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1 Úvod 

Žijeme ve vyspělém a moderním světě, pomocí kterého neustále dochází k obrovské 

produkci nejrůznějších výrobků, které my spotřebitelé masovým způsobem spotřebováváme. 

Sami sebe tak označujeme jako spotřební společnost, jejichž důsledky se odráží na našem 

smýšlení, rozhodování, chování i prioritách. Způsoby chování spotřebitelů v dnešní době 

ovlivňuje mnoho faktorů, od místní kultury, tradic a zvyků, přes sociální postavení rodiny a 

její finanční možnosti, až po životní styl a individuální charakteristiky jedince. Velký vliv na 

spotřebitelské chování má bezesporu móda a lidská neofilie, nebo-li touha po novém a 

neokoukaném, snaha staré věci nahrazovat novými. Lidé nakupují nejrůznější zboží, jen aby 

nevybočili z řady a stali se tak součástí nynějšího moderního trendu. Velmi často tak dochází 

k situacím, kdy si lidé kupují nové a často nepotřebné zboží ještě mnohem dříve, než jim to 

staré doslouží. Snahou ušetřit mnozí lidé kupují zboží levné a nekvalitní, které nemá dlouhou 

životnost. Urychluje se tak spotřební koloběh zboží, jehož dopady odnáší životní prostředí a 

jeho energie, která není nevyčerpatelná. [45] 

Co se většinou s těmito použitými věcmi děje? Ojeté automobily se dále prodávají 

v autobazarech, několik let použité pračky a ledničky se znovu prodávají v nejrůznější 

zastavárnách a nebo končí na černých skládkách. Jedním z nerychleji se pohybujícím 

koloběhem zboží je právě oblečení. Lidé ho nakupují převážně podle módních trendů. Mnozí 

lidé, zvláště pak ze zemí se silnější kupní silou jako je Velké Británie či Německo, odkládají 

oblečení jen proto, protože už zrovna není „in“. Průměrný německý občan spotřebuje 

v průměru 20 kg textilu za rok. Z těchto důvodů vstupují na český trh tzv. second handy, které 

vyřazené oblečení ze zahraničí odkupují a pak jej nabízí k dalšímu prodeji. Second handy 

představují možnost, jak se dá tento spotřební koloběh alespoň částečně zpomalit. [46] 

V mé diplomové práci se proto zaobírám spotřebitelským chováním zákazníků 

s použitým oblečením. Mnozí lidé prodejny second handu navštěvují velice rádi, baví je tento 

styl nakupování a mnohdy si i uvědomují oné pozitivní skutečnosti jejich existence. Existuje 

však i řada spotřebitelů, kteří tento styl nakupování neupřednostňují, ale alespoň zhruba vědí, 

co taková prodejna nabízí. Současná situace se na českém trhu second handu zlepšuje. 

S rostoucím množstvím konkurence a jejich kvalitou poskytovaných služeb musí ostatní 

second handy, pokud tedy mají zájem se na trhu udržet, jít s dobou.  

Problematika spotřebního světa mě velice zajímá, stejně tak jako záležitosti, které se 

více či méně od stavu normálu odlišují. Má tím na mysli právě ony second handy, které jsou 



8 

 

pro určitou skupinu lidí přitažlivé, ale naopak jiní lidé mohou jimi opovrhovat či se na 

ně dívat z vyšší sociální úrovně. Second handy mě svou filozofií určitým způsobem oslovily, 

chtěla jsem proto zjisti, jak je spotřebitelé chápou a jak se vůbec v samotných prodejnách 

chovají. K těmto zjištění mi pomohl second hand Levňáček, u jehož zrodu jsem byla součástí.  

Cílem mé diplomové práce je analýza spotřebitelského chování zákazníků second 

handu.  První kapitola práce se zabývá teoretickými východisky spotřebitelského chování a 

především faktory, které spotřebitelé při nákupním procesu ovlivňují. Dále je charakterizován 

trh second handů, jeho členění a poté samotný second hand Levňáček. Metodika výzkumu 

popisuje přípravnou a realizační část celé studie. Samotný marketingový výzkum, na kterém 

je analýza postavena, bude orientován na pravidelné zákazníky second handu Levňáček. Na 

základě zjištěných výsledků budou navrhnutá vhodná doporučení a rady, pomocí kterých 

bude second hand Levňáček realizovat své další kroky vývoje.  
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2 Teoretická východiska spotřebitelského chování 

Teoretická východiska mé diplomové práce se zaměřují na problematiku 

spotřebitelského chování. Jedná se o svět, ve kterém my všichni hrajeme role spotřebitelů, 

zákazníků a konzumentů. Naše duševní vlastnosti, životní postoj a zkušenosti, rady našich 

blízkých, to vše a mnoho dalšího charakterizuje a ovlivňuje osobnost spotřebitele. [12] 

Mnozí autoři mají různý pohled na problematiku chování spotřebitele. Avšak  

po celkovém porozumění této problematice docházím k podstatným shodám.  

2.1 Základní pojetí spotřebitelského chování 

V marketingovém prostředí představuje znalost spotřebitele znalost jeho 

spotřebitelského chování. Jde o proces, ve kterém se spotřebitel rozhoduje jaký výrobek  

si zvolí pro uspokojení svých potřeb. Tato cesta je spojena s výběrem, nákupem, užitím  

i odkládáním různých spotřebních výrobků. [5, 6] 

Spotřebitelským chováním se rozumí nejrůznější aktivity uskutečňované mezi 

potřebou a jejím uspokojováním. [1] 

Zásadní vliv spotřebitelského chování spočívá v psychických procesech, které  

si můžeme představit pod duševními vlastnostmi a charakteristikami osobnosti. Jedná se  

o souhrn vnějších projevů, činnosti, chování, jednání a reakcí organismu, které jsou činěny 

proto, aby uspokojily nějakou současnou potřebu. [12, 13] 

Pod pojmem spotřebitel si můžeme představit sami sebe, dítě, rodiče apod. Jsou  

to všichni ti, kteří spotřebovávají výrobky a služby, které si sami nakoupili, ale současně  

i to zboží, které si sami koupit nemuseli. Jedná se o mnohem obecnější pojem, než je pojem 

zákazník. 

Zákazníkem je pak osoba, která si dané zboží vybírá, kupuje a také za něj platí.  

[12, 13] 

2.1.1 Analýza spotřebitelského chování 

„Spotřební chování nemůžeme chápat izolovaně bez vztahu k chování obecně a bez 

vazeb na mikro a makrostruktury společnosti“ tvrdí Vysekalová (2004, str.33). 

Nejrůznější informace týkající se spotřebitelského chování jsou zakotveny 

v psychologii, sociologii, ekonomii, kulturní antropologii a v mnohých dalších oborech. [13] 
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Se samotnou analýzou spotřebitelského chování jsou úzce spjaty pojmy jako je 

potřeba, motivy a motivace.  

„Motivace je intrapsychické dění, které reguluje vztah individua k jeho (životnímu) 

prostředí. Výchozí motivační stav lze chápat jako potřebu, pokud je charakterizován nějakým 

deficitem“ tvrdí Bártová (2007, str. 9). 

Potřebu můžeme charakterizovat jako pocit uspokojení. Obsah tohoto uspokojení 

označujeme jako motiv. V rámci různých výzkumů se pozornost zaměřuje právě na proces 

uspokojování potřeb. Potřeby se tak dělí na následující složky: obsahovou, snahovou  

a citovou. [1] 

2.2 Modely spotřebitelského chování 

2.2.1 Racionální modely 

Tento model se na spotřebitele dívá, jako na racionálně uvažující a jednající bytost. 

Psychologické, emotivní a sociální prvky zde nehrají tak velkou roli, protože se spotřebitel 

řídí podle tzv. chladné kalkulace. [5, 6] 

2.2.2 Psychologické modely 

Spotřebitelovo chování je zde vysvětleno působením nejrůznějších psychických vlivů. 

Behavioristický přístup je založen na pozorování, vnímání a popisování skutečností na které 

spotřebitel reaguje vnějšími podněty. Užívá se model: Podnět (stimul) → Reakce (odezva). 

Psychoanalytický přístup je založen na vlivu hlubších motivačních struktur. [5, 6] 

2.2.3 Sociologický model 

Tento model vysvětluje, do jaké míry jsou lidé ovlivnitelní sociálním prostředím, 

okolnostmi a sociálními skupinami. Spotřebitelské chování ovlivňují fakty, zda je člověk 

členem nějaké sociální skupin či nikoli, jakou roli zde zastává, jestli je pro něj významná, jak 

se na něho dívají ostatní členové skupiny apod. [5, 6] 

2.2.4 Model „Podnět – Černá skříňka – Odezva“ 

Podstatou tohoto modelu je zkoumání a poznání vazeb mezi podněty a reakcemi 

spotřebitele. Tyto podněty vyvolávající konkrétní rozhodnutí pro získání určitého zboží jsou 

pojmenovány jako kupní rozhodovací proces, který je  silně ovlivněn individualitou každého
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spotřebitele. Z hlediska marketingu jsou významné vztahy mezi predispozicemi 

spotřebitele následované jeho rozhodováním a marketingovými podněty. Následující obrázek 

2.1 znázorňuje, jak marketingové podněty společně s dalšími podněty působí na chování 

spotřebitele. [5, 6] 

Obr. 2.1 Model „Podnět – Černá skříňka – Odezva“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koudelka, 2006, str. 8, autorem upraveno 

2.2.5 Černá skříňka (black box) 

Černá skříňka je schopna vyvolat procesy, na základě kterých dochází k žádoucímu 

tržnímu chování. Tyto procesy jsou vyvolány marketingovými podněty a kombinacemi 

marketingových nástrojů.  

Během života spotřebitele se jeho predispozice ke spotřebitelskému chování utváří  

a rozvíjí. Největší vliv nesou kulturní predispozice, které jsou úzce spjaty s působením 

sociálního prostředí. Součástí predispozic každého jedince, které mají základní vliv na 

nákupní proces, jsou jeho individuální a psychické rysy a demograficko-ekonomické 

charakteristiky. Predispozice jedince je pak možné rozdělit na spotřební, kulturní, sociální, 

osobní, psychické a kupní. [5, 6, 14] 
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2.3 Faktory ovlivňující spotřebitelovo chování 

2.3.1 Spotřební zvyklosti 

Naše přání a očekávání jsou prvotními prvky, které vedou k naplnění našich potřeb. 

Specifický okruh návyků, který se vztahuje ke konkrétnímu nákupu zboží a jeho manipulaci 

představují spotřební a nákupní zvyklosti. Ovlivňují celkové spotřební chování i nákup 

konkrétního zboží nebo služby. Jsou brány jako nejvýznamnější část nehmotných prvků 

kultury, které se váží na nástroje marketingového mixu. 

Spotřební zvyky se dělí na: 

 Zvyky spojené s produktem – jednou z nejsilnějších a nejhůře měnitelných 

skupin spotřebních zvyků jsou potravinové zvyky. 

 Nákupní zvyky – můžeme dále dělit: podle čeho si zákazníci daný obchod 

vybírají – nákupní kritéria. Podle toho, kde dochází k nákupu. Podle 

skutečnosti, kdo nakupuje a podle frekvence nákupu, či-li jak často se 

nakupuje. 

 Mediální zvyky – které se mohou rozdělit na sledování médií a témat, 

sledování formátu a sledování reklamy. [5, 6, 12] 

2.3.2 Kulturní predispozice 

Kultura se skládá z poměrně velkého množství norem, hodnot a zvyků, které slouží 

k orientaci člověka ve společnosti. Kultura je výsledkem činností člověka a představuje tak 

umělé životní prostředí.  

Kultuře se učíme, a to díky naši rodině, společnosti v níž žijeme, škole, zájmovým 

skupinám a především díky stále narůstajícímu tlaku médií. Z těchto důvodů mají mnozí lidé 

žijící ve stejné nebo obdobné kultuře také téměř shodné rysy spotřebního chování. [6, 12, 13] 

Kultura je chápána jako základní prvek spotřebního chování a je charakterizována 

hmotnými a nehmotnými prvky. 

 Hmotné prvky – jedná se o kulturní artefakty, jež představují veškeré 

spotřební zboží, obaly a odpady.  
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 Nehmotné prvky – v sobě nesou technologickou složku, ideologickou složku  

a organizační složku kultury. Konkrétně se může jednat o spotřební a nákupní 

zvyky, jazyk, pověry, mýty nebo vnímání času a prostoru. [6, 12] 

Kulturní hodnoty jsou hodnoty, které jsou vnímány jako relativně stále a těžce 

měnitelné. Plní tak jakousi funkci stabilního prvku při segmentaci spotřebitelů. [6] 

Pojem symbol lze chápat různými způsoby z širokého pohledu. Pro oblast marketingu 

chápeme symboly jako různé objekty nebo aktivity, které v podstatě znamenají ještě něco 

jiného. Využívají se pro tzv. positioning výrobku nebo pro výrobkovou symboliku.  

Rituály a mýty představují další oblast nehmotných kulturních prvků. Aniž si to 

uvědomujeme, setkává se s nimi každý z nás poměrně často. Rituály můžeme charakterizovat 

jako v čase se opakující sekvenci určitých úkonů, které mají symbolický charakter. 

Společenské rituály prožívá najednou určitá skupina lidí, jedná se např.: o oslavu svátků, 

nedělní oběd apod. Individuální rituály se týkají osoby jako jedince.  

Mýty jsou ve spotřebním chování chápány jako symbolické příběhy vyjadřující 

hodnoty a ideály dané kultury. [6, 14] 

2.3.3 Sociální predispozice 

„Osvojování si spotřebního chování probíhá v rámci procesu socializace,“ tvrdí 

Zamazalová (2010, str. 124).  

Podstatný vliv na chování spotřebitelů mají sociální skupiny, které jsou 

charakterizovány následujícími společnými znaky: uvnitř skupiny existuje určitá společná 

komunikační síť, lidé mají společný cíl a někdy vytváří společné činnosti, respektují určitý 

systém norem a hodnot, jsou si vědomi, že do dané skupiny patří a že se současně od jiných 

odlišují.  

Primární skupiny – nebo-li neformální skupiny, jsou charakterizovány přímým 

kontaktem všech členů. Tento počet členů je poměrně malý, ale za to dlouhodobý. Členství ve 

skupině je dobrovolné a je založeno na důvěře a soudržnosti. Typickým příkladem je rodina, 

přátelé, zájmové skupiny či sousedé.  

Rozhodující vliv na spotřebitelské chování má bezesporu rodina, nesoucí název 

nukleární, kterou rozumíme rodiče a děti žijící spolu v jedné domácnosti. V rámci rodiny se 

sledují spotřební zvyky předávané z rodičů na děti, ale i naopak z dětí na rodiče.  
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Důležitým prvkem je také fáze životního cyklu, ve které se rodina nachází. Tyto fáze 

představují rozdílné a specifické spotřební chování. Následující tabulka 2.1 znázorňuje 

jednotlivé fáze životního cyklu rodin z pohledu nákupního chování. [6, 12, 14] 

Tab. 2.1 Fáze životního cyklu rodin 

Období Charakteristika 

Mládenecké období Lidé se cítí bohatí, utrácí za módní věci, sport, zábavu a oblékání 

Novomanželské období Pracují a bezdětní, lepší finanční podmínky, největší nákupní aktivita 

Rozvedení, odloučení Omezené nákupy, někdy udržují dvě domácnosti, platí na děti 

Plné hnízdo I. Nejmladší dítě do 6 let, matka po mateřské nastupuje do práce 

Plné hnízdo II. Nejmladší dítě nad 6 let, finanční situace je lepší, rodinná balení 

Plné hnízdo III.  Odrostlejší děti si mohou samy přivydělávat, finanční situace je lepší 

Prázdné hnízdo I. Nejlepší finanční situace, hezký byt, děti mají své vlastní bydlení 

Prázdné hnízdo II. Pokles příjmů, lidé v důchodu, koupě léků, údržba bytu nebo domu 

Starší lidé Nižší příjmy, udržování domácnosti, nenakupují módní zboží 

Staří osamělí lidé Nízké příjmy, běžná spotřeba starých lidí 

Zdroj: Vysekalová, 2011, str. 89 a 90, autorem upraveno 

Sekundární skupiny – jsou založeny na neosobním kontaktu. Vztah mezi členy je 

spíše formální a ne tak častý jako u skupin primárních. Příkladem jsou různé společenské 

strany a hnutí, politické strany, odbory, firmy apod.  

Primární i sekundární skupiny ovlivňují orientaci jednotlivce ve spotřebním chováním 

prostřednictvím tzv. spotřební socializace. S tímto pojmem souvisí tzv. referenční skupiny, 

které mohou na chování jedince působit intenzivněji než kterékoli jiné skupiny. Jedná se  

o takovou skupinu, s níž se jedinec identifikuje a přijímá její hodnoty, normy a standardy 

chování. Pokud je jedinec přímo členem určité skupiny, hovoříme pak o členské sociální 

skupině, kterou může být např.: rodina. Druhou možností jsou nečlenské referenční skupiny. 

Ty se dále dělí na aspirační, které jsou charakteristické skutečností, že jedinec chce být jejím 

členem a má s touto formou spojené pozitivní vazby. Opakem je disociační skupina, jejíž 

členem jedinec být nechce a vnímá ji negativně.  
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Základní komunikační formou referenčních skupin je tzv. slovo z úst, nebo-li  

word – of – mouth. Jedná se komunikační prostředek, který výrazně předstihuje jakékoli další 

formy komunikace. Tato forma je jednou z nejúčinnějších, proto některé firmy spoléhají 

pouze a jen na komunikaci tímto způsobem. Zajímavostí je, že se touto formou silněji šíří 

informace negativního charakteru. Spotřebitelé tak mají jakousi nutnou potřebu podělit se 

referenčnímu okolí se svou negativní zkušeností. [6, 12, 14] 

2.3.4 Individuální predispozice 

Individuální predispozice jsou postaveny na demografických rysech, psychických 

rysech a ekonomickém charakteru jedince. Tyto individuální vlastnosti se mohou rozvíjet na 

základě, který tvoří již zmíněné kulturní a sociální predispozice.  

Jedinečnost každého spotřebitele se odráží v jeho nákupním chování pomocí 

individuálních vlivů. Součástí těchto predispozic jsou také sociálně-ekonomické prvky jako je 

vzdělání, povolání, současné zaměstnání, výše příjmu, majetkové vybavení apod. Na základě 

těchto charakteristik dochází k základní segmentaci spotřebního trhu. [6, 12] 

2.3.5 Psychické predispozice 

Psychické vlastnosti každého člověka jsou založeny na jedinečnosti, díky které se od 

ostatních jedinců odlišují. Na základě určitých společných znaků však lze sdružovat jedince 

do různých typově stejných skupin.  

Pomocí individuální psychiky spotřebitele se jednotlivé skutečnosti nebo podněty 

v jeho mysli přetváří a přizpůsobují se. Spotřebitel je vnímá svými smysly a možnostmi, svým 

způsobem je také interpretuje a v konečném důsledku se podle nich také chová. Ve 

spotřebním chování se sleduje: 

 Vnímání spotřebitele – který svými smysly zachycuje a pozoruje okolní 

podněty, které dále zpracovává a individuálním způsobem s nimi nakládá. 

 Učení spotřebitele – je chápáno je změny v chování člověka způsobené 

myšlením, informacemi  a zkušenostmi.  

 Postoje spotřebitele – můžeme chápat buď jako pozitivní nebo negativní 

vztahy a pohledy na určité objekty. 
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 Motivace spotřebitele – je základní složkou potřeby člověka, která představuje 

základní nerovnováhu organismu. [6, 12] 

2.3.6 Místo prodeje 

Dalším významným faktorem, jež ovlivňuje nákupní rozhodování jedince je samotné 

místo prodeje. Prodejní prostředí se snaží působit na zákazníky takovým způsobem, aby 

v nich vyvolalo pozitivní emoce vedoucí ke koupi výrobků, ale také i k vytvoření tzv. 

společenského zážitku. Zákazníci se v prodejně chovají tak, jak na ně působí nejrůznější 

podněty, jako je vůně, barva, hudba, vzhled apod. Jedná se o tzv. multisenzorický marketing, 

který na nás chtě či nechtě působí.  

Mezi hojně využívané podpory prodeje patří různé POP či POS materiály. Také 

vhodně a účelně využívaný merchandising dokáže zákazníka zaujmout a zvýšit tak dobu, po 

kterou se dívá na konkrétní prodejní regál. Je možné tak dojít k situaci, kdy se spotřebitelův 

vnímaný obzor značně rozšíří. Zákazník má poté možnost koupit si takovou značku výrobku, 

které si v předešlé prodejně ani nepovšimnul. [13, 16] 

2.3.7 Nákupní podmínky 

Obrovským vývojem a čím dál větší náročností se vyznačují nejen zákazníci,  

ale i samotné prodejny. Spokojenost zákazníků závisí na širokém okruhu nákupních 

podmínek. Na jedné straně se jedná o spokojenost s prodejní dobou, s poskytovanými 

službami, s prostředím prodejny, s šíři sortimentu a jeho kvalitou, s příjemným a ochotným 

personálem apod. Na straně druhé se může jednat o vnímanou atmosféru prostředí, výběr 

barev, osvětlení, hudbu, prostorové řešení i vybavení prodejny. [8, 13] 

2.4 Spotřebitel při nákupu 

Jak již bylo zmíněno, klíčovými faktory při nákupním rozhodování jsou faktory jako 

osobnost nakupujícího, jeho vlastnosti a zvyklosti, jeho postoje, úsudky, znalosti a názory, 

sociální role apod. Znamená to, že pokud bude dvou různým zákazníkům nabídnut stejným 

způsobem stejný produkt, budou na něj reagovat odlišně.  

O současných spotřebitelích a jejich nákupním chování se zdaleka neví všechno, 

protože významná část je zakotvena v oné „černé skříňce“. [12, 13] 
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V současné době je potřebné soustředit se nejen na nakupování v kamenných 

prodejnách, ale právě na stále více populárnější nakupování on-line. Mnohé kamenné 

prodejny si zřizují moderní e-shopy a tím doplňují svou celkovou nabídku služeb.  

Na straně druhé je potřeba věnovat zvýšenou pozornost moderním elektronickým 

komunikacím. V některých případech může dojít k materiálnímu či nemateriálnímu poškození 

spotřebitele. [18, 25] 

2.4.1 Nákupní proces 

„Vlastní kupní rozhodování ve vztahu ke konkrétnímu produktu, službě se označuje 

jako kupní rozhodovací proces,“ jak tvrdí Zamazalová (2010, 499 str.).  

Nákupní proces nekončí daným nákupem konkrétního zboží, popřípadě jeho 

odmítnutím. Z hlediska marketingu je nejpodstatnější fáze výsledku nákupu nebo-li 

ponákupního chování. Teprve tato fáze nákupního procesu přináší odpověď na základní 

marketingové otázky, zda došlo k uspokojení potřeb zákazníků.  

Celý nákupní proces lze přirovnat k řešení konkrétního problému. Na počátku stojí 

onen problém, který si musíme definovat pomocí hledání nejrůznějších informací. Tyto 

zjištěné informace porovnáváme, hodnotíme je a v konečné fázi se rozhodujeme pro koupi  

či odmítnutí určitého zboží.  

Celý nákupní proces je možné rozdělit do pěti na sebe navazujících částí. [12, 13, 14] 

 Rozpoznání problému – představuje okamžik mezi očekávaným  

a požadovaným stavem. Člověk si musí uvědomit svou současnou potřebu, 

kterou chce konkrétním nákupem uspokojit. Rozlišují se potřeby hmotné  

i nehmotné nebo aktuální a budoucí.  

 Hledání informací – lze rozdělit na vnitřní a vnější hledání. Vnitřní hledání se 

opírá o informace zakotvené v dlouhodobé paměti. Oproti tomu vnější hledání 

čerpá informace z vnějšího okolí. Podstatná je forma, jakou se k nám 

informace dostávají. Zda se jedná o informace, které jsme získali od našich 

přátel nebo z různých médií a zda jich máme tolik, kolik zrovna vyžadujeme. 

Může totiž dojít k situaci, kdy máme informací nedostatek a jsme ve výběru 

nejistí nebo naopak, kdy jich máme příliš a jsme poté dezorientovaní.  
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 Hodnocení alternativ – v této fázi se porovnávají veškeré dostupné informace 

a možnosti nákupu. Na základě emocionálních podnětů je vybírána 

nejvhodnější varianta.  

 Rozhodnutí o nákupu – dospívá ke kupnímu záměru, k výběru konkrétního 

pro zákazníka nejvhodnějšího řešení (výrobku nebo služby) dochází 

k rozhodnutí, kdy nákup uskutečnit. Může také nastat situace, kdy dojde 

k odmítnutí výrobku.  

 Ponákupní chování – začíná vlastním užitím výrobku. Porovnává se 

očekávaný a skutečný efekt, který plyne z užití výrobku. Proto by se měl 

prodejce zajímat o spokojenost svých zákazníků, tzn. měl by sledovat jejich 

ponákupní chování. Pro získání stálých zákazníků a pro udržení jejich věrnosti 

nebo pro získání zákazníků nových je tento krok nezbytný. [1, 5, 12] 

Obrázek 2.2 schématicky znázorňuje celý nákupní rozhodovací proces.  

Obr. 2.2 Nákupní rozhodování 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koudelka, 2010, str. 134, autorem upraveno 

2.4.2 Druhy nákupu 

Co potřebujeme, co nakupujeme, co od nákupu očekáváme? Tyto  tři „Co“ a mnohé 

jiné jsou dalšími podněty, které nákupní rozhodování ovlivňují. Rozlišují se proto čtyři 

základní druhy nákupu:  

a) Extenzivní nákup – spotřebitel není předem rozhodnut o koupi určitého zboží, 

proto aktivně hledá spolehlivé informace. Spadají zde výrobky vyšší třídy, jako 

například černá elektronika či automobily. 
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Situační prostředí 

Vnímané riziko 
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b) Impulsivní nákup – jedná se o nákupy, o kterých spotřebitel nemusí dopředu 

nijak zvlášť přemýšlet a zabývat se jejími vlastnostmi. Příkladem může být 

nákup zmrzliny. Je založeno na základě impulsu zvědavosti, z toho důvodu 

dochází k častým změnám značek, tzv. brand switching.  

c) Limitovaný nákup – je charakteristický pro zboží, které zákazník nezná, ale při 

jeho koupi vychází z obecných zkušeností, jako je např.: „čím dražší, tím 

lepší“. Může se jednat o koupi baterií či holicího strojku.  

d) Zvyklostní nákup – je nákupem návykovým, opakovaným, kde neexistuje 

potřeba se rozhodovat nebo hledat informace. Jediné rozhodování se může 

týkat doby a objemu daného nákupu. Lidé nakupují zboží, které nakupují 

běžně. Jedná se především o potraviny, rychloobrátkové zboží apod. [5, 12] 

2.4.3 Základní typy nakupujících 

Základní typy nakupujících jsou rozděleny do sedmi modelů, které jsou založeny na 

životním stylu a psychice člověka. Jejich správná segmentace a typologie je pro oblast 

marketingu důležitým vodítkem, díky kterému mohou firmy ušetřit hodně peněz, práce a 

tápání. Členění je následující: 

a) Ovlivnitelní – jsou spotřebitelé, kteří se při nákupu chovají impulzivně  

a emotivně. Typickým zákazníkem je vysokoškolák, který má vyšší příjmy  

a nebrání se nákupu zboží nových značek.  

b) Nároční – mají vysoké požadavky na nákupní komfort, poskytované služby, 

kvalitu, modernost apod. Často se jedná o mladší lidi vyšších příjmů. 

c) Mobilní pragmatici -  navštěvují nejčastěji větší nákupní prodejny. Snaží se 

optimalizovat cenu a kvalitu zboží. Jedná se o zákazníky ve věku 30 – 49 let 

s nadprůměrnými příjmy. Typickým představitelem je podnikatel nakupující ve 

větších objemech a méně často.  

d) Opatrní konzervativci – se při nákupu nenechají ovlivnit reklamou ani 

značkou. Jsou opatrní, racionální  a orientují se spíše podle svých zkušeností. 

Dávají přednost osvědčenému zboží. Zákazníkem je spíše starší člověk, muž 

s nižšími příjmy. 
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e) Šetřiví – nakupují racionálně jen skutečně nezbytné věci. Využívají různých 

slev, výprodejů a akcí. Typickým zákazníkem jsou lidé starší a důchodci 

s nízkými příjmy.  

f) Loajální hospodyňky – dávají přednost známým, příjemným a menším 

prodejnám. Důraz kladou na ochotný a příjemný personál a sociální stránku 

nákupů. Zákazníkem je osoba nižšího vzdělání, která žije na vesnici nebo 

v menším městě.  

g) Nenároční flegmatici – nekladou důraz ani na cenu zboží či jeho kvalitu. 

Nakupující je nižšího vzdělání a preferuje nejbližší prodejny. [12, 13, 17] 

 2.5 Ochrana spotřebitele 

Problematika ochrany spotřebitele je důležitým prvkem mnohých národních 

hospodářských politik. Ochranou spotřebitele se hluboce zabývá Česká republika a to 

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Cílem tohoto zákona je zajistit ochranu spotřebitele při poskytování služeb i prodeji 

zboží. Vedle tohoto obecného zákona existuje řada dalších speciálních zákonů, které detailněji 

řeší nejrůznější požadavky na výrobky, jako je jejich značení, jakost, zdravotní nezávadnost 

apod. Ty pak mají v případě jejich aplikace přednost před zákony obecnými. 

Problematikou textilního průmyslu se zabývá také Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

které vydalo tři textilní vyhlášky. První vyhláška č. 92/1999 Sb., stanovuje způsob označovaní 

textilních výrobků údaji o složení materiálu. Druhou a třetí vyhláškou č. 93/1999 Sb.,  

a 94/1999 Sb., se stanovují postupy pro kvantitativní analýzu dvou a třísložkových směsí 

textilních vláken. 

Ochrana spotřebitele je také stěžejní problematikou pro Evropskou Unii, která se 

prostřednictvím Evropské Komise snaží zlepšovat kvalitu života evropských spotřebitelů,  

a to zavedením nejrůznějších směrnic, nařízení i mezinárodních úmluv.  

Evropská komise zavedla a zveřejnila „Deset základních pravidel ochrany spotřebitele 

v EU“. Cílem tohoto desatera je seznámit spotřebitele s jejich spotřebitelskými právy a zajistit 

jim informovaná rozhodnutí týkající se nákupu zboží a služeb. Toto desatero znázorňuje 

následující obrázek 2.3. [15, 23] 
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Obr. 2.3 Deset základních pravidel ochrany spotřebitele v EU 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [23]  

2.5.1 Evropské spotřebitelské centrum 

Prostřednictvím Evropské komise a jednotlivých zúčastněných států vznikla síť 

Evropských spotřebitelských center (ESC). Podstatou těchto center je snaha podpořit 

spotřebitelé, aby mohli plně a pohodlně využívat všech výhod plynoucích ze společného trhu 

EU.  V současnosti je v České republice toto Evropské spotřebitelské centrum spojeno 

s Českou obchodní inspekcí (ČOI). [13, 24] 

2.5.2 Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014 

Vláda České republiky schválila v lednu roku 2011 tzv. otevřený materiál Priority 

spotřebitelské politiky na rok 2011 – 2014. V materiálu jsou definovány veškeré podstatné 

atributy ochrany spotřebitele, které je v budoucnu možné považovat za prioritní. Snaží se tak 

dojít k rovnovážnému stavu mezi podmínkami pro ochranu spotřebitele a podmínkami pro 

podnikání.  

Tyto priority se opírají o základní práva spotřebitelů, jež jsou definovány ve Směrnici 

OSN pro ochranu spotřebitelů A/RES/39/248. Jedná se např. o: práva na ochranu zdraví  

a bezpečnost, právo na informace a výchovu, právo na odpovědnou volbu ve vztahu 

k životnímu prostředí a sociálním dopadům spotřeby a jiné. [25] 
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Pokud je zboží vadné, vraťte ho 

Vysoké standardy v oblasti bezpečnosti 

potravin 

Informujte se o tom, co jíte 

Smlouvy musí být vůči zákazníkům 

férové 

Spotřebitelé mohou někdy měnit svá 

rozhodnutí 

Možnost jednoduššího porovnání cen 

Spotřebitelé nemají dostávat zavádějící 

informace 

Ochrana spotřebitele během dovolené 

 Účinné urovnání přeshraničních sporů 
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2.5.3 Spotřebitelské organizace 

V České republice existuje několik spotřebitelských organizací, které se snaží pomoci 

občanům s jejich spotřebitelskými problémy, jak ukazuje následující tabulka 2.2. 

Tab. 2.2 Spotřebitelské organizace 

Název organizace Webová adresa Sídlo organizace 

Sdružení obrany spotřebitelů SOS www.spotrebitel.info Praha 8 

Občanské sdružení spotřebitelů TEST www.dtest.cz Praha 4 

Spotřebitel www.spotřebitel.cz Praha 1, Praha 8 

Sdružení českých spotřebitelů www.konzument.cz Praha 4 

Asociace občanských poraden www.obcanske-poradny.cz Praha 3 

Zdroj: [26] 

Mezi další organizace patří Centrum spotřebitelsko-podnikatelských vztahů a ochrany 

spotřebitele, Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, Sdružení ochrany 

spotřebitelů a pacientů. [26] 
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3 Charakteristika Second handu Levňáček 

Obsahem třetí kapitoly je seznámení se s pojmem second hand a jeho vývojem 

v České republice i ve světe. Kapitolu dále doplňuje detailní rozčlenění jednotlivých druhů 

prodejen a samotná charakteristika second handu Levňáček.  

3.1 Pojem second hand 

Slovní spojení „second hand“ pochází z anglického jazyka a doslovný překlad zní jako 

„druhá ruka“. Volně však tento výraz můžeme chápat jako typ prodejny, ve které se prodává 

oblečení z druhé ruky. Znamená to skutečnost, že takový typ zboží není nový, ale nýbrž již 

někým předchozím používaný. Tento anglický pojem v České republice opravdu zevšedněl. 

Lidé ho dobře znají a často také hovorově užívají. Nejčastěji formulována podoba tohoto 

výrazu je „sekáč“.  

3.2 Vývoj second handů v České republice 

3.2.1 Období 90. let 

Největší boom zažily second handy v České republice počátkem 90. let. Prodej již 

nošeného, ale stále pěkného a zajímavého oblečení se na českém postkomunistickém trhu 

ujal. Existovaly však úvahy, že s rozvojem soukromého podnikání a s nárůstem nových 

prodejen s oblečením tyto second handy zaniknou, protože nebudou mít na českém trhu místo. 

Avšak opak byl pravdou. Nejlepších výsledků dosáhly second handy v období let  

1996 – 1997. [27] Jak se vyvíjela spotřeba obuvi a oděvů v letech 1990 až 2005, znázorňuje 

následující obrázek 3.1. 

Obr. 3.1 Vývoj spotřeby oděvů a obuvi 1990 - 2005 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [39] 
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3.2.2 Současná situace u nás a ve světě 

Odívání je již od hluboké historie součástí života nás všech. Pomocí oblečení a odívání 

obecně se lidé řadí a nebo naopak odlišují od jednotlivých sociálních skupin. Mnoho lidí 

sleduje aktuální módní trendy a pečlivě se obléká podle moderních pravidel, někteří si zase 

každé ráno vybírají oblečení podle aktuální nálady. Mnozí lidé jsou ochotni za odívání utratit  

i nemalé finanční částky. Průměrné roční vydání jedné české osoby za odívání a obuv bylo za 

rok 2010 vyměřeno na 5 805 Kč, to představuje rovných 5 % z jeho celkových výdajů. Proto 

patří v nákupních centrech prodejny s odíváním mezi nejčetnější. [36, 39] 

Textilní a oděvní průmysl dohromady zaujímá asi 7 % z celkového světového vývozu 

a tudíž patří mezi nejdynamičtější odvětví na světě. Vývoz oblečení tak vzrostl v průměru  

o 5,9 % mezi lety 1997 až 2004. Do rozvojových zemí se v současnosti vyváží téměř polovina 

textilního a tři čtvrtiny oděvního zboží. Čína stále zvyšuje svůj podíl na světovém exportu 

textilního i oděvního průmyslu a proto je  pořád největším vývozcem na světě (viz Příloha 1). 

[41] 

Demografické ukazatele: V Moravskoslezském kraji je hrubá mzda za rok 2011 na 

úrovni 22 907 Kč. Podle údajů Českého statistického úřadu však téměř dvě třetiny lidí na tuto 

průměrnou mzdu z daleka nedosahuje. Mzdy nižší téměř o 30 % jsou vypláceny ve firmách, 

které mají méně než 19 zaměstnanců. [19, 22] Moravskoslezský kraj se pyšní 1 230 534 

obyvatel z toho celých 299 609 žije v Ostravě, která tak je třetím největším městem ČR. 

V rozmezí let 2001 až 2011 však došlo k úbytku obyvatel, který přesahuje 8,5 tisíc. [33, 34] 

Podle CZ – NACE se prodej použitého zboží řadí do sekce G jako velkoobchod, 

maloobchod a opravy motorových vozidel. V následující tabulce 3.1 je zaznamenán vývoj 

počtu zaměstnaných osob právě v sekci G od roku 1993 do roku 2010.  

Tab. 3.1 Vývoj počtu zaměstnaných osob dle CZ – NACE sekce G v tis.  

Vývoj počtu zaměstnaných osob v sekci G (velkoobchod a maloobchod)  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  

56,2 68,7 68,8 69,2 71,9 69,8 61,5 69,5 63,5  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

65,3 60,5 60,5 65,3 67,3 72,0 69,1 68,5 62,6  

Zdroj: [30] 
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Lze vidět, že počet zaměstnaných osob ve velkoobchodu a maloobchodu od roku 1993 

neustále kolísá. Nejvyšší počet byl zaznamenán v letech 1997 a 2007. Poměrně vysoké 

hodnoty zaměstnaných osob v této sekci byly i v letech 1996, 1998, 2000 a 2008. Současná 

situace však není příliš pozitivní, protože se pohybujeme kolem hodnoty 62, 6 tisíc osob. 

S tím je spojená i současná míra nezaměstnanosti v České republice, která se pohybuje kolem 

9,2 %, v Moravskoslezském kraji je tato situace ještě horší a pohybuje se kolem 11, 92 %. 

[33, 34] 

Současná situace není až tak příznivá, jak tomu bylo v polovině 90. let. Český trh 

s módou je bohužel charakteristický vyšší cenovou úrovní. Češi proto stále častěji jezdí 

nakupovat módní zboží do zahraničí. Nejedná se však jen o návštěvu blízkého Polska, ale 

stále častěji se jezdí nakupovat do Německa či Velké Británie. To samozřejmě nemá dobrý 

vliv na české textilky, které pomalu, ale jistě krachují. [30]  

Mezi Čechy je také velmi oblíbeno nakupování přes internet. Mezi nejčastěji 

nakupované zboží patří počítače, které si kupují z větší části muži než ženy a ono oblečení  

a obuv, kterou naopak vyhledávají více ženy než muži. Zákazníci si však stále zachovávají 

pocit bezpečí při platbě přes internet tudíž nejčastěji využívají platbu dobírkou či bankovním 

převodem. [21] 

V moderním 21. století existuje celá řada faktorů, která trh s módou ovlivňuje. Existují 

tři významné faktory, které se na vývoji trhu second handů podílí. Jedná se o: 

a) dopady celosvětové hospodářské krize,  

b) zákazníkovu náročnost, 

c) konkurenci. 

a) Největší podíl na snižování ziskovosti second handů oproti 90. let má především 

celosvětová hospodářská krize. Rostou ceny nejen kupovaného zboží, které se musí dále 

prodávat také s vyšší marží, ale rostou i ceny služeb, elektřina, mzdy a mnohé další.  

b) Druhým významným faktorem ovlivňující vývoj second handů je zákazníkova 

náročnost. Lidé jsou stále více vybíravější, pohodlnější a náročnější na kvalitu, původ  

a značky kupovaného oblečení, cenu, doplňkové služby apod.  

c) Jako třetí faktor, jež nejvíce ovlivňuje přítomnost a množství second handů 

v republice je bezesporu konkurence. Je potřeba ji rozlišovat na dva základní druhy,  

a to nepřímou a přímou konkurenci. Za nepřímou konkurenci lze považovat veškerou levnou 
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módu vyráběnou především ve východních zemích. Jedná se o zboží pocházející většinou 

z Asie a to konkrétně z Číny, která dle odhadů jen v oděvním průmyslu zaměstnává 1,6 

milionu legálních pracovníků. Bangladéš, Indonésie, Thajsko, Indie, Jižní Korea a mnohé 

další patří mezi významné exportéry oděvního zboží. Ve státě Tamil Nadu v jižní Indii 

vyrábějí oblečení pro značky jako je C&A, Diesel, GAP, Marks & Spencer, Primark, Tommy 

Hilfiger a mnohé další, 
1
/5 dětí ve věku 11 – 14 let zbylé 

4
/5 jsou děti ve věku 14 – 21 let. 

Jejich pracovní podmínky jsou katastrofické a odpovídají definici „nejhorších forem dětské 

práce“. Bohužel jsou tyto podmínky běžné a při výrobě oblečení existují v mnohých 

rozvojových zemích.  

Poněkud nekvalitní výrobky z východu začínají zaplavovat český trh. Jejich jakost je 

často na hranici minimálních standardů kvality či bezpečnosti. Nemluvě o podmínkách 

v jakých tamní zaměstnanci a mnohdy i děti pracují. Tyto výrobky se objevují nejen na 

tržnicích, v nejrůznější stáncích a pojízdných domech, ale rozšiřují se také do diskontů, 

supermarketů i hypermarketů. V Moravskoslezském kraji funguje nejvíce hypermarketů 

v zemi, jejich počet se na počátku roku 2012 vyšplhal až na 40. Za přímou konkurenci lze 

chápat veškeré second handy s oblečením, které se nachází v blízkém okolí. Dle mnohých 

internetových stránek nejrůznějších second handů, lze říci, že téměř v každém větším městě se 

nachází rovnou několik second handů, které si vzájemně konkurují. [20, 28, 40, 44] 

Co se týče kvality zboží, jeho ceny i dostupnosti, patří mezi oblíbené země, ze kterých 

se použité zboží do ČR dováží Velká Británie, Německo, Holandsko či Finsko. 

3.2.3 Situace v České republice 

My Češi, pokud se nejedná o nejrůznější slevové akce, si kupujeme módní oblečení, 

které je poměrně dražší. Tudíž si ho více vážíme, vytváříme si k oblečení vztah či citové 

vazby. Proto v našich šatnících vydrží oblečení mnohem déle. Je zvykem, že pokud se nám 

pěkné nové kalhoty či košile nějak poničí, tak se ho snažíme zašít či nějak opravit. Teprve 

poté, co se oblíbená košile opraví a my zjistíme, že už není vhodná k nošení do kanceláře,  

se z ní stane košile vhodná k práci na zahradě. A až poté, co zjistíme, že ona košile už není 

vhodná ani k práci na zahradě, se z ní stane například hadr vhodný k úklidu do garáže. Druhá, 

v České republice velmi oblíbená činnost je předávání či dědění oblečení z generace na 

generaci, z dcery na vnučku, z kamarádky na kamarádku apod. Tento způsob zacházení 

s oblečením bývá také označován jako ekologický. Protože člověk, který bude tímto 

způsobem se svým oblečením zacházet, určitě nezatíží tolik životní prostředí jako někdo, kdo 
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si musí neustále kupovat věci nové a tudíž tak nenajde jejich druhotné uplatnění. Second 

handy tak představují enviromentálně šetrnější způsob, jak dále využívat již použité zboží. 

Problematika jako je enviromentálně uvědomělé nakupování, dopady výroby textilií na 

životní prostředí, fair trade obchod a mnohým dalším se důkladně zabývá velký počet 

světových organizací.  

S postupem času se úroveň v českých second handech podstatně zvýšila. Samozřejmě, 

najdou se i takové, které stále nabízejí zboží opravdu velmi nízké kvality i ceny. Ale většina 

prodejen second handu si stále udržuje určitou úroveň a image, aby tak vyhověla přáním  

a požadavkům zákazníků. Za návštěvu second handu se v dnešní době nemusí nikdo stydět. 

Staly se z nich totiž oblíbené a často navštěvované typy prodejen. Z těchto důvodů mají 

second handy v České republice stále úspěch a jsou širokou veřejností vyhledávány. [38, 40] 

3.2.4 Situace ve Velké Británii 

Souostroví Velké Británie a Severního Irska se může pyšnit širokým a pestrým trhem 

s módou. Existuje zde mnoho značek, obchodů, obchodních domů a nákupních center, které 

tento trh zaplavují poměrně levným, ale za to také kvalitním zbožím. A to je onen důvod, proč 

se neustále z Anglie dováží tak velké množství použitého a stále pěkného oblečení. Příkladem 

může být typický anglický módní obchod Primark, který byl založen již roku 1969 v Dublinu. 

Ceny v něm jsou opravdu nízké, takže zde mohou moderní oblečení nakupovat lidé všech 

vrstev. Britové jsou totiž oproti Čechům zvyklí na úplně jiný koloběh módního zboží. Zaprvé 

jde o skutečnost, že pokud Britům na triku nebo na jiném oblečení vznikne kaz či dírka, tak 

oni si ji neopraví či nezašijí, ale raději si zajdou do obchodu koupit triko nové, protože za něj 

utratí zhruba od 1 do 15 liber. Druhou skutečností je fakt, že Britové mají rádi módu, sledují 

nejnovější trendy a jsou extroverti. Tudíž zboží, které prostě současně není „in“ nepotřebují  

a zbavují se ho prostřednictvím různých sběrů textilů či charitativních akcí. [10] 

Příkladem může být britská dobročinná nadace British heart foundation, která se snaží 

nejen pomocí sběru nepotřebného a použitého textilu financovat pomoc a léčbu lidí se 

srdečním onemocněním. Použité oblečení, bytový textil, knihy, DVD a mnohé další získává 

společnost dvěma způsoby. První způsob sběru probíhá pomocí tzv. clothing banks. Jedná se 

o větší červené boxy, do kterých mohou lidé kdykoli přinést své nepotřebné zboží. 

Takovýchto boxů je ve Velké Británii přes 900 a zpravidla jsou umístěny u nákupních center 

či různých obchodních domů. Druhá možnost sběru probíhá prostřednictvím komunikace 

mezi společností BHF a běžnými občany Anglie. V předem ohlášený den mohou lidé své 
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nepotřebné zboží zabalit do speciálních tašek nadace a jednoduše položit před dveře bytu či 

domu. Pověření pracovníci pak toto zboží odvezou. Lidé také mohou navštívit jakoukoli 

pobočku společnosti a přímo do jejich sídla toto nepotřebné zboží donést. Takto získané 

oblečení dále zadarmo putuje do rozvojových zemí především do Afriky na základě 

dobročinných účelů, tam však oblečení znovu nabírá na hodnotě a mezi místními se opět 

prodává. Další možností prodeje nepotřebného zboží je prostřednictvím speciálních second 

handů v Anglii a nebo se vyváží a dále prodává u nás v Evropě. Mnohé oblečení tak vystřídá  

i několik majitelů a může sloužit i několik desítek let. V Anglii lidé odkládají oblečení, 

protože zrovna není „in“ oproti tomu v Zambii jsou lidé rádi, že mají vůbec něco na sebe a 

nezáleží jim, jestli je to triko zrovna zelení či modré. Dokumentární film T-shirts travels 

ukazuje, jak dlouhá může být cesta a samotná životnost oblečení. Velká Británie je proto 

zemí, která představuje nejsilnějšího dodavatele použitého zboží pro střední Evropu. [29, 35, 

37, 38] 

3.2.5 Situace v Německu 

Manažer německého obchodního centra uvedl, že celých 20 – 30 % všech jeho 

zákazníků jsou Češi. Prvořadým cílem, proč lidé jezdí do Německa nakupovat je snaha 

ušetřit, hned na druhém místě zde jezdí nakupovat kvůli většímu výběru zboží a v neposlední 

řade kvůli jeho kvalitě. Bylo taky zaznamenáno, že lidé nakupující v Německu jsou mnohem 

více spokojeni s ochotou a příjemností personálu. [30]  

Jak se liší ceny jednotlivého oblečení prodávaného u nás a v Německu ukazuje tabulka 

3.2. Ceny jsou počítány s hodnotou 1 EUR =  24,60 Kč.  

Tab. 3.2 Srovnání cen vybraných oděvů 

Oděvy / Země Česko Německo 

Pánské džíny 600,- 470,- 

Triko 139,- 123,- 

Mikina 269,- 221,- 

Zimní bunda  1395,- 713,- 

Zdroj: [31] 

Německo je druhou nejčastější zemi, ze které se použité zboží do České republiky 

dováží. Důvodem je především jeho množství, nižší cena a kvalita. Výhodou je skutečnost, že 
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Německo a Česko jsou sousední státy, tudíž vzdálenost, kterou musí ujet jeden kamion 

s objednaným zbožím je podstatně kratší a zároveň i levnější než z Velké Británie. 

3.2.6 Situace v Polsku 

Další stále vyhledávanou zemí, do které jsou češi ochotni za nákupy urazit i několik 

desítek kilometrů je Polsko. Tamní nákupní zvyklosti se však od 90. let minulého století 

podstatně změnily. Nejčastěji vyhledávaným místem nákupu jsou i přesto polské tržnice, které 

nenabízí sice tak kvalitní zboží, ale za to podstatně levnější než v České republice. [30, 31] 

3.2.7 Situace v USA 

Spojené státy Americké jsou na tom obdobně jako Velká Británie. Běžné oblečení je 

tam mnohokrát levnější než u nás. Značkové i sportovní zboží lze sehnat také za mnohem 

nižší ceny a vyšší kvalitu než je tomu v České republice. Jediným a to také největším 

problémem je dovoz zboží do Evropy. Stále nás omezují celní, dopravní a mnohé další 

podmínky, kterým musí veškeré dovážené zboží čelit.  

3.3 Druhy second handů 

Český trh second handů lze rozdělit do několika skupin dle různých hledisek. Mezi 

nejčastěji rozlišovaná hlediska patří cenová úroveň, používaná cenová politika, druh 

prodávaného zboží, velikost prodejny, způsob prodeje apod.  

3.3.1 Cenová úroveň 

Mezi základní prvky při rozhodování spotřebitele o návštěvě second handu patří právě 

zvolená prodejní cenová úroveň. Ta se může v jednotlivých prodejnách lišit až o stokoruny. 

Prodej oblečení z druhé ruky je zpravidla postaven na nižší cenové úrovni. Oblečení v second 

handech je z větší části použité, tudíž jeho cenová hladina nemůže být na srovnatelné úrovni 

se značkovými prodejnami. Základní členění založené na výši konečných cen, jež jsou 

nabízeny konečným zákazníkům je následující. 

 IV. cenová úroveň – jedná se o cenově nejlevnější second handy. Tato skupina 

představuje tu nejnižší nebo-li nejlevnější podobu prodeje. Zboží v tomto typu 

prodejny je nízké kvality. Oblečení je obyčejné, jednoduché a někdy až 

zastaralé. Průměrné ceny oblečení se pohybují kolem 10 - 20 Kč za kus. Běžný 
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zákazník si zde nakoupí nejčastěji starší pánské či dámské oblečení, bytový 

textil a drogérii (jedná se o prodej levných tekutých mýdel, jarů a aviváží). 

Těžko se zde najde oblečení známých výrobců či značek. Prodejna bývá menší 

rozlohy. Zboží je většinou uspořádáno do sekcí pánské, dámské oděvy a ostatní 

zboží. Typickým zákazníkem je důchodce patřící do sociálně slabší vrstvy.  

 III. cenová úroveň.  Z hlediska ceny se na druhém místě nachází průměrné 

prodejny, kde je kvalita oblečení na vyšší úrovni. Sortiment zboží je širší  

a zahrnuje i dětské zboží. Oblečení je zatříděno nejen do celků na pánské, 

dámské a dětské zboží, ale bývá často rozděleno i dle druhu na kalhoty, sukně, 

košile, trika a jiné. Může se zde vyskytovat oblečení i zahraničních značek  

a to zejména z Velké Británie, Německa, Holandska, Finska a jiných zemí. 

Prodejna bývá prostorově větší, vybavenější a více přizpůsobená potřebám 

zákazníka. Průměrná cena zboží se pohybuje kolem 30 – 40 Kč za kus.  

 II. cenová úroveň. Tuto skupinu tvoří prodejny, které již mají vytvořenou svou 

stálou skupinu zákazníků. Sortiment zboží je opět o něco větší i kvalitnější  

a zahrnuje např.: zboží sportovní, outlet, zboží nové apod. Často se zde 

vyskytují zahraniční značky jako je Next, Atmosphere, Dorotha Perkins, 

Airwalk, Frad Perry, Top shop a jiné. Zákazníci tento typ second handu 

navštěvují rádi a pravidelně se do něj vrací. Rozlohově je tento typ prodejny 

velký a prostorově přizpůsobený potřebám zákazníka. Sortiment je rozdělen 

nejen do celků na pánské, dámské a dětské oblečení, ale je zde také rozdělení 

dle druhů na trika, košile, mikiny, bytový textil, spodní prádlo, boty, knihy, 

hračky a jiné. Průměrná cena oblečení se pohybuje kolem střední až vyšší 

hranici, tj. 60 – 70 Kč za kus. Typickým zákazníkem je žena středních příjmů. 

 I. cenová úroveň. Do této cenové úrovně se řadí tzv. luxusní second handy. 

Jedná se o prodejny, které zahrnují zboží vyřazené ze starých kolekcí, či zboží 

výstavní. Z pravidla tyto typy zahrnují pouze dámskou popřípadě pánskou 

konfekci. Mnohdy se tyto prodejny jako second handy netváří a ani neužívají 

toto slovní spojení ve svém názvu. Naopak si vymýšlí odlišné a nápadité názvy 

svých prodejen. Průměrná cena je mnohem vyšší a to kolem 200 – 300 Kč za 

kus.  
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3.3.2 Cenová politika 

Druhým významným faktorem ovlivňující členění second handů je cenová politika. 

Mnohé prodejny se snaží nové zákazníky nalákat nízkou, klesající či měnící se cenou.  

Je proto důležité se nad následujícím členěním zamyslet.  

 Stálé ceny. Tato podoba prodeje zboží je stále konstantní, tzn. že se ceny zboží 

v průběhu týdne, popřípadě delšího časového období nezvýší ani nesníží. 

Každý kus oblečení je oceněn určitou částkou, která po celou dobu prodejního 

procesu zůstává neměnná. Nejčastěji se tyto stálé ceny využívají v prodejnách 

se IV. nebo i I. cenovou úrovní.  

 Procentuálně klesající ceny. Tato cenová strategie, jak už z názvu napovídá, je 

založena na procentuálně klesající úrovni ceny. Zboží, které se na počátku 

týdne v prodejně objeví poprvé má svou 100% hodnotu a během týdne se tato 

hodnota snižuje např. o 10 %, 20%, 30 %, 40 % i 50 % a více. Druhou 

možností je poskytnutí stejné procentní slevy avšak na celý nákup najednou 

nikoli na jednotlivý kus zboží. Prodejci tak mohou zákazníky přilákat 

procentuální slevou zboží, např.: v pátek bude sleva 50 %. Tato forma cenové 

politiky je nejčastěji využívána v second handech s III. nebo II. cenovou 

úrovní. Následující tabulka 3.3 znázorňuje typický příklad procentuálně 

klesající ceny.  

Tab. 3.3 Procentuálně klesající cena  

Den v týdnu Procentuální sleva 

Pondělí 100 % nové zboží 

Úterý 10% sleva na celý sortiment zboží 

Středa 20% sleva na celý sortiment zboží 

Čtvrtek 30% sleva na celý sortiment zboží 

Pátek 40% sleva na celý sortiment zboží 

Sobota 50% sleva na celý sortiment zboží 

 Dekádně klesající ceny. Hojně bývá v second handech využívána cenová 

politika, tzv. dekádně klesajících cen. Základem je zpravidla desítkové 

snižování ceny, které začíná v pondělí nejvyšší hodnotou a v pátek či v sobotu 
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je hodnota zboží nejnižší. Vyskytují se i prodejny, kde toto snižování není 

dekádní, ale může se snižovat o vyšší či nižší hodnoty. Nejčastěji bývá dekádně 

klesající cena používána u III. nebo II. cenové úrovně. Klasickou podobu 

dekádního snižování ukazuje tabulka 3.4. 

Tab. 3.4 Dekádně klesající ceny 

Den v týdnu Cena za 1 kus zboží 

Pondělí 50 Kč 

Úterý 40 Kč 

Středa 30 Kč 

Čtvrtek 20 Kč 

Pátek 10 Kč 

 Kombinované ceny. Mezi častou podobu cenových politik second handů 

bezesporu patří i jejich vzájemná kombinace. Prodejny mohou kombinovat 

jednotlivé cenové možnosti takovým způsobem, aby tak oslovili, přilákali  

a udrželi si co nejvíce spokojených zákazníků.  

 Sezónní slevy a výprodeje. 

 Denní popř. týdenní slevy a akce na vybraný sortiment zboží. 

 Akce typu 2+1 zdarma apod. 

Cenová problematika second handů v sobě skýtá široké a otevřené pole působnosti. 

Majitelé prodejen mohou kombinovat nejrůznější formy cen, slev, akcí a jiných výhod tak, 

aby oslovili a přilákali co největší množství potencionálních zákazníků. Na konkurenčním 

poli je proto důležité se na problematiku cen pečlivě zaměřit a zvolit tu nejvhodnější  

a nejvýnosnější variantu.  

3.3.3 Druh zboží 

Z hlediska druhu zboží není toto rozdělení příliš široké. V základním měřítku se 

rozdělují tři druhy second handů: 

 Obecný second hand. Nejběžnější podobu představují second handy nabízející 

dámský, pánský a dětský sortiment. Mnohé tyto moderní prodejny bývají 
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doplněny o sekce jako jsou hračky, knihy, bytový textil, kabelky, pásky, boty, 

spodní prádlo, kožené zboží apod. Úroveň a kvalita zboží je na vyšší úrovni. 

 Dětský second hand. Druhou častou podobou je dětský a kojenecký second 

hand. Do jeho sklady sortimentu se řadí nejen dětské body, dupačky, 

kombinézy, běžné oblečení či hračky a knihy, ale také použité kočárky, 

tříkolky, kola apod. V současné době se opravdu rychlým tempem rozrůstá  

on-line forma prodeje dětského použitého oblečení, jedná se o tzv. e-shopy. 

Nejčastěji jej využívají moderní matky s dětmi středních i vyšších příjmů. 

Cenová hladina drobného oblečení typu čepic nebo ponožek mnohdy začíná na 

nízké desetikorunové hranici, vyšplhat se však může i na tří ciferné číslo.  

 Second hand s dámskou konfekcí. Pouze dámskou konfekci mnohdy nabízejí 

tzv. luxusní second handy, které jsou často umístěny v centrech měst. Zboží 

zde je vysoké kvality, ale i cenové úrovně.  

3.3.4 Typ prodejny 

Je podstatné zaměřit se na členění prodejen s použitým zbožím z hlediska jejich 

velikosti a rozlohy. Mohou se lišit v řádech až stovek m
2
. Rozlišuje se: 

 Internetový prodej. Internetový prodej oblečení patří mezi stále častěji 

vyhledávanou formu nákupu. On-line prodej oblečení nabízí nejen světové  

i české značky, ale v současné době se zapojuje i prodej on-line použitého 

oblečení.  

 Kamenné obchody s internetovým prodejem. Další vyskytující se forma 

prodejen spočívá v kombinaci právě zmiňovaného internetového prodeje 

použitého oblečení, která je často doplněna o malou kamennou prodejnu. Toto 

místo může sloužit jako vzorková prodejna nebo jako místo osobního odběru 

zboží.  

 Běžné kamenné prodejny. Jedná se o klasické prodejny použitého zboží, 

jejichž rozloha bývá často velmi různá. Malé prodejny se mohou pohybovat jen 

kolem 10 m
2
 a velké, někdy až patrové prodejny mohou mít i 400 m

2 
a více.  

 Velkosklady. Rozlohou největší prodejny jsou velkoobchodní sklady. V těchto 

velkých skladových prostorách mohou nakupovat maloobchodníci a vybírat si 

oblečení do svých prodejen. Hlavní rozdíl oproti kamenným prodejnám je 
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takový, že se zde zboží nevybírá na kusy, ale nýbrž na kila. Kapacita těchto 

velkoskladů je mnohdy až několik desítek i případně stovek tun oblečení.  

3.3.5 Způsob prodeje 

Existují dva základní rozdíly ve způsobu prodeje zboží v second handech. Jedná se  

o prodej prostřednictvím velkoobchodu a maloobchodu. 

 Velkoobchod. Velkoobchodní prodejny použitého oblečení nabízejí zboží 

svým maloobchodním odběratelům. Častou podobou velkoobchodního prodeje 

zboží je patrový nebo do velikosti rozsáhlý sklad, kde je zboží rozděleno  

a tříděno do jednotlivých sekcí, druhů a jakostí. Oblečení je volně naskládáno 

do tzv. kójí, ze kterých si zákazník může vybírat oblečení po jednotlivých 

kusech. Výhodou této formy nákupu oblečení je skutečnost, že zákazník  

si každý kus zboží vybere sám, dle svých potřeb a přání. Nevýhodou je časová 

a fyzická náročnost výběru zboží a mnohdy vyšší cena za výběrový kilogram.  

Druhou možností odběru zboží je koupě oblečení, které je již předem vybráno 

a zabaleno v pytlích či krabicích (jedná se o tzv. bezvýběrové zboží). Při 

takové formě nákupu zákazník ví jaký druh zboží koupil (kalhoty, sukně, 

košile atd.), ale neví, jak toto zboží vypadá. Výhodou této formy odběru je 

rychlost a pohodlnost nákupu. Nevýhodou je nejistota a fakt, že zákazník neví 

jak kvalitní zboží nakoupil. 

 Maloobchod. Maloobchodní prodejny pak nabízejí zboží svým koncovým 

zákazníkům. Podoby prodejen a způsobu prodeje jsou totožné s běžnými 

maloobchodními prodejnami, kde je celková prodejní politika zaměřena na 

uspokojení potřeb zákazníků.  

Hlavní rozdíly, které mezi velkoobchodním a maloobchodním prodejem second handu 

existují, znázorňuje tabulka 3.5. 
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Tab. 3.5 Maloobchodní a velkoobchodní způsoby prodeje 

Faktory Maloobchod Velkoobchod 

Rozloha prodejny  10 – 100 m
2
 100 a více m

2
 

Prodej zboží V kusech V kilech či tunách 

Nutný minimální odběr   Ne Ano 

Cenová politika  Flexibilní  Konstantní 

Cenová úroveň  Vyšší Nižší 

Umístění prodejen V centrech měst Na okrajích měst 

Typy prodejen  Kamenné prodejny Sklady, haly a jiné 

3.4 Představení second handu Levňáček  

Vznik second handu Levňáček je spojen se společností D&D army, která se prvotně 

věnovala i prodeji armádní oblečení.  

3.4.1 Historie společnosti D&D army 

Společnost D&D army působí na českém trhu již čtvrtým rokem. Jak samotný název 

společnosti napovídá, prvotním předmětem podnikání byl a doposud je dovoz a prodej 

armádního zboží. Společnost se specializuje na armádní, letecké, námořnické, hasičské  

a policejní složky Velké Británie. Obrovskou konkurenční výhodou této společnosti je 

exklusivní smlouva s britským prodejcem, který jmenoval D&D army jako jediného  

a přímého obchodního zástupce pro český trh.  

Po zapojení se do českého trhu s oblečením a módou, společnost získala od svých 

zkušených obchodních kolegů věcné rady a připomínky. Díky těmto zkušenostem společnost 

začala počátkem roku 2009 uvažovat nad vytvořením nového konceptu prodejen s použitým 

oblečením.  

Vzhledem k současné situaci v České republice a zejména poté v Ostravě, je trh 

s použitou módou stále vyhledávanou formou podnikání. Společnost se tak začala počátkem 

roku 2010 soustředit na trh s použitým oblečením. Počátky fungování second handu však byly 
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orientovány jen na velkoobchodní prodej. Ale postupem času se společnost rozhodla rozšířit  

o maloobchodní prodejny pod názvem Levňáček.  

3.4.2 Second hand Levňáček 

Klíčová prodejna second hand Levňáček, se nachází v obchodním domě Julius Meinl 

v Ostravě Bělském Lese na ulici Bohumíra Četeny 15. V nákupním centru Julius Meinl se 

nachází zhruba tři desítky obchodů od běžných potravin Hruška, přes drogerii Schlecker, 

papírnictví Pastelka, textil pro dospělé i děti, potřeby pro domácí zvířata až po fitcentrum.  

Sídlo prodejny a celého obchodního domu je na konkurenčně výhodném místě, 

nachází se totiž v rušné části Bělského Lesa, kde v blízkém okolí sídlí také pošta, restaurace, 

solárium apod. (viz příloha č. 1). Pohyb osob je zde velice rušný a to především díky hustému 

okolnímu osídlení. Potencionálních zákazníků, kteří by tak mohli prodejnu navštívit je 

opravdu spousta. Této skutečnosti nahrává i výborná dopravní dostupnost. Přímo před 

obchodním domem je tramvajová zastávka Antonína Poledníka, kde zastavují tramvaje  

č. 1, 3, 10, 12, 17, 18, 19. Poměrně velký počet parkovacích míst je umístěn ze zadní strany 

obchodního domu, kde je parkování zdarma.  

Samotná prodejna Levňáček se nachází ve druhém patře zadní části obchodního domu. 

Jeho umístění není proto zrovna ideální. Zákazník, který neví, že se Levňáček v zadním rohu 

druhého patra nachází, může mít problém tuto prodejnu najít. Otevírací doba je:  

pondělí – neděle 9:00 – 18:00, sobota 9:00 – 12:00.  

a) Cenová úroveň 

Prodejnu Levňáček lze zařadit dle výše prodejních cen do II. cenové úrovně. Znamená 

to skutečnost, že ceny určené pro konečného zákazníka jsou na střední až vyšší úrovni. Tím si 

second hand vytvořil svou image, svůj obraz, který zákazníci vidí jako velmi přijatelný. 

Levňáček představuje prodejnu, ve které si rády nakoupí ženy, které nevyhledávají luxusní 

ani příliš levné zboží.  

b) Cenová politika 

Při vzniku prodejny Levňáček společnost pečlivě přemýšlela o vhodně zvolené cenové 

politice. Chtěla zákazníky svou originalitou oslovit a docílit toho, aby prodejnu navštěvovali 

nejen ve dny nového či o 50 % zlevněného zboží, ale i v ostatní dny v týdnu. Zaujala proto 

strategii kombinace nejrůznějších cenových politik. Obsahem této cenové strategie jsou stálé 
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ceny, procentuálně klesající ceny i dekádově klesající ceny doplněny o cenové akce a slevy na 

vybraný sortiment zboží, sezónní slevy, výprodeje a mnohé další.  

Tabulka 3.6 znázorňuje současnou podobu cenové politiky second handu Levnáček, 

která je složena z kombinovaných cen. 

Tab. 3.6 Cenová politika Levňáčku 

Den v týdnu Akce Levňáčku 

Pondělí 100 % Nové zboží 

Úterý Hračky, knihy, bižuterie, bytový textil 

Středa Boty 

Čtvrtek Kabelky a pásky 

Pátek Sleva 50 % na všechno zboží 

Sobota Veškeré zboží za 10 Kč 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [47] 

c) Druh zboží 

Prodejna se řadí mezi tzv. obecné second handy, které nabízí dámské, pánské  

a současně i dětské oblečení.  

Rozšířený sortiment dle základního členění je následující:  

Dámský sortiment – bundy, kabáty, saka, halenky, trička, topy, svetry, mikiny, 

kalhoty, kraťasy, sukně a šaty, spodní prádlo a plavky.  

Pánský sortiment – bundy, kabáty, saka, trika, košile, svetry, mikiny, kalhoty, kraťasy 

a armádní kalhoty, košile bundy a boty.  

Dětský sortiment – kojenecké zboží (body, dupačky, čepičky, štrample, botičky), 

kalhoty, kombinézy, kraťasy, trička, mikiny, svetry, šatičky, sukně, dětské masky, spodní 

Zboží pro děti je rozděleno do sekcí od 0 do 3 let a poté od 3 do 15 let. Tento sortiment je 

doplněn o prodej dětských hraček a plyšových medvídků.  

Levňáček dále nabízí svým zákazníkům prodej knih, kabelek, batohů, pásku, obuvi  

a bytového textilu. V zimních měsících je vytvořena speciální nabídka zimních čepic, šálků  

a rukavic.  
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d) Původ zboží 

Oblečení, které se v second handu Levňáček nabízí pochází především z Velké 

Británie a Německa.  

Společnosti D&D army se podařilo navázat dobré obchodní vztahy mezi Anglií  

a Českou republikou. Stala se tak dalším pravidelným odběratelem britských společností, 

zabývající se prodej použitého oblečení. Společnost téměř pravidelně odebírá dvakrát do 

měsíce kamion použitého netříděného zboží, které dále zpracovává a třídí na další možné 

využití. Mezi hlavní módní značky či značky obchodů, které se do Levňáčku dováží patří 

zejména Atmosphere, Denim Co, Top Shop, Dorotha Perkins, Next, H&M, Quiksilver, Esprit 

a mnohé další.  

Další zemí, se kterou má společnost navázanou spolupráci je Německo. Zboží, které se 

z Německa dováží není často značkové nebo až tak známé, ale za to si stále udržuje svou 

kvalitu a vzhled. Pravidelnost odběrů není tak častá jako z Velké Británie, jedná se zhruba  

o jeden kamion za dva měsíce.  

e) Jakost zboží 

Do velkoskladu společnosti je dováženo zpravidla netříděné zahraniční zboží. To 

prochází dalším zpracováním a tříděním na jednotlivé druhy a jakosti. Jak již bylo zmíněno, 

zboží se třídí podle sortimentu a jeho kategorií, které je dále prodáváno nejen v Levňáčku, ale 

i v jiných maloobchodních second handech.  

Roztříděné zboží dle daných kategorií se rozděluje do tzv. jakostních tříd. Jedná se o: 

 Outlet. Zboží, které spadá do kategorie outlet je charakteristické tím, že je 

nové a často vlastní i původní visačky s cenou a popisem. Jde o oblečení 

starých kolekcí, které již bylo nahrazeno novými. Jedná se zpravidla vždy jen  

o jeden kus vyřazeného oblečení jedné velikosti. Hodnota takového zboží je 

často až 80 % pod hranici své prodejní ceny. Často se zde najdou neobvyklé  

a zajímavé modely značek např. Tommy Hilfiger, Adidas, Nike, Umbro, 

Reebok, Circa, Next, Roxy, Bench a mnohé další.  

 Cream, nebo-li luxusní zboží. Takto bývá i v mnohých jiných second handech 

nazváno oblečení, které je nové nebo velmi pěkné, nijak nepoškozené či 

minimálně nošené. Jedná se zpravidla o módní dámské topy, halenky, sukně, 



39 

 

saka a jiné neobnošené zboží. Toto zboží může, ale i nemusí být značkové. 

V této kategorii jakosti zboží záleží na jeho kvalitě, vzhledu a originalitě.  

 Sportovní oblečení. Další jakostní kategorii představuje sportovní zboží. 

Zpravidla se jedná o velmi pěkné a minimálně nošené sportovní dresy, triky, 

kraťasy, tepláky, bundy apod. Často se zde vyskytují nejznámější sportovní 

značky jako je Adidas, Nike Reebok apod.  

 Jakost I. třídy. Zboží, které spadá do I. jakosti je charakteristické tím, že je 

málo až běžně nošené. Oblečení má stále zachován svůj střih, vzhled, barvu  

a určitou jakost. V této třídě se objevuje většinou zboží anglických značek.  

 Jakost II. třídy. Do druhé jakostní třídy se řadí oblečení, které se v prodejně 

Levňáček prodává jen zřídka. Pouze tehdy, zda se koná nějaký výprodej, akce 

apod. Je to zboží, které bylo již častěji nošené, avšak pořád vypadá si 

zachovává svůj původní vzhled, barvu i tvary. Může se zde objevit zboží 

poškozené, tzn. s dírkou, se žmolky apod.  

 Hrabák. Takto pojmenována jakostní třída představuje zboží, které je pěkné, 

má zachovalé tvary i barvy, ale je nějakých způsobem poškozené či natrhlé. 

Lidé si jej často kupují za účel jeho opravy, či přešití na jiný druh oblečení. 

Prodejní hodnota hrabáku je na úrovni 10 Kč/ks.  

 Savé a nesavé zboží. Do této kategorie se třídí oblečení, jež není vhodné 

zatřídit ani do II. jakostní třídy. Jedná se o zboží, které je hodně nošené či 

nějak poškozené a ztratilo tak svou prodejní hodnotu. Takto znehodnocené 

oblečení se rozděluje na savé a nesavé látky, které se dále prodávají jako čistící 

hadry nebo zpracovávají na nejrůznější vlákna, materiály a zboží. Uplatnění 

tak mohou najít v nejrůznějších průmyslových provozech.  

Second hand Levňáček ve svém sortimentu nabízí tyto jakostní třídy: Outlet, Cream, 

Sportovní oblečení, zboží I. jakostní třídy a hrabák.  

f) Způsob prodeje 

Společnost D&D army se současně soustředí na velkoobchodní i maloobchodní prodej 

oblečení z druhé ruky. Pro výzkum diplomové práce je však prioritní maloobchodní prodej 

prostřednictvím second handu Levňáček. 
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Velkoobchod 

Velkoobchodní prodej je řízen z patrového velkoskladu se sídlem v Ostravě 

Kunčičkách. Hlavními zákazníky velkoobchodu jsou drobní živnostníci, kteří vlastní svou 

maloobchodní prodejnu second handu a nakupují zde zboží pro jeho další prodej. Zákazníci si 

mohou vybrat z dvojího způsobu nákupu: 

 Za prvé se jedná o tzv. kusový výběr, kdy si sami zákazníci požadované zboží 

po jednotlivých kusech vyberou. Mají možnost volby oblečení z creamu, 

jakosti I. a jakosti II. Jedná se tak o jednu z nejčastěji využívaných forem 

prodeje, protože zákazníci přesně ví co kupují. Následně se vybrané zboží 

rozdělí dle kategorií, zváží a podle konkrétní hmotnosti se stanoví cena. 

Množství zboží je však podmíněno minimálním odběrem od 3 kg.  

 Druhou možností odběru zboží je tzv. bez výběru. Znamená to takovou situaci, 

kdy si zákazník objedná či na místě vybere již zvážené pytle oblečení. Tento 

odběr zboží je vhodný pro maloodběratele na dálku, kteří nemají možnost si 

zboží přijít sami vybrat. Mohou si tak zboží objednat tzv. po telefonu a nebo 

prostřednictvím internetových stránek společnosti.  

Ceník zboží se ve velkoobchodě a maloobchodě samozřejmě liší. Následující tabulka 

3.7 znázorňuje velkoobchodní ceny použitého zboží. 

Tab. 3.7 Velkoobchodní ceny společnosti D&D army 

Kusový výběr Bez výběru 

Cream již od  159 Kč/kg Cream již od  139 Kč/kg 

Jakost I. již od  59 Kč/kg Jakost I. již od 59 Kč/kg 

Jakost II. již od 26 Kč/kg Jakost II. již od 9,90 Kč/kg 

Zdroj: [32] 

Maloobchod 

Second hand Levňáček nabízí použité zboží svým koncovým zákazníkům. Ceny 

tohoto oblečení jsou přizpůsobené jejím přáním a požadavkům, jak ukazuje následující 

tabulka 3.8. 
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Tab. 3.8 Maloobchodní ceny second handu Levňáček 

Ceny second handu Levňáček 

Dámská jednobarevná košile (jakost I.)  40 Kč 

Pánské kapsáčové kalhoty (jakost I.) 95 Kč 

Dětská zimní kombinéza 55 Kč 

g) Velikost prodejny 

Prodejna sídlí ve druhém patře obchodního domu Julius Meinl v Bělském Lese. 

Rozlohou spadá Levňáček mezi tzv. běžné kamenné prodejny a dosahuje téměř 150 m
2
.  

h) Vzhled prodejny a její uspořádání  

Prodejna Levňáček je uspořádaná podle tvaru převráceného písmena L, jak ukazuje 

následující obrázek 3.2. 

 Obr. 3.2 Vzhled Levňáčku a jeho uspořádání     

  

 Dětský sortiment 

Dámský sortiment 

Pánský sortiment 

Sportovní zboží 

Outlet, Cream 

 

 

 

 

 

Hned po vstupu do obchodního domu musí zákazník vyjet po elektrických schodech, 

aby se dostal do druhého patra, kde se nachází prodejna Levňáček. Vchod do second handu je 

prosklený, tudíž je prodejna pěkně viditelná. V přední části ji zdobí vystavená dámská 

figurína, cedule s nabízenými akcemi, otevírací dobou apod. Zákazník hned po vchodu narazí 

na nákupní košíky, do kterých si může odkládat nakoupené oblečení a dále prochází celou 
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prodejnou uspořádanou do přímého layoutu. Typickou trasu, kterou se běžný zákazník při 

nakupování pohybuje znázorňují červené šipky v obrázku 3.1.  

V příloze č. 3 jsou zobrazeny fotografie prodejny, počínajíc vchodovou, průchozí části 

a konče zkušebními kabinkami.  

i) Logo prodejny Levňáček 

Majitel second handu pan Kubačák, měl v plánu vytvořit nějaké originální, 

zapamatovatelné, líbivé a přitažlivé logo prodejny. Společně s vyškoleným grafikem tak 

vytvořili několik hlavních návrhů, které kombinovaly nejen barvy, tvary, rozměry, obrázky 

apod. Finální, či-li vítěznou verzi loga Levňáčku znázorňuje obrázek 3.3.  

Obr. 3.3 Logo Levňáčku 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [47] 

Levňáček již má připravené další propagační materiály, jako jsou nejrůznější loga a 

polepy, jež mají být umístěny uvnitř i zvenčí obchodního domu (viz příloha 4). Problémem 

však je plánovaná rekonstrukce obchodního domu Julius Meinl, která prozatím žádné 

přidávání reklamních materiálů nedovolila. 
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4 Metodika sběru dat 

Kapitola, nazvaná metodika sběru dat charakterizuje, jakým způsobem jsou 

shromažďována data a informace pro praktickou část diplomové práce. Marketingový 

výzkum proto rozděluji na dvě fáze, a to přípravnou a realizační. 

4.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze definuje hlavní problém a cíl výzkumu diplomové práce. Popisuje jaké  

způsob sběru informací a jejich povahu.  

4.1.1 Definice problému 

Oblékání, odívání a móda je součástí života nás všech. Chtě nebo nechtě, každý 

ekonomicky aktivní občan vynakládá ze svého platu určitou částku právě na nákup oděvů  

a obuvi. Kvůli rostoucím cenám spotřebního zboží dochází k situaci, kdy lidé vynaloží své 

peníze na nákup potřebnějšího zboží než zrovna na nákup nové módní kabelky. Z toho 

důvodu dochází k velkému rozvoji tzv. second handů jako další možnosti prodeje již 

použitého zboží. Jedná se o oblečení z druhé ruky, jako je především dětský, dámský a pánský 

sortiment, obuv, bytový textil, knihy, hračky apod. Problémem tak je, že nejen díky 

rostoucímu množství konkurence, ale především díky rostoucí kvalitě poskytovaných služeb 

mají spotřebitelé na trhu second handů poměrně velký výběr. Vedení prodejny Levňáček si 

proto dalo za cíl vylepšit a zmodernizovat své poskytované služby, aby tak pozitivně ovlivnili 

chování a návyky spotřebitelů a stali se oblíbeným a zákazníky vyhledávaným second 

handem.  

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit a analyzovat spotřebitelské chování zákazníků second handu 

Levňáček. Na základě výzkumu bude zjištěno, jaký je a jaké preference má typický zákazník 

Levňáčku, jaký je jeho primární důvod návštěvy, o jaký druh zboží má největší zájem apod. 

Určující je také zjištění, jaké důvody návštěvy second handů nejvíce spotřebitelé při 

samotném nakupování ovlivňují. Na straně druhé mne také zajímala skutečnost, proč někteří 

lidé do second handu vůbec nechodí a jaké jsou jejich názory na tyto typy prodejen. Pomocí 

výsledků výzkumu budou vedení second handu Levňáček navrhnutá opatření a doporučení, 

která by měla přispět ke zkvalitnění poskytovaných služeb spotřebitelům.  
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4.1.3 Druhy informací 

Stěžejními informacemi diplomové práce jsou primární data získaná z terénu. Opírat 

se budu o informace, data, fakta a postřehy zjištěné prostřednictvím osobního dotazování 

přímo v prodejně Levňáčku a také pomocí elektronického dotazování pravidelných zákazníků. 

Součásti tohoto výzkumu bude provedeno i nezávislé pozorování zákazníků v samotné 

prodejně Levňáček, které tak pomůže k vytvoření uceleného obrazu o celkovém procesu 

nakupování. Doplňující či chybějící informace budou s potěšením poskytnuty majitelem 

prodejny, panem Davidem Kubačákem.  

Výzkum bude dále doplněn o krátkou anketu, pomocí které budou zjištěny hlavní 

důvody, proč někteří lidé do second handu nakupovat nechodí,  

Veřejně dostupná sekundární data z různé odborné literatury, webových stránek, 

dokumentů či magazínů, budou dokreslovat celkový marketingový výzkum spotřebitelského 

chování zákazníků second handu.  

4.1.4 Metoda sběru informací 

Pomocí přímého kontaktu s respondenty budu mít možnost využít nejrozšířenější 

nástroj marketingových výzkumů, kterým je dotazník (viz příloha 5). Pro získání 

vypovídajícího počtu informací jsem zvolila kvantitativní metodu formou ústního  

i elektronického dotazování. Doplňující šetření bude uskutečněno pomocí ankety, která bude 

určená lidem, kteří do second handu nakupovat nechodí (viz příloha 6). Bude se skládat z 8 

otázek, z nichž 4 budou mít identifikační charakter.  

Dotazník bude formulován do tří částí a bude se skládat celkem z 22 otázek. Pomocí 

první části budou zjišťovány informace a samotné způsoby chování spotřebitelů na trhu 

second handů obecně. Druhá část je soustředěná na chování a preference zákazníků přímo  

v prodejně Levňáček. A pomocí třetí části jsou zjišťovány demografické ukazatele 

respondentů jako je pohlaví, věk, bydliště, vzdělání a výše čistého měsíčního příjmu. 

Dotazník se bude skládat z uzavřených, polouzavřených i otevřených otázek, filtrační otázky 

a také dvou baterií, pomocí kterých budou respondenti dle svých názorů a preferencí hodnotit 

stanovené faktory na škále od 1 – plně souhlasím do 5 – plně nesouhlasím.  

Další metodou o kterou se budu opírat je metoda pozorování. Zaměřím se na skryté 

pozorování nákupního i ponákupního chování zákazníků v prodejně. Zjistím také, jakým 
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způsobem se zákazníci po prodejně pohybují, zda-li jdou cíleně pro určité zboží či nikoli, ve 

kterých místech prodejny se zdržují nejdéle a naopak. [7, 9] 

4.1.5 Testovaný vzorek 

Základní soubor marketingového výzkumu tvoří především občané městské části 

Ostravy-Jih. Výběrový soubor je zaměřen na pravidelné zákazníky prodejny Levňáček, kteří 

budou starší 18 let a budou mít vztah k těmto typům prodejen. Osloveno bude 200 

respondentů a bude se tak jednat o nevyčerpávající šetření. Respondenti budou vybírání podle 

vhodného úsudku, tzn. že budou oslovování ti respondenti, kteří pravidelně navštěvují 

prodejnu Levňáček. Východiskem je pak nereprezentativní technika dotazování. [2, 7]  

Součásti dotazníkového průzkumu bude pilotáž, která bude provedena počátkem 

měsíce ledna roku 2012. Pomocí pilotáže, která bude testována na vzorku 15 respondentů 

z řad zákazníků prodejny, se zamezí a předejde případným chybám či nedostatkům. 

4.1.6 Stanovení hypotéz 

 Nejdůležitějším důvodem návštěvy second handu je faktor ceny  

 Existuje závislost mezi pohlavím a frekvencí návštěvy 

 Existuje závislost mezi věkovou skupinou zákazníků a částkou, kterou jsou 

ochotni jednorázově utratit 

4.1.7 Časový harmonogram 

Tab. 4.1 Časový harmonogram 

Činnost / Měsíc Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definice problému a cíle DP X      

Přípravná fáze výzkumu X X     

Sběr dat a informací   X X X  

Analýza zjištěných dat     X X 

Návrhy a doporučení      X 
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4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat a informací 

Potřebná data a informace pro klíčové šetření byla sbírána v měsíci lednu, únoru a 

březnu roku 2012 v prodejně Levňáček. Doplňující šetření pomocí ankety bylo uskutečněno 

v měsíci březnu, kdy bylo dotazováno celkem 36 respondentů v centru města Ostravy.  

Klíčové dotazování pravidelných zákazníků second handů Levňáček probíhalo pomocí 

ústního a elektronického dotazování. V obou šetřeních jsem vystupovala v roli tazatele, tudíž 

jsem s každým respondentem byla v přímém kontaktu. Měla jsem tak možnost zabránit 

jakýmkoli chybám, nepochopením či nedostatkům při samotném vyplňování. Dalším plusem 

této role byla i možnost vnímání neverbální komunikace spotřebitelů a jejich chování napříč 

celého nákupního procesu.  

Jako první byly rozeslány elektronické dotazníky pomocí e-mailových schránek, 

jejichž adresy byly poskytnuty majitelem prodejny. Celkem bylo pomocí e-mailových adres 

odesláno 53 dotazníků. Návratnost byla sice překvapující, celých 42 dotazníků, avšak správně 

bylo vyplněno pouze 24. Z celkového počtu 150 dotazníků, jež byly vyplněny pomocí ústního 

dotazování byla jejich úspěšnost 100%. Naopak u elektronického dotazování byla tato 

úspěšnost pouze 45%. Celkový počet respondentů, kteří pravidelně navštěvují second hand 

Levňáček byl celkově 174.  

4.2.2 Zpracování informací 

Veškerá data a informace získaná ústním a elektronickým dotazováním, pozorováním 

a rozhovorem s majitelem prodejny byla autorem zaznamenána a zpracována pomocí 

programu MS Excel, Word a především pomocí programu SPSS Inc. 18. V kapitole č. 5 

Analýza spotřebitelského chování a poté v příloze č. 7 a 8 jsou zaznamenány výsledné 

obrázky a tabulky. Na základě těchto zjištěných faktů byla navrhnutá vhodná doporučení  

a rady, která jsou uvedená v kapitole č. 6 Návrhy a doporučení.  

4.2.3 Struktura výběrového souboru klíčového dotazování 

Analýzu spotřebitelského chování pravidelných zákazníků second handu Levňáček 

původně tvořilo 200 dotazníků. Skutečný počet správně vyplněných dotazníků, který jsem 

mohla k analýze využít je však 174, což představuje celkovou 87% návratnost. Z celkového 
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počtu dotazovaných osob uvedlo 156 (90 %) žen, že pravidelně navštěvují second hand 

Levňáček. U opačného pohlaví jsou s očekáváním tyto hodnoty mnohem nižší, 18 mužů (10 

%) (viz obrázek 4.1). Tyto výsledky byly očekávané a to především z důvodu, že ženy 

celkově nakupují rády, ať už se jedná o nákup potravin či plesových šatů. Tyto rozdíly 

v návštěvnosti byly tak zaznamenány i v second handu Levňáček.  

Obr. 4.1 Struktura respondentů v závislosti na pohlaví 

 

Věková kategorie respondentů byla podle potřeb rozdělena do 6 skupin. Nejpočetnější 

skupinu tvořili spotřebitelé třetí věkové kategorie od 35 do 44 let, celých 46 (26 %) osob. 

Oproti tomu nejméně početní skupinou jsou lidé starší 65 let 12 respondentů (7 %), jak 

znázorňuje obrázek 4.2. Z těchto výsledků lze usoudit, že nejčastějšími zákazníky Levňáčku 

jsou ženy starší 35 let.  

Obr. 4.2 Struktura respondentů v závislosti na věkové skupině 
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Třetí identifikační otázka se týkala bydliště respondentů. Přesná formulace této 

otevřené otázky zněla: Z jaké části Ostravy dojíždíte do Levňáčku? Pravidelní zákazníci 

second handu Levňáček do prodejny nejčastěji dochází z blízké Dubiny, která je následována 

Bělským Lesem, Hrabůvkou, dále Zábřehem, Výškovicemi a dalšími částmi Ostravy a okolí 

(viz obrázek 4.3). Výsledky nejsou nijak překvapující, protože se prodejna nachází 

v nejrušnější části Bělského Lesa, na kterou z jedné strany navazuje Dubina a z druhé strany 

Hrabůvka. Zákazníci, kteří bydlí poblíž second handu nemusí vynakládat nijak větší úsilí 

k jeho návštěvě a mohou do nich zavítat i několikrát týdně, jak celkově uvedlo 117 (67 %) 

respondentů.  

Obr. 4.3 Nejčastěji se vyskytující bydliště respondentů 

 

Překvapivé výsledky přinesla identifikační otázka zaměřená na nejvyšší ukončené 

vzdělání respondentů. Celých 75 (42 %) dotazovaných uvedlo jako nejvyšší ukončené 

vzdělání střední školu s maturitou. Jako druhé nejčastější dosažené vzdělání označilo 66 (39 

%) respondentů učiliště nebo-li střední školu bez maturity. Větší zastoupení jsem očekávala u 

respondentů se základním vzděláním, kterých skutečně bylo 21 (11 %). Dotazováno bylo 13 

(8 %) respondentů s vysokoškolským vzděláním, jak ukazuje následující obrázek 4.4. 

Strukturu respondentů dle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání znázorňuje obrázek 1 a 

tabulka 1 v příloze 7. 
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Obr. 4.4 Struktura respondentů v závislosti na nejvyšším ukončeném vzdělání 

 

Poměrně mnoho lidí má nakupování v second handech spojeno s nízkou cenou zboží a 

také jeho kvalitou. Myslí si proto, že tento typ prodejen navštěvují pouze sociálně slabší 

jedinci. Z tohoto důvodu byla poslední identifikační otázka zaměřená na čistý měsíční příjem 

respondentů. Mohli si vybrat z osmi intervalů, přičemž první začínal možností „bez příjmů“ a 

poslední možnosti „nechci uvést“. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že 112 respondentů (64 

%) má měsíční příjem menší než 12 000 Kč. Čistý měsíční příjem větší než 25 001 Kč mají 

podle průzkumu pouze 3 respondenti (2 %). Další 4 respondenti (2 %) nechtěli výši svého 

příjmu označit vůbec. Další hodnoty znázorňuje následující obrázek 4.5. Lze proto říci, že se 

zmíněné hodnoty pohybují mnohem níže než je průměrná hrubá mzda Moravskoslezského 

kraje, která za rok 2011 činí 22 907 Kč. [22] Obrázek 2 a tabulka 2 v příloze 7 znázorňuje 

závislost mezi věkovou skupinou respondentů a jejich výši měsíčního příjmu.  

Obr. 4.5 Struktura respondentů v závislosti na čistém měsíčním příjmu 
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4.2.4 Struktura výběrového souboru doplňujícího šetření 

Z jakého důvodu nechodí lidé nakupovat oblečení do prodejen s použitým zbožím? 

Odpovědi na tyto otázky se zjišťovaly pomocí doplňujícího výzkum, který spočíval v krátké 

anketce, jež je přiložená v příloze 6. Celkově bylo pomocí ankety dotazováno 50 respondentů, 

avšak po následné kontrole správnosti a úplnosti vyplnění se jich k dalšímu výzkumu mohlo 

použít 36. Struktura respondentů v závislosti na pohlaví je charakteristická menším početním 

rozdílem mezi muži a ženami, než tomu bylo u analýzy dotazníkového šetření. Respondenti se 

skládali z 10 (28 %) mužů a 26 (72 %) žen, jak ukazuje obrázek 4.6.  

Obr. 4.6 Struktura respondentů v závislosti na pohlaví 

 

Věkovou strukturu respondentů ukazuje obrázek 4.7. Nejpočetnější skupinu 

představuje 11 (31 %) respondentů ve věk 25–34 let. V těsném závěsu ji následuje věková 

skupina od 35-44 let s počtem 18 (28 %) respondentů. Složení respondentů podle pohlaví  

a věkové kategorie zobrazuje obrázek 1 v příloze 8.  

Obr. 4.7 Struktura respondentů v závislosti na věkové skupině 
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Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů je očekávaně, stejně jako v dotazníkovém 

šetření, nejčastěji zastoupeno 18 (50 %) respondenty, kteří úspěšně ukončili střední školu 

s maturitou. Na druhé straně pouze 2 respondenti, kteří představují (6 %) uvedli, že mají 

ukončenou pouze základní povinnou docházku, ukazuje obrázek 4.8. V závislosti na věkové 

kategorii, nejpočetnější skupinu prezentují respondenti mezi 25-34 lety se středoškolským 

vzděláním, jak ukazuje obrázek 2 v příloze 8. 

Obr. 4.8 Struktura respondentů v závislosti na ukončeném vzdělání 

 

Jaká je výše příjmu dotazovaných respondentů ukazuje obrázek 4.9. Stejné 

procentuální zastoupení mají dva finanční intervaly od 12001-16000 Kč a také 16001-20000 

Kč. Označilo jej 8 (22 %) respondentů. Bližší členění z hlediska pohlaví respondentů a jejich 

čistého měsíčního příjmu znázorňuje obrázek 3 v příloze 8. Lze tak vidět, že náhodně 

oslovení respondenti z Ostravy, měsíčně nevydělávají zrovna ohromující finanční obnosy. 

Z tohoto důvodu by se tak mohli lehce stát potencionálními zákazníky second handu, protože 

ceny oblečení jsou v takovýchto prodejnách nabízeny za odpovídající hodnotu. Nikoli jak 

tomu je v jiných značkových prodejnách, kde je prodejní hodnota zboží nadhozená mnohdy i 

o několik stovek procent.  

Obr. 4.9 Struktura respondentů v závislosti na čistém měsíčním příjmu 
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5 Analýza spotřebitelského chování 

Pátá kapitola se zaobírá analýzou spotřebitelského chování zákazníků second handů. 

Analýza probíhala prostřednictvím ústního a elektronického dotazování dvou skupin 

respondentů, přičemž těmi klíčovými byli pravidelní zákazníci second handu Levňáček.  

Druhý, podstatně menší soubor tvoří respondenti, kteří z určitého důvodu do second 

handů nakupovat nechodí. Cílem tohoto doplňujícího výzkumu bylo zjistit ty nejpodstatnější 

důvody, proč lidé nemají zájem nakupovat právě v second handech.  

5.1 Vyhodnocení výsledků klíčového dotazování 

Strukturu respondentů z hlediska jejich demografických ukazatelů, obsahuje kapitola 4 

Metodika sběru dat. Mé úsudky se potvrdily a z výsledků výzkumu vyplynulo, že 90 % 

respondentů byly ženy. Nejčastěji respondenti pocházeli z okolním městských části jako je 

Dubina, Bělský Les a Hrabůvka. Průměrný věk dotazovaných se pohybuje kolem 35-44 let, 

což uvedlo 26 % respondentů. Oproti ostatním hodnotám průměrného měsíčního příjmu 

výrazně vede interval mezi 8001-12 000 Kč, který uvedlo 38 % dotazovaných. Mile mě 

překvapily výsledné hodnoty týkající se vzdělání respondentů, kde 43 % uvedlo, že ukončili 

střední školu s maturitou. Veškeré základní výsledky klíčového i doplňujícího šetření jsou 

zobrazeny v příloze 9 a 10. 

5.1.1 Analýza spotřebitelského chování na trhu second handů 

Respondenty marketingového průzkumu zaměřeného na spotřebitelské chování 

zákazníků second handu, byli cíleně zvoleni pravidelní zákazníci prodejny Levňáček. Jejich 

pravidelnost návštěvy je však u každého jedince chápána jinak. Někteří považují za 

pravidelnost návštěvu 1x za dva měsíce (7 %), jiní zase 1x za týden (33 %). Všech 174 

dotazovaných (100 %) je tak bráno za pravidelné zákazníky second handu Levňáček. Tato 

část vyhodnocení se však soustředí na spotřebitelské chování zákazníků second handu obecně.  

Mnoho lidí, zpravidla však žen, které rády tyto prodejny navštěvují, pak nejsou jen 

pravidelnými zákaznicemi jednoho second handu, ale klidně i několika najednou. Otázka č. 1 

se proto snažila zjistit, jaké další second handy zákazníci rádi pravidelně navštěvují. Ženy 

vedle skutečnosti, že pravidelně navštěvují Levňáček dále uvedly prodejnu second hand 

London Fashion v centru Ostravy, kterou následuje norský second hand v obchodním 

komplexu Kotva v Ostravě Zábřehu, dále pak Uni Moda, Vítek, Maston, Špalíček a další. 
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Avšak jen několik málo mužů navštěvuje i jiné second handy, mezi které nejčastěji patří 

prodejny v centru Ostravy.  

Jak často chodí lidé, u kterých nakupování v second handech patří mezi oblíbené, tyto 

prodejny navštěvovat? Je možné s jistotou odpovědět, že jejich frekvence návštěv je skutečně 

různá. Několik dotazovaných uvedlo, že žádnou pravidelnost ve svých návštěvách 

nezaznamenali, ale kdyby je měli průměrně shrnout, jednalo by se pak o návštěvu například 

1x za týden, 1x za 14 dní či 1x za měsíc. S tímto faktem se ztotožnilo celých 58 dotazovaných 

(35 % žen a 22 % mužů) tabulka 3 a obrázek 3 v příloze 7.  

Podle čeho si second hand prodejny zákazníci vybírají? Odpovědi na tuhle otázku 

zjišťovala v pořadí třetí otázka, která se snažila zjistit, jaké jsou hlavní motivy, podněty  

a potřeby lidí vedoucí k návštěvě konkrétní second hand prodejny. Zda lidé chodí nakupovat 

cíleně do svých oblíbených second handů a jen příležitostně zavítají do jiných prodejen. Nebo 

jestli je jejich hnacím motorem cena a nejrůznější slevové akce. Respondenti měli na výběr 

z více možností odpovědí, čehož také většina využila.  

Nejčastěji respondenti uvedli, že navštěvují ty second handy, které se nachází 

v blízkosti jejich bydliště či zaměstnání (96 respondentů, 55 %). Výsledek této otázky není 

nijak překvapující, jelikož mnoho respondentů pochází z okolní Dubiny, Hrabůvky či 

Bělského Lesa a do prodejny jako je Levňáček to mají maximálně 10 minut chůzí. Podle 

oblíbenosti si second handy vybírá celých 80 (46 %) dotazovaných. Zákazníci se rádi vrací do 

prodejen, kde se při nákupu cítí pohodlně a téměř vždy si do šatníku odnesou nějaký ten nový 

kousek. Dobře známé a mnohokrát potvrzené rčení, že silný vliv na utváření postojů a názorů 

lidí má tzv. slovo z úst, čili word of mouth, se v tomto případě potvrdilo, protože 32 (19 %) 

respondentů označilo možnost, že navštěvují ty prodejny, které jim doporučí jejich známí  

a přátelé. (viz obrázek 5.1 a tabulka 4 v příloze 7) 
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Obr. 5.1 Podle čeho si respondenti second hand prodejny vybírají v závislosti na dosaženém 

vzdělání 

 

Dotazování se základním vzděláním dávají přednost second handům, které si vybírají 

na základě oblíbenosti, jedná se o 10 respondentů (35 %). Lidé s výučním listem nejčastěji 

navštěvují second handy, které se nachází v blízkosti jejich bydliště či zaměstnání, jedná se o  

40 respondentů (40 %). Dalším stupněm vzdělání, který také prezentuje nejpočetnější skupina 

dotazovaných je střední škola s maturitou. Lidé spadající do této kategorie si také nejčastěji 

vybírají second handy podle blízkosti 42 (38 %). Jde tak o současnou pohodlnost 

nakupujících. Lidé, kteří pravidelně chodí do zaměstnání se do blízkého second handu rádi 

zastaví po konci pracovní doby. Kdyby se však měla prodejna nacházet několik kilometrů dál, 

tak budou potencionální zákazníci hodně přemýšlet, zda danou prodejnu navštíví či nikoli. 

Poslední, nejméně početná skupina vysokoškolsky vzdělaných lidí zvolila jako hlavní důvod 

výběru second handu svou vlastní oblíbenost, 10 dotazovaných (40 %). Z výsledku lze soudit, 

že pokud se bude second hand nacházet v takové oblasti, která bude svou hustotou, strukturou  

a životní úrovni obyvatel vyhovovat předem stanoveným požadavkům a charakteru prodejny, 

může se tak z ní stát dobře prosperující maloobchodní jednotka.  

Jak již bylo zmíněno, ženy navštěvují nejčastěji second hand 1x týdně, oproti tomu 

muži 1x za měsíc. Tyto hodnoty jsou poměrně uspokojivé, avšak co se myslí pod pojmem 

navštěvují? Zda-li se do second handu pouze podívají, co je zde nového a  odejdou 

s prázdnou, či jdou do prodejny cíleně si něco koupit? Jak často si respondenti v second handu 

něco koupí ukazuje tabulka 5 v příloze 7. Nejvíce respondentů 84 (48 %) se ztotožnilo 

s odpovědí b) téměř vždy si něco koupím.  
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Obr. 5.2 Jak často si respondenti v second handu něco koupí v závislosti na jejich frekvenci 

návštěvy 

 

Jak často si respondenti v second handu něco koupí v závislosti na jejich frekvenci 

návštěvy znázorňuje obrázek 5.2 a tabulka 6 v příloze 7. Nejvíce dotazovaných chodí do 

second handů 1x týdně a téměř vždy si něco koupí. Tato skutečnost je pro majitelé second 

handů dobrým výsledkem. Lidé je navštěvují poměrně často a také velice rádi si téměř vždy 

něco nového koupí, jak uvedlo 33 respondentů (39 %).  Další možností, kterou označilo 26 

(31 %) dotazovaných je návštěva second handů z pravidla 2-3x za týden s tím, že si téměř 

vždy něco koupí. Celkem 31 (58 %) dotazovaných si v second handu koupí nějaké zboží 

pokaždé, když prodejnu navštíví a to nejčastěji 2-3x týdně či 1x za týden.  

Známé jsou skutečnosti o tom, jací zákazníci nejčastěji second handy navštěvují, zda 

muži nebo ženy, podle čeho si prodejny vybírají, co je pro ně při výběru prodejny důležité 

apod., ale otázkou stále zůstává jaký sortiment zboží nejraději nakupují. Vzhledem ke 

skutečnosti, že výsledky výzkumu zaznamenaly obrovský rozdíl mezi počtem mužů a žen 

nejsou následující hodnoty nijak překvapující. Ženy nejčastěji nakupují dámské oblečení, jak 

uvedlo 133 (45 %) respondentek, dále pak dětské oblečení 70 (24 %) a poté pánské oblečení 

35 (12 %). Opačné pohlaví pochopitelně preferuje nákup pánského sortimentu, jak uvedlo 14 

(49 %) mužů, dále pak dětský sortiment 9 (31 %) a také hračky a knihy 5 (17 %), viz obrázek 

5.3 a tabulka 7 v příloze 7. 
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Obr. 5.3 Struktura respondentů v závislosti na pohlavím a druhu sortimentu, který nakupují 

 

Většina, či-li 159 (92 %) dotazovaných si kupuje zboží v second handech za 

účelem běžného nošení. Tyto hodnoty, se daly předpokládat. Avšak zajímalo mě, kolik 

procent respondentů se zbožím ze second handů nakládá jinak. Kolik lidí ho třeba ještě dále 

přešívá, upravuje či někomu jinému prodává nebo daruje. Odpovědi byly získány pomocí 

v pořadí osmé otázky, kde měli respondenti možnost označit více možných odpovědí. 

Současně celkem 35 (21 %) respondentů využívá oblečení po zábavu, volný čas nebo na 

různé maškarní plesy apod. Další poměrně významná část respondentů 32 (20 %) využívá 

oblečení nakoupené v second handech pro manuální práci či práci na zahradě apod (viz 

tabulka 8 v příloze 7). Respondenti spadající do všech příjmových kategoriích nejčastěji 

označili, že oblečení ze second handů využívají nejčastěji pro denní nošení. Celých 100 % (3 

respondenti) z příjmové kategorie 25 000 Kč a výše s tímto tvrzením souhlasí. Druhou, sice 

podstatně méně častou odpovědí, byla možnost využití oblečení pro zábavu a volný čas. Třetí 

nejčastěji označenou možností bylo využité oblečení pro manuální práci, práci na zahradě 

apod. (viz obrázek 5.4). Mnoho respondentů se také zmínilo, že si raději zajdou do second 

handu koupit nějaké starší, obnošené a hlavně levné triko, které využijí, když budou malovat 

byt, či pracovat na zahradě, než aby si měli zničit nějaké své sice starší oblečení, ale stále 

oblíbené.  
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Obr. 5.4 Výše příjmu v závislosti na užívání zakoupeného oblečení 

 

5.1.2 Analýza spotřebitelského chování zákazníků Levňáčku 

Tato část analýzy spotřebitelského chování je soustředěna na konkrétní secodn hand 

Levňáček, který byl charakterizován v třetí kapitole této práce. Na předchozí zjištěné 

výsledky navazují nové informace, kterou jsou důležité především pro další fungování a vývoj 

second handu Levňáček.  

Prvotní myšlenka by měla začít u situace, kdy zákazník vchází do prodejny či se 

nachází v její blízkosti. Odkud se o naší prodejně dozvěděl? Nachází se zde náhodně, nebo šel 

cíleně naší prodejnu navštívit? Pro zjištění odpovědí na tyto dotazy je potřeba analyzovat 

otázku č. 10: Odkud jste se o Levňáčku dozvěděl/a?, kde měli respondenti na výběr z pěti 

možných odpovědí.  

Z výsledku výzkumu vyplynulo, že 61 (35 %) respondentů navštěvovalo prodejnu již 

dříve. Ve druhém patře obchodního domu Julius Meinl totiž několik let zpátky fungoval 

menší second hand, který sice měl svůj okruh stálých a spokojených zákazníků, avšak tento 

okruh se nijak nerozšiřoval ani se neprohlubovaly vzájemné vztahy mezi prodejnou  

a zákazníky. Jeho existence tak musela na silně konkurenčním poli zaniknout. U několika 

respondentů se však jeho přítomnost zaryla hluboko do paměti. Jakmile se o nové prodejně 

doslechli, tak neváhali a okamžitě ji navštívili. Většina zákazníků bývalé prodejny se tak stala 

novými a pravidelnými zákazníky Levňáčku.  
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Jak již bylo zmíněno, že se mezi lidmi nejrychleji rozšiřuje tzv. slovo z úst, tak se 

tento fakt potvrzuje i v tomto případě. Poměrně mnoho dotazovaných 45 (26 %) uvedlo, že dá 

na doporučení svých známých a přátel. Několik týdnu před oficiálním otevřením byla 

majitelem prodejny zahájená menší marketingová kampaň s cílem rozšířit povědomí  

o otevření nové second hand prodejny Levňáček. Pomocí letáčků byli o novém otevření 

informování obyvatelé ostravských městských částí jako je Dubina, Bělský Les, Hrabůvka, 

Zábřeh, Výškovice, Centrum, Proskovice a další. Letáčky byly vhazovány do schránek 

jednotlivých panelových i rodinných domů a také byly rozdávány lidem na rušných místech 

v rámci centra Ostravy. Výsledky této kampaně bylo možné zaznamenat pomocí 

marketingového výzkumu této diplomové práce. Nejvyšší úspěšnost zaznamenala městská 

část Hrabůvka, kde 6 (26 %) respondentů uvedlo, že se o prodejně Levňáček dozvěděli právě 

z letáčku. Nejpočetnější městská část výzkumu Dubina, zaznamenala pomocí této propagační 

kampaňe 23% úspěšnost (13 respondentů). Výsledky tohoto výzkumu nejsou nijak 

ohromující, ale na první marketingovou akci, která byla prostřednictvím Levňáčku 

uskutečněna musí být dostačující. Mnoho zákazníků určitě zavítá do nejrůznějších prodejen 

kolikrát i čistou náhodou, že jdou zrovna kolem. Bližší výsledky ukazuje obrázek 5.5 a 

tabulka 9 v příloze 7. 

Obr. 5.5 Informace, odkud se respondenti o Levňáčku dozvěděli v závislosti na jejich bydlišti 
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Second hand Levňáček se řadí do II. cenové úrovně (střední až vyšší cenová úroveň), 

tzn. že sortiment zboží který nabízí k prodeji se v průměru pohybuje kolem 60 – 70 Kč za kus. 

Proto byly následující výsledky výzkumu zcela očekávající. Rovných 160 respondentů, kteří 

představují 92 % jsou s cenami prodejny spokojeni a označili je za přijatelné. Pouze pro 5  

(3 %) respondentů jsou ceny poskytované Levňáčkem vysoké. Závislost mezi čistým 

měsíčním příjmem respondentů a jejich názorem na průměrné ceny Levňáčku, ukazuje 

obrázek 4 v příloze 7.  

Nejen mě, ale i vedení second handu zajímalo, jak dlouhou dobu zákazníci 

v Levňáčku při nakupování stráví. Nejvíce respondentů 71 (40 %) stráví při nakupování 

v Levňáčku v průměru 30 minut. Tyto hodnoty z velké části zastupuje 65 (42 %) žen a jen 6 

(33 %) mužů (viz obrázek 5.6). Naopak průměrné mužské nakupování v second handu trvá do 

15 minut, jak uvedlo 7 (39 %) respondentů.  

Obr. 5.6 Závislost mezi pohlavím a dobou nakupování respondentů 

 

Spokojenost zákazníků je nebo spíše by měla být prvořadým cílem každého 
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zase dalším potencionálním zákazníkům, kteří se budou tam, kde jsou opravdu spokojeni stále 

vracet. Jejich spokojenost je proto klíčem k úspěchu.  

Spokojenost se sortimentem zboží, které se v prodejně prodává byla dalším 

zkoumaným faktorem. Průzkum ukázal překvapující výsledky, kdy 133 (76 %) respondentů 

označilo, že jsou se skladbou a druhem zboží v prodejně spokojeni. Ti respondenti, kteří až 

tak spokojeni nebyli, měli na výběr uvést jaký sortiment zboží by případně přivítali či ubrali. 
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Zbylých 41 (24 %) respondentů označilo možnost, že by rádi v prodejně přivítali více 

následujícího sortimentu:  

1) dámský textil, celkem 8 respondentů (4,6 %), 

2) bytový textil, celkem 7 respondentů (4 %), 

3) dětský textil, celkem 7 respondentů (4 %), 

4) větší velikosti, XL a výše, celkem 6 respondentů (3,4 %),  

5) luxusnější zboží, celkem 6 respondentů (3,4 %). 

Zbývající počet respondentů měl poněkud specifické požadavky. Například jeden 

dotazovány by rád uvítal více pracovních oděvů, či bot nebo pánských tepláků. Vyhovět 

takovýmto požadavkům opravdu všech respondentů by bylo nad lidské síly. Tato současná 

nespokojenost se sortimentem zboží totiž vyplývá z jejich momentální potřeby po určitém 

druhu zboží. Nelze však téměř nikdy vyhovět takto specifickým přáním všech zákazníků.  

Second hand Levňáček využívá pestrou cenovou politiku, která je popsána 

v podkapitole 3.4.2 Second hand Levňáček a znázorněna tabulkou 3.6. Snahou proto bylo, 

zjistit, zda respondenti, kteří Levňáček pravidelně navštěvují, cíleně těchto nabízených akcí 

využívají. Průzkum ukázal, že 94 (54 %) respondentů navštěvují Levňáček cíleně ve dny, 

které jim podle stanovených akcí nejvíce vyhovují. Zbylých 80 (46 %) dotazovaných tyto 

akce nijak nevyhledává nebo je ani vůbec nezaznamenalo.  

Proto pro analýzu dnů, které respondenti nejvíce upřednostňují posloužily pouze 

předchozí kladné odpovědi 94 respondentů, kteří měli na výběr z více možných odpovědí. 

Z tohoto počtu nejvíce dotazovaných 62 (65 %) upřednostňuje k návštěvě second handu 

pátek, kdy se prodává veškerý nabízený sortiment s 50% slevou. Druhým respondenty 

nejoblíbenějším dnem je pondělí, kdy je v prodejně 100% nový sortiment zboží. Cíleně ho 

navštěvuje 52 (55 %) dotazovaných. A pochopitelně třetím nejoblíbenějším dnem je sobota, 

kterou označilo 39 (41 %) respondentů, protože si v Levňáčku mohou nakoupit každý kus 

oblečení za 10 Kč. Jasně lze vidět, že nejslabším dnem v týdnu je čtvrtek, který cíleně 

vyhledává pouze 2 (2 %) respondenti. (viz obrázek 5.7). 
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Obr. 5.7 Preference respondentů, kteří cíleně akce nabízené Levňáčkem vyhledávají 

 

Jaká je celková spokojenost dotazovaných respondentů se snažila zjisti v pořadí druhá 

baterie, pomocí které se zjišťovalo do jaké míry dotazováni s danými tvrzeními souhlasí. Na 

výběr měli označení tvrzení na škále od 1 plně souhlasím do 5 plně nesouhlasím. Nejvyšší 

známkou 1,06 byla hodnocena spokojenost respondentů s otevírací dobou. Hned v zápětí ji 

průměrnou známkou 1,07 následuje tvrzení, že v Levňáčku je příjemný a ochotný personál, 

jak ukazuje následující obrázek 5.8. 

Obr. 5.8 Průměrná spokojenost respondentů s prodejnou Levňáček 
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5.1.3 Vyhodnocení hypotéz 

Pro vyhodnocení a následné zamítnutí či potvrzení stanovených hypotéz byla využita 

frekvenční analýza, kontingenční tabulky a Pearsonův Chi-kvadrát test.  

Hypotéza č. 1: Nejdůležitějším důvodem návštěvy second handu je faktor ceny  

K získání odpovědí, které jsou klíčové pro vyhodnocení této hypotézy, bylo zapotřebí 

analyzovat otázku (baterii) č. 5: „Označte prosím, jaké důvody návštěvy second handu jsou 

pro Vás důležité“. Respondenti měli možnost jednotlivé faktory ohodnotit na škále od  

1-nejvíce důležité po 5-nejméně důležité. Tato pěti stupňová škála umožňuje také volbu 

neutrální odpovědi.  

Respondenti v průměru nejlépe hodnotili poslední možnost z baterie, kterou byla 

skutečnost, že lidé mají rádi tento styl nakupování a právě tento důvod je pro ně při návštěvě 

second handů nejdůležitější (viz graf 5.9 a tabulka 10 v příloze 7). Celkem 134 dotazovaných 

možnost f) mám ráda tento styl nakupování, označilo jako nejvíce důležitou. Tato varianta 

odpovědi tak získala nejlepší hodnocení a to známkou 1,51. Druhým nejdůležitějším faktorem 

návštěvy second handu je široký sortiment zboží. Lidé označili průměrně tuto možnost 

známkou 1,63, tzn. že je pro zákazníky důležité jak široký sortiment daná prodejna nabízí. 

Třetím nejlépe hodnoceným důvodem návštěvy second handu je příjemný personál. Mnoho 

respondentů tuto odpověď označilo průměrnou známkou 1,72. Pokud je personál příjemný, 

zdvořilý a ochotný, tak jsou zákaznice schopné v prodejně strávit nejen mnohem více času, 

ale také utratit mnohem více peněz. 

Zkoumaný faktor ceny se umístil podle důležitosti při návštěvě second handu až na 

čtvrtém místě s průměrným hodnocením 1,88. Celkem 108 respondentů označilo cenu jako 

nejvíce důležitý faktor při návštěvě second handu. Skutečně se jedná se o poměrně vysoký 

počet respondentů, který však nestačí k potvrzení stanovené hypotézy, že faktor ceny je 

nejdůležitějším důvodem při návštěvě second handu. Lze tak říci, že cena není nejdůležitějším 

faktorem návštěvy second handu. Hypotéza č. 1 se zamítá.  

Jediný faktor, který zákazníci hodnotili podprůměrně a to známkou 3,52, byla možnost 

d) země, ze které se zboží dováží. Lidem při výběru second handu tolik nezáleží na původu 

zboží, které se v dané prodejně nabízí.  
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Obr. 5.9 Důležitost faktorů při návštěvě second handu 

 
 

Hypotéza č. 2: Existuje závislost mezi pohlavím a frekvencí návštěvy 

Pro zjištění skutečností, zda se tato hypotéza potvrdí či zamítne bylo potřebné 

vyhodnotit dvě otázky. První je otázka č. 2: „Jak často prodejny second hand navštěvujete?“, 

kde měli respondenti sedm možností výběru. Druhou otázkou je otázka identifikačního 

charakteru, která zjišťuje pohlaví respondentů. Pro zjištění závislosti bylo potřeba využít Chi-
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každou buňku by měla být větší než 1 a více než 20 % buněk by mělo mít očekávanou četnost 

větší než 5. Zvolené hypotézy jsou následující: 

H0: Mezi pohlavím a frekvencí návštěvy neexistuje závislost. 

H1: Mezi pohlavím a frekvencí návštěvy existuje závislost. 
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Aby výsledky Chi-kvadrát testu splňovaly nutné podmínky, bylo za potřebí upravit, či-

li zúžit možnosti odpovědí na otázku zjišťující frekvenci návštěvy. Z původních sedmi 

intervalů odpovědí bylo potřeba udělat nové tři intervaly. Výsledky testu ukázaly, že hodnota 

Asymp. Sig. 0,000 < 0,05, tudíž zamítáme H0 na hladině významnosti 5 %. Lze proto říci, že 

pohlaví respondentů má vliv na frekvenci návštěvy second handu. Dle upravených intervalů 

mají největší procentuální zastoupení opět ženy, které chodí nakupovat do second handů 

zpravidla 1-2x za 14 dní, což uvedlo 78 (50 %) respondentek. U mužů jsou tyto hodnoty 

mnohem nižší, avšak 10 respondentů, kteří představují (56 %) uvedlo, že do second handů 

chodí nakupovat 1x za měsíc a méně často (viz obrázek 5 a tabulka 11 v příloze 7).  

Hypotéza č. 3: Existuje závislost mezi věkovou skupinou zákazníků a částkou, kterou 

jsou ochotni jednorázově utratit 

Ke zjištění závislosti mezi věkovou skupinou respondentů a částkou, kterou jsou 

ochotni jednorázově utratit bylo potřeba analyzovat dvě otázky, z nichž jedna má identifikační 

charakter. Otázka č. 6: „Jakou maximální částku jste ochoten/a jednorázově utratit v second 

handu?“ dává na výběr 5 odpovědí, jež začínají hodnotou do 30 Kč a končí hodnotou nad 300 

Kč. Identifikační otázka se týká věku respondentů. V tomto případě také dochází ke zúžení 

intervalů odpovědí jak u první otázky zjišťující finanční částku, tak u identifikační otázky 

zjišťující věkovou skupinu respondentů, a to proto, aby byly splněny podmínky Chi-kvadrát 

testu. Stanovené hypotézy jsou následující: 

H0: Mezi věkovou skupinou respondentů a částkou, kterou jsou ochotni jednorázově 

utratit neexistuje závislost. 

H1: Mezi věkovou skupinou respondentů a částkou, kterou jsou ochotni jednorázově 

utratit existuje závislost. 

Tab. 5.4 Pearsonův Chi-kvadrát test 

Testy Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,568
a
 4 ,234 

Likelihood Ratio 5,375 4 ,251 

Linear-by-Linear Association ,184 1 ,668 

N of Valid Cases 174   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,28. 
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Hodnota Asymp. Sig. 0,234 > 0,05, tudíž přijímáme H0 na hladině významnosti 5 %. 

Stanovená hypotéza č. 3 se tak vyvrací. Věková skupina zákazníků nemá vliv na finanční 

částku, kterou jsou ochotni v second handu jednorázově utratit.  

16 respondentů (35 %) z věkové kategorie 35-44 let jsou ochotni v second handu 

utratit i více než 300 Kč. Druhou nejčastěji označenou částkou bylo 101-200 Kč také 

respondenty stejné věkové kategorie, jak ukazuje obrázek 6 a tabulka 12 v příloze 7. Dle 

upravených intervalů nejvíce respondentů 36 (47 %) z věkové skupiny 35-54 let utratí 

v second handu 101-300 Kč. Naopak nejméně respondentů 6 (12 %) ve věkové skupině 18-34 

let v second handu v průměru utratí 0-100 Kč (viz obrázek 7 a tabulka 13 v příloze 7). 

5.2 Vyhodnocení výsledků doplňujícího dotazování 

Z jakého důvodu nechodí lidé nakupovat oblečení do prodejen s použitým zbožím? 

Odpovědi na tyto otázky se zjišťovaly pomocí doplňujícího výzkum, který spočíval v krátké 

anketce, jež je přiložená v příloze 6. Celkově bylo pomocí ankety dotazováno 50 respondentů, 

avšak po následné kontrole správnosti a úplnosti vyplnění se jich k dalšímu výzkumu mohlo 

použít 36.  

Struktura respondentů v závislosti na pohlaví je charakteristická menším početním 

rozdílem mezi muži a ženami, než tomu bylo u analýzy dotazníkového šetření. Respondenti se 

skládali z 10 (28 %) mužů a 26 (72 %) žen, jak ukazuje obrázek 4.6 v podkapitole 4.2.4 

Struktura výběrového souboru doplňujícího šetření. Věkovou strukturu respondentů ukazuje 

obrázek 4.7 ve stejné podkapitole, kde nejpočetnější skupinu představuje 11 (31 %) 

respondentů ve věku 25–34 let. Členění respondentů z hlediska věkové kategorie a pohlaví 

znázorňuje obrázek 1 v příloze 8. 

Podstatou tohoto krátkého výzkumu však bylo zjistit ty nejsilnější důvody, proč lidé 

nechodí do second handu nakupovat. Stěžejní jsou proto výsledky z analýzy, v pořadí druhé 

otázky z ankety, kde měli respondenti možnost označit více možných odpovědí. Nejčastěji 

respondenti uvedli, že je tento způsob nakupování neláká. Jedná se tak o označení 16 (44 %) 

respondenty. V zápětí na tuto odpověď následují se stejným zastoupením další dvě možnosti 

odpovědí. A to, že se 12 dotazovaným (33 %) nelíbí představa nosit již použité zboží a 

z těchto důvodů si raději koupí zboží nové (12, čili 33 % dotazovaných). Zajímavé je také 

zjištění, že 8 (22 %) dotazovaných nad touto možností nákupu oblečení ještě vůbec ani 

nepřemýšlelo (viz obrázek 5.10). Proto lidé, kterým se tato představa nakupování nelíbí, nebo 
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je jim nepříjemný samotný pocit nosit použité oblečení, nejsou a ani v nejbližší době nebudou 

potencionálními zákazníky second handu.  

Obr. 5.10 Z jakého důvodu respondenti nenakupují oblečení v second handech 

 

Respondenti, kteří nakupovat do second handů nechodí, měli v anketě možnost uvést 

svůj názor, do jaké míry souhlasí či nesouhlasí s uvedenými tvrzeními, které mohli hodnotit 

na škále od 1-plně souhlasím do 5-plně nesouhlasím. Skutečnost, že v současné době second 

handy nejsou určeny jen sociálně slabším respondenti průměrně ohodnotili známkou 2,28, což 

znamená že s tímto tvrzením souhlasí. Sami sice do second handu nechodí, ale nemyslí si, že 

je navštěvují jen sociálně slabším jedinci. Tvrzení, že úroveň zboží v second handech roste 

bylo ohodnoceno průměrně známkou 2,67, což představuje spíše neutrální odpověď. Tento 

výsledek je zcela pochopitelný. Většina lidí, kteří do second handu nakupovat nechodí, ani 

netuší, jaké zboží, jaké kvality a jaké cenové úrovně se tam prodává. Nejvíce dotazovaných 

plně souhlasí s tvrzením, že díky second handům nekončí tak velké množství oblečení 

v odpadkovém koši. Jako průměrná známka vyšla hodnota 1,44. Je velice potěšující vědět, že 

si mnozí lidé tento fakt uvědomují. To, že second handy nejsou na českém trhu jen z důvodu 

obohacení soukromých podnikatelů, ale také z jiných mnohdy myšlenkově hlubších důvodů. 

Lidé, kteří si tuto myšlenku uvědomují, nemusí být jen dalšími potencionálními odběrateli. 

Mohou se stát zdroji, které budou svým oblečením, které by jinak skončilo někde na skládce, 

zásobovat nejen jednotlivé second handy, ale i nejrůznější charitativní akce. Další tvrzení a 

jejich výsledné hodnoty zaznamenal obrázek 5.16.  
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Obr. 5.16 Tvrzení, se kterými respondenti více či méně souhlasí 

 

 

2,28 

2,67 

2,72 

2,17 

2,75 
1,92 

1,44 

1,69 

1,81 

1 

2 

3 

4 

5 

Second handy nejsou 

určeny jen sociálně slabším. 

Úroveň zboží v second 

handech roste. 

Zboží v second handech 

není nehygienické. 

V second handech jsou 

produkty přijatelné kvality 

a rozumné ceny. 

Lidé nakupující v second 

handech mají styl. 

Second handy jsou 

možností, jak ještě využít 

použité zboží. 

Díky second handům 

nekončí tak velké množství 

oblečení v odpadkovém 

koši.  

Oblečení ze second handu si 

pořídím, až budu mít 

finanční krizi. 

Second handy se na českém 

trhu udrží ještě dlouho.  



68 

 

6 Návrhy a doporučení 

Cílem této kapitoly je navrhnout vhodná doporučení a rady, které budou sloužit pro 

potřeby a další vývoj second handu Levňáček. Tato doporučení jsou postavena na základě 

výsledků marketingového průzkumu, který byl proveden počátkem roku 2012. 

Výzkum byl postaven na dotazníkovém šetření pravidelných zákazníků second handu 

Levňáček. První část dotazníku se soustředila na spotřebitelské chování zákazníků na trhu 

second handu obecně a druhá část se konkretizovala na second hand Levňáček.  

V roli spotřebitele si můžeme bezesporu představit sami sebe nebo svého kamaráda či 

kamarádku. My všichni tak tvoříme konzumní svět, ve kterém musíme neustále něco 

spotřebovávat, ať se již jedná o potraviny, oblečení, domy a byty či vstupenky do kina. Aby 

se tento neustále se točící koloběh alespoň trochu zpomalil, vznikají na trhu prodejny 

s použitým zboží. Velmi častou podobou takovýchto prodejen jsou antikvariáty, které nabízejí 

k prodeji knihy, které už vystřídaly ne jednoho majitele. Velice populární jsou také second 

handy, které nabízí k prodeji použité oblečení. Pokud se člověk zamyslí, tak zjistí, že 

takových typů prodejen je mnohem více, jedná se například o autobazary, zastavárny, 

obchody prodávající použitou elektroniku, nábytek, kola, lyže apod.  

6.1 Spotřebitelské chování na trhu second handů 

Cílem každé firmy a tudíž i její prodejny je získat spokojené a stále se vracející 

zákazníky. Protože oni tvoří úspěch každé prosperující společnosti. Jak toho ale má firma, 

konkretně daný second hand na tak silně konkurenčním poli dosáhnout?  

Nakupování v second handu nemusí představovat pro všechny spotřebitele až tak 

blízké téma. Avšak mnoho lidí, troufám si říci že i většina, alespoň ví, co si pod tímto pojmem 

mají představit. Výzkum, zaměřený na spotřebitelské chování zákazníků, se týkal 174 

respondentů, kteří jsou současně pravidelnými zákazníky second handu Levňáček. 

Spotřebitelé, u kterých tento styl nakupování patří mezi oblíbené, zpravidla nenavštěvují 

pouze jeden second hand, ale mají takovýchto oblíbených prodejen více, jak uvedlo 48 % 

dotazovaných. Nejčastějšími zákazníky nejrůznějších obchodů s oblečením jsou zpravidla 

ženy. Stejně tomu tak je i při nakupování oblečení v second handech. Celých 90 % 

respondentů byly ženy, které tento styl nakupování vyhledávají velice rády. Co je k tomu 

vede, jaký je jejich motiv a potřeba? Veškeré tyto informace jsou zakotveny v oné černé 
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skříňce každého spotřebitele. Doporučuji tak i s odkazem na několik připomínek, více se 

soustředit na prodej dámského sortimentu, který upřednostňuje 77 % dotazovaných.  

6.2 Spotřebitelské chování zákazníků Levňáčku 

Výsledná analýza neukázala žádné výrazné rozdíly či nedostatky. Největší problém, 

který však z výzkumu vyplynul je stagnující počet spokojených zákazníků. Následná 

doporučení jsou proto cíleně zaměřena na spotřebitelské chování zákazníků, jejich oslovení, 

získání a udržení.  

6.2.1 Prodejní cíle Levňáčku 

V prvé řadě navrhuji, aby si prodejna stanovila své jasné prodejní cíle. Sepsala si na 

papír, všechny reálné i nereálné nápady, myšlenky a postřehy. Do tohoto úkolu by se měli 

zapojit všichni členové, kteří se o chod Levňáčku starají. Za prvé by si měli představit sebe 

sami v roli zákazníka, který má určitou potřebu jež chce uspokojit. Na straně druhé sebe sami 

v roli obchodníka či prodejce, který tyto potřeby naplňuje. Avšak při sestavování firemních 

cílů by se měli držet tzv. pravidla SMART. Jedná se o to, aby tyto cíle byly Specifické, 

Měřitelné, Akční, Realistické a Terminované.  

6.2.2 Poloha prodejny 

Prodejna Levňáček se nachází v městském obvodu Ostrava-Jih, do kterého patří části 

Bělský Les, Dubina, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh. Představuje tak nejlidnatější území 

Ostravy, které bývá často označováno jako jedno velké sídliště s počtem obyvatel kolem sto 

patnácti tisíc. [43] V dotazníkovém šetření na otázku, z jaké části Ostravy do Levňáčku 

dojíždíte, uvedlo celých 83 % dotazovaných, že pochází právě z těchto zmíněných městských 

částí. Doporučila bych proto, aby se prodejna zprvu zaměřila na svou prezentaci pouze na tuto 

část ostravského obvodu. Mé doporučení také potvrzuje 55 % dotazovaných, kteří uvedli, že 

navštěvují ty second handy, které se nachází v blízkosti jejich bydliště či zaměstnání.  

Marketingové aktivity všeobecně nebývají zrovna levnou záležitostí. Proto jakékoli 

špatně namířené kroky mohou mít pro takové prodejny jako je second hand i likvidující 

důsledky. Je proto důležité veškeré tyto kroky předem pečlivě promyslet a poté realizovat. Na 

počátku, kdy se prodejna potřebuje co nejvíce zviditelnit je potřeba začít v místě, ve kterém se 

nachází.  
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6.2.3 Prezentace prodejny 

Aby si majitel prodejny uvědomil, co je potřeba změnit či vylepšit, aby jeho prodejní 

výsledky stále rostly, navrhuji analyzovat z několika základních hledisek. Jedná se o pohled 

na prodejnu jako celek. Vnímat faktory jako je jeho dostupnost, personál, propagační 

materiál, sortiment a jeho rozmístění, logika cen, zařízení a příslušenství, osvětlení, hudba, 

atmosféra, přidaná hodnota pro zákazníka apod. Důležité je začít u vchodu. Zákazníci se  

o existenci Levňáčku dozvěděli na základě letáčku, ale co je ovlivní aby do prodejny vůbec 

vešli? Navrhuji proto upravit a zmodernizovat tzv. průchozí zónu (viz obrázek 1 v příloze 3). 

Přední skleněná část prodejny obsahuje barevný nápis Levňáček a popis denních akcí, které 

prodejna nabízí. Tyto denní akce cíleně vyhledává 54 % dotazovaných, a co těch zbylých 46 

%? Možná o nich ani netuší. Místo ručního nápisu pomocí barevných fixů, navrhuji na přední 

část prodejny umístit velké modré tištěné logo Levňáčku, které bude obsahovat i popis těchto 

denních akcí. Prodejna tak bude i z větší dálky dobře přehledná, bude vypadat stylově a každý 

tak pozná o jaký typ prodejny se jedná. Obrázek 2 v příloze 3 znázorňuje nákupní košíky, 

které si lidé mohou, ale i nemusí k nákupu použít. Jejich vzhled není až tak vábný. Doporučila 

bych tyto nákupní košíky vyměnit za nové pěknější nebo je alespoň nějak ozdobit. Levňáček 

tak může vymyslet soutěž o nejoriginálnější nákupní košík. Zákazníci tak mohou předkládat 

nejrůznější návrhy, jak tyto košíky ozdobit a vylepšit. Pomocí společného hlasování se poté 

určí vítěz, který dostane dárkový poukaz v hodnotě 700 Kč na nákup zboží v second handu 

Levňáček. Takhle by mělo vedení Levňáčku postupovat napříč celou prodejnou a zamyslet se 

nad každým detailem, který by se dal ve prospěch zákazníků vylepšit.  

6.2.4 Marketingová komunikace 

Prodejna o svém slavnostním otevření informovala obyvatelé okolních části 

prostřednictvím letáčku (viz příloha 11), který lidé mohli najít ve svých poštovních 

schránkách a nebo náhodně v určitých částech města Ostravy. Pomocí tohoto výzkumu byla 

zjištěna jeho návratnost, která činila pouze 19 %. Myslím si, že původní vzhled letáčku není 

nijak zajímavý, aby si ho lidé vůbec celý přečetli a zakotvili si tak v paměti alespoň nějaké 

informace. Navrhuji proto k blížícímu se prvnímu výročí second handu vytvořit podobný, 

avšak modernější a nápaditější letáček, který je navrhnutý v příloze 12. Ten bude mít za účel 

přilákat a oslovit nové zákazníky, připomenout se v paměti u těch zákazníků, kteří už  

o prodejně slyšeli a nebo sdělit nové informace již stávajícím zákazníkům. Ve formátu A6 

(105 x 148 mm) bude vyhotoveno 10 000 kusů, které budou vhozeny do poštovních schránek 
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jednotlivých bytů v městské části Ostrava-Jih. Druhým formátem bude A5 (148 x 210 mm), 

kterého se vytiskne 500 kusů. Ty budou vylepeny na autobusových a tramvajových 

zastávkách. Největší upravená podoba letáku bude ve formátu A4 (210 x 297), který bude 

vyhotoven ve 100 kusech a vylepen na větších reklamních plochách a samozřejmě  

i v obchodním domě Julius Meinl. Ke spotřebitelům se tak dostane prvotní podnět, 

marketingový tah second handu, se kterým každý jednotlivec může naložit úplně jinak. 

Spotřebitelův kupní rozhodovací proces bude ovlivněn jeho osobními, psychickými, 

kulturními a sociálními predispozicemi. Jestliže navrhovaná marketingová akce splní svůj 

účel a osloví spotřebitele, aby se do prodejny přišli podívat, bude vyhráno na 50 %. Na řadu 

nastupuje spousta dalších faktorů, které mohou zákazníky při jejich nákupním procesu 

ovlivnit. Jedná se o ty činitele, které může samotné vedení Levňáčku vylepšit.  

Zapomenout by se také nemělo na internetové stránky, kterými se Levňáček 

prezentuje. Jejich modrý design je stylově upraven dle loga second handu Levňáčku, který 

působí uceleně a přehledně. Pokud však zákazník navštěvuje internetovou adresu pravidelně, 

povšimne si, že ji až tak často nikdo neaktualizuje, že se od jejich poslední návštěvy nic 

nezměnilo. Tato situace může vyústit až k tomu, že zákazník ve stránky a celou společnost 

ztratí důvěru a webovou adresu už nenavštíví. Navrhuji pověřit jednoho pracovníka, který se 

bude o internetovou adresu www.ddlevnacek.cz starat a bude ji neustále aktualizovat  

a doplňovat zboží do on-line prodejny. Pravidelnou aktualizací stránek se tak ztrátě on-line 

zákazníků může zabránit.  

Není pochyb, že sociální síť Facebook stále nabírá na popularitě. Navrhují promyslet, 

zda by bylo vhodné vytvořit v této sociální síti skupinu z názvem Second hand Levňáček. 

Fanouškem této skupiny by se tak mohl stát téměř každý nadšenec tohoto způsobu 

nakupování. Týdně by se zde mohly přidávat fotky nového oblečení, komentáře, včetně 

informování o chystaných akcích, slevách apod.  

6.2.5 Zákazníci 

Second hand Levňáček si dokázal za rok své existence vytvořit stálý okruh 

spokojených zákazníků. Avšak problémem je, že se tento okruh zákazníků nijak nerozšiřuje. 

Reklamní kampaň, která bude uskutečněna k ročnímu výročí Levňáčku, je velkou příležitostí, 

jak se o prodejně mohou dozvědět další a další potencionální zákazníci. V této chvíli přichází 

na řadu šance second handu, jak z těchto nových zákazníků udělat stále se vracející 

zákazníky. Doporučuji věnovat poměrně dost času, energie, popřípadě i finančních prostředků 
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do rozvíjení a prohlubování schopností a dovedností zaměstnanců i prodejců společnosti D&D 

army. Díky kvalitně poskytovaným službám a informacím si zákazníci budou schopni 

vytvořit k prodejně či společnosti hodnotný vztah. Navrhuji zamyslet se nad skutečností kolik 

má společnost spokojených a na druhou stranu z určitého důvodu nespokojených zákazníků. 

Mnoho firem si cení faktu, že má mnoho spokojených zákazníků, ale už jim nevěnuje takovou 

pozornost jakou by opravdu potřebovali. Měli by této skupině spokojených zákazníků věnovat 

pozornost mnohem větší, protože celých 90 % dotazovaných uvedlo, že prodejnu Levňáček 

navštěvují rádi, pro 78 % respondentů je atmosféra v Levňáčku příjemná a pro 73 % 

dotazovaných je nakupování v prodejně pohodlné.  Je proto vhodné zamyslet se, proč jsou pro 

nás důležití, proč si s nimi rozumíme, souhlasí s námi, nestěžují si a doporučili by naši 

prodejnu svým známým (95 % respondentů). Díky těmto zákazníkům si Levňáček uvědomí, 

že stojí za to tuto práci dělat. Spokojení zákazníci tak musí mít pocit, že jsou pro existenci 

Levňáčku nepostradatelní. Musí vědět, že si jich prodejna váží, že jsou pro ni cenní. Navrhuji 

pro tuto skupinu zákazníků vymyslet věrnostní program, kterého mohou být součásti jen ti 

zákazníci, kteří o to projeví zájem. Jednalo by se o tzv. VIP skupinu zákazníků second 

handu Levňáček. Jejich registrace by byla založena na vyplnění krátkého formuláře, který by 

obsahoval jméno a příjmení, věk, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a informace o 

preferencích a druhu nákupu. Pomocí sms zpráv by byli jednou za čtrnáct dní informování o 

chystajících se akcích. Jednalo by se například o akce typu 2+1 kus oblečení zdarma, sleva 20 

% na celý nákup po předložení dané sms apod. V této chvíli už jen záleží na nápaditosti  

a představivosti vedení Levňáčku, jaké akce pro své věrné zákazníky vymyslí.  

Na druhé straně je důležité uvědomit si, kteří zákazníci jsou ti slabí, kteří mají neustále 

nějaké námitky, nesouhlasí s námi, odporují nám, nevěří našim radám či by naši prodejnu 

svým blízkým nedoporučili, jak uvedlo 5 % dotazovaných. Je proto důležité se na tuto 

opačnou skupinu zaměřit a snažit se přijít na onen důvod, proč tomu tak vůbec je. Cílem 

vedení Levňáčku by tak měla být usilovná práce, která povede k odstranění odlišností mezi 

těmito dvěma skupinami spotřebitelů.  

6.2.6 Spotřebitel při nákupu  

I to, jakou trasou se spotřebitel v Levňáčku pohybuje, jak ukazuje obrázek 3.1 

v kapitole 3 Charakteristika second handu Levňáček, je výsledkem osobnosti nakupujícího. 

Jeho cesta je v obrázku vyznačená pomocí červených šipek. To, co spotřebitele na první 

pohled zaujme je ovlivněno a zakotveno v oné černé skříňce. 90 % respondentů byly ženy, 
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navrhovala bych soustředit pozornost právě na ně a na zboží, které bude toto jemnější pohlaví 

zajímat. Výrazně bych omezila množství nabízeného zboží, jako jsou pánské košile a pyžama 

a také kožené zboží. Tohoto sortimentu nabízí prodejna až příliš. Oblečení v tak velké 

prodejně jako je Levňáček není možné každý týden seřadit dle velikostí. Šlo by tak opravdu o 

nadlidský úkol. Ale seřazení dle barev, by mnozí respondenti, především ženy s radostí 

přivítaly. Základní rozdělení sortimentu na černé, bílé, červené, zelené apod. by u spotřebitelů 

vyvolalo ucelenější a jasný dojem.  

6.2.7 Cenová politika 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že nejslabším dnem v týdnu je čtvrtek, který označilo 

2 % respondentů následovaný středou, kterou označilo 8 % respondentů. Kabelky a pásky 

byly zákazníkům za akční ceny nabízeny ve čtvrtek. Středa nabízela dětské, dámské i pánské 

boty. Navrhují proto v tyto dny zavést efektivnější cenovou politiku zaměřenou spíše na akční 

a procentuálně klesající ceny. Nová cenová politika second handu Levňáček by byla 

následující. 

Tab. 6.1 Nová cenová politika second handu Levňáček 

Den v týdnu Akce Levňáčku 

Pondělí 100 % Nové zboží 

Úterý Hračky, knihy, bižuterie, bytový textil 

Středa Kabelky, pásky, boty, doplňky 

Čtvrtek Sleva 30 % na všechno zboží 

Pátek Sleva 50 % na všechno zboží 

Sobota Veškeré zboží za 10 Kč 

6.3 Chování spotřebitelů, kteří second handy nenavštěvují 

Lidé, kteří v second handech nenakupují k tomu mají své určité důvody. Výsledky 

malé ankety ukázaly, že respondenty tento styl nakupování neláká a raději si koupí zboží 

nové. Netuší však, že mnohé moderní second handy nabízí zboží originální, luxusní či outlet, 

tzn. zboží, které se ze starých kolekcí neprodalo. Další pozitiva, které second handy přináší 

jsou popsány v kapitole 3 Charakteristika second handu Levňáček.   
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7 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala analýzou spotřebitelského chování zákazníků 

second handů. Trh s použitým zbožím je velice specifický, proto je mnoho spotřebitelů jeho 

příznivcem, ale mnoho pochopitelně také odpůrcem. Jako spotřebitele můžeme bezesporu 

chápat sami sebe, protože my všichni nakupujeme, spotřebováváme a odkládáme. Hlavní 

rozdíly v našich spotřebních zvyklostech však pramení v samotných psychických a fyzických 

vlastnostech, životním stylu a návycích, ale také ve finančních možnostech jedince.  

Na úvodní seznámení se s diplomovou prací a jejími cíly navazují teoretická 

východiska spotřebitelského chování, která mi pomohla při samotném bližším seznámení se 

s problematikou. Zpočátku se zaměřuji na modely spotřebitelského chování, které se na 

osobnost spotřebitele dívají z několika různých pohledů. Důležitá část teoretických 

východisek je pak zaměřená na charakter těch nejdůležitějších faktorů, které spotřebitelovo 

chování nejvíce ovlivňují.  

Následná kapitola se zaobírá charakteristikou trhu second handů, a to nejen v České 

republice, ale především ve Velké Británii a Německu. Prodejny s použitým zbožím jsou dále 

členěny dle jednotlivých faktorů, jako cenová úroveň a její politika, způsob prodeje apod. 

V neposlední řadě je charakterizován second hand Levňáček, o který se diplomová práce 

opírá.  

Metodika sběru dat je rozdělená na přípravnou a realizační část, kde jsou popsány 

základní postupy a struktury dvou výběrových souborů. Stěžejní marketingový výzkum 

zjišťoval, jaké jsou hlavní způsoby chování a preference spotřebitelů na trhu second handu  

a také jaké jsou hlavní aspekty nákupního chování zákazníků Levňáčku. Druhé doplňující 

marketingové šetření bylo zaměřeno na ty respondenty, kteří z určitého důvodu do second 

handu nakupovat nechodí. Cílem pak bylo zjistit, jaké jsou ony důvody.  

Překvapivým výsledkem bylo, že respondenti nenavštěvují second handy jen kvůli 

nízkým cenám, ale především proto, že tento styl nakupování mají rádi. Úroveň second handů 

je na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo několik let zpátky. Z průzkumu vyplynulo, že 

celých 90 % dotazovaných byly ženy, které zpravidla nenavštěvují jen jeden second hand, ale 

mají svůj stanovený okruh oblíbených prodejen, které navštěvují pravidelně, zpravidla 1x za 

týden. Doplňující šetření ukázalo, že nejsilnějším důvodem, proč lidé do second handů 

nakupovat nechodí je skutečnost, že je tento styl nakupování neláká a raději si koupí oblečení 

nové.  
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V závislosti na zjištěné výsledky jsem prodejně Levňáček navrhla jisté doporučení a 

opatření, které by ji měly při další modernizaci a vývoji pomoct. Second hand by se měl více 

soustředit na okruh svých stálých a spokojených zákazníků, o které by měl s větším úsilím 

pečovat. Spokojení zákazníci tak mohou prodejnímu týmu Levňáček přinést mnohem více, 

než jen vyšší finanční příjmy.  
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Příloha 1- Podíl zemí na světovém obchodu s oblečením 

Obr. 1 Podíl na světovém obchodu s oblečením 1997 (v procentech) 

Zdroj: [41] 

 

Obr. 2 Podíl na světovém obchodu s oblečením 2004 (v procentech) 

Zdroj: [41] 
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Příloha 2 – Satelitní mapa obchodního domu 

Obr. 1 Satelitní mapa umístění obchodního domu Julius Meinl a second handu Levnáček 

 

Zdroj: [42] 
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Příloha 3 - Fotografie second handu Levňáček 

Obr. 1 Vchod do prodejny Levňáček  Obr. 2 Průchozí část prodejnou 

Obr. 3 Dětské zboží do 5 let   Obr. 4 Dětský koutek 

Obr. 5 Jednotlivé sekce oblečení 
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Obr. 6 Další sekce oblečení 
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Příloha 4 - Logo a polepy second handu Levňáček 

Obr. 1 Kulaté logo Levňáčku    Obr. 2 Polep ve tvaru šipky (podlaha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [47]       Zdroj: [47] 

Obr. 3 Polep do interiéru obchodního domu 

 

 

 

 

 

Zdroj: [47] 

Obr. 4 Polep na exteriér obchodního domu 

 

 

 

 

 

Zdroj: [47] 
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Příloha 5 - Dotazník 

Vážený respondente, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který poslouží k analýze 

spotřebitelského chování zákazníků second handu. Jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické 

fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava oboru Marketing a obchod. 

Veškeré získané informace jsou pro výzkum mé diplomové práce velice důležité, žádám Vás 

proto o pečlivé vyplnění. Zaručuji Vám, že veškeré Vámi poskytnuté informace budou 

využity pouze pro potřeby práce. Dotazník je anonymní.   

Předem moc děkuji za spolupráci, ochotu a čas strávený při vyplňování následujícího 

dotazníku.  

Bc. Valová Petra 

Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím jen jednu odpověď.  

1. Navštěvujete pravidelně nějaký second hand? 

a) Ano, prosím uveďte o jaký se jedná: …………………………… 

b) Ne 

2. Jak často prodejny second hand navštěvujete? 

a) 4 – 6x týdně 

b) 2 – 3x týdně 

c) 1x týdně 

d) 1x za 14 dní 

e) 1x za měsíc 

f) 1x za 2 měsíce 

g) méně často 

3. Podle čeho si second hand prodejny vybíráte? (vyberte max. 3 odpovědi) 

a) podle blízkosti bydliště nebo zaměstnání 

b) podle oblíbenosti 

c) podle doporučení přátel 

d) podle země původu dováženého zboží 

e) podle ceny a slevových akcí 

f) náhodně 

g) jiné, prosím uveďte: …………………………… 

4. Jak často si v second handu něco koupíte? 

a) pokaždé, když prodejnu navštívím 

b) téměř vždy 
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c) málokdy 

d) výjimečně 

5. Označte prosím, jaké důvody návštěvy second handu jsou pro Vás důležité. 

         (1 – nejvíce důležité, 5 – nejméně důležité) 

a) cena     1 2 3 4 5 

b) široký sortiment zboží  1 2 3 4 5 

c) originální nebo značkové zboží 1 2 3 4 5 

d) země, ze které se zboží dováží 1 2 3 4 5 

e) různé slevové akce   1 2 3 4 5 

f) příjemný personál   1 2 3 4 5 

g) zabíjím tak volný čas   1 2 3 4 5 

i) mám ráda tento styl nakupování 1 2 3 4 5 

6. Jakou maximální částku jste ochoten/a jednorázově utratit v second handu? 

a) do 30 Kč 

b) 31 – 100 Kč 

c) 101 – 200 Kč 

d) 201 – 300 Kč 

e) nad 300 Kč 

7. Jaký typ zboží nejraději nakupujete? (vyberte max. 3 odpovědi)

a) dětské oblečení 

b) dámské oblečení 

c) pánské oblečení 

d) bytový textil 

e) kabelky, batohy, pásky 

f) hračky a knihy 

8. Pro jaký účel využíváte zboží zakoupené v této prodejně?  

(vyberte max. 3 odpovědi) 

a) k běžnému dennímu nošení 

b) pro manuální práci, práci na zahradě apod. 

c) pro zábavu, volný čas, maškarní plesy apod. 

d) přešívám ho na jiné zboží či bytové doplňky 

e) chci se odlišit od ostatních, je to můj styl 

9. Napište název alespoň jednoho second handu, které znáte nebo jste je alespoň 

jednou navštívila. 

a) ………………………………………………………………………… 

10. Odkud jste se o Levňáčku dozvěděla? 

a) navštěvovala jsem prodejnu již dříve 

b) na základě letáku 

c) od svých známých a přátel 
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d) navštívila jsem ji náhodně 

e) jiné, prosím uveďte: ………………….. 

11. Jaký máte názor na průměrné ceny zboží prodejny Levňáček? 

a) jsou pro mě přijatelné 

b) jsou pro mě vysoké 

c) jsou pro mě nízké 

d) je mi jedno jaké jsou 

12. Jak dlouho trvá Vaše průměrné nakupování v Levňáčku? 

a) Do 5 minut 

b) Do 15 minut 

c) Do 30 minut 

d) Do 1 hodiny 

e) Nad 1 hodinu 

f) Nad 2 hodiny 

13. Vyhovuje Vám sortiment zboží prodejny Levňáček, přivítal/a, případně ubral/a  

 byste nějaký druh zboží? 

a) Ano, vyhovuje mi. 

b) Ne, přivítal/a bych, prosím uveďte: ………………….. 

c) Ne, ubral/a bych, prosím uveďte: …………………………. 

14. Využíváte cíleně denních akcí, které Levňáček nabízí? 

a) Ano 

b) Ne (přejděte na otázku č. 16) 

15. Kterým dnům, resp. denním akcím dáváte přednost? (vyberte max. 3 odpovědi) 

a) Po – nové zboží 

b) Út – hračky, knihy, bižuterie, bytový textil 

c) St – boty 

d) Čt – kabelky, pásky 

e) Pá – sleva 50 % na všechno zboží 

f) So – vše za 10 Kč 

16. Uveďte prosím, do jaké míry s danými tvrzeními souhlasíte.  
            (1 - plně souhlasím. 5 – plně nesouhlasím) 

a) Prodejnu Levňáček navštěvuji rád/a.   1       2       3       4       5 

b) Atmosféra v Levňáčku je příjemná.   1       2       3       4       5 

c) Je zde velice milý a ochotný personál.  1       2       3       4       5 

d) Nakupování v Levňáčku je pro mě pohodlné. 1       2       3       4       5 

e) Vyhovuje mi otevírací doba.    1       2       3       4       5 

f) Vyhovuje mi umístění prodejny Levňáček.  1       2       3       4       5 

g) Doporučil/a bych prodejnu svým známým.  1       2       3       4       5 
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17. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž  

b) Žena 

18. Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) 18 – 24 let 

b) 25 – 34 let 

c) 35 – 44 let 

d) 45 – 54 let 

e) 55 – 64 let 

f) 65 let a více 

19. Z jaké části Ostravy dojíždíte do Levňáčku? 

a) Prosím uveďte: …………………………………………. 

20. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) základní 

b) učiliště, střední škola bez maturity 

c) střední škola s maturitou 

d) vyšší odborná škola, vysoká škola 

21. Jaký je Vás čistý měsíční příjem? 

a) bez příjmů 

b) do 8 000 Kč 

c) 8 001 – 12 000 Kč 

d) 12 001 – 16 000 Kč 

e) 16 001 -  20 000 Kč 

f) 20 001 – 25 000 Kč 

g) 25 001 a více 

h) nechci uvést 

22. Je ještě něco, co byste chtěl/a doplnit, případně vzkázat? 

a) Prosím uveďte své návrhy a připomínky: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

Děkuji Vám za spolupráci, Bc. Valová Petra.  
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Příloha 6 - Anketa 

Vážený respondente,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění této anonymní ankety, jejíž výsledky využiji 

v praktické části mé diplomové práce zaměřené na analýzu chování zákazníků second handu. 

Jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava oboru Marketing a obchod. 

Bc. Valová Petra 

Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím jen jednu odpověď.  

1. Nakupujete oblečení v prodejnách s použitým zbožím, v tzv. second handech? 

a) Ano, nakupuji.  

b) Ne, nenakupuji.  

2. Z jakého důvodu nenakupujete oblečení právě v second handech?  

            (označte max. 3 odpovědi) 

a) tento způsob nakupování mě neláká   

b) nikdy jsem nad tím nepřemýšlela   

c) raději si koupím zboží nové   

d) prostředí mi není příjemné    

e) cítím v second handech zápach   

f) nelíbí se mi představa nosit použité zboží  

g) jiné, prosím uveďte: …………………………..  

3. Uveďte prosím, do jaké míry s danými tvrzeními souhlasíte. 

(1 - plně souhlasím, 5 – plně nesouhlasím) 

a) Second handy nejsou určeny jen sociálně slabším.     1     2     3     4     5 

b) Úroveň zboží v second handech roste.      1     2     3     4     5 

c) Zboží v second handech není nehygienické.      1     2     3     4     5 

d) V second handech jsou produkty  

přijatelné kvality a rozumné ceny.       1     2     3     4     5 

e) Lidé nakupující v second handech mají styl.      1     2     3     4     5 

f) Second handy jsou možností, jak ještě využít použité zboží. 1     2     3     4     5 

g) Díky second handům nekončí tak velké množství 

 oblečení v odpadkovém koši.        1     2     3     4     5 

h) Oblečení ze second handu si pořídím, až budu mít  

finanční krizi.          1     2     3     4     5
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i) Second handy se na českém trhu udrží ještě dlouho. 1     2     3     4     5 

4. V jakých 3 obchodech s oblečením pro denní nošení nakupujete nejraději?      

           Prosím, vypište:  

a) ……………………………………. 

b) ……………………………………. 

c) ……………………………………. 

5. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) Muž     b) Žena 

6. Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) 18 – 24 let 

b) 25 – 34 let 

c) 35 – 44 let 

d) 45 – 54 let 

e) 55 – 64 let 

f) 65 let a více 

7. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) základní 

b) učiliště, střední škola bez maturity 

c) střední škola s maturitou 

d) vyšší odborná škola, vysoká škola 

8. Jaký je Vás čistý měsíční příjem? 

a) bez příjmů  

b) 8 001 – 12 000 Kč 

c) 12 001 – 16 000 Kč 

d) 16 001 -  20 000 Kč 

e) 20 001 – 25 000 Kč 

f) 25 001 a více 

g) nechci uvést 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci a čas strávený při vyplňování, Bc. Valová Petra.  
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Příloha 7 – Grafické a tabulkové vyhodnocení dotazníku 

Jaká je struktura respondentů v second handu z hlediska pohlaví a nejvyššího 

ukončeného vzdělání ukazuje obrázek 1 a tabulka 1. Struktura dotazovaných je z hlediska 

jejich nejvyššího dosaženého vzdělání na úrovni středoškolského vzdělání s maturitou, 75 

osob (43 %). Tímto prvenstvím se mohou pyšnit i ženy, u kterých má středoškolské vzdělání 

s maturitou 71 respondentek (46 %). Druhým nejčastějším vzděláním, kterého dosáhlo 56 (36 

%) žen je učiliště nebo-li střední škola bez maturity. Nejčastějším vzděláním u 10 

dotazovaných mužů (56 %) bylo učiliště. Následovalo pak se stejným počtem 4 mužů (22 %) 

vzdělání základní a střední s maturitou.  

Obr. 1 Nejvyšší dosažené vzdělání z hlediska pohlaví respondentů 

 

 

Tab. 1 Nejvyšší ukončené vzdělání respondentů v závislosti na pohlaví 

Nejvyšší ukončené vzdělání 
Pohlaví 

Celkem 
muž žena 

 Základní 4 16 20 

Učiliště, střední škola bez maturity 10 56 66 

Střední škola s maturitou 4 71 75 

Vyšší odborná škola, vysoká škola 0 13 13 

Celkem 18 156 174 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

ZŠ 

Učiliště 

SŠ s maturitou 

VOŠ, VŠ 

22% 

56% 

22% 

10% 

36% 

46% 

8% 

Žena 

Muž 
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Následující obrázek 2 a tabulka 2 znázorňuje závislost mezi věkovou skupinou a příjmem 

respondentů. Respondenti, kteří uvedli, že jsou bez příjmu s největším podílem (9 

respondentů 39 %) zastupovala věková skupina 18 – 24 let. Tyto výsledky nejsou nijak 

překvapující, protože většina těchto mladých lidí byli studenti, kteří si ještě pravidelně 

nevydělávají. Další finanční intervaly jsou více či méně vyrovnané. Největší zastoupení pak 

dosahují respondenti ve věku 35-44 let, kteří měsíčně vydělávají 20 001-25 000 Kč, jak 

uvedli dva respondenti ze dvou, kteří tak představují 100 %. 

Obr. 2 Čistý měsíční příjem v závislosti na věkové skupině 

 

Tab. 2 Čistý měsíční příjem respondentů v závislosti na věkové skupině 

 

0% 

10% 

20% 

30% 
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50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

bez 

příjmů 

do               

8 000 Kč 

8 001 -          

12 000 Kč 

12 001 - 

16 000 Kč 

16 001 - 

20 000 Kč 

20 001 -               

25 000 Kč 

25 001 a 

více 

nechci 

uvést 

18 - 24 let 

25 - 34 let 

35 - 44 let 

45 - 54 let 

55 - 64 let 

65 let a více 

Věková 

skupina 

Čistý měsíční příjem 

bez 

příjmů 

do 

8 000 

Kč 

8 001 – 

12 000 Kč 

12 001 – 

16 000 Kč 

16 001 – 

20 000 Kč 

20 001 – 

25 000 Kč 

25 001 

a více 

nechci 

uvést 

  18 - 24 let 39% 9% 11% 3% 0% 0% 67% 0% 

25 - 34 let 22% 9% 12% 22% 38% 0% 0% 0% 

35 - 44 let 22% 22% 20% 27% 56% 100% 0% 50% 

45 - 54 let 4% 26% 17% 27% 6% 0% 33% 0% 

55 - 64 let 13% 26% 29% 19% 0% 0% 0% 25% 

65 a více 0% 9% 12% 3% 0% 0% 0% 25% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab. 3 Frekvence návštěv second handu v závislosti na pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Frekvence návštěv second handu v závislosti na pohlaví 

 
 

Tab. 4 Podle čeho si respondenti second hand prodejny vybírají v závislosti na dosaženém vzdělá 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

4-6x týdně 2-3x týdně 1x                

týdně 

1x za         

14 dní 

1x za měsíc 1x za        2 

měsíce 

22% 22% 
33% 

22% 

7% 

28% 
35% 

15% 

10% 

5% 

Muž Žena 

Frekvence 
Pohlaví 

Celkem 
muž žena 

 4-6x týdně 0 11 11 

2-3x týdně 4 44 48 

1x týdně 4 54 58 

1x za 14 dní 0 24 24 

1x za měsíc 6 15 21 

1x za 2 měsíce 4 8 12 

Celkem 18 156 174 

Důvody výběru second handu 
Nejvyšší ukončené vzdělání 

Celkem 
ZŠ učiliště ŠŠ s maturitou VOŠ, VŠ 

 Blízkosti bydliště nebo zaměstnání 9 40 42 5 96 

Oblíbenost 10 28 32 10 80 

Doporučení přátel 5 10 13 4 32 

Země původu dováženého zboží 0 3 3 1 7 

Cena a slevové akcí 4 13 16 5 38 

Náhodně 1 6 4 0 11 

  Celkem 29 100 110 25 264 
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Tab. 5 Frekvence nákupu respondentů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 Závislost mezi frekvenci návštěvy a frekvenci nákupu 

 

Tab. 7 Závislost mezi nakupovaným sortimentem a pohlaví respondentů 

Sortiment 

Pohlaví 

Celkem 
Muž Žena 

Dětské oblečení 9 70 79 

Dámské oblečení 1 133 134 

Pánské oblečení 14 35 49 

Bytový textil 0 22 22 

Kabelky, batohy, pásky, boty 0 16 16 

Hračky a knihy 5 21 26 

Celkem 29 297 326 

Frekvence nákupu Četnost % Kumulovaná % 

 Pokaždé, když prodejnu navštívím 54 31 31 

Téměř vždy 84 48 79 

Málokdy 26 15 94 

Výjimečně 10 6 100 

Frekvence 

návštěvy 

Frekvence nákupu 

Celkem Pokaždé, když prodejnu 

navštívím 
Téměř vždy Málokdy Výjimečně 

 4-6x týdně 8 3 0 0 11 

2-3x týdně 15 26 4 3 48 

1x týdně 16 33 8 1 58 

1x za 14 dní 6 11 6 1 24 

1x za měsíc 8 8 3 2 21 

1x za 2 měsíce 1 3 5 3 12 

 Celkem 54 84 26 10 174 
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Tab. 8 Pro jaký účel respondenti využívají oblečení zakoupené v second handech 

Účel použití 
Odpovědi 

% případů 
Četnost % 

  Běžné denní nošení 159 60,7% 91,4% 

Manuální práce, práce na zahradě apod. 32 12,2% 18,4% 

Zábava, volný čas, maškarní plesy apod. 35 13,4% 20,1% 

Přešívání na jiné zboží či bytové doplňky 21 8,0% 12,1% 

Chci se odlišit od ostatních, je to můj styl 15 5,7% 8,6% 

 Celkem 262 100,0% 150,6% 

 

Tab. 9 Odkud se respondenti o existenci Levňáčku dozvěděli v závislosti na jejich bydlišti 

Možnosti 
Bydliště 

Dubina Bělský Les Hrabůvka Zábřeh Výškovice Ostatní 

 Navštěvovala jsem prodejnu dříve 23 20 5 5 1 7 

Na základě letáku 13 7 6 3 1 3 

Od známých a přátel 9 7 7 6 2 14 

Navštívila jsem ji náhodně 11 5 4 3 5 4 

Jiné, prosím uveďte 1 0 1 0 0 1 

 Celkem 57 39 23 17 9 29 

 

Obr. 4 Názor respondentů na průměrné ceny Levňáčku v závislosti na výši jejich příjmu 
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Obr. 5 Upravená frekvence návštěv second handů v závislosti na pohlaví 

 

 Tab. 11 Upravená frekvence návštěv second handu v závislosti na pohlaví 
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Tab. 10 Průměrné hodnoty stanovených faktorů dle důležitosti při návštěvě second handů  

Hodnoty Cena 
Široký 

sortiment 

Originální 

zboží 

Země, 

ze které 

se zboží 

dováží 

Slevové 

akce 

Příjemný 

personál 

Zabíjím 

tak volný 

čas 

Mám rád/a 

tento styl 

nakupování 

Průměr 1,88 1,63 2,91 3,52 2,21 1,72 3,43 1,51 

Medián 1,00 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 3,50 1,00 

Modus 1 1 1 5 1 1 5 1 

Součet 327 283 507 612 385 299 596 262 

Per-

centi

-ly 

25 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

50 1,00 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 3,50 1,00 

75 3,00 2,00 5,00 5,00 3,00 2,00 5,00 1,00 

Frekvence 
Pohlaví 

Celkem 
muž žena 

2-6x týdně 4 55 59 

1-2x za 14 dní 4 78 82 

1x měsíčně a méně často 10 23 33 

Celkem 18 156 174 
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Obr. 6 Věková skupina respondentů v závislosti na částce, kterou jsou ochotni jednorázově 

utratit 

 

 Tab. 12 Věková skupina respondentů v závislosti na částce, kterou jsou ochotni jednorázově 

utratit 
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45% 

18 - 24 

let 

25 - 34 

let 

35 - 44 

let 

45 - 54 

let 

55 - 64 

let 

65 let a 

více 

do 30 Kč 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

31 - 100 Kč 5% 17% 11% 17% 28% 25% 

101 - 200 Kč 33% 21% 33% 30% 36% 25% 

201 - 300 Kč 29% 24% 20% 10% 11% 25% 

nad 300 Kč 33% 38% 35% 43% 25% 25% 

Částka 
Věková kategorie 

Celkem 

18-24 let 25-34 let 35-44 let 45 - 54 let 55 - 64 let 65 let a více 

 Do 30 Kč 0 0 1 0 0 0 1 

31 - 100 Kč 1 5 5 5 10 3 29 

101 - 200 Kč 7 6 15 9 13 3 53 

201 - 300 Kč 6 7 9 3 4 3 32 

Nad 300 Kč 7 11 16 13 9 3 59 

Celkem 21 29 46 30 36 12 174 
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Obr. 7 Upravené intervaly znázorňující věkovou skupinu respondentů v závislosti na částce, 

kterou jsou ochotni jednorázově utratit 

 

 

Tab. 13 Upravené intervaly znázorňující věkovou skupinu respondentů v závislosti na částce, 

kterou jsou ochotni jednorázově utratit 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

18-34 let 

35-54 let 

55 let a více 

12% 

14% 

27% 

52% 

47% 

48% 

36% 

38% 

25% 

301 Kč a více 101-300 Kč 0-100 Kč 

Částka 
Věková kategorie 

Celkem 

18-34 let 35-54 let 55 let a více 

 0-100 Kč 6 11 13 30 

101-300 Kč 26 36 23 85 

300 Kč a více 18 29 12 59 

Celkem 50 76 48 174 
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Příloha 8 – Grafické a tabulkové vyhodnocení ankety 

Ženy zastupují nejčastěji se vyskytující věkovou skupinu 25-34 let 9 (35 %) 

respondentkami. Muži však jen 2 respondenty, kteří představují celých (20 %). Naopak muži 

mají největší zastoupení ve věkové kategorii 35-44 let a to 5 (50 %) respondenty. (viz 

obrázek 1) 

Obr. 1 Závislost mezi věkovou skupinou a pohlavím respondentů 

 

 

Obr. 2 Závislost mezi dosaženým vzděláním a věkovou skupinou respondentů 
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Obr. 3 Výše čistého příjmu respondentů v závislosti na jejich pohlaví 
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Příloha 9 – Základní výsledky dotazníkového šetření 

1. Navštěvujete pravidelně nějaký second hand? 

 Četnost Procenta 

Ano 174 100 % 

Ne 0 0 % 

Pokud ano, o jaký se jedná 

 Četnost Procenta 

Levňáček 174 100 % 

Centrum 32 18,4 % 

Kotva 11 6,3 % 

Uni Moda 10 5,7 % 

Vítek 8 4,6 % 

Maston 8 4 6 % 

Ostatní 14 8 % 

 

2. Jak často prodejny second hand navštěvujete? 

 Četnost Procenta 

4 – 6x týdně 11 6,3 % 

2 – 3x týdně 48 27,6 % 

1x týdně 58 33,3 % 

1x za 14 dní 24 13,8 % 

1x za měsíc 21 12,1 % 

1x za 2 měsíce 12 6,9 % 

Méně často 0 0 % 
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3. Podle čeho si second hand prodejny vybíráte? 

 Četnost Procenta 

Podle blízkosti bydliště nebo zaměstnání 96 55,2 % 

Podle oblíbenosti 80 46 % 

Podle doporučení přátel 32 18,4 % 

Podle země původu dováženého zboží 7 4 % 

Podle ceny a slevových akcí 38 21,8 % 

Náhodně 3,6 2,1 % 

Jiné, prosím uveďte 1 0,6 % 

 

4. Jak často si v second handu něco koupíte? 

 Četnost Procenta 

Pokaždé, když prodejnu navšítím 54 31 % 

Téměř vždy  84 48,3 % 

Málokdy 26 14,9 % 

Výjimečně 10 5,7 % 

 

5. Označte prosím, jaké důvody návštěvy second handy jsou pro Vás důležité. 

(1 –nejvíce důležité až 5 – nejméně důležité) 

Cena Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 108 62,1 % 

2 – méně důležitá 19 10,9 % 

3 - neutrální 23 13,2 % 

4 – málo důležitá 8 4,6 % 

5 - nedůležitá 16 9,2 % 
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Široký sortiment zboží Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 127 73 % 

2 – méně důležitá 13 7,5 % 

3 - neutrální 18 10,3 % 

4 – málo důležitá 4 2,3 % 

5 - nedůležitá 12 6,9 % 

 

Originální nebo značkové zboží Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 56 32,2 % 

2 – méně důležitá 19 10,9 % 

3 - neutrální 36 20,7 % 

4 – málo důležitá 10 5,7 % 

5 - nedůležitá 53 30,5 % 

 

Země, ze které se zboží dováží Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 39 22,4 % 

2 – méně důležitá 11 6,3 % 

3 - neutrální 28 16,1 % 

4 – málo důležitá 13 7,5 % 

5 - nedůležitá 83 47,7 % 

 

Různé slevové akce Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 94 54 % 

2 – méně důležitá 24 13,8 % 

3 - neutrální 15 8,6 % 

4 – málo důležitá 7 4 % 

5 - nedůležitá 34 19,5 % 
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Příjemný personál Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 113 64,9 % 

2 – méně důležitá 22 12,6 % 

3 - neutrální 25 14,4 % 

4 – málo důležitá 3 1,7 % 

5 - nedůležitá 11 6,3 % 

 

Zabíjím tak volný čas Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 33 19 % 

2 – méně důležitá 23 13,2 % 

3 - neutrální 31 17,8 % 

4 – málo důležitá 11 6,3 % 

5 - nedůležitá 76 43,7 % 

 

Mám ráda tento styl nakupování Četnost Procenta 

1 – nejvíce důležitá 134 77 % 

2 – méně důležitá 11 6,3 % 

3 - neutrální 17 9,8 % 

4 – málo důležitá 5 2,9 % 

5 - nedůležitá 7 4 % 

 

6. Jakou maximální částku jste ochoten/a jednorázově utratit v second handu? 

 Četnost Procenta 

Do 30 Kč 1 0,6 % 

31 – 100 Kč 29 16,7 % 

101 – 200 Kč 53 30,5 % 

201 – 300 Kč 32 18,4 % 

Nad 300 Kč 59 33,9 % 
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7. Jaký typ zboží nejraději nakupujete? 

 Četnost Procenta 

Dětské oblečení 79 45,4 % 

Dámské oblečení 134 77 % 

Pánské oblečení 49 28,2 % 

Bytový textil 22 12,6 % 

Kabelky, batohy, pásky, boty 16 9,2 % 

Hračky a knihy 26 15 % 

 

8. Pro jaký účel využíváte zboží zakoupené v tomto typu prodejny? 

 Četnost Procenta 

K běžnému dennímu nošení 159 91,4 % 

Pro manuální práci, práci na zahradě 32 18,4 % 

Pro zábavu, volný čas, maškarní plesy 35 20,1 

Přešívám ho na jiné zboží či bytové doplňky 21 12,1 % 

Chci se odlišit od ostatních, je to můj styl 15 8,6 % 

 

9. Název second handu, který znáte, nebo jste jej alespoň jednou navštívila. 

 Četnost Procenta 

Ostrava centrum 32 18,4 % 

Kotva 11 6,3 % 

Uni Moda 10 5,7 % 

Hrabůvka Poliklinika 10 5,7 % 

Vítek 8 4,6 % 

Maston 8 4 6 % 

Různé 46 26,4 % 
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10. Odkud jste se o Levňáčku dozvěděla? 

 Četnost Procenta 

Navštěvovala jsem prodejnu již dříve 61 35,1 % 

Na základě letáku 33 19 % 

Od svých známých a přátel 45 25,9 % 

Navštívila jsem ji náhodně 32 18,4 % 

Jiné 3 1,7 % 

 

11. Jaký máte názor na průměrné ceny zboží prodejny Levňáček? 

 Četnost Procenta 

Jsou pro mě přijatelné 160 92 % 

Jsou pro mě vysoké 5 2,9 % 

Jsou pro mě nízké 3 1,7 % 

Je mi jedno jaké jsou 6 3,4 % 

 

12. Jak dlouho trvá Vaše průměrné nakupování v Levňáčku? 

 Četnost Procenta 

Do 5 minut 11 6,3 % 

Do 15 minut 32 18,4 % 

Do 30 minut 71 40,8 % 

Do 1 hodiny 44 25,3 % 

Nad 1 hodinu 15 8,6 % 

Nad 2 hodiny 1 0,6 % 
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13. Vyhovuje Vám sortiment zboží prodejny Levňáček, přívital/a případně ubral/a 

byste nějaký druh zboží? 

 Četnost Procenta 

Ano, vyhovuje mi 133 76,4 % 

Ne, přivítala bych 41 23,6 % 

Ne, ubrala bych 0 0 % 

Respondenti by rádi přívítali 

 Četnost Procenta 

Dámský textil 8 19,5 % 

Bytový textil 7 17 % 

Dětský textil 7 17 % 

Větší velikosti  6 14,6 % 

Luxusnější zboží 6 14,6 % 

Specifické požadavky 7 17 % 

 

14. Využíváte cíleně denních akcí, které Levňáček nabízí? 

 Četnost Procenta 

Ano 94 54 % 

Ne 80 46 % 

 

15. Kterým dnům, resp. denním akcím dáváte přednsot? 

 Četnost Procenta 

Po – nové zboží 52 55 % 

Út – hračky, knihy, bytový textil, 

bižuterie 

26 27 % 

St - boty 8 8 % 

Čt - kabelky 2 2 % 

Pá – sleva 50 % na všechno zboží 62 65 % 

So – vše za 10 Kč 39 41 % 
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16. Uveďte prosím, do jaké míry s danými tvrzeními souhlasíte. 

(1 – plně souhlasím, 5 – plně nesouhlasím) 

Prodejnu Levňáček navštěvuji ráda Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 156 89,7 % 

2 - souhlasím 7 4 % 

3 – nevím  11 6,3 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 0 0 % 

 

Atmosféra v Levňáčku je příjemná Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 136 78,2 % 

2 - souhlasím 26 14,9 % 

3 – nevím  10 5,7 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 2 1,1 % 

 

Je zde velice milý a ochotný 

personál 

Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 165 94,8 % 

2 - souhlasím 7 4 % 

3 – nevím  1 0,6 % 

4 – nesouhlasím  1 0,6 % 

5 – plně nesouhlasím 0 0 % 

 

Nakupování v Levňáčku je pro mě pohodlné Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 127 73 % 

2 - souhlasím 37 20,7 % 

3 – nevím  7 4 % 

4 – nesouhlasím  4 2,3 % 

5 – plně nesouhlasím 0 0 % 
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Vyhovuje mi otevírací doba Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 167 96 % 

2 - souhlasím 4 2,3 % 

3 – nevím  3 1,7 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 0 0 % 

 

Vyhovuje mi umístění prodejny Levňáček Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 129 74,1 % 

2 - souhlasím 22 12,6 % 

3 – nevím  19 10,9 % 

4 – nesouhlasím  3 1,7 % 

5 – plně nesouhlasím 1 0,6 % 

 

Doporučil/a bych prodejnu svým známým Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 157 90,2 % 

2 - souhlasím 8 4,6 % 

3 – nevím  6 3,4 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 3 1,7 % 

 

17. Pohlaví 

 Četnost Procenta 

Muž  18 10,3 % 

Žena 156 89,7 % 
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18. Věková kategorie 

 Četnost Procenta 

18 – 24 let 21 12,1 % 

25 – 34 let 29 16,7 % 

35 – 44 let 46 26,4 % 

45 – 54 let 30 17,2 % 

55 – 64 let 36 20,7 % 

65 let a více 12 6,9 % 

 

19. Bydliště respondentů 

 Četnost Procenta 

Dubina 57 32,8 % 

Bělský Les 39 22,4 % 

Hrabůvka 23 13,2 % 

Zábřeh 17 9,8 % 

Výškovice 9 5,2 % 

Ostatní 29 16,7 % 

 

20. Nejvyšší ukončené vzdělání 

 Četnost Procenta 

Základní  20 11,5 % 

Učiliště, střední škola bez maturity 66 37,9 % 

Střední škola s maturitou 75 43,1 % 

Vyšší odborná škola, vysoká škola 13 7,5 % 
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21. Čistý měsíční příjem 

 Četnost Procenta 

Bez příjmů 23 13,2 % 

Do 8 000 Kč 23 13,2 % 

8 001 – 12 000 Kč 66 37,9 % 

12 001 – 16 000 Kč 37 21,3 % 

16 001 – 20 000 Kč 16 9,2 % 

20 001 – 25 000 Kč 2 1,1 % 

25 001 a více 3 1,7 % 

Nechci uvést 4 2,3 % 
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Příloha 10 – Základní výsledky doplňující ankety 

1. Nakupujete oblečení v prodejnách s použitým zbožím, v tzv. second handech? 

 Četnost Procenta 

Ano  0 0 % 

Ne 36 100 % 

 

2. Z jakého důvodu nenakupujete oblečení právě v second handech? 

 Četnost Procenta 

Tento způsob nakupování mě neláká. 16 44,4 % 

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel/a. 8 22,2 % 

Raději si koupím zboží nové. 12 33,3 % 

Prostředí mi není příjemné. 5 13,9 % 

Cítím v second handech zápach. 6 16,7 % 

Nelíbí se mi představa nosit použité zboží. 12 33,3 % 

Jiné, prosím uveďte 0 0 % 

 

3. Uveďte prosím, do jaké míry s danými tvrzeními souhlasíte. 

(1 – plně souhlasím, 5 – plně nesouhlasím) 

Second handy nejsou určeny jen sociálně slabším. Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 15 41,7 % 

2 - souhlasím 8 22,2 % 

3 – nevím  6 16,7 % 

4 – nesouhlasím  2 5,6 % 

5 – plně nesouhlasím 5 13,9 % 

 

 



2 

 

Úroveň zboží v second hadech roste. Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 3 8,3 % 

2 - souhlasím 11 30,6 % 

3 – nevím  19 52,8 % 

4 – nesouhlasím  1 2,8 % 

5 – plně nesouhlasím 2 5,6 % 

 

Zboží v second handech není nehygienické. Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 7 19,4 % 

2 - souhlasím 8 22,2 % 

3 – nevím  14 38,9 % 

4 – nesouhlasím  2 5,6 % 

5 – plně nesouhlasím 5 13,9 % 

 

V second handech jsou produkty  

přijatelné kvality a rozumné ceny 
Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 12 33,3 % 

2 - souhlasím 10 27,8 % 

3 – nevím  12 33,3 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 2 5,6 % 

 

Lidé nakupující v second handech mají styl. Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 10 27,8 % 

2 - souhlasím 6 16,7 % 

3 – nevím  10 27,8 % 

4 – nesouhlasím  3 8,3 % 

5 – plně nesouhlasím 7 19,4 % 
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Second handy jsou možností, jak ještě 

využít použité zboží. 
Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 20 55,6 % 

2 - souhlasím 6 16,7 % 

3 – nevím  6 16,7 % 

4 – nesouhlasím  1 2,8 % 

5 – plně nesouhlasím 3 8,3 % 

 

Díky second handům nekoční tak velké 

množství oblečení v odpadkovém koši. 
Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 26 72,2 % 

2 - souhlasím 6 16,7 % 

3 – nevím  3 8,3 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 1 2,8 % 

 

Oblečení ze second handu si pořídím, až 

budu mít finanční krizi.  
Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 24 66,7 % 

2 - souhlasím 3 8,3 % 

3 – nevím  7 19,4 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 2 5,6 % 
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Second handy se na českém trhu udrží ještě dlouho. Četnost Procenta 

1 – plně souhlasím 22 61,1 % 

2 - souhlasím 3 8,3 % 

3 – nevím  9 25 % 

4 – nesouhlasím  0 0 % 

5 – plně nesouhlasím 2 5,6 % 

 

4. V jakých 3 obchodech s oblečením pro denní nošení nakupujete nejraději? 

 Četnost Procenta 

Terranova 8 22,2 % 

C&A 5 13,9 % 

Různě 23 63,9 % 

 

5. Pohlaví 

 Četnost Procenta 

Muž  10 27,8 % 

Žena 26 72,2 % 

 

6. Věková kategorie 

 Četnost Procenta 

18 – 24 let 5 13,9 % 

25 – 34 let 11 30,6 % 

35 – 44 let 10 27,8 % 

45 – 54 let 3 8,3 % 

55 – 64 let 3 8,3 % 

65 let a více 4 11,1 % 

 



5 

 

7. Nejvyšší ukončené vzdělání 

 Četnost Procenta 

Základní  2 5,6 % 

Učiliště, střední škola bez maturity 11 30,6 % 

Střední škola s maturitou 18 50 % 

Vyšší odborná škola, vysoká škola 5 13,9 % 

 

8. Čistý měsíční příjem 

 Četnost Procenta 

Bez příjmů 2 5,6 % 

8 001 – 12 000 Kč 3 8,3 % 

12 001 – 16 000 Kč 8 22,2 % 

16 001 – 20 000 Kč 8 22,2 % 

20 001 – 25 000 Kč 7 19,4 % 

25 001 a více 5 13,9 % 

Nechci uvést 3 8,3 % 
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Příloha 11 – Prvotní prezentační letáček  
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Příloha 12 – Prezentační letáček k 1. výročí Levňáčku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš oblíbený  

Second hand LEVŇÁČEK slaví 1. rok výročí !!! 

Přijďte se podívat, co jsme si pro Vás připravili ! 

Nový sortiment zboží, akce, slevy a mnohé další ! 

Pro prvních 50 nakupujících zákazníků  

nabízíme 50% slevu na celý nákup! 

Tak neváhejte, a přijďte s k nám 23.4.2012 podívat! 

Těšíme se na Vaší návštěvu, Váš kolektiv Levňáčku! 

Otevřeno: Po-Pá 9-18 hodin 

       Sobota 8-12 hodin 

Obchodní dům Julius Meinl, Ostrava Bělský Les, B. Četeny 15 
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