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1 Úvod 

V dnešní době zasaţené hospodářskou krizí, která vypukla v roce 2008, se kaţdý 

člověk snaţí, aby na své potřeby vydal co nejméně financí, ale zároveň aby si udrţel svůj 

obvyklý ţivotní standard, na který byl do té doby zvyklý. Firmy, které si jsou vědomy niţších 

disponibilních důchodů spotřebitelů, je přesto chtějí přilákat k nákupům právě u nich.  

Pro tuto diplomovou práci bylo vybráno téma týkající se spotřebitelského chování 

na trhu slevových serverů. Daná problematika byla vybrána autorkou pro její zájem o tento 

relativně nový distribuční kanál a o to, jak k němu přistupují spotřebitelé v České republice. 

Myšlenka hromadného nakupování vznikla ve Spojených státech amerických právě 

v roce 2008, kdy byl zaloţen slevový portál Groupon. Idea tohoto projektu byla taková, 

ţe firmy nabídnou své sluţby s výrazně niţší cenou, přitáhnou tak více zákazníků (kteří 

budou „hromadně nakupovat“) a ti budou spokojeni, ţe za stejné sluţby, na které byli zvyklí, 

zaplatí méně peněz.  

Projekt byl úspěšný a v roce 2010 začaly vznikat podobné portály i v České republice. 

Prvními byly Slevomat.cz a Vykupto.cz, jejichţ stránky byly spuštěny jen pár hodin po sobě. 

Jak je známo, český národ je národem spořivým a pomalu a jistě si nachází k těmto slevovým 

portálům cestu.  

 

Diplomová práce obsahuje pět kapitol. Kapitola Charakteristika slevových serverů 

zahrnuje popis trhu slevových serverů, jejich historii a současnost, makroprostředí trhu s jeho 

politickými, ekonomickými, sociálními a technologickými faktory, dále stručnou 

charakteristiku zákazníků a klíčové společnosti. 

V kapitole Teoretická východiska spotřebitelského chování jsou vysvětleny přístupy 

ke spotřebitelskému chování, faktory ovlivňující chování spotřebitele, jeho nákupní 

rozhodování a vliv nových technologií na spotřebitelské chování. 

Ve čtvrté kapitole je popsána metodika shromaţďování dat. V přípravné fázi je určen 

problém a cíl výzkumu, jeho plán a přiblíţen časový harmonogram. Ve fázi realizační 

je objasněn sběr dat, jejich zpracování a jsou zde umístěny grafy rozloţení respondentů podle 

identifikačních údajů. 
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Obsahem kapitoly Analýza spotřebitelského chování je rozbor získaných primárních 

dat, která byla shromáţděna pomocí dotazníkového šetření. Tato část je rozdělena 

do podkapitol podle dílčích problémů. 

Další částí jsou návrhy a doporučení, které byly obecně stanoveny pro všechny 

slevové servery na základě analýzy marketingového výzkumu a jsou rozčleněny podle prvků 

základního marketingového mixu. 

V závěru je moţno nalézt stručné shrnutí poznatků, které byly zjištěny v průběhu 

tvorby diplomové práce. 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je analyzovat spotřebitelské chování na trhu slevových 

serverů. Pomocí dotazníkového šetření a zjištěných výsledků bude moţno popsat chování 

spotřebitelů a navrhnout doporučení, jak získat pro hromadné nakupování ještě více 

zákazníků.
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2 Charakteristika slevových serverů 

Fenomén slevových serverů přišel do České republiky ze zahraničí, kde byl v roce 

2008 ve Spojených státech amerických zaloţen portál Groupon. Myšlenka tohoto serveru 

spočívala v tom, ţe umoţní lidem hromadné nakupování s výraznými slevami. O dva roky 

později, tedy v roce 2010 v dubnu, byly v České republice velmi krátce po sobě zaloţeny dva 

slevové servery, které jsou do dnešní doby dvěma z největších a nejnavštěvovanějších portálů 

s tímto tématem. Těmito průkopníky byly servery Slevomat.cz a Vykupto.cz. [21] 

V roce 2011 fungovalo kolem 200 slevových serverů, které nabízely velmi podobné 

sluţby. V roce 2012 se však jejich počet sníţil téměř o čtvrtinu na necelých 140. Rozmach 

slevových serverů je u konce a jejich počet se bude v nejbliţší době sniţovat. [14] 

Obr. 2.1: Vývoj počtu slevových serverů 

 

Zdroj: [14], autorem upraveno 

 Dále je v provozu více neţ 100 slevových agregátorů, internetových stránek, které 

na jednom místě shromaţďují nabídky různých slevových portálů. [21] 

Mezi pět největších slevových serverů z roku 2011, co se počtu zákazníků a obratu 

týče, lze zařadit jiţ zmiňovaný Slevomat, Vykupto a dále ZaPakatel, Hyperslevy a BonyBony. 

[21] 

Slevové servery inzerují na českém trhu širokou škálu nabídek od gastronomie, 

přes kosmetické sluţby, wellness, vzdělávání, kulturu, aţ po dovolené a adrenalinové záţitky. 

Velké slevy nad 50 % nejsou výjimečné. Spokojenost je na obou stranách – jak na straně 

zákazníka, který oproti původní nabídce výrazně ušetří, tak na straně inzerenta, firmy, která 
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tyto portály vyuţívá jako efektivní marketingový nástroj, kterým se můţe zviditelnit a získat 

tak zákazníky pro svou provozovnu. Proto tento prodejní kanál vyuţívají především malé 

a střední podniky, které ještě nejsou natolik známé a nemají dostatečný okruh stálých 

zákazníků. [21] 

Podle Tomáše Bátrly, zakladatele Vykupto.cz, „je důležité chápat slevu jako 

marketingovou akci, která má zvýšit povědomí o inzerentovi. Když se akce dobře nastaví, 

což zavedené servery umí, tak si inzerent vydělá hned při první návštěvě pomocí upsellu“. 

Reálné slevy se tak mohou pohybovat kolem 25 %. [21] 

Slevové servery a nákupy na nich se rozmáhají čím dál více, neboť Češi na slovo sleva 

slyší. Bohuţel ne všechny nabídky jsou poctivé. Můţe se za nimi skrývat nepříjemný záţitek 

či sleva nemusí být ve výsledku tak vysoká, jak je prezentována. Příkladem takové nepoctivé 

nabídky mohou být jiné prostory provozovny, neţ byly prezentovány, či dokonce úplné 

zrušení provozovny, kdy poskytovatel slevy dokonce nevrátí zákazníkovi zaplacenou částku. 

Dále není výjimkou, ţe se personál chová k zákazníkům, kteří nakoupili sluţbu přes slevový 

server, jako k druhořadým. [27] 

Prodejci a poskytovatelé sluţeb také často přecházejí od jednoho slevového serveru 

ke druhému, aby prodali co nejvíce poukazů. V mnoha případech si však nespočítají kapacitu 

zákazníků, které mohou uspokojit a v horším případě počítají s tím, ţe zákazníkovi nebude 

vadit, kdyţ poukaz propadne. [27] 

Potenciálním zákazníkům slevových portálů je doporučováno, aby sledovali diskuze 

a speciální fóra, na kterých se mohou dozvědět mnoho informací o samotném slevovém 

serveru nebo konkrétní sluţbě či zboţí, které je nabízeno. Pokud zákazník není se sluţbou 

spokojen, má moţnost uplatnit reklamaci, která probíhá standardním způsobem přímo 

u prodejce či poskytovatele sluţby nebo u slevového serveru. [27] 

Podle Tomáše Čupra ze společnosti Slevomat.cz měl vzrůst v Česku v roce 2011 

objem trhu s hromadnými slevami o více neţ miliardu korun. Trh se měl zvětšit především 

v regionech, kde lidé ještě neobjevili nakupování na slevových serverech. I obecně trh 

s elektronickým obchodováním měl v tomto roce vzrůst o 19 %, coţ hromadnému nakupování 

mělo také pomoci. Trh s hromadnými slevami čekala ovšem také konsolidace, kdy měla 

sniţovat počet relevantních společností na trhu. [16] 
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2.1 Slevový server z pohledu inzerenta 

Jak uţ bylo řečeno výše, slevové servery jako prodejní kanál vyuţívají především 

malé a střední podniky, ale ani větší firmy nejsou výjimkou.  

Slevové servery představují prostředníka mezi zadavatelem kampaně a zákazníkem 

a jeho největším zájmem je mít jak spokojené uţivatele, tak zadavatele, kteří budou své 

nabídky opakovat. [15] Slevový portál tedy nabízí firmám inzerci, za kterou si bere provizi. 

Ta činí v průměru 20 % z ceny jednoho kuponu (přivedeného zákazníka). 

Konkrétně firma Slevomat.cz má na svých stránkách uvedeny dvě moţnosti přidání 

slevy. Firma si můţe sama vytvořit slevu, která musí být minimálně 25 %, s tím, ţe osloví 

menší počet zákazníků (50 000 – 100 000). Druhou moţností je kontaktovat přímo tým 

Slevomatu, který utvoří inzerci na míru dané společnosti a nabídka se objeví nejen 

na stránkách www.slevomat.cz, ale bude umístěna i na sociální sítě, reklamní sítě (např. 

Seznam, Google, iDnes), bude zasílána formou newsletterů přímo do e-mailových schránek 

zaregistrovaných zákazníků a také se objeví na jiţ výše zmiňovaných slevových agregátorech. 

[24] 

Slevové nabídky mají vţdy omezenou dobu, za kterou je moţné je koupit. Většinou je 

to jeden den, ale tato doba můţe být i delší. 

2.2 Slevový server z pohledu zákazníka 

Slevové servery fungují na principu tzv. hromadného nakupování. Jak jiţ bylo řečeno 

výše, slevový server umístí na své internetové stránky nabídku třetí firmy s výraznou slevou. 

Pro aktivaci nabídky je nutno zajistit dostatečný počet kupujících (minimální mnoţství 

prodaných kupónů, pokud je tato hranice určena) a nabídka platí do uplynutí doby, po kterou 

je inzerována či do vyčerpání maximálního mnoţství prodaných kupónů, opět pokud je tato 

hranice stanovena. [30] 

Zákazník pak vytvoří přímo přes internetové stránky slevového serveru jednoduchou, 

většinou závaznou, objednávku. Na e-mail kupujícího je doručena zpráva s údaji 

pro zaplacení zakoupeného zboţí či sluţby. Zákazníci provádí platbu elektronickou cestou 

(internetové bankovnictví či přímo platební kartou). Po připsání platby na účet vlastníka 

slevového serveru je kupujícímu opět na e-mail doručen slevový kupón s časovou platností 

a unikátním kódem. [30] 
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Tento poukaz si pak zákazník můţe jednoduše vytisknout a uplatnit u obchodníka, 

který mu předá zboţí či poskytne sluţbu. [30] 

Díky velkému mnoţství zaregistrovaných zákazníků, kteří mají zájem o stejnou sluţbu 

či zboţí, nemusí jednotliví kupující shánět další zájemce. Slevové servery tak poskytují 

mnoţstevní slevu ne jednomu zákazníkovi, ale skupině běţných kupujících. [30] 

2.3 Makroprostředí 

Pro analýzu makroprostředí trhu slevových serverů byla pouţita metoda PEST. Jedná 

se o metodu, která slouţí ke strategické analýze okolního prostředí organizace či trhu.  

Základ tvoří čtyři oblasti vnějšího prostředí/faktorů, a to: [2] 

 Politické – legislativa, pracovní právo, politická stabilita, stabilita vlády, 

daňová politika, integrační politika, podpora zahraničního obchodu, ochrana 

ţivotního prostředí, 

 Ekonomické – trend HDP, úroková míra, mnoţství peněz v oběhu, inflace, 

nezaměstnanost, spotřeba, výška investic, cena a dostupnost energie, 

 Sociální – demografické trendy populace, mobilita, rozdělení příjmů, ţivotní 

styl, úroveň vzdělání, postoje k práci a volnému času, charakteristika spotřeby, 

ţivotní hodnoty, rodina, přátelé, 

 Technologické – výše výdajů na výzkum, podpora vlády v oblasti výzkumu, 

nové technologické aktivity a jejich priorita, obecná technologická úroveň, 

nové objevy a vynálezy, rychlost technologického přenosu, rychlost morálního 

zastarávání. 

2.3.1 Politické faktory 

Pro trh slevových serverů bude v rámci politických faktorů důleţitá hlavně legislativa 

a daňová politika.  

Kaţdý podnikatelský subjekt se musí řídit zákonem č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 

podnikání a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Většina slevových portálů 

je zapsaná v obchodním rejstříku jako společnost s ručením omezeným, z čehoţ jim vyplývá 

spousta povinností.  
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Co se týká daňové politiky, bude pro tyto servery důleţitá hlavně daň z příjmu 

právnických a fyzických osob (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a daň z přidané 

hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Sazba daně z příjmu fyzických 

osob v roce 2012 činí 15 % a sazba daně z příjmu právnických osob činí v témţe roce 19 %. 

Daň z přidané hodnoty v roce 2012 činí v základní sazbě 20 % a v sazbě sníţené 14 %. 

V poslední době se také hovoří o dohodě ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 

Agreement, česky Obchodní dohoda proti padělatelství), která můţe ovlivnit internet jako 

takový a v jeho rámci i elektronické obchodování. K podpisu smlouvy došlo v Tokiu, jelikoţ 

depozitářem smlouvy se stane japonské ministerstvo zahraničí. Název smlouvy napovídá, 

ţe by měla chránit výrobce proti levným čínským kopiím, ale stejně tak se váţe k duševnímu 

vlastnictví a porušování autorských práv. [18] 

Dohoda ACTA je mezinárodní smlouva a je tedy v mnoha ohledech hodně vágní 

a abstraktní. Nastavuje pouze základní pravidla, která si musí zpracovat kaţdá smluvní strana 

– jednotlivé země. ACTA udává, ţe právo členských zemí můţe být i přísnější, ale vţdy musí 

být kompatibilní s dohodou. [18] 

Co se týká samotného internetu a počítačů, tedy „prosazování práv k duševnímu 

vlastnictví v digitálním prostředí“, je nutno nahlédnout do 5. kapitoly ACTA od článku 27. 

Dohoda zde dává státům za úkol, „aby účinně bojovaly proti porušování autorských práv 

v digitálním prostředí a aby reagovaly rychle a dostatečně tvrdě“. [18] 

2.3.2 Ekonomické faktory 

Ekonomika kaţdé země velmi ovlivňuje spotřební chování obyvatelstva. Dalo 

by se říci, ţe čím bohatší je země i její obyvatelé, tím více se nakupují statky zbytné, 

do kterých můţeme zařadit i zboţí a sluţby ze slevových serverů. 

Podle Českého statistického úřadu vzrostlo HDP v roce 2011 o 1,7 %. [17] 
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Obr. 2.2: Vývoj HDP České republiky od roku 1995 

 

Zdroj: [17] 

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v lednu oproti prosinci o 1,8 %. Tento růst 

byl způsoben právě vzrůstem DPH z 10 % na 14 %. Průměrná meziroční míra inflace byla, 

vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti 

průměru předchozích 12 měsíců, 3,5 %. [17] 

Obr. 2.3: Tempo růstu spotřebitelských cen 

 

Zdroj: [17] 
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Míra nezaměstnanosti je neméně důleţitým prvkem v ekonomickém prostředí země. 

Český statistický úřad uvádí pokles obecné míry nezaměstnanosti 15 – 64letých ve třetím 

čtvrtletí roku 2011 o 0,5 procentního bodu na 6,6 %. Dlouhodobě se tedy jedná o nejniţší 

míru nezaměstnanosti od 2. čtvrtletí roku 2009. Pokud se podíváme na míru registrované 

nezaměstnanosti MPSV jsou tendence vývoje podobné. Ve 3. čtvrtletí 2011 je uvedena míra 

registrované nezaměstnanosti 8,1 %, coţ je o 0,5 procentního bodu méně neţ před rokem. 

[17] 

2.3.3 Sociální faktory 

V České republice ţilo k 30. září 2011 10 548 527 obyvatel. Procentuální rozdělení 

podle pohlaví je téměř shodné. Muţů zde ţije 49 %, ţen 51 %. [17] 

Podstatným demografickým údajem pro tuto práci je věkové rozloţení obyvatelstva. 

Obyvatel ve věku 0 – 14 let je v České republice 14,4 %, věková skupina 15 – 64 let 

je zastoupena ze 70,1 % a v poslední skupině 65 let a více je 15,5 % obyvatelstva. [17] 

Průměrný věk obyvatelstva České republiky v roce 2010 byl 40,8 let. Z údajů Českého 

statistického úřadu je patrné, ţe se průměrný věk občanů zvyšuje. [17] 

Dalším sociálním faktorem, který můţe ovlivnit spotřebitelské chování na trhu 

slevových serverů je rodinný stav. V roce 2010 bylo v České republice 40 % svobodných lidí, 

ţenatých či vdaných bylo 42,7 %, 10,2 % rozvedených a 7,1 % ovdovělých. Dále průměrný 

věk svobodných nevěst je 29,4 let a průměrný věk svobodných ţenichů je 32,2 let. [17] 

Z toho je moţno usoudit, ţe mnoho lidí volí ţivot tzv. „na psí kníţku“ či ţivot „single“, tedy 

ţijící samostatně, coţ je v dnešní době stále více se rozmáhající trend. Lze se tedy domnívat, 

ţe si takoví lidé chtějí uţívat ţivota, ale zároveň nechtějí utrácet za takový ţivot příliš mnoho 

finančních prostředků. 

S tímto souvisí také současný trh práce. Podle výsledků výběrového šetření pracovních 

sil (VŠPS) bylo v roce 2010 v České republice 5 268 900 ekonomicky aktivních obyvatel. 

Míra zaměstnanosti osob ve věku 15 – 64 let činila v témţe roce 65 %. Nejvíce zaměstnaných 

bylo v terciární sféře (58,9 %), dále v sekundární sféře (38 %) a pouhých 3,1 % bylo 

zaměstnáno v primární sféře. [17] 
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Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí roku 2011 se rovnala 24 089 Kč, coţ je 

za stejné období roku předešlého nárůst o 561 Kč. V podnikatelské sféře to bylo 24 112 Kč 

a v nepodnikatelské sféře 23 986 Kč. [17] 

Dále z výsledků VŠPS vyplývá, ţe v roce 2010 bylo v České republice 16,6 % 

obyvatel se základním vzděláním či bez vzdělání, 35,4 % se středním vzděláním bez maturity, 

34,2 % se středním vzděláním s maturitou a 13,7 % obyvatel mělo vysokoškolské vzdělání. 

Tab. 2.1: Rozdělení obyvatelstva podle sociálních faktorů 

Celkový počet obyvatel 10 548 527 

Podle pohlaví  

Muţi 49 % 

Ţeny 51 % 

Podle věku 

0 – 14 let 14,4 % 

15 – 64 let 70,1 % 

65 let a více 15,5 % 

Podle rodinného stavu 

Svobodní 40 % 

Ţenatí a vdané 42,7 % 

Rozvedení 10,2 %  

Ovdovělí 7,1 % 

Podle vzdělání 

Základní vzdělání a bez vzdělání 16,6 % 

Střední vzdělání bez maturity 35,4 % 

Střední vzdělání s maturitou 34,2 % 

Vysokoškolské vzdělání 13,7 % 
Zdroj: [17], autorem upraveno 

2.3.4 Technologické faktory 

V případě slevových serverů hraje vyspělost technologií velkou roli. Veškeré 

obchodní operace probíhají virtuálně, platby se uskutečňují pomocí internetového 

bankovnictví, tedy elektronického převodu peněz. 

Český statistický úřad ve své tiskové zprávě z 29. listopadu 2011 uvádí, ţe počet 

domácností vybavených osobním počítačem a připojením k internetu stále roste. V průměru 

dvě třetiny domácností vlastní osobní počítač a 62 % je připojeno k internetu. Dále více neţ 

polovina domácností vlastní přenosný počítač a vyuţívá bezdrátové připojení k síti. Dva 

a více počítačů má pak čtvrtina domácností. [19] 
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Během pěti let vzrostl počet domácností s osobním počítačem o 77 % a s internetem 

o 125 %. Za tuto dobu se také výrazně posunul způsob připojení k internetu. V roce 2006 

převládalo nízkorychlostní připojení prostřednictvím vytáčené telefonní linky, v současnosti 

je nejčastějším připojením k internetu bezdrátové Wi-Fi připojení. V roce 2011 vyuţívalo toto 

připojení 51 % domácností. [19] 

Nejoblíbenějšími činnostmi pro soukromé účely je čtení on-line zpráv a vyhledávání 

informací o zboţí a sluţbách. [19] 

Z mezinárodního výzkumu však vyplývá, ţe je Česká republika stále hluboko 

pod průměrem Evropské unie. Na ţebříčku EU27 by se české domácnosti umístily 

na 20. místě, co se vybavenosti osobním počítačem týče a na 18. místě z hlediska připojení 

k internetu. [19] 

Z měsíční zprávy výzkumného projektu NetMonitor vyplývá, ţe velikost internetové 

populace v prosinci 2011 byla 6 291 356 lidí. [28] 

Jak uţ bylo uvedeno výše, dalším důleţitým technologickým faktorem v případě 

slevových serverů je internetové bankovnictví, přes které probíhají platby za zakoupené 

poukazy.  

Internetové bankovnictví představuje on-line přístup k bankovnímu účtu 24 hodin 

denně. Umoţňuje mít přehled o pohybech na běţném účtu a provádět bankovní operace 

z domova. V současnosti nabízejí internetové bankovnictví všechny banky na českém trhu. 

[20] 

Pro jeho vyuţívání stačí osobní počítač a připojení k internetu. Po přihlášení 

na příslušnou webovou stránku uţ můţe klient banky sledovat změny na svém bankovním 

účtu, zadávat příkazy k úhradě či inkasu. [20] 

2.4 Zákazníci 

Zákazníkem slevového serveru můţe být prakticky kdokoli, kdo vlastní osobní počítač 

s přístupem k internetu a běţný bankovní účet s internetovým bankovnictvím. V dnešní době 

se předpokládá, ţe je toto vybavení standard, který má většina domácností. Proto se slevové 

servery mohou zaměřit na široký okruh svých potenciálních zákazníků. 

Detailní segmentaci zákazníků je moţné provést z hlediska demografických, 

geografických, psychosociálních a behaviorálních kritérií.  
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Dle demografických kritérií lze určit, zda více nakupují muţi nebo ţeny. U slevových 

serverů by neměl být tento rozdíl nijak velký. Spíše se bude jednat o rozdíly v produktech 

a sluţbách, které si jednotlivá pohlaví vybírají. Ţeny budou více zaměřené na péči o tělo, 

kosmetiku, masáţe, kdeţto muţi se budou orientovat spíše na adrenalinové záţitky a zboţí. 

Věk hlavních uţivatelů slevových portálů se bude pohybovat zhruba mezi 18 a 40 lety. 

Geografická kritéria hrají roli v místním působení slevových serverů. Jsou oblasti 

či města, kde tyto portály nenabízejí ţádné slevy. Většina nabídek je akumulována ve velkých 

městech jako hlavní město Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec či Hradec Králové. 

Slevové servery se ale čím dál více snaţí rozšířit své působení i do menších měst po celé 

České republice. 

Velmi důleţitým prvkem v segmentaci zákazníků jsou psychosociální kritéria. Roli 

zde hraje sociální postavení, ţivotní styl a rodinný stav. Zboţí a sluţby nabízené na slevových 

serverech můţeme povaţovat za produkty zbytné. V Maslowově hierarchii potřeb je moţné 

je zařadit do posledních tří stupňů pyramidy – kognitivní potřeby (potřeby vědět, rozumět 

a zkoumat), estetické potřeby (potřeby symetrie, řádu a krásy) a potřeby seberealizace (nalézt 

sebenaplnění a realizovat vlastní potenciál). Spotřebitel, který nakupuje na slevových 

serverech, chce vyzkoušet nové produkty a sluţby, ale nechce za ně zaplatit plnou částku. 

Většina nabízených produktů patří do skupin produktů speciálních aţ luxusních, které jsou 

ovšem nabízeny za podstatně niţší cenu. Spotřebitel chce tedy patřit do určité skupiny, chce 

cítit potřeby estetična a zároveň chce realizovat vlastní sny a přání, které pro něho byly 

do té doby finančně nedostupné. 

Z hlediska behaviorálních kritérií je moţno rozlišit tři základní typy zákazníků. 

Prvním jsou loajální zákazníci. Pro takového spotřebitele můţe mít slovo „sleva“ velký 

význam. Lidé s takovýmto přístupem k nakupování vyhledávají výprodeje, slevy a také jsou 

pravidelným návštěvníkem a hlavně kupujícím na slevových portálech. Dalším typem 

spotřebitelů podle nákupního chování jsou lidé, kteří chtějí nebo potřebují koupit určitý 

specifický produkt a vyhledávají si o něm dostupné informace. Pokud je nabídka slevového 

serveru dostatečně lákavá, nakoupí tam. Do třetího typu je moţno zahrnout nepravidelné 

zákazníky, kteří nakupují na slevových serverech pouze pokud je nabídka zaujme a sleva 

je dostatečně lákavá. 

Všechny zákazníky spojuje ovšem jeden jediný důleţitý prvek. Všichni chtějí určité 

zboţí či sluţby, ale zároveň nechtějí utratit příliš mnoho finančních prostředků. Tyto moţnosti 
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jim nabízejí právě slevové servery, na kterých inzeruje široké spektrum společností s různými 

produkty a sluţbami a kaţdý zákazník si tak můţe vybrat to své. 

2.5 Klíčové společnosti 

Jak uţ bylo zmíněno v úvodu, slevových serverů je na českém trhu v současné době 

zhruba 140. Níţe jsou popsány společnosti, které byly v roce 2011 zařazeny mezi pět 

nejlepších firem, co se týká počtu zákazníků a obratu. 

2.5.1 Slevomat.cz 

Společnost Slevomat.cz vstoupila na český trh jako první s nápadem nabízet svým 

zákazníkům produkty svých partnerů s velkou slevou. Stránky firmy byly spuštěny 12. dubna 

2010. [31] Hlavním zakladatelem byl Tomáš Čupr, který je dodnes jedním z jednatelů, 

ředitelem a zároveň se stará o chod marketingu a strategii firmy.  

Název „slevomat“ vznikl spojením slov sleva a anglického slova laundromat 

(prádelna), tedy něco jako automat na slevy. První nabídnutou slevou byl poukaz do Mama 

coffee, firmy, která se zabývá praţením a prodejem Fair trade a organické kávy. [31] 

Slevomat.cz nabízí kaţdý den několik nabídek se slevou. Působí ve všech krajských 

městech a snaţí se dále expandovat. [24] 

Společnost nabízí svým zákazníkům věrnostní program v podobě tzv. kreditů. Tyto 

kredity, kdy jeden kredit se rovná 1 Kč, můţe spotřebitel uplatnit při dalším nákupu poukazů. 

Kredity lze získat při nákupu zboţí nebo sluţby, při aktivaci SMS nabídek, při vyplnění data 

narození, kdy je ke kaţdým narozeninám připsán určitý počet těchto kreditů, dále na „kole 

štěstí“ (20 nebo 50 kreditů) a za zaslání fotografie zachycující vyuţití zboţí či sluţby (100 

kreditů). [24] 

2.5.2 Vykupto.cz 

Stránky brněnské společnosti Vykupto.cz byly stejně jako Slevomat.cz spuštěny 

12. dubna 2010, asi o dvě hodiny později neţ výše zmiňovaný Slevomat.cz a staly se tak 

hlavním konkurentem dříve popisované firmy.  
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Hlavními reprezentanty firmy jsou Jiří Musil, který je zodpovědný za obchodní 

stránku a vyvíjí technickou část, a Tomáš Bátrla, který se stará o partnery, marketing 

a obchod. [25] 

Vykupto.cz nabízí několikrát týdně speciální slevové akce. V současnosti působí 

v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci 

Králové a Pardubicích. [25] 

Vykupto.cz v současnosti nenabízí svým zákazníkům ţádný stálý věrnostní program. 

