledne 133 143 97 373 

15:00 hod. odpoledne 126 181 143 450 

18:00 hod. večer 112 127 144 383 

19:00 hod. večer 122 111 124 357 

Total 774 835 721 2330 

 

Obr. 5.11 Doba nákupu podle zákazníka v posledním čtvrtletí 2011 
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První čtvrtletí 2012 

Dle tabulky 5.14, nejvíce zákazníků v tomto čtvrtletí chodilo do hypermarketu také 

v odpoledních hodinách (35 %), počet zákazníků ráno a večer se shodoval (32,5 %). 

Chování muţů je i v tomto čtvrtletí obdobné, protoţe chodí nakupovat také téměř 

vyrovnaně, z 34 % chodí ráno, z 35 % odpoledne a z 31 % večer. Ţeny v 37 % chodí 

odpoledne, v 34 % ráno a z 29 % večer. Zákazníci v páru v tomto čtvrtletí nakupovali téměř 

stejně jako minulý čtvrtrok 2011. Nejčastěji nakupovali večer (38 %), poté odpoledne (33 %) 

a nejméně ráno (29 %). (viz Obr. 5.12 a příloha č. 21) 

 

Tab. 5.14 Hodiny sběru podle zákazníka v prvním čtvrtletí 2012 

 
Pohlaví 

Total muž žena pár 

Hodina sběru dat 10:00 h dopoledne 155 146 111 412 

11:00 h dopoledne 142 145 118 405 

14:00 h odpoledne 152 162 134 448 

15:00 h odpoledne 153 159 121 433 

18:00 h večer 141 130 163 434 

19:00 h večer 133 120 130 383 

Total 876 862 777 2515 

 

Obr. 5.12 Doba nákupu podle zákazníka v prvním čtvrtletí 2012 
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Shrnutí 

Jednotlivá čtvrtletí a tím pádem i celý půlrok je charakteristický tím, ţe ráno chodí 

do hypermarketu více muţi neţ ţeny. Ţeny nechávají ve větší míře nákup aţ na odpolední 

hodiny, protoţe nakupují více zboţí a nákup jim trvá déle. Pravděpodobně proto nechodí 

nakupovat ráno před prací nebo večer před zavírací dobou hypermarketu, protoţe chtějí 

nakupovat v klidu, soustředit se na nákup a nikoli na čas. Ve večerních hodinách nakupují 

spotřebitelé nejčastěji v páru. (viz příloha č. 21) 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza spotřebitelského chování zákazníků 

hypermarketu se zaměřením na obchodní řetězec Globus ČR, k. s. Toto téma jsem si zvolila 

z důvodu aktuálnosti. Rozdílnost spotřebitelského chování patří za posledních pár let mezi 

nejvýraznější trendy českého obchodu a rozdíly jsou v současnosti zásadní. 

Za účelem realizace cíle jsem na pokladnách hypermarketu Globus Olomouc 

uskutečnila marketingový výzkum formou sběru účetních dokladů. Výzkum byl zaměřen na 

shromaţďování primárních dat během posledního čtvrtletí roku 2011 a prvního čtvrtletí 2012. 

Celkový výběrový vzorek tvořil 4845 účetních dokladů neboli zákazníků platících na 

pokladnách. Získaná data byla zaznamenávána do matice v programu MS Excel 2007 

a vyhodnocena v programu SPSS 18. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe v průměru mají spotřebitelé v nákupním košíku 

27 ks zboţí v celkové hodnotě 618 Kč. Rozdílnost mezi pohlavím je v tomto případě značná, 

protoţe muţi nakupují v průměru pouze 18 ks zboţí, ţeny 22 ks a v páru aţ 39 ks. Muţi 

kaţdý půlrok nakupovali stejný počet poloţek zboţí, tj. průměrně 18 ks, coţ znamená, ţe jsou 

imunní proti marketingovým aktivitám, a ţe většina z nich je cílená na ţeny.  

V posledním čtvrtletí 2011 byly mnohem častější nákupy, které přesahovaly hranici 

200 ks poloţek v nákupu u obou pohlaví i u párů, oproti prvnímu čtvrtletí 2012, kde se 

nákupy pohybovaly pod touto hranicí. 

Celkově za celý půlrok nakupovalo více ţen (35 %) neţ muţů (34 %), ale výzkum 

ukázal, ţe rozdíl mezi počtem nakupujících ţen a můţu je minimální a v prvním čtvrtletí 2012 

dokonce procento nakupujících muţů bylo vyšší neţ u ţen. Bezpochyby je tento mizející 

rozdíl způsoben moderním stylem ţivota, kdy i ve společnosti zaniká rozdíl mezi pohlavím. 

Ţeny jsou zaměstnávány i do typicky muţských prací, na mateřské dovolené nezůstává 

bezpodmínečně ţena a v mnoha případech uţ tzv. ţivitelem rodiny nebývá jednoznačně muţ. 

Způsob platby se během sledovaných čtvrtletí a celkově za celý půlrok významně 

nelišil. Platbu v hotovosti upřednostnilo 73 % zákazníků, platbu platební kartou 26 % 

zákazníků a zbylé 1 % zahrnovalo platby dárkovou kartou a jiný způsob platby. Nejčastěji 

platí hotovostí muţi (80 %) a platební kartou páry (36 %). Ţeny platí více platební kartou 

(24 %) neţ muţi (20 %), coţ je pravděpodobně způsobeno tím, ţe mají v nákupním košíku 

v průměru více zboţí neţ muţi. Také testy závislosti prokázaly, ţe mezi způsobem platy 

a pohlavím je závislost, jak v posledním čtvrtletí 2011, tak v prvním čtvrtletí 2012. 
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Finanční sluţba Cash back, která umoţňuje zákazníkovi výběr do 1500 Kč 

v hotovosti na pokladně, byla za poslední půlrok vyuţívána minimálně, z celkového počtu 

zákazníků (4845 účtenek) ji vyuţilo 0,2 % zákazníků. Dle mého názoru je v tomto případě 

problém v nízké informovanosti zákazníků o této sluţbě a obava zákazníků ze zdrţování při 

odbavení na pokladně. 

Za sledovaný půlrok byla hodnota nasbíraných účtenek téměř 3 mil. Kč, z této částky 

bylo 35 % peněz vynaloţených na nepotravinářské zboţí (no food) a 65 % na potraviny 

a zboţí daněné sníţenou sazbou. Zboţí typu pet food bylo zastoupeno v nákupech z 1 % a na 

celkových výdajích se podílelo 2,5 %. Maloobchodní značky Korrekt (G1) a Globus (G2) za 

sledovaný půlrok tvořily skoro 10 % nakupovaného zboţí a na výdajích se podílely 9 %. 

S příchodem roku 2012 došlo ke zvýšení sníţené sazby DPH, a to z 10 % na 14 %. 

Tato sazba se týká především potravin, coţ se odrazilo nejen v niţším počtu nakupovaného 

zboţí, ale také ve vyšší spotřebě produktů maloobchodních značek za první čtvrtletí 

2012 (o 2 % nakupovaného zboţí více neţ poslední čtvrtletí 2011). 

Od doby vstupu maloobchodních řetězců na český trh se toho mnoho změnilo. 

Především spotřebitelské chování Čechů, jejichţ vztah ke značkám výrobků, prodejnám 

i cenám se v současné době výrazně liší. Rozdíly se promítají do celého nákupního chování 

včetně toho, do jakých řetězců zákazníci chodí nakupovat. Obchodníci by se proto měli více 

snaţit odhalit spotřebitelské chování svých zákazníků, aby mohli důkladněji promýšlet 

zacílení marketingu a reklamních kampaní, pomocí kterých zákazníky nalákají do svých 

prodejen. 

 

 



61 

 

Seznam použité literatury 

Knižní publikace  

[1] Antonides, G., Van Raaij, W.F. Consumer Behaviour – A European Perspective. 

Chichester: Wiley, 1998. 285 s. ISBN 0-471-97513-3 

2 CIMLER, P., ZADRAŢILOVÁ, D. a kol. Retail management. 1. vyd. Praha: Management 

Press, s. r. o., 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6 

[3] HULVA, T.; BÁRTA, V.; KOUDELKA, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho 

výzkum). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4 

4 KOTLER, P.KELLER, K. L. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5 

[5] KOUDELKA, J. Spotřební chování. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 158 s. ISBN 978-

80-245-1698-1 

6 McCracken, G. Culture And Consumption II: Markets, Meaning, And Brand Management. 

Bloomington: Indiana University Press, 2005. 226 s. ISBN: 978-0-253-21761-5 

[7] NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 270 s. 

ISBN 80-200-0592-7 

[8] UNDERHILL, P. Proč nakupujeme. Jak merchanidsing ovlivňuje nákupní rozhodnutí a 

zvyšuje prodej. 1. Vyd. Praha: Management Press, 2002. 252 s. ISBN 80-7261-055-4 

[9] VYSEKALOVÁ, J. Chování zákazníka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 360 s. 

ISBN 978-80-247-3528-3 

[10] VYSEKALOVÁ, J. Psychologie spotřebitele: jak zákazníci nakupují. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2004. 283 s. ISBN 80-247-0393-9 

[11] ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 

232 s. ISBN 978-80-247-2049-4 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Elektronické zdroje 

 

12  Globus, k.s. ČR. Historie [online], Praha: Globus, k.s. Česká republika, poslední 

aktualizace 12. prosince 2011. Dostupný z WWW: <http://www.globus.cz/globus-

olomouc/uvod.html>. cit. 26. 1. 2012  

13 <http://mam.ihned.cz/c4-10000125-36545610-100000_d-hypermarkety-jsou-v-cr-

oblibene> cit. 29. 1. 2012  

14 <http://www.ochranapudy.cz/?c=pocet-hypermarketu-dale-poroste> cit. 29. 1. 2012 

15 <http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=734899> 

cit. 1.3. 2012 

16 <http://aktualne.centrum.cz/finance/nakupy/clanek.phtml?id=733665> cit. 1. 3. 2012 

17     <http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_obchodn%C3%ADch_%C5%99et%C4%9Bzc

%C5%AF_p%C5%AFsob%C3%ADc%C3%ADch_v_%C4%8Cesku> cit. 1.3. 2012 

18 <http://www.facebook.com/#!/Globus.de> cit. 1. 3. 2012 

 

Ostatní zdroje 

19  Globus tým. Zaostřeno na cenu. Globus a my. 2011, roč. 15, č. únor, s. 12 

20  Neff, Michael. Zlaté časy v Globusu. Globus a my. 2011, roč. 15, č. duben, s. 12 

21  Globus tým. Projektem Cesty k lidem pomůţeme těm, kteří to potřebují. Globus a my. 

2011, roč. 15, č. srpen, s. 14 

22  Globus tým. Na slevové portály vstupují i první obchodní řetězce. Globus a my. 2011, 

roč. 15, č. říjen, s. 12 

23  Globus tým Havířov. Havířov. Globus slaví 15 let. 2011, s. 24 

24 Globus tým. Globus se stal nejlépe hodnoceným řetězcem. Akční leták společnosti 

Globus Olomouc. 2012, roč. 16, č. od 17. 2. do 23. 2., s. 35 

25  Globus tým. V Německu se rozjel první Globus drive. Globus a my. 2012, roč. 16, 

č. únor, s. 12 

26  Tým řeznictví Globus. Objednávejte z domova. Magazín hypermarketu Globus MINI. 

2012, roč. 2, č. jaro, s. 36 

 



63 

 

Seznam zkratek 

atd. – a tak dále 

Bc. - bakalář 

resp. - respektive 

cit. - citováno 

CSc. – kandidát věd 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

doc. – docent: vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EU – Evropská unie 

INCOMA GfK – výzkumná agentura 

Ing. – inţenýr 

IQ – inteligenční kvocient 

Kč – česká koruna (měna) 

k. s. – komanditní společnost 

ks - kus 

m
2
 – metry čtvereční 

mil. – milion 

min. - minuta 

např. – například 

obr. – obrázek 

roč. - ročník 

s. – stran/a 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

tab. – tabulka 

tis. – tisíce 

tj. – to je 

tzn. – to znamená 

tzv. – tak zvaný 

vyd. – vydavatelství 

WiFi - označení pro bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdr%C3%A1tov%C3%A1_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
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Příloha 1 Všeobecné a potravinářské řetězce působící v ČR 

 Schwarz ČR  

o Lidl (216 prodejen k 31. 12. 2010) 

o Kaufland (78 prodejen k 13. 6. 2007) 

 

 Ahold  

o Albert Supermarket (244 supermarketů) 

o Albert Hypermarket (55 hypermarketů) - před přejmenováním Hypernova 

 

 REWE Group  

o Billa (200 prodejen) 

o Penny Market 

 

 Globus (15 hypermarketů) 

 Tesco (cca 100 – super, hypermarkety a obchodní domy) 

 Interspar (36 hyper a supermarketů) 

 ENAPO 

 Žabka (cca 100 prodejen) 

 Flop Jih - FLOP A (174 prodejen), FLOP B (93) 

 

 

Příloha 2 První vydání reklamních novin Globus v ČR 

  



 

Příloha 3 Získaná ocenění společnosti Globus 

Zlatá pecka 2001 
- cena za image reklamní kampaň „Nemáme“ 

 

Top 24 hodin 
- 24 nejvýznamnějších českých firem za rok 2008 dle 

čtenářů deníku 24 hodin 

 

Certifikát 
- Globus ČR, k. s., je členem sdruţení korektního podnikání 

 

100 nejvýznamnějších firem ČR za rok 
- 2004, 2005, 2006, 2007 

 

100 obdivovaných firem ČR 2008 
 

TOP Retailer 
- 2003/2004 Cena za nejlepší zákaznické hodnocení 

- 2004/2005 Cena za nejlepší hodnocení očima zákazníků 

- 2005/2006 Cena za nejlepší hodnocení očima zákazníků 

- 2006/2007 Cena v kategorii obchodník nejlépe hodnocený zákazníky 

- 2007/2008 Cena v kategorii obchodník nejlépe hodnocený zákazníky 

- 2009/2010 Cena v kategorii potravinářský řetězec nejlépe hodnocený zákazníky 

- 2011/2012 Cena v kategorii potravinářský řetězec nejlépe hodnocený zákazníky 

 

Rhodos 

- 2002 Cena za image, 1. místo v kategorii hypermarkety a supermarkety 

- 2003 Cena za image, 1. místo v kategorii hypermarkety a supermarkety 

- 2004 Cena za image, 2. místo v kategorii hypermarkety a supermarkety 

 

Zlatý dukát 
- 2003 - cena časopisu Moderní obchod v kategorii obchod 

 

Certifikát kvalitního zaměstnavatele 

 

Retailové ocenění Retail business mixer 2005 
- v kategorii řetězec, se kterým nejraději spolupracuji 

 

GE Money Multiservis – Obchodník roku 2006 

 

Certifikát pro majitele nejoriginálnější vánoční dekorace 2004  
- v kategorii hypermarket – Globus Praha Čakovice 

 

Děkovný list  
- Fond ohroţených dětí děkuje za významnou pomoc ohroţeným a týraným dětem 



 

Příloha 4 Zákaznický časopis hypermarketu Globus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5 Záruky pro zákazníky hypermarketu Globus 

Nejnižší ceny 

Akční zboţí z našeho letáku jinde levněji nekoupíte. Jestliţe po dobu 

platnosti naší akční nabídky objevíte v letáku konkurenčního prodejce stejné 

zboţí za niţší cenu, vyplatíme vám rozdíl a cenu sníţíme. 

 

Čerstvost 

Vybraný sortiment potravin vyřazujeme z prodeje jiţ tři dny před datem 

spotřeby. Pokud u nás naleznete vybraný výrobek i poté, obdrţíte jej 

zdarma. 

 

Nevyčerpatelná nabídka 

Akční zboţí z našeho letáku je v mnoţství obvyklém pro domácnost 

k dostání po celou dobu platnosti akční nabídky. 

 

 

Výměna zboží 

Vše, co u nás nakoupíte, můţete do třiceti dnů bez udání důvodu vrátit. 

 

 

 

Rychlé zaplacení 

Otevíráme maximum pokladen, abyste na zaplacení nemuseli čekat déle neţ 

10 minut. A pokud ano, obdrţíte od nás jako omluvu dárkovou poukázku 

v hodnotě 40 Kč. 



 

Příloha 6 Privátní značky hypermarketu Globus 

     Globus    Korrekt      Exkluzivní řada vín 

 

 

 

 

 

Vývoj logotipu společnosti Globus 

1996 - 2000 

 

   

 

2001 – stále 

   



 

Příloha 7 Teorie ledovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 8 Typy učení 

Typ učení Hlavní rys Zaujetí 

 Podmiňování 

- klasické 

- operantní 

asociace  

(behaviorální učení) 

nízké  

(méně uvědomované) 

 Modelování 

(observační učení) 
nápodoba nízké 

 Kognitivní učení 
myšlení  

řešení problému 

vysoké  

(silně uvědomované) 

 

 

 

 

 

 

 

 

předvědomí 
hladina moře 

Ledovec 

vědomí 

nevědomí 



 

Příloha 9 Možné významové (symbolické) vrstvy produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 10 Sociokulturní regulativy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu  

 

Zákony 

Mravy: vymezují moráln

ost a nemorálnost 

 

Sankce: ironie, posměch 

 

Obyčeje: vymezují slušnost a neslušnost 
 

 

 

 

 

   



 

Příloha 11 Struktura sociálních skupin 

Schéma struktury sociálních skupin naznačuje spíše volné neţ striktní předěly mezi 

jednotlivými typy. Všimněme si, ţe formalita členství není jednoznačně spojena jen se 

sekundárními skupinami a naopak neformálnost jen primárními. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 12 Životní cyklus rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

středně staří 

manţelé s dětmi 

středně staří 

manţelé jiţ bez 

závislých dětí 

středně staří 

rozvedení 

bez dětí 

středně staří 

manţelé bez 

dětí 

starší manţelé 

starší jedinci 

mladí rozvedení s 

dětmi 

středně staří 

rozvedení s dětmi 

středně staří 

rozvedení bez 

závislých dětí 

mladí rozvedení 

bez dětí 

mladí jedinci 

mladí manţelé s 

dětmi 

mladí manţelé bez 

dětí 



 

Příloha13 Rozdělení rolí v kupním rozhodování podle dominance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % domácností, které rozhodují společně 

převaha muže 

autonomní 

převaha ženy 

+ alkohol 

+ pojištění 

společné 

+ 

prázdnin

y 

+ nádobí 

+ potraviny 

+ školy 

+ prázdniny 

+ nábytek 



 

Příloha 14 Model nákupního chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces rozhodování 

Volba 

Nákup 

Aktivní vyhledání 

určitého zboţí 

Působení nabídky 

Vstup do prodejny 

Orientace v prodejně 



 

Příloha 15 Ukázka sbíraných účetních dokladů 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 16 Účetní doklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 17 Počet nákupů podle zákazníka za sledovaný půlrok 

 

Počet nákupů podle zákazníka za sledovaný půlrok 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid muž 1650 34,1 34,1 34,1 

žena 1697 35,0 35,0 69,1 

pár 1498 30,9 30,9 100,0 

Total 4845 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 18 Počet položek podle zákazníka za sledovaný půlrok 

 

Počet položek podle zákazníka za celý půlrok 

Pohlaví Mean N Std. Deviation 

di

me

nsi

on

1 

muž 17,89 1650 22,532 

žena 22,03 1697 24,543 

pár 38,55 1498 31,519 

Total 25,73 4845 27,700 

 

 



 

Příloha 19 Způsob platby podle zákazníka za sledovaný půlrok 

 

Způsob platby podle zákazníka celkem 

 
Pohlaví 

Total muž žena pár 

Způsob platby hotovost 1318 1287 940 3545 

platební karta 326 407 539 1272 

dárková karta 2 1 6 9 

dárková karta a hotovost 3 1 4 8 

dárková a platební karta 0 1 8 9 

jiný způsob 1 0 1 2 

Total 1650 1697 1498 4845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 20 Test závislosti mezi způsobem platby a pohlavím 

 

Poslední čtvrtrok 2011 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 84,497
a
 10 ,000 

Likelihood Ratio 85,599 10 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

58,890 1 ,000 

N of Valid Cases 2330   

a. 12 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,62. 

 

První čtvrtrok 2012 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 63,187
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 62,805 8 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

56,417 1 ,000 

N of Valid Cases 2515   

a. 9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,62. 

 

Půlrok dohromady 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 140,966
a
 10 ,000 

Likelihood Ratio 139,558 10 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

115,302 1 ,000 

N of Valid Cases 4845   

a. 12 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,62. 

 



 

Příloha 21 Množství účetních dokladů podle zákazníka za 

poslední čtvrtletí 2011, první čtvrtletí 2012 a celkem 

 

 

 