Nicméně v nedávné minulosti mohli spotřebitelé nalézt na internetových stránkách soutěţ 

„Otoč to“, kde kliknutím na jednu z devíti karet mohli získat aţ 50 Kč na nákup dalších 

poukazů.  

2.5.3 ZaPakatel.cz 

Slevový server ZaPakatel.cz byl spuštěn 3. srpna 2010. Jeho zakladatelkou je Klára 

Bitvarová. [29] 

Společnost ZaPakatel nabízí opět stejnou myšlenku hromadného nakupování s velkou 

slevou. Města, ve kterých firma působí, jsou Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Ústí nad Labem, 

Plzeň, Hradec Králové, Pardubice, Karlovy Vary, Jihlava, Olomouc, Zlín a České Budějovice. 

Společnost nabízí slevy i na Slovensku a to v Bratislavě, Banské Bystrici, Ţilině a Košicích. 

[26] 

ZaPakatel.cz nenabízí svým zákazníkům ţádný stálý věrnostní program. V současnosti 

můţou spotřebitelé na jejich stránkách nalézt pouze soutěţ „Vyfoťte se na slevové akci“. 

Kaţdý, kdo se chce soutěţe zúčastnit, musí poslat fotografii, na níţ vyuţívá sluţbu nebo zboţí 

zakoupené u této společnosti a můţe vyhrát 500 Kč na nákup dalších výrobků či sluţeb. [26] 

2.5.4 Hyperslevy.cz 

Provozovatelem slevového portálu Hyperslevy.cz je společnost HyperMedia, a. s. 

sídlící v Praze. [23] 

Hyperslevy.cz nabízí slevy v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích, 

Olomouci, Liberci, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Hradci Králové, Pardubicích, Mostě, 

Mladé Boleslavi, Teplicích, Zlíně, Kladně a Jihlavě. [23] 
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Společnost Hyperslevy se účastní i projektu na ochranu zvířat. Spolu s Nadací 

na ochranu zvířat uzavřeli dlouhodobé charitativní partnerství a realizují tak kampaň 

„Hyperslevy.cz pro zvířata“. Koupí jakéhokoli produktu či sluţby a koupí dárkových poukazů 

v hodnotě 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč přispívají zákazníci na aktivity a kampaně Nadace 

na ochranu zvířat a na pomoc zvířatům v nouzi. [23] 

2.5.5 BonyBony.cz 

Společnost BonyBony.cz je dalším zástupcem slevových serverů v České republice. 

Opět nabízí „záţitky“ za velmi nízké ceny. Na svých internetových stránkách uvádí, ţe sleva 

můţe dosáhnout aţ 90 %. Firma nabízí slevy ve městech jako Praha, Brno, Liberec, Jablonec 

a krátce v Ostravě. V seznamu mají i další města, ve kterých ale v současnosti nenabízejí 

ţádnou slevu. Těmi jsou České Budějovice, Plzeň, Hradec Králové a Pardubice. [22] 

Stejně jako předchozí společnosti nabízejí také BonyBony svým zákazníkům věrnostní 

program. Nakupující shromaţďují kredity, které mohou uplatnit při koupi nabídky 

a dosáhnout tak ještě větší slevy. Tyto kredity získají díky předchozím nákupům (různá výše 

kreditů podle typu nákupu), nákupu jejich známých, za doporučení nového zákazníka nebo 

za vyplnění recenze na záţitek. [22] 
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3 Teoretická východiska spotřebitelského chování 

Kaţdý člověk má ve svém ţivotě roli spotřebitele i zákazníka. Mezi pojmem 

spotřebitel a zákazník jsou určité rozdíly. Spotřebitel je pojem obecnější, zahrnuje i věci, které 

nejsou samotným člověkem nakupovány, ale jsou jím spotřebovávány. Zákazník je tedy ten, 

kdo zboţí objednává, nakupuje a platí. Člověk v roli spotřebitele i zákazníka by se měl 

orientovat v různých oblastech spotřeby, které připadají v úvahu při jeho nákupech. [12] 

Schiffman a Kanuk (2004) popisují dva různé typy spotřebitelů – osobního 

spotřebitele a organizačního spotřebitele. Jak uţ název napovídá, osobní spotřebitel nakupuje 

pro potřebu svou a potřebu domácnosti. Organizačním spotřebitelem jsou myšleny ziskové 

a neziskové organizace, vládní úřady a instituce, které nakupují výrobky, zařízení a sluţby pro 

svou činnost. Tato práce je však zaměřena pouze na osobního spotřebitele. 

Kaţdý spotřebitel je součástí určité společnosti, v níţ se nějakým způsobem projevuje 

a chová. Jednou ze sloţek jeho chování je právě spotřební chování, které je někdy v popředí, 

ale stále je propojeno s ostatními sloţkami. Spotřební chování je chování lidí spojené 

se spotřebou hmotných a nehmotných statků. Zahrnuje důvody pro uţívání určitého zboţí 

a také způsoby, kterými to provádějí, včetně vlivů, které tento proces provázejí. [8] 

„Spotřební chování odráží souhrn spotřebitelských rozhodnutí ve vztahu k nabytí, 

spotřebě a dispozici zboží, služeb, činností, zkušeností, lidí a myšlenek (lidské) rozhodovací 

jednotky (v čase).“ [4, str. 3] 

3.1 Přístupy ke spotřebitelskému chování 

Přístupů ke sledování spotřebitelského chování existuje více. Je moţné určit čtyři 

základní směry či modely, kterými je vysvětleno spotřebitelské chování dle roviny působícího 

podmínění. Odborníci uvádějí tyto modely: [8] 

 racionální modely, které vysvětlují spotřebitelské chování podle ekonomické 

racionality; spotřebitel uvaţuje racionálně, podle ekonomické výhodnosti, 

emotivní, psychologické a sociální prvky mají doplňující roli, 
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 psychologické modely, které zdůrazňují vliv psychických procesů 

u spotřebitele; sleduje se např. jak spotřebitel vnímá vnější podněty, jak 

se u něj při spotřebních projevech projevují hlouběji ukryté motivy apod., 

 sociologické modely, které sledují spotřební reakce lidí v různých sociálních 

prostředích; spotřební chování se zde vysvětluje v souvislosti s tím, do jakých 

sociálních skupin člověk a spotřebitel patří či nepatří, jaký pro něj mají 

význam, jakou roli v nich hraje, jak je ostatními členy hodnocen a jak 

se vyrovnává s poţadavky, které určité sociální prostředí přináší, 

 modely Podnět – Odezva respektive aţ tzv. komplexní modely, které souhrnně 

zachycují vzájemnou provázanost a na sebe působící roviny spotřebního 

chování; v modelu Podnět – Odezva se pracuje s tzv. černou skříňkou. 

3.1.1 Model podnětu a reakce (model černé skříňky) 

Pomocí modelu černé skříňky je vysvětlováno, jak je obtíţné komplexní předvídání 

chování člověka i přes poznatky z různých vědních oborů. Co se děje v lidské mysli lze 

chápat pouze omezeně. Pro marketéra představuje mysl člověka tzv. „černou skříňku“. 

V modelu černé skříňky jde o pohled na nákupní chování spotřebitele ve vztahu: podnět – 

černá skříňka – reakce. Černá skříňka zde představuje předpoklady spotřebitele k jeho 

kupnímu rozhodování včetně toho, jak na něj působí vnější podněty. Výsledek rozhodovacího 

procesu vstupuje do předpokladů a objevuje se v budoucím kupním rozhodování. [12] 

Na počátku celého procesu stojí vnitřní i vnější podněty. Černá skříňka je tak 

mentálním procesem, který se můţe kvantifikovat a zkoumat. Některé vnější faktory, které 

vstupují do procesu, mohou být ovlivněny či vytvořeny. V rámci těchto faktorů jde o vlivy 

sociálně-kulturní a sociální. U vnitřních faktorů jde o vlivy individuální (např. ţivotní styl 

nebo hodnoty) a psychologické faktory jako motivace, vnímání, učení atd. [12] 
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Obr. 3.1: Model černé skříňky 

 

Zdroj: [6], str. 310, autorem upraveno 

3.2 Vlivy na chování spotřebitele 

Nákupní chování spotřebitelů je ovlivněno mnoha faktory. Mezi ty nejdůleţitější patří 

kulturní (mají nejširší a nejhlubší vliv), sociální, osobní a psychologické vlivy. [6] 

Obr. 3.2: Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

 

Zdroj: [6], str. 310, autorem upraveno 

3.2.1 Kulturní faktory 

Kultura je podstatným prvkem, který ovlivňuje přání a chování konkrétního člověka. 

Prostřednictvím rodiny a institucí jsou získávány hodnoty, vjemy, preference a způsoby 

chování. [7] 

Kulturu je moţno chápat jako umělé ţivotní prostředí vytvořené člověkem, komplex 

materiálních, institucionálních a duchovních výtvorů slouţících k uspokojování lidských 

potřeb a jako osobnost dané společnosti. [1] 
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Kotler (2007) udává, ţe v kaţdé kultuře nacházíme menší subkultury, které hlouběji 

specifikují a socializují její členy. Do těchto subkultur se řadí národnost, náboţenství, rasové 

skupiny a geografické regiony.  

Všechny lidské společnosti tak vykazují určitou sociální stratifikaci, která někdy 

nabývá formy kastovního systému, kde jsou jejich členové předurčeni ke specifickým rolím, 

kterou nemohou změnit. Častěji však tato sociální stratifikace existuje ve formě 

společenských tříd, relativně homogenních a rozdělujících hierarchicky společnost, jejich 

členové sdílejí podobné hodnoty, zájmy a způsoby chování. [7] 

Charakteristickými rysy společenských tříd jsou: [7] 

 sklon chovat se navzájem podobně, ale jinak neţ lidé z jiné společenské třídy; 

společenské třídy se odlišují stylem oblékání, způsobem řeči, stylem zábavy 

atd., 

 vnímání vyššího či niţšího postavení podle společenské třídy, 

 kombinace více proměnných – zaměstnání, příjem, bohatství, vzdělání, 

hodnotová orientace, 

 přemisťování se jednotlivců na společenském ţebříčku nahoru a dolů 

v průběhu ţivota.  

V rámci různých společenských tříd se projevují rozdílné preference při výběru 

výrobků a sluţeb i co se týká oblékání, nábytku, zábavy a automobilů. Také zde jsou rozdíly 

ve volbě médií, kdy knihám a časopisům dávají přednost lidé z vyšších tříd a televizor 

preferují častěji lidé ze tříd niţších. [7] 

3.2.2 Společenské faktory 

Základní podmínkou pro zařazení jedince do lidské společnosti je proces socializace. 

Kultura je osvojována tzv. socializačním procesem. Ten je moţno chápat jako zisk schopnosti 

ţít v lidské společnosti, tedy porozumět kultuře, přijmout soubor norem a hodnot a ovládnout 

typické chování v určitých sociálních situacích. Socializační proces probíhá díky působení 

sociálních skupin. [1] 

Mezi společenské faktory, které ovlivňují spotřebitelské chování, patří referenční 

skupiny, rodina, společenská role a postavení. [7] 
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Referenční skupiny se skládají ze všech skupin, které mají přímý či nepřímý vliv 

na jednotlivce, na jeho názory a chování. Ty skupiny, které mají přímý vliv se nazývají 

členské skupiny. Do členských skupin jsou dále řazeny primární skupiny, coţ je především 

rodina, přátelé, sousedi, spolupracovníci, tzn. lidé, se kterými se člověk stýká poměrně často 

a neformálně. Další podskupinou členských skupin jsou sekundární skupiny, do kterých 

se řadí náboţenské, profesní a odborové skupiny. Tyto bývají formálnější a není zde 

poţadavek nepřetrţitého vzájemného působení. [7] 

Druhým typem skupin, které ovlivňují člověka, jsou skupiny, do kterých nepatří. 

Skupiny, do kterých by se daná osoba ráda připojila, jsou nazývány aspirační skupiny. 

Disociační skupiny jsou naopak ty, jejichţ hodnoty a chování člověk zavrhuje. [7] 

Prakticky ve všech kategoriích produktů se nacházejí lépe informovaní jednotlivci, 

kteří mají vliv na sociální prostředí ostatních. Názoroví vůdci jsou jedinci, kteří jsou vnímáni 

jako kompetentnější a jejich stanovisko je spontánně ţádáno před nákupem a jejich názor 

ovlivňuje nákupní rozhodnutí. Názoroví vůdci tak hrají významnou roli při přijímaní a šíření 

nových produktů. Názorový vůdce se obvykle vyznačuje jedním z těchto tří aspektů:  

 je to osoba, kterou mají ostatní ve skupině nejraději, 

 je to osoba, která je odborníkem v oblasti, která skupinu zajímá, 

 je to jednotlivec, kterého skupina nejčastěji oslovuje. [3] 

Bártová, Bárta a Koudelka (2007) rozlišují dvě skupiny názorového vůdcovství. První 

je polygrafické, které se týká téměř všech směrů a oblastí a druhou skupinou je monografické 

názorové vůdcovství, které je uplatňováno pouze v určité oblasti. 

Nejdůleţitější organizační nákupní jednotkou spotřebního zboţí ve společnosti 

je rodina, která také tvoří nejvlivnější základní referenční skupinu. Rodina, která sestává 

z rodičů a jejich dětí se nazývá orientační, jelikoţ člověk získává od rodičů orientaci 

v náboţenství, politice a ekonomice a také v osobních ambicích, sebeúctě a lásce. Vliv 

orientační rodiny je výrazný, i pokud jiţ spotřebitel není tak často ve spojení s rodiči. 

Na kaţdodenní nákupní chování má ještě větší vliv reprodukční rodina, tedy partner a děti. 

[7] Tento druhý typ rodiny je nejvýznamnější spotřebitelskou nákupní organizací 

ve společnosti a je proto pečlivě studován. Sledují se role a vzájemný vliv manţela, manţelky 

a dětí při nákupu výrobků a sluţeb. [6] 



26 

 

Nákup můţe být členy skupiny ovlivněn mnoha způsoby. Rozhodovací jednotka, 

tedy všichni, kteří se podílejí na nákupním rozhodovacím procesu spotřebitele a ovlivňují jej, 

je u nákupu sloţitá a lidé v ní hrají více rolí: [6] 

 iniciátor – je to člověk, který jako první navrhuje nákup určitého výrobku 

nebo sluţby, 

 ovlivňovatel – rada či názor této osoby ovlivňuje nákupní rozhodování, 

 rozhodovatel – osoba, která provádí konečné rozhodnutí při nákupu nebo jeho 

části, 

 nákupčí – provádí samotný nákup, 

 uživatel – člověk, který produkt uţívá nebo spotřebuje. 

Role a postavení jsou v ţivotě kaţdého člověka také významnými prvky, protoţe jsou 

definovány v kaţdé skupině. Role v sobě zahrnuje činnosti, které jsou od osoby očekávány. 

A kaţdá role nese určité postavení. Výběr výrobků pak odráţí, v jaké roli se člověk nachází 

a jaké má postavení ve společnosti. [7] 

Obr. 3.3: Proces přijetí role 

 

Zdroj: [1], str. 74 
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3.2.3 Osobní faktory 

Charakteristické osobní vlastnosti jsou dalším prvkem, který ovlivní rozhodnutí 

kupujícího. Řadí se zde např. věk a stadium ţivotního cyklu, zaměstnání, ekonomické 

okolnosti, osobnost, sebepojetí, ţivotní styl a hodnoty. [7] 

V průběhu ţivota lidé kupují různé výrobky a sluţby. S věkem jsou spojeny změny 

ve stravování, odívání, vybavení domácnosti nebo způsobu reakcí. Životní cyklus rodiny 

utváří spotřebu vzhledem k počtu, věku a pohlaví lidí v jedné domácnosti. Lidé procházejí 

během svého ţivota zásadními událostmi a změnami (manţelství, porod, nemoc, 

přestěhování, rozvod, změna zaměstnání, úmrtí partnera), které vyvolávají stále nové a nové 

potřeby. [7] 

Tab. 3.1: Fáze životního cyklu rodiny 

Mládí Střední věk Stáří 

Svobodní Svobodní Starší sezdané páry 

Manţelské páry bez dětí Manţelské páry bez dětí Starší svobodní lidé 

Manţelské páry s dětmi Manţelské páry s dětmi  

 Kojenci  Malé děti  

 Malé děti  Dospívající děti  

 Dospívající děti Manţelské páry bez nezaopatřených dětí  

Rozvedení s dětmi Rozvedení bez dětí  

 Rozvedení s dětmi  

  Malé děti  

  Dospívající děti  

 Rozvedení bez nezaopatřených dětí  

Zdroj: [6] 

Zaměstnání velmi ovlivňuje strukturu spotřeby. Zatímco dělník si nakoupí montérky 

a pracovní obuv, ředitel společnosti potřebuje obleky, letenky a členství v různých klubech. 

Ekonomika je dalším ovlivňujícím faktorem spotřeby. Disponibilní příjem, úspory, dluhy, 

moţnost získat půjčku a přístupy k utrácení a spoření silně ovlivní výběr výrobků. [7] 

Osobnostní charakteristiky kaţdého jedince působí na jeho nákupní chování. 

Osobnost je soubor různých psychologických rysů, který vede k určitým reakcím na stimuly 

prostředí. Osobnost lze popsat podle povahových rysů jako sebedůvěra, dominantnost, 

samostatnost, poddajnost, druţnost, opatrnost nebo přizpůsobivost. [7] 
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I kdyţ jsou lidé ze stejné subkultury, společenské třídy a mají stejné zaměstnání, 

mohou preferovat jiný životní styl. Struktura ţití osoby ve světě se projevuje činnostmi, 

zájmy a názory, tedy ţivotním stylem, který představuje součinnost člověka s jeho 

prostředím. [7] 

Klíčové hodnoty také ovlivňují rozhodování spotřebitelů. Tyto hodnoty dávají základ 

dlouhodobým volbám a touhám lidí. [7] 

3.2.4 Psychologické faktory 

Nákupní rozhodnutí také ovlivňují čtyři důleţité psychologické faktory: motivace, 

vnímání, učení a přesvědčení a postoje. [6] 

Kaţdý člověk má stále mnoho potřeb. V první řadě jsou to potřeby biologické, coţ 

je například hlad, ţízeň nebo nepohodlí. Další potřeby jsou povahy psychologické, které 

povstávají z touhy po uznání, úctě nebo sounáleţitosti. Většina těchto potřeb však v jedinci 

nevyvolá motiv k jednání, ten se z potřeby stává aţ ve chvíli, kdy dosáhne určité hladiny 

intenzity. Motiv je tedy taková potřeba, která dosahuje takové síly, ţe nutí jednotlivce 

ke snaze uspokojit ji. [6] 

Jedním z psychologů, kteří se pokusili vysvětlit, jak potřeby ovlivňují chování 

člověka, byl Abraham Maslow. Ten říká, ţe potřeby jsou seřazeny hierarchicky, 

od nejnaléhavějších po nejméně naléhavé. Maslow řadí potřeby podle důleţitosti – 

fyziologické potřeby, potřeby bezpečí, společenské potřeby, potřeby uznání, kognitivní 

potřeby, estetické potřeby a potřebu seberealizace (viz Obr. 3.4). Člověk uspokojuje své 

potřeby od těch nejdůleţitějších. V okamţiku, kdy je tato potřeba uspokojena, motivace 

přestává fungovat a člověk se snaţí uspokojit další nejdůleţitější potřebu. [6] 
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Obr. 3.4: Maslowova hierarchie potřeb 

 

Zdroj: [12], str. 21 

„Potřeby jsou výrazem závislosti organismu na prostředí a zároveň jsou výsledkem 

reakce organismu na toto prostředí.“ [1, str. 13] 

Jak uţ bylo popsáno výše, předpokladem k jednání jedince je motivace. Skutečné 

jednání pak závisí na vnímání situace. Stejná motivace můţe u dvou různých lidí vyvolat 

odlišné jednání, protoţe jejich vnímání situace je jiné. Prostřednictvím vnímání lidé vybírají, 

třídí a interpretují informace, které jsou nezbytné k poskytnutí obrazu okolí. [6] 

Existují tři různé procesy vnímání: [6] 

 selektivní pozornost – znamená sklon lidí vytřídit většinu informací, které je 

denně obklopují,  

 selektivní zkreslení – vystihuje tendenci přisuzovat sdělení svůj vlastní 

význam, 

 selektivní paměť – lidé uchovávají pouze část získané informace, a to 

zpravidla tu, která koresponduje s jejich názory a postoji. 

Lidé se svým jednáním učí. Učení charakterizuje změny v chování člověka vyvolané 

zkušenostmi. Interakce pohnutek, podnětů, signálů, reakcí a odměn dává za výsledek 

učení. [6] 
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Pohnutka je silný interní podnět, který vyţaduje činnost. Pohnutka se mění v motiv 

tehdy, kdy se orientuje na určitý předmět. Signály jsou nepatrné podněty, které určují, kdy, 

kde a jak osoba zareaguje. Pokud je osoba vystavena reklamě, zmínce o slevách nebo má 

podporu jiného jedince ke koupi konkrétního produktu, všechno v ní ovlivní reakci na touhu 

tento produkt koupit. Pokud produkt splní očekávání spotřebitele, bude jeho reakce na tento 

produkt posílena. Jestliţe bude v budoucnu kupovat podobný či stejný produkt, je vysoká 

pravděpodobnost, ţe si koupí výrobek stejné značky. Takto reakci na podobné podněty 

zevšeobecňuje. [6] 

Na základě jednání a učení lidé získávají postoje a přesvědčení, které ovlivňují jejich 

nákupní chování. Názor jednotlivce na určitou skutečnost se nazývá přesvědčení. Ten můţe 

být podloţen skutečnou znalostí, názorem nebo vírou a můţe a nemusí mít emocionální 

náboj. Postoje vyjadřují relativně soudrţné pozitivní nebo negativní hodnocení, pocity 

a sklony vůči konkrétnímu předmětu či myšlence (náboţenství, politika, oblečení, hudba, 

jídlo atd.) a není snadné je změnit. Díky postojům si lidé formují kladný nebo záporný vztah 

k věcem a jsou jimi přitahováni nebo odpuzováni. [6] 

3.3 Rozhodování spotřebitele při nákupu 

Kaţdý člověk má nějaké cíle, něco co si přeje, co chce. K cíli jako objektu 

je směřována motivace nebo motivovaná aktivita. Pokud dosáhne cíle, sniţuje napětí, jeho 

nedosaţení můţe vést k frustraci. Cíle mohou být krátkodobé či dlouhodobé. Dle konkrétnosti 

cílů se rozlišuje touha jako nejméně konkrétní vyjádření, konkrétnější přání a snaţení, které 

se projevuje úsilím o dosaţení daného cíle. Všechny tyto prvky se projevují i v daném kupním 

chování, které se odehrává v určitém čase na určitém místě. [12] 

Proces kupního rozhodování je moţno rozdělit do pěti etap: [12] 

1. Poznání problému – člověk si uvědomí potřebu, kterou chce nákupem uspokojit. 

Nejprve vţdy uspokojuje potřeby, které jsou naléhavé, nehledě na to, zda jde 

o potřeby hmotné či nehmotné, nebo dle času aktuální a budoucí. Nejznámější 

znázornění potřeb představuje Maslowova pyramida (viz Obr. 3.4). 

Potřebu můţe vyvolat vnitřní podnět tehdy, kdy se z běţné potřeby člověka stane 

motiv. Externí podnět vyvolá potřebu tehdy, kdy jedinec dostane podnět zvenčí 
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(projde kolem pekárny a ucítí vůni pečiva, vidí sousedovo nové auto, shlédne 

televizní reklamu na určitý produkt). [6] 

2. Hledání informací – kaţdý spotřebitel potřebuje určitou míru informací. Jejich 

nedostatek můţe být důvodem k obavám z rizika, jejich nadbytek můţe způsobit 

dezorientaci.  

Informace se ke spotřebiteli dostávají z několika zdrojů: [6] 

 osobní zdroje – rodina, přátelé, sousedé, známí, 

 komerční zdroje – reklamy, prodejci, internet, obaly, předvádění, 

 veřejné zdroje – masmédia, spotřební hodnocení, 

 zkušenosti – zacházení, sledování, pouţívání produktu. 

3. Zhodnocení alternativ – v tomto bodě spotřebitel informace porovnává a vybírá 

vhodné řešení, zapojují se i emocionální procesy. 

Kaţdý spotřebitel hledá výhody, které můţe koupí produktu či sluţby získat 

a vnímá produkt jako soubor vlastností s různým stupněm poskytnutí těchto výhod. 

Dále má pro něj kaţdá vlastnost jiný stupeň důleţitosti. V dalším kroku 

si spotřebitel formuje mínění o značce a jejích vlastnostech. Spotřebitel dále 

připisuje kaţdé vlastnosti uţitkovou funkci. Postoje ohledně značky získává 

spotřebitel v průběhu hodnocení. [6] 

4. Rozhodnutí o nákupu – produkt je spotřebitelem vybrán a ten rozhoduje, kdy 

se nákup uskuteční. Toto se netýká tzv. impulsivních nákupů. 

Ještě neţ se samotný nákup uskuteční, mohou do procesu vstoupit dva faktory, 

které jsou s to nákupní rozhodnutí změnit. První faktor je postoj ostatních, kteří 

mají jiný náhled na danou problematiku a jiné postoje ke značkám produktů. 

Druhým vlivem jsou neočekávané situační faktory. Spotřebitel zaloţí své 

rozhodnutí o koupi produktu na budoucím příjmu rodiny, ceně nebo uţitku 

produktu a ve chvíli, kdy se chystá konat, mohou nastat neočekávané situační 

faktory, které nákupní záměr změní. Spotřebitel můţe ztratit zaměstnání, vzroste 

cena produktu nebo dostane negativní recenzi na jím zvolený produkt. [6] 
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5. Vyhodnocení nákupu – spokojenost zákazníka se zakoupeným produktem.  

Spokojenost spotřebitele je dána rozdílem mezi jeho očekáváním a vnímaným 

výkonem produktu. Nesplněné očekávání utváří nespokojeného zákazníka, splněné 

očekávání zákazníka spokojeného. Pokud je očekávání překročeno, je spotřebitel 

nadšen. [6] 

3.4 Klasifikace procesů při řešení problémů spotřebitele 

Spotřebitelské rozhodovací procesy vyţadují u různých produktů různě velké úsilí při 

řešení problémů. Marketéři rozeznávají tři kategorie chování při řešení problémů: rutinní 

odezvu, omezené řešení problémů a rozšířené řešení problémů. Klasifikace konkrétní koupě 

v tomto rámci jasně ovlivňuje proces spotřebitelského rozhodování. [10] 

 Rutinní odezva 

Spotřebitelé provádějí mnoho nákupů rutinně výběrem jejich preferované 

značky nebo jedné z omezeného mnoţství přijatelných značek. Tento typ 

rychlého řešení problémů se označuje jako rutinní odezva. Příkladem můţe 

být nákup jedné značky krmiva pro psy nebo obnovení předplatného 

časopisu. Spotřebitel jiţ má nastaveny hodnotící kritéria a identifikuje 

dostupné moţnosti. Rutinní odezva je charakterizována nízkým zapojením 

spotřebitele při vyhledávání informací. [10] 

 Omezené řešení problémů 

Spotřebitel má předem stanoveny hodnotící kritéria pro konkrétní nákup, 

ale setkává se s novou, neznámou značkou. Příkladem můţe být zavedení 

nového druhu šamponu na vlasy. Spotřebitel zná hodnotící kritéria 

pro produkt, ale nepouţil tato kritéria pro posouzení nové značky. Takové 

situace vyţadují menší mnoţství času a úsilí k vyhledání informací. 

Omezené řešení problémů je ovlivněno počtem hodnotících kritérií 

a značek, rozsahem vyhledávání informací a postupem pro stanovení 

preferencí. Spotřebitel bude u tohoto nákupního rozhodování cítit zapojení 

středního stupně. [10] 
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 Rozšířené řešení problémů 

Rozšířené řešení problémů nastupuje v případě, kdyţ je značky obtíţné 

zařadit nebo ohodnotit. Prvním krokem je porovnání jedné poloţky 

s podobnou. Spotřebitel musí pochopit funkce produktu, neţ vyhodnotí 

alternativy. Rozšířené řešení problémů zahrnuje zdlouhavé hledání 

informací. Toto řešení problémů obvykle vyţaduje vysoký stupeň zapojení 

spotřebitele při rozhodování. Příkladem můţe být výběr auta, školy 

či domu. [10] 

Vysekalová (2004) dále uvádí, ţe existuje čtvrtý druh řešení problémů neboli nákupu, 

a to impulzivní nákup. Při tomto druhu řešení problémů spotřebitele nehrají argumenty roli, 

jedná se o reaktivní jednání. Spotřebitel při impulzivním nákupu produkty příliš nerozlišuje 

a jejich vlastnostmi se nijak podrobně nezabývá. 

3.5 Nové technologie a nákupní chování 

Transformaci ţivotního stylu a zásah do spotřebního chování a nákupního chování 

vytvářejí také globální komunikační sítě, které formují virtuální prostor. „Internet umožňuje 

výraznou změnu v interakci mezi spotřebiteli i jejich interakci s firmami“. [12, str. 69] Jedná 

se o model marketingové komunikace v hypermediálním prostředí. Spotřebitelé mohou na 

dané médium reagovat, mohou na sebe vzájemně působit a zároveň si mohou tvořit vlastní 

prostředí, které proţívají. [12] 

Jiţ od svých počátků poskytuje internet lepší spojení mezi přímým prodejcem 

a přímým spotřebitelem. Ve virtuálním prostředí vznikají komunity spotřeby, které jsou 

orientovány na zájmy související se spotřebou a které sdílí nadšení nebo znalosti konkrétní 

spotřební aktivity. Můţeme tak určit čtyři typy virtuálních komunit: [12] 

 „turisté“ – tito lidé mají pouze mělký nebo dočasný zájem o danou spotřební 

aktivitu, nemají silné sociální vazby na skupinu, 

 „mingleři“ – jsou to lidé, kteří sice mají o danou spotřební aktivitu pouze malý 

zájem, přesto však zapadnou do skupiny a udrţují s ní pevné vazby, 

 „nadšenci“ – tito projevují velký zájem a zápal pro danou aktivitu, ale jejich 

sociální vazby na skupinu jsou slabší, 
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 „zasvěcenci“ – toto jsou lidé, kteří mají silné osobní vazby na skupinu 

i na spotřební aktivitu. 

3.5.1 Sociální média 

Sociální média jsou online média, kde samotní uţivatelé spoluvytvářejí a sdílí určitý 

obsah. Neustále se mění tím, jak se obsah mění a přibývá a také přidáváním nových funkcí. 

Sociální média však nejsou na rozdíl od tradičních médií určena k propagaci a reklamě, i kdyţ 

toto zde také probíhá. Základní úlohou těchto médií je komunikace se zákazníky. [5] 

Sociální média se dělí podle marketingové taktiky na: [5] 

 sociální sítě (Facebook, MySpace, LinkedIn), 

 blogy, videoblogy, mikroblogy (Twitter), 

 diskusní fóra, Q&A portály (Yahoo! Answers), 

 wikis (Wikipedia, Google Knol), 

 sociální záloţkovací systémy (Digg, Delicious, Jagg), 

 sdílená multimédia (YouTube, Flickr), 

 virtuální světy (Second Life, The Sims). 

Při spotřebním a nákupním chování zde hraje důleţitou roli obousměrná komunikace, 

která umoţňuje rychle reagovat na poţadavky a přání zákazníka. Sociální sítě sice nejsou 

místem nákupu, ale je to místo, kde lze relativně snadno ovlivnit potenciálního zákazníka. 

Komunity jsou na sociálních sítích propojené, vzájemně na sebe působí a mohou mezi sebou 

sdílet informace a různé postřehy a názory. [12] 

Důleţitým prvkem ve světě sociálních sítí je to, ţe jsou odrazem reálného ţivota jejich 

uţivatelů, kteří se tak mohou navzájem ovlivňovat a rychleji sdílet informace a své názory 

na určitou problematiku. [12] 

Uţivateli sociálních médií jsou především lidé, kteří tráví na Internetu mnohem více 

času neţ u televize či čtením časopisů a knih. Rádi a velmi často se dělí se svými zkušenostmi  

s okolím a pokud se k nim dostane informace o produktu přes sociální média, zasáhne je to 

mnohem více neţ klasická reklama. Pak jsou ochotni na Internetu utrácet i peníze. Pokud 
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vezmeme v úvahu věkovou kategorii těchto lidí, jedná se zpravidla o uţivatele mezi 15 – 34 

lety, kterým se dnes říká „generace Facebooku“. [5] 
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4 Metodika shromažďování dat 

Shromaţďování dat bylo provedeno marketingovým výzkumem a to ve dvou fázích, 

přípravné a realizační. Při sběru dat bylo pouţito kvantitativního výzkumu. 

4.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi byl určen problém výzkumu, stanoven cíl výzkumu, jeho plán a byl 

vytvořen dotazník. 

4.1.1 Problém a cíl výzkumu 

Slevové servery jsou na českém trhu teprve krátkou dobu, ale i přesto je jich v dnešní 

době velmi mnoho. Spotřebitelé tedy mohou mít problém v orientaci na tomto trhu a obavy 

z uskutečnění nákupu na slevových serverech. Jiní zákazníci mohou na slevových portálech 

nakupovat pravidelně bez větších obtíţí. Hlavním problémem výzkumu je tedy charakteristika 

spotřebitelského chování na daném trhu.  

Cílem výzkumu bylo analyzovat spotřební chování zákazníků na trhu slevových 

serverů. Budou stanoveny návrhy a doporučení pro slevové servery, které by mohly 

uplatňovat pro zlepšení svého postavení na trhu, své image a hodnoty v očích spotřebitelů. 

4.1.2 Plán výzkumu 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, byl vytvořen dotazník, díky němuţ byla získána primární 

data. Jelikoţ byli dotazováni respondenti pouţívající internet, bylo vyuţito elektronického 

dotazování. Dotazník je tvořen 21 otázkami, z toho je 6 otázek identifikačních a 13 otázek 

zaměřených na spotřebitelské chování na trhu slevových serverů. V dotazníku byly pouţity 

jak otázky uzavřené, tak polouzavřené, aby respondent mohl zvolit vlastní odpověď. Dotazník 

je umístěn v příloze č. 1. 

Dotazování probíhalo od 21. 2. do 11. 3. 2012 elektronickou cestou na serveru 

Vyplnto.cz. 

Základní soubor respondentů tvořili lidé ve věku 18 - 40 let, kteří pravidelně pouţívají 

internet nejen jako zdroj informací, ale také k nakupování. 
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4.1.3 Časový harmonogram 

V časovém harmonogramu jsou zaznamenány jednotlivé kroky výzkumu v období 

červen 2011 aţ duben 2012. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 

 6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 12/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 

Určení 

problému 
X           

Tvorba 

dotazníku 
   X X       

Pilotáž        X    

Sběr dat         X X  

Analýza          X  

Vyhodnocení          X  

Tvorba 

návrhů a 

doporučení 

          X 

4.2 Realizační fáze 

V realizační fázi výzkumu byl proveden sběr dat a jejich následné zpracování. 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal elektronicky od 21. 2. 2012 do 11. 3. 2012. Dotazník byl umístěn 

na server Vyplnto.cz, aby bylo zasaţeno co nejvíce respondentů ve věkovém rozmezí 18 – 40 

let. Respondenti byli ubezpečeni o anonymitě vyplněných dotazníků. 

Dotazování se zúčastnilo celkem 313 respondentů, z toho 248 ţen a 67 muţů. 

Podrobnější rozdělení respondentů je uvedeno v grafech (Obr. 4.1 - Obr. 4.6), které jsou 

umístěny v podkapitole 4.2.3. 

4.2.2 Zpracování získaných dat 

Data získaná elektronickým dotazováním byla přenesena do programu MS Excel 

a v datové matici patřičně zakódována. Následně byla data převedena do statistického 

programu SPSS, kde byla analyzována a byly vytvořeny tabulky. Ty byly převedeny zpět 
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do MS Excel, kde byly upraveny a byly vytvořeny grafy. Veškeré tabulky je moţno nalézt 

v příloze č. 2. 

4.2.3 Rozdělení respondentů podle identifikačních údajů 

V následujících grafech je zobrazeno rozdělení respondentů podle identifikačních 

údajů. 

Obr. 4.1: Rozdělení respondentů podle pohlaví 

 

Obr. 4.2: Rozdělení respondentů podle věku 

 

Obr. 4.3: Rozdělení respondentů podle vzdělání 
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Obr. 4.4: Rozdělení respondentů podle sociálního postavení 

 

Obr. 4.5: Rozdělení respondentů podle velikosti bydliště (podle počtu obyvatel) 

 

Obr. 4.6: Rozdělení respondentů podle čistého měsíčního příjmu 
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5 Analýza spotřebitelského chování 

Výzkum spotřebitelského chování na trhu slevových serverů byl určen uţivatelům, 

neuţivatelům i těm, kteří vůbec nevěděli, co slevové servery jsou. Výzkum byl tedy zaměřen 

nejen na spotřebitelské chování, ale také na to, zda by respondenti, kteří o takové sluţbě nikdy 

neslyšeli, o ni měli zájem.  

Podrobné tabulky, které byly vytvořeny ve statistickém programu SPSS a upraveny 

v MS Excel jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Jednotlivé analýzy jsou shrnuty do okruhů, ve kterých bude popsáno spotřebitelské 

chování na trhu slevových serverů. 

5.1 Celkové rozložení respondentů a zájem o slevové servery 

První otázka dotazníku byla zaměřena na to, zda vůbec respondenti nakupují 

či nakoupili na některém ze slevových serverů nebo zda vlastně vůbec vědí, o co se jedná. 

Celkově nakoupilo či nakupuje 67,7 % respondentů, nenakupuje 29,7 % respondentů, 

a 2,6 % dotazovaných nevědělo, o co se jedná (viz Obr. 5.1). 

Obr. 5.1: Nakoupili jste/nakupujete na slevových serverech? 

 

Největší rozdíly u této otázky byly mezi pohlavím. Zatímco ţen, které uvedly, 

ţe nakoupily či nakupují na slevových serverech, bylo 71,8 % a těch, které nenakupují 
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či nenakoupily, bylo pouze 25,4 %; muţi se v této otázce rozdělili do dvou téměř stejně 

velkých skupin - 52,3 % muţů nakoupilo a 46,2 % nenakoupilo na slevovém serveru.  

Jen malý počet respondentů uvedl, ţe neví, co slevové servery jsou. U muţů to bylo 

1,5 % a u ţen 2,8 %. Těm bylo dále v krátkosti vysvětleno, co tato sluţba hromadného 

nakupování obnáší a zda by o ni měli zájem. 

 Obr. 5.2: Zájem o slevové servery 

 

V Obr. 5.2 je vidět, ţe muţi měli jasno v tom, ţe by o takové servery zájem spíše 

neměli. U ţen je rozloţení zájmu u všech moţností odpovědí stejné, ovšem opět výrazněji 

převládá spíše nezájem o slevové servery. 

5.2 Bariéry nákupů a možnosti přesvědčení respondenta o nákupu 

V otázkách číslo 3 a 4 byly řešeny bariéry nákupů na slevových serverech, tedy proč 

respondenti na slevových serverech nenakupují a co by je o nákupu na těchto portálech 

přesvědčilo. 

Jak uţ bylo zmíněno výše, celkově zatím nenakupuje na slevových serverech 29,7 % 

respondentů. 
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Obr. 5.3: Bariéry nákupů na slevových serverech dle pohlaví 

 

V grafu rozdělení dle pohlaví (Obr. 5.3) je moţno sledovat dvě převládající skupiny 

moţností, proč respondenti nenakupují na slevových serverech. Těmito eventualitami jsou, 

ţe jim nevěří a ţe je zatím nezaujala ţádná nabídka. U ţen převládá o 15,3 % více nedůvěra 

neţ u muţů. Toto můţe být dáno tím, ţe muţi mohou být odváţnější, rádi vyzkouší nové, 

pohodlnější nakupování, přemýšlejí ekonomičtěji (procento slevy) a také, ţe si lépe rozumí 

s moderní technikou. Tento fakt je podpořen také tím, ţe o více neţ 10 % muţů označilo 

moţnost, ţe je zatím nezaujala ţádná nabídka – tedy muţi by nakoupili, ale zatím čekají 

na vhodnou příleţitost. Ovšem nejsou všichni respondenti muţského pohlaví takoví. 7,1 % 

respondentů odpovědělo, ţe v ţádném případě nenakupuje přes internet, coţ je o 5,4 % více 

neţ u ţen. 

Obr. 5.4: Bariéry nákupů na slevových serverech podle věku 
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U věkových kategorií (Obr. 5.4) je moţné sledovat závislost mezi mladšími a staršími 

respondenty. V nízkém věku respondenti označovali, ţe je zatím nezaujala ţádná nabídka, 

ale nejspíš by v případě opravdu dobré nabízené akce kupon zakoupili. Naopak s rostoucím 

věkem stoupá nedůvěra ve slevové servery. 

Obr. 5.5: Bariéry nákupů na slevových serverech v závislosti na založeném profilu na některé ze sociálních 

sítí 

 

V dotazníku bylo respondenty poţádáno, aby označili, zda mají zaloţen profil 

na některé ze sociálních sítí. Zajímavých výsledků bylo dosaţeno právě u bariér nákupů 

na slevových serverech. Jak je poznat z grafu (Obr. 5.5), ti respondenti, kteří nemají zaloţený 

profil na sociální síti, se přiklánějí k názoru, ţe slevových portálům nevěří nebo dokonce 

v ţádném případě nenakupují přes internet. Na druhou stranu respondenti se zaloţeným 

profilem spíše vyčkávají, aţ je zaujme některá z nabídek a čekají na dobrou příleţitost. 

Obr. 5.6: Možnosti přesvědčení respondenta o nákupu na slevovém serveru podle pohlaví 
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Jak uţ bylo zmíněno výše, největšími bariérami nákupu na slevových serverech jsou 

nedůvěra či vyčkávání nabídky, která respondenta zaujme. Toto bylo potvrzeno i v otázce, 

co by respondenty přesvědčilo o nákupu na slevovém serveru (Obr. 5.6). Celkem 34,1 % 

respondentů by dalo na zkušenost přátel či známých a prolomili by tak svou nedůvěru. V této 

moţnosti převládají podle pohlaví ţeny, a to ve 36,7 %. Další moţností, která by nejspíše 

prolomila nedůvěru respondentů, jsou přesné a podrobné informace o firmě a nákupních 

podmínkách. Tuto moţnost označilo celkově 18,2 % respondentů, z čehoţ bylo více muţů neţ 

ţen (o 4,7 %). Nejvíce respondentů pak označilo moţnost, ţe by je o nákupu přesvědčila 

opravdu dobrá nabídka, která je zaujme. Tuto odpověď si vybralo 50 % muţů a 43,3 % ţen. 

Obr. 5.7: Možnosti přesvědčení respondenta o nákupu na slevovém serveru v závislosti na věkové skupině 

 

Co se týká věkových kategorií (Obr. 5.7), respondenty ve skupině 18 – 25 let by 

nejvíce k nákupu přesvědčila dobrá nabídka, která je zaujme (45,1 %) a také zkušenost přátel 

a známých (33,8 %). 62,5 % respondentů ve věku 26 – 30 let dá nejvíce na zajímavou 

nabídku a 25 % z nich přesvědčí přesné a podrobné informace o firmě a nákupních 

podmínkách. Čím jsou respondenti starší (v případě této práce věková skupina do 40 let), tím 

více je přesvědčí o nákupu na slevovém serveru zkušenosti přátel a známých, v 33,3 % 

případů tyto respondenty naláká k nákupu opravdu dobrá nabídka, která je zaujme. 
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Obr. 5.8: Možnosti přesvědčení respondenta o nákupu na slevovém serveru v závislosti na založeném profilu 

na některé ze sociálních sítí 

 

Zajímavostí můţe být, ţe i kdyţ většina respondentů, kteří nemají zaloţený profil 

na sociální síti, označila moţnost, ţe slevovým serverům nevěří, přesto by je v 50 % případů 

přesvědčila dobrá nabídka, která by je zaujala (viz Obr. 5.8). Ostatní moţnosti (zkušenost 

přátel či známých, kladné hodnocení serveru na internetu či přesné a podrobné informace 

o firmě a nákupních podmínkách) označili respondenti bez profilu na sociální síti v naprosto 

stejné míře (v 16,7 %). Respondenti, kteří mají zaloţený profil na sociální síti, označili podle 

očekávání, ţe by je přesvědčila opravdu dobrá nabídka, která je zaujme, a to v 45,1 % 

případů. Jejich nedůvěru by prolomila zkušenost přátel či známých a přesné a podrobné 

informace o firmě a nákupních podmínkách. 
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5.3 Nákupní chování na slevových serverech 

Spotřební chování na slevových serverech u respondentů, kteří na nich nakoupili 

či nakupují, bylo řešeno v otázkách číslo 6, 7, 8 a 9. Respondenti byli dotazováni na důvod 

nákupu na slevovém serveru, jaká hranice minimální slevy je pro ně ještě zajímavá, kolikrát 

nakoupili za poslední rok a jaké kategorie slev nakupují. 

Obr. 5.9: Důvod nákupu na slevovém serveru podle pohlaví 

 

Z otázky proč respondenti nakupují na slevových serverech (Obr. 5.9) je patrné, ţe jak 

muţe, tak ţeny zhruba ve stejné míře zajímá hlavně cena produktu nebo sluţby, coţ je také 

hlavním úkolem slevových serverů – nabídnout zboţí či sluţby s výrazně niţší cenou. 

Zajímavé výsledky byly ovšem zjištěny v dalších moţnostech vyuţívání slevových serverů. 

Je moţno sledovat, ţe u ţen vítězí určitá zvědavost a hledají na portálech produkty, o kterých 

neměly tušení a rády je vyzkouší za příznivější cenu. U této moţnosti je rozdíl mezi muţi 

a ţenami téměř 7%. Muţi naopak více označovali moţnost, ţe voucher pouţijí jako dárek. 

V tomto případě je moţné se domnívat, ţe muţi neradi vybírají dárky dlouho a sloţitě, proto 

volí tuto eventualitu. 



47 

 

Obr. 5.10: Důvod nákupu na slevovém serveru podle sociálního postavení 

 

Z předchozího grafu (Obr. 5.10) je moţno vyčíst, ţe studenti, zaměstnanci a hlavně 

nevýděleční dávají především přednost nízké ceně před ostatními důvody nákupu, zatímco 

podnikatelé a OSVČ, u kterých je předpoklad větších výdělků se spíše neţ na cenu zaměřují 

na nové produkty a sluţby, které mohou na slevových serverech najít a vyzkoušet je tak mimo 

jiné za příznivou cenu. Rozdíl mezi podnikateli a ostatními skupinami je ve hledání nových 

produktů a sluţeb téměř 30%.  

Obr. 5.11: Hranice minimální slevy podle pohlaví 

 

U otázky hranice minimální slevy (Obr. 5.11) je moţno pozorovat normální Gaussovo 

rozloţení odpovědí. Muţi i ţeny označili nejvíce odpověď, ţe je pro ně zajímavá minimální 

sleva 40 %. I v celkovém vyjádření je tato moţnost nejčastější – označilo ji 39,6 % 

respondentů. U muţů lze spatřit jakousi tendenci přiklánět se k menšímu procentu slevy neţ 
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u ţen. Zatímco 11,8 % muţů označilo, ţe je pro ně zajímavá uţ sleva 20 %, u ţen to bylo 

pouze 4,5 % respondentů. Naopak minimální slevu 70 % neoznačil ţádný muţ, u ţen tuto 

moţnost označilo 6 % respondentů. 

Obr. 5.12: Hranice minimální slevy podle věku 

 

V grafu hranice minimální slevy podle věku (Obr. 5.12) je moţno také pozorovat 

zajímavé rozloţení. Věková kategorie 18 – 25 let vykazuje normální rozloţení s tím, ţe vrchol 

je u moţnosti minimálně 40 %. U věkové kategorie 26 – 30 let lze vypozorovat opět normální 

rozloţení s vrcholem v moţnosti minimálně 40 %. Avšak u věkové kategorie 31 – 40 let lze 

vyčíst stoupající tendenci od moţnosti minimálně 30 % po moţnost minimálně 50 %. 

Z tohoto lze usuzovat, ţe mladší respondenti dají přednost i menší slevě, zatímco starší 

respondenti si raději vyberou nabídku s vyšším procentem slevy. 

V kumulativním vyjádření pro celkový počet respondentů lze říci, ţe minimální slevu 

20 % vyţaduje 5,7 % respondentů, 30% slevu 29,8 % respondentů, minimálně 40 % slevu 

chce 69,4 % všech respondentů, 50 % slevy poţaduje 97,2 % respondentů, 60% slevu ţádá 

99,6 % respondentů a minimálně 70% slevu tedy 100 % respondentů. 
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Obr. 5.13: Počet nákupů za poslední rok podle pohlaví 

 

U rozdělení počtu nákupů za poslední rok podle pohlaví (Obr. 5.13) je patrné, 

ţe většina respondentů, ať muţi či ţeny, nakoupila maximálně 1 – 2x. U muţů i u ţen má 

tento graf klesající tendenci, je tedy zřejmé, ţe většina respondentů nenakupuje bez rozmyslu, 

ale čeká na nabídku, která bude mít jejich poţadované minimální procento slevy (viz Obr. 

5.11) či čekají na nabídku, která je zaujme (viz Obr. 5.6). I přesto je moţno sledovat prudší 

klesání grafu u muţů neţ u ţen a z tohoto lze odvodit, ţe ţeny nakupují přece jen častěji neţ 

muţi. 

Obr. 5.14: Počet nákupů za poslední rok podle sociálního postavení 

 

Dle grafu, kde je zaznamenán počet nákupů za poslední rok podle sociálního postavení 

(Obr. 5.14), lze konstatovat, ţe častěji (3 – 5x nebo 6 – 10x) nakoupili nevýděleční. V této 

skupině jsou zařazeny např. matky na mateřské dovolené nebo nezaměstnaní. Je moţno 
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se tedy domnívat, ţe tito lidé, ač nemají vysoké finanční prostředky, si chtějí při své situaci 

udrţet určitý standard a dostat se do společnosti a slevové servery jim toto umoţňují 

za relativně niţší cenu. Tento fakt je podpořen i rozdělením podle příjmu, kdy 3 – 5x nebo 6 –

10x nakoupily ty skupiny respondentů, které označily svou hrubou mzdu do 10 000 Kč. 

Výjimku tvoří pouze příjmová skupina 15 001 – 20 000 Kč, která výrazně převaţuje u počtu 

nákupů 6 – 10x za poslední rok (viz příloha č. 2, Tab. 6). I kdyţ by se dalo domnívat, ţe 

tentýţ případ jako nevýděleční jsou i studenti, z grafu lze vyčíst, ţe tito nakoupili většinou 

pouze 1 – 2x. Tento nízký počet nákupů můţe být dán tím, ţe i kdyţ je nabídka za dobrou 

cenu lákavá, studenti si ji přesto raději odpustí nebo tím, ţe jsou štědře podporováni rodiči, 

kteří jim chtějí dopřát kvalitní studentská léta. Z těchto čtyř skupin pak nakoupili vícekrát 

pouze studenti a zaměstnanci. 

Obr. 5.15: Počet nákupů podle velikosti bydliště (podle počtu obyvatel) 

 

Podle velikosti bydliště (Obr. 5.15) lze usuzovat, ţe častěji (3 – 5x) nakoupili 

za poslední rok respondenti z větších měst nad 50 000 obyvatel. Toto můţe být dáno také tím, 

ţe je v těchto městech, zejména krajských, větší nabídka slev neţ v menších obcích. 

Samozřejmě i tito respondenti nakupují častěji, ale u nich lze předpokládat, ţe mají moţnost 

se do většího města bez problémů dopravit. Jak lze vyčíst z grafu ve městech nad 100 000 

obyvatel (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc) nakoupili respondenti za poslední 
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rok v 11,1 % vícekrát, tedy zvolili tuto moţnost o nejméně 7,4 % více neţ respondenti 

z menších měst. 

 

Obr. 5.16: Nakupované kategorie slev podle pohlaví 

 

Z tohoto grafu nakupovaných kategorií slev dle pohlaví (Obr. 5.16) lze vyčíst, muţi 

i ţeny nakupují ve většině kategorií zhruba ve stejné míře. Největší rozdíl je moţno spatřit 

v kosmetických a kadeřnických sluţbách, kde o téměř 25 % převaţují v nakupování ţeny, coţ 

je v této kategorii víceméně logické. Další větší rozdíl je moţné pozorovat u kategorie pobyty 

a zájezdy, kde jsou opět v převaze ţeny a to o necelých 16 %. Ani v jedné kategorii však 

nepřevaţují muţi. 
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Obr. 5.17: Nakupované kategorie slev podle věku 

 

U věkových kategorií (Obr. 5.17) je moţno také pozorovat zajímavé výsledky. Mladí 

respondenti od 18 do 25 let označili v 57,4 % procentech, ţe nakupují slevové kupony 

v oblasti gastronomie (jídlo a pití), coţ lze odůvodnit tím, ţe se lidé v této věkové kategorii 

rádi baví se svými vrstevníky v restauračních zařízeních, ale zároveň nemají takové finanční 

moţnosti, aby nakupovali za plnou cenu. Druhou nejčastější nakupovanou kategorií slev 

u této věkové skupiny byly pobyty a zájezdy. Toto lze opodstatnit podobně jako u kategorie 

jídlo a pití. Mladí lidé chtějí poznávat svět, ale z důvodů omezených finančních prostředků 

rádi nakupují tyto nabídky na slevových serverech. Ve věkové skupině 26 – 30 let lze 

pozorovat změnu v nakupovaných kategoriích. Vítězí u nich pobyty a zájezdy. Tito 

respondenti v dnešní době většinou ještě nemají děti a jejich finanční prostředky jsou stále 

omezené, proto si chtějí uţívat ţivota za menší finanční obnos. Klesá však u nich zájem 

o kategorii jídlo a pití, ale přece jen je pořád na druhém místě. V tomto věku stoupá také 

zájem o zboţí. Mladí lidé do 30 let si většinou zařizují svou domácnost, a proto mohou vyuţít 

nabídek na slevových portálech, které se týkají domácího vybavení (např. ozdobné tapety 

na stěnu, nábytek, bio krby, povlečení, příbory apod.). Ve věkové kategorii 31 – 40 let 

respondenti nejčastěji označili jako svou odpověď nákupy zboţí, dále masáţe (či celkově 

relaxaci) a na třetím místě jídlo a pití. Tyto kategorie mohou být dány opět tím, ţe tito 

respondenti nechtějí platit plné ceny za zboţí, které by rádi vyzkoušeli, či je uţ vyzkoušené 

mají, dále chce tato věková kategorie více relaxovat a stále si chtějí dopřát gastronomické 

záţitky za menší finanční částku.  
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5.4 Používané slevové servery a problematika slevových agregátorů 

V dotazníku se objevily i otázky na téma, jaké slevové servery respondenti vyuţívají 

a zda pouţívají slevové agregátory. Respondenti, kteří slevové agregátory nepouţívají, byli 

tázáni na to, proč je nepouţívají a pokud nevěděli, o co se jedná, byla jim poloţena otázka, 

zda by o takovou sluţbu měli zájem.  

Obr. 5.18: Používané slevové servery podle pohlaví 

 

Mezi pouţívanými slevovými servery (Obr. 5.18) vítězí mezi muţi i ţenami první 

český portál hromadného nakupování Slevomat.cz. Muţi ho označili v 89,7 % a ţeny 

v 88,8 %. Druhým nejpouţívanějším serverem se stalo Vykupto.cz, kde respondenti 

muţského pohlaví označili tuto společnost v 41,4 % a ţeny v 48,4 %. Na třetí příčce 

se umístil portál Hyperslevy.cz, kdy ho označilo 37,9 % muţů a 34,2 % ţen. 

Obr. 5.19: Používané slevové servery v závislosti na založeném profilu na některé ze sociálních sítí. 
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Jak je vidět na Obr. 5.19, Slevomat.cz je známější i u respondentů, kteří nemají 

zaloţený profil na některé ze sociálních sítí, i kdyţ tento rozdíl je nepatrný, pouze 4,3 %. 

Vykupto.cz a Hyperslevy.cz zase více bodují u respondentů, kteří tento profil zaloţený mají. 

Z grafu lze vyčíst, ţe i některé méně známé servery mají větší podíl zákazníků z těch, kteří 

nemají zaloţený profil na sociální síti, a z tohoto je moţné usoudit, ţe mají dobrou reklamu 

a komunikaci se zákazníky i mimo sociální sítě, které jsou v dnešní době pro propagaci velmi 

oblíbené. 

Obr. 5.20: Používání slevových agregátorů podle pohlaví 

 

Na otázku pouţívaných slevových serverů navazuje také dotaz, zda respondenti 

pouţívají při vyhledávání slev tzv. slevové agregátory (viz Obr. 5.20), coţ jsou servery, které 

sdruţují nabídky z různých jednotlivých slevových portálů. Celkově na tuto otázku 

odpovědělo 50,5 % respondentů, ţe tyto sluţby vyuţívá a 49,5 % respondentů, ţe nevyuţívá. 

U muţů bylo rozloţení přesně půl na půl, tedy 50 % muţů agregátory vyuţívá a 50 % ne. 

U ţen se tento rozdíl lišil pouze o nepatrné procento (1,2 %). 
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Obr. 5.21: Používání slevových agregátorů podle věku 

 

U věkových kategorií (Obr. 5.21) je moţné sledovat závislost při pouţívání slevových 

agregátorů. Zatímco respondenti ve věku 18 aţ 25 let se rozdělili do dvou téměř stejných 

skupin, tedy ţe 55,8 % z nich agregátory pouţívá a 44,2 % nepouţívá, s rostoucím věkem 

roste počet těch respondentů, kteří slevové agregátory nepouţívají. Ve věkové kategorii od 31 

do 40 let je tento rozdíl 50%. 

Obr. 5.22: Důvod nepoužívání slevových agregátorů podle pohlaví 

 

Na otázku, proč respondenti nepouţívají slevové agregátory, jich nejvíce odpovědělo, 

ţe neví, o co se jedná (celkově 59,8 % respondentů, z toho 44,4 % muţů a 62,9 % ţen). 

Z tohoto se dá usoudit, ţe muţi jsou na internetu zvídavější a nachází si cesty, jak si usnadnit 

nakupování celkově. 23,4 % respondentů pak odpovědělo, ţe má své oblíbené servery, 
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na kterých nakupují a nepotřebují agregátory a 16,8 % respondentů si nechává nabídky 

ze slevových portálů zasílat přímo na e-mail. 

Obr. 5.23: Zájem o slevové agregátory podle pohlaví 

 

Respondentům, kteří odpověděli, ţe neví, co slevové agregátory jsou, byla tato 

problematika v krátkosti vysvětlena a byla jim poloţena otázka, zda by o takovou sluţbu měli 

zájem (Obr. 5.23). Celkově se 40,3 % respondentů přiklonilo k moţnosti spíše ano. Je ale 

nutné podotknout, ţe to byly převáţně ţeny (41,8 %), které by tuto moţnost spíše uvítali. 

U muţů, kteří nevěděli, o co se jedná, převáţil názor, ţe o slevové agregátory spíše nestojí 

(57,1 %). 

Obr. 5.24: Používané slevové agregátory podle pohlaví 

 

Těm respondentům, kteří slevové agregátory pouţívají, byla ještě poloţena otázka, 

které agregátory konkrétně vyuţívají (Obr. 5.24). Mezi muţi i ţenami jednoznačně 
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převaţovaly portály Skrz.cz (46,7 % muţů, 44,8 % ţen) a Slevin.cz (66,7 % muţů a 40,2 % 

ţen). Dalšími dvěma oblíbenými agregátory jsou portály Sleviste.cz a Slevydnes.cz. 
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6 Návrhy a doporučení 

V této kapitole budou popsány obecné návrhy a doporučení pro trh slevových serverů, 

které budou vycházet z analýzy spotřebitelského chování na tomto trhu a budou rozděleny 

do podkapitol podle prvků základního marketingového mixu. 

Slevové servery nejsou pro respondenty ve většině případů nic neznámého. Celkem 

67,7 % respondentů na slevových serverech nakoupilo v minulosti či pravidelně nakupuje, 

29,7 % respondentů slevové servery zná, ale nenakupuje na nich a jenom 2,6 % respondentů 

nevědělo, o co se jedná, coţ je za pouhé dvouleté fungování těchto portálů v České republice 

velmi pozitivní. 

6.1 Produkt 

Ve většině případů (71,8 %) nakupují na slevových portálech ţeny. Slevové servery 

by měly své akce přizpůsobit ţenám, nabízet více slevových poukazů na kosmetické nebo 

kadeřnické sluţby, které nakupuje 27,4 % ţen, do relaxačních center nebo také zájezdy 

a pobyty určené pro ţeny, které nechtějí jezdit pouze v páru, ale rády by vycestovaly i samy 

(pobyty a zájezdy jsou mezi respondenty nakupovány ţenami v 42,3 % případů). Další 

moţností jak rozšířit nabídku pro ţeny je spolupráce s e-shopy zabývajícími se prodejem 

dekorativní i pečující kosmetiky nebo se společnostmi prodávajícími spodní prádlo, coţ 

většinu ţen jistě potěší. 

Muţi na slevových portálech nakupují o něco méně neţ ţeny (52,3 %), ale určitě 

nejsou zanedbatelnou cílovou skupinou. Většina muţů (60,8 %) na otázku, proč nenakupují 

na slevových serverech, odpověděla, ţe je zatím nezaujala ţádná nabídka. V tomto případě by 

bylo vhodné, stejně jako u ţen, nabídku rozšířit o akce, kterých by se účastnili výhradně (nebo 

z velké části) právě muţi. Těmito nabídkami by mohly být např. různé akce spojené 

s konzumací masných výrobků a piva, které je u českých spotřebitelů velmi oblíbené (52,9 % 

dotazovaných muţů nakupuje poukazy z kategorie jídlo a pití), dále extrémní záţitky jako 

projíţďka v rychlém drahém autě. V ostatních případech by nabídky mohly být koncipovány 

tak, aby nalákaly muţe ke koupi dárku pro jejich drahé polovičky či jako způsobu trávení 

času ve dvou (18,8 % dotázaných muţů odpovědělo, ţe voucher pouţijí jako dárek). 

Dalším doporučením je zaujmout nabídkami věkovou skupinu od 26 let (ţádná 

nabídka zatím nezaujala 50 % respondentů z věkové skupiny 26 – 30 let a 12,5 % 



59 

 

respondentů ve věku 31 – 40 let). Tito lidé většinou jiţ zakládají rodiny a mají malé děti, 

proto je vhodné vytvářet nabídky na rodinné dovolené, výlety (56,3 % respondentů ve věku 

26 – 30 let a 31,8 % respondentů ve věku 31 – 40 let nakupuje pobyty a zájezdy) , zajistit 

nabídku vstupů na různé akce pro děti zdarma nebo spolupracovat s centry pro děti a rodiče 

a vytvořit různé balíčky sluţeb prodávané pouze přes slevové servery. Další moţností 

je vyuţití toho, ţe si rodiče chtějí někdy od svých ratolestí odpočinout a nabídnout jim 

dovolenou, relaxaci či vstupné do divadla nebo na koncert pouze pro ně dva. Poukazy 

z kategorie kultura nakupuje 18,8 % dotazovaných ve věku 26 – 30 let a 31,8 % respondentů 

ve věku 31 – 40 let. Se stoupajícím věkem se také zvyšuje zájem o relaxaci (masáţe apod.) – 

ve věkové kategorii 31 – 40 let tyto typy voucherů nakupuje 40,9 % respondentů. 

Jelikoţ respondenti celkově uvedli, ţe nejvíce nakupují poukazy z kategorie jídlo a pití 

(54,1 % respondentů), pobyty a zájezdy (39,7 % respondentů) a zboţí (28,7 % respondentů), 

je moţné doporučit rozšíření nabídky těchto poukazů. Zejména v oblasti gastronomie 

je v poslední době velmi málo nabídek, a pokud se nějaká objeví, je za vyšší cenu (např. oběd 

či večeře o více chodech). Respondenti by zajisté vyuţili i nabídky do kaváren, tedy káva 

a zákusek pro dva či poukaz na různé míchané drinky do 100 Kč. Jak je dále popsáno 

v podkapitole 6.2, tyto nabídky za niţší cenu by mohly také přilákat více spotřebitelů, kteří 

přemohou svou nedůvěru ve slevové servery a nabídku zakoupí s pocitem, ţe pokud je sluţba 

zklame, nebude to příliš velká újma pro jejich peněţenku. Pokud bude ovšem nabídka 

kvalitní, je velká šance, ţe budou na slevovém serveru nakupovat častěji a ten získá nové stálé 

zákazníky ochotné utratit i vyšší finanční částku. 

6.2 Cena 

Kaţdý slevový portál by si měl dlouhodobě drţet nízké ceny, protoţe právě cena je to, 

co zajímá 56,5 % všech respondentů, ovšem nemělo by to být na úkor zisku. Pro 39,6 % 

všech respondentů je zajímavá sleva minimálně 40 %. Slevové servery by se tedy měly 

ve většině případů drţet nabídek za polovinu původní ceny. 

Z výzkumu vyplývá, ţe 31,8 % respondentů slevovým serverům nevěří a tato 

nedůvěra stoupá s přibývajícím věkem. Tento problém by mohl být vyřešen větší nabídkou 

akcí za niţší cenu (např. do 100 Kč), kdy by potenciální zákazník nemusel mít obavy z nízké 

investice a slevový server by si tak prověřil sám. Další moţností je nakoupení zboţí 

samotným slevovým serverem za účelem jeho dalšího prodeje a nabízení tak akcí 
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„na zkoušku“. Ceny těchto akcí by musely být opět nízké, aby spotřebitel neměl obavy částku 

zaplatit.  

6.3 Komunikace 

Slevové servery by se dále měly snaţit o šíření pozitivního word of mouth, protoţe 

hlavně věková skupina 31 – 40 let dá na zkušenosti přátel či známých (konkrétně 55,6 % 

respondentů). Důleţité je být poctivou firmou, která svým přístupem a lepší trţní pozicí 

(v důsledku spokojených zákazníků) vytěsní z trhu portály nepoctivé. Toto souvisí také 

s výběrem partnerských firem, které by měla mít prověřené, aby se předešlo nespokojenosti 

koncového spotřebitele. Společnost by měla vykazovat prozákaznický přístup, řešit veškeré 

problémy a reklamace co nejdříve a snaţit se komunikovat se zákazníky přímo na svých 

internetových stránkách, kde je vhodné zaloţit diskusi ke kaţdé nabídce a také on-line chat, 

který by fungoval v reálném čase a zákazníci by se tak mohli ptát na cokoli ohledně nabídek, 

obchodních podmínek apod. 

Další moţností, jak si zajistit spotřebitelskou důvěru můţe být odkazování u kaţdé 

nabídky na profil společnosti (pokud existuje) poskytující slevu např. na portále 

www.heureka.cz, kde se i jiní spotřebitelé, nejen nakupující přes slevový server, mohou 

podělit o zkušenosti s konkrétní firmou.  

Jelikoţ 46,7 % všech respondentů nakoupilo za poslední rok na slevových serverech 

pouze 1x nebo 2x a pouhých 6,1 % respondentů více neţ 10x, je nutné přilákat zákazníky 

k vícečetným nákupům věrnostními programy nebo soutěţemi. Velké slevové servery však jiţ 

věrnostní program zavedený mají. Jedná se většinou o získání určitého počtu bodů za nákup 

voucheru či za jiné aktivity na slevovém portálu (hodnocení sluţby po vyuţití poukazu, 

vytočení kreditu na „kole štěstí“, otáčení kartiček apod.), které jsou převedeny na koruny 

a dají se pouţít při dalším nákupu, tím pádem zákazník ušetří ještě více. Takový věrnostní 

program je nejjednodušší a bylo by moţno jej doporučit i menším slevovým serverům. Další 

moţností, která se uţ také hojně vyuţívá, jsou právě soutěţe. Vhodnou dobou pro zařazení 

soutěţe jsou různé svátky jako Vánoce či Velikonoce. Se souvisejícími druhými 

„narozeninami“ dvou největších slevových serverů Slevomat.cz a Vykupto.cz, tyto portály 

zařadily právě soutěţ, kterou oslaví své výročí. Slevomat.cz vyzval své zákazníky, aby poslali 

svou fotografii, jak vypadali ve dvou letech. Z hlediska subjektivního hodnocení taková 

soutěţ nemusí být vnímána pozitivně, jelikoţ tým Slevomatu vybral ze všech příchozích 
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pouze několik fotografií a pro fotografie hlasují další zákazníci nebo také rodina a známí 

účastníků soutěţe. Tímto můţe vyhrát ten, který má nejvíce známých na internetové síti a umí 

si hlasy získat. Pro Slevomat je to ovšem šance jak získat další potencionální zákazníky 

pokud se bude informace o soutěţi a tím pádem společnosti šířit cestou sociálních sítí nebo 

přes e-mail. Jinou formu soutěţe zvolilo Vykupto.cz. Od 12. 4. 2012 do 1. 5. 2012 je moţné 

nalézt na jejich stránkách tipovací soutěţ. Kaţdý den mohou zákazníci napsat svůj tip na to, 

kolik dalších lidí otevře konkrétní políčko s věcným dárkem. Nejlepší tip vyhrává a dalších 

19 soutěţících, kteří budou svým tipem nejblíţe ke konečnému počtu, získává 100 Kč na další 

nákup. Takováto soutěţ je tedy pouze o štěstí a náhodě a je moţné, ţe bude vnímána 

soutěţícími v lepším světle. Z pohledu Vykupto.cz jde opět o snahu šířit soutěţ a jméno 

společnosti mezi zákazníky a moţnými budoucími zákazníky.  

Slevové portály by také měly proniknout na sociální sítě, zejména na Facebook. 

Jedním z principů sociálních sítí je sdílení informací. Slevový portál tedy můţe propagovat 

své nabídky na těchto sítích a sdílením mezi uţivateli se mohou různé akce rozšiřovat 

i k jejich přátelům a známým, se kterými jsou na těchto sítích v kontaktu. Jelikoţ 35,4 % 

respondentů, kteří mají zaloţený profil na sociální síti, ve výzkumu uvedlo, ţe dají 

na zkušenost přátel a známých, byla by právě toto v dnešní době velmi dobrá příleţitost. Dále 

41,5 % respondentů zatím nezaujala ţádná nabídka. Tento problém můţe být změněn 

komunikováním nabídek pro konkrétní cílové skupiny vyuţívající sociální sítě. Pouţit můţe 

být také virální marketing, tedy vtipné a úderné video, které sdílením na sociálních sítích 

získá své příznivce, a ti mohou na jeho základě nakoupit na daném slevovém serveru. 

6.4 Distribuce 

Velikost bydliště podle počtu obyvatel také souvisí s počtem nákupů za poslední rok. 

Doporučením pro slevové servery by tedy bylo rozšířit nabídku i do menších měst do 20 000 

obyvatel, jelikoţ právě respondenti z těchto měst nakoupili za poslední rok pouze jednou nebo 

dvakrát. I v těchto menších městech se najde dostatek potenciálních partnerských firem, které 

se rády zviditelní a umístí svou nabídku na slevový server. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat spotřebitelské chování na trhu slevových 

serverů a zjistit, jak tento relativně nový distribuční kanál vnímají spotřebitelé v České 

republice. 

Určeného cíle bylo dosaţeno pomocí marketingového výzkumu, který byl uskutečněn 

dotazníkovým šetřením. Elektronickou cestou byla sesbírána primární data, která byla 

následně analyzována ve statistickém programu SPSS a vyhodnocena. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe většina respondentů slevové servery zná a nakupuje 

na nich, třetina uvedla, ţe na slevových portálech nikdy nenakoupila a necelé 3 % 

respondentů nevěděly, o co se jedná (z těchto polovina odpověděla, ţe by o takovou sluţbu 

spíše neměla zájem).  

Respondenti, kteří na slevových serverech nenakupují, uvedli jako nejčastější příčinu 

to, ţe je nezaujala ţádná nabídka nebo slevovým serverům nevěří. V závislosti na tyto bariéry 

by je k nákupu přesvědčila opravdu dobrá nabídka, která je zaujme a zkušenost přátel nebo 

známých, kteří jiţ na těchto portálech nakupují.   

Jak bylo předpokládáno jiţ z podstaty slevových serverů, nejvíce respondentů 

nakupuje na slevových portálech díky ceně produktů a sluţeb a vyţadují slevu minimálně 

40 %. Dalšími důvody jsou moţnost vybrat v klidu domova nejlepší nabídku na trhu a také 

pouţití poukazu jako dárku. Mezi nejčastěji nakupované kategorie slev se řadí poukazy 

na jídlo a pití, pobyty a zájezdy, zboţí a kosmetické a kadeřnické sluţby, které jsou 

nakupovány zejména ţenami. 

Co se týká jednotlivých slevových serverů, respondenti nejvíce vyuţívají Slevomat.cz, 

Vykupto.cz a Hyperslevy.cz. Polovina všech respondentů také vyhledává slevy pomocí 

slevových agregátorů, které sdruţují nabídky jednotlivých portálů. Mezi nejčastěji 

navštěvované agregátory patří Skrz.cz, Slevin.cz a Sleviste.cz. 

Díky výsledkům marketingového výzkumu byly navrţeny obecné návrhy 

a doporučení, které mohou aplikovat všechny slevové servery. Bylo by tedy vhodné rozšířit 

nabídku akcí pro ţeny a muţe, ale pro kaţdou cílovou skupinu musí být specificky 

komunikovány. Ceny by se měly udrţovat na zhruba polovině původní částky, aby zákazníka 

přilákaly. Šířením pozitivního slova z úst si mohou slevové servery také přilákat spoustu 
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nových zákazníků, kteří rádi vyzkouší nové sluţby. Prozákaznický přístup a neodkladné 

řešení problémů přispějí k dobrému jménu společnosti. 

Podpora prodeje (např. věrnostní programy a soutěţe) mohou zase podpořit častější 

nákupy současných zákazníků. Komunikace se zákazníky přes sociální sítě je v dnešní době 

samozřejmostí. 

Velkým krokem pro přilákání nových zákazníků můţe být také rozšíření nabídek 

v menších městech České republiky. 

 

Veškeré návrhy a doporučení mají přilákat na slevové servery nové zákazníky, 

stávající zákazníky přimět k častějším nákupům, posílit ty portály, které mají poctivou 

politiku prodeje a získat důvěru spotřebitelů na svou stranu. 
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Seznam zkratek 

a. s.   akciová společnost 

ACTA   Anti-Counterfeiting Trady Agreement 

apod.   a podobně 

atd.   a tak dále 

č.    číslo 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EU27   Evropská unie (27 zemí) 

HDP   hrubý domácí produkt 

Kč   Koruna česká 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MS   Microsoft 

např.   například 

Obr.   obrázek 

OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 

přel.   přeloţil 

Q&A   Questions and Answers (otázky a odpovědi) 

roč.   ročník 

s.   stran 

Sb.    Sbírky 

SMS   Short Message System 

spol. s r. o.  společnost s ručením omezeným  

SPSS   Statistical Package for the Social Sciences 

str.   strana 

Tab.   tabulka 

tzn.   to znamená 

tzv.    takzvaný 

VŠPS   Výběrové šetření pracovních sil 

vyd.    vydání 

Wi-Fi   wireless fidelity (bezdrátová věrnost) 
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Příloha č. 1: Dotazník 

Váţení respondenti, 

ráda bych vás poţádala o vyplnění dotazníku. Jsem studentkou 2. ročníku navazujícího 

magisterského studia Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava a provádím výzkum týkající se slevových serverů. Odpovědi pouţiji ve své 

diplomové práci. Dotazník je zcela anonymní a získaná data vyuţiji pouze k výše uvedeným 

účelům. 

Děkuji za spolupráci 

Bc. Soňa Klodová 

 

Pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte pouze jednu odpověď. 

1. Nakoupili jste/nakupujete na slevových serverech? 

 Ano (přejděte na otázku č. 5) 

 Ne (přejděte na otázku č. 3) 

 Nevím, o co se jedná (přejděte na otázku č. 2) 

 

2. Slevové servery jsou internetové stránky, na kterých firmy nabízí slevy 

na různé služby či produkty. Pokud konkrétní nabídku koupí dostatečný 

počet lidí je sleva aktivována. V opačném případě se sleva ruší a nabídka 

nelze zakoupit. Měl/a byste zájem o takové služby? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 Nevím 

Po vyplnění otázky č. 2 přejděte na otázku č. 14 
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3. Pokud ne, z jakého důvodu? 

 Nevěřím jim 

 V ţádném případě nenakupuji přes internet 

 Nakupuje jiný rodinný příslušník 

 Zatím mě nezaujala ţádná nabídka 

 Jiný důvod (vypište, prosím) 

…………………………………………………………………… 

 

4. Co by vás přesvědčilo o nákupu na slevovém serveru? 

 Zkušenost přátel či známých  

 Kladné hodnocení serveru na internetu 

 Přesné a podrobné informace o firmě a nákupních podmínkách 

 Opravdu dobrá nabídka, která mě zaujme 

 Jiné (vypište, 

prosím)…………………………………………………………………….. 

Po vyplnění otázky č. 4  přejděte, prosím, na otázku č. 14 

 

5. Na kterých slevových serverech nakupujete? 

Zde můžete označit více odpovědí. 

 Bezvasleva.cz 

 Doluj.cz 

 Hyperslevy.cz 

 Kuplon.cz 

 Nebeslev.cz 

 Pumba.cz 

 Slevomat.cz 

 Slevopol.cz 

 Topsleva.cz 

 Vykupto.cz 

 Jiné (vypište, prosím) ………………………………………………………………. 

 

  

http://www.bezvasleva.cz/
http://www.doluj.cz/
http://www.hyperslevy.cz/
http://www.kuplon.cz/
http://www.nebeslev.cz/
http://www.pumba.cz/
http://www.slevomat.cz/
http://www.slevopol.cz/
http://www.topsleva.cz/
http://www.vykupto.cz/
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6. Kolikrát jste na těchto serverech nakoupili za poslední rok? 

 1 – 2x 

 3 – 5x 

 6 – 10x 

 Vícekrát 

 

7. Proč nakupujete na slevových serverech? 

 Najdu zde produkty/sluţby, o jejichţ existenci jsem neměl/a tušení 

 Zajímají mě ceny produktů/sluţeb 

 Mohu si v klidu domova vybrat nejlepší nabídku na trhu 

 Voucher pouţiji jako dárek 

 Jiné (vypište, prosím) 

……………………………………………………………………………….. 

 

8. Z jaké kategorie nejčastěji nakupujete? 

Zde můžete označit více odpovědí. 

 Jídlo a pití 

 Kultura (např. divadlo, kino, koncerty…) 

 Kosmetické a kadeřnické sluţby 

 Masáţe 

 Sport 

 Pobyty, zájezdy 

 Vzdělávání 

 Extrémní záţitky (např. jízda v autě, skoky padákem apod.) 

 Zboţí 

 Jiné (vypište, prosím)…………………………………………………………………… 
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9. Jaká hranice minimální slevy je pro vás ještě zajímavá? 

 Minimálně 20 % 

 Minimálně 30 % 

 Minimálně 40 % 

 Minimálně 50 % 

 Minimálně 60 % 

 Minimálně 70 % 

 

10. Využíváte pro vyhledávání slev tzv. slevové agregátory? 

 Ano (přejděte na otázku č. 0) 

 Ne 

 

11. Pokud ne, proč? 

 Nevím, o co se jedná (přejděte na otázku č. 12) 

 Mám své oblíbené servery, nepotřebuji agregátory (přejděte na otázku č. 14) 

 Nechávám si nabídky ze slevových portálů zasílat přímo na e-mail (přejděte na otázku 

č. 14) 

 

12. Slevové agregátory jsou servery, které sdružují nabídky z různých 

jednotlivých slevových serverů. Měl/a byste zájem o tuto službu? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 Nevím  

Po vyplnění otázky č. 12 přejděte na otázku č. 14 
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13. Které slevové agregátory využíváte? 

 Skrz.cz 

 Slevin.cz 

 Sleviste.cz 

 Slevomol.cz 

 Slevy.vyprodeje.cz 

 Stovkyslev.cz 

 Vyberslev.cz 

 Jiné (vypište, prosím) ……………………………………………………………. 

 

14. Máte založený profil na některé ze sociálních sítí? 

 Ano 

 Ne (přejděte, prosím, na otázku č. 16) 

 

15. Jak často navštěvujete sociální sítě? 

 Denně 

 Několikrát do týdne 

 Několikrát do měsíce 

 Méně často 

 

16. Vaše pohlaví 

 Muţ 

 Ţena 

 

17. Váš věk 

 18 – 25 

 26 – 30  

 31 – 35  

 36 – 40  
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18. Vaše vzdělání 

 Základní nebo vyučen 

 Středoškolské 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské 

 

19. Vaše sociální postavení 

 Student 

 Zaměstnanec 

 Podnikatel/OSVČ 

 Na mateřské dovolené 

 Nezaměstnaný/á 

 Jiné, vypište prosím ……………………………………………………… 

 

20. Velikost vašeho bydliště podle počtu obyvatel 

 Do 5000 

 5001 – 10 000 

 10 001 – 20 000 

 20 001 – 50 000 

 50 001 – 100 000 

 100 001 a více 

 

21. Váš čistý měsíční příjem 

Výzkum je anonymní, pokud ale přesto nechcete odpovědět, nemusíte. 

 0 – 5000 

 5001 – 10000 

 10001 – 15000 

 15001 – 20000 

 20001 – 25000 

 25001 a více
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Příloha č. 2: Analýzy 

Tab. 1: Nakoupili jste/nakupujete na slevových serverech? 

 

Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

Ano Count 34 178 156 32 24 5 79 8 120 127 55 8 15 

  
 

52,3% 71,8% 66,7% 72,7% 68,6% 55,6% 64,8% 72,7% 70,2% 66,8% 68,8% 66,7% 62,5% 

Ne Count 30 63 74 10 9 4 39 3 47 60 23 4 6 

  46,2% 25,4% 31,6% 22,7% 25,7% 44,4% 32,0% 27,3% 27,5% 31,6% 28,8% 33,3% 25,0% 

Nevím, o co 
se jedná 

Count 1 7 4 2 2 0 4 0 4 3 2 0 3 

  1,5% 2,8% 1,7% 4,5% 5,7% ,0% 3,3% ,0% 2,3% 1,6% 2,5% ,0% 12,5% 

Total 
Count 65 248 234 44 35 9 122 11 171 190 80 12 24 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem Total 

Do 5000 
5001 – 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 – 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více  

Ano Count 42 33 29 27 81 81 38 35 29 19 212 

  
 

59,2% 62,3% 50,0% 87,1% 81,0% 61,4% 70,4% 79,5% 72,5% 61,3% 67,7% 

Ne Count 26 18 27 4 18 48 14 9 9 11 93 

  
 

36,6% 34,0% 46,6% 12,9% 18,0% 36,4% 25,9% 20,5% 22,5% 35,5% 29,7% 

Nevím, o co 
se jedná 

Count 3 2 2 0 1 3 2 0 2 1 8 

  
 

4,2% 3,8% 3,4% ,0% 1,0% 2,3% 3,7% ,0% 5,0% 3,2% 2,6% 

Total 
Count 71 53 58 31 100 132 54 44 40 31 313 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 2: Zájem o slevové servery 

 
Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let Středoškolské Vysokoškolské Student Zaměstnanec Nevýdělečný 

Určitě ano 
Count 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 

 
,0% 14,3% ,0% ,0% 50,0% ,0% 25,0% ,0% 50,0% ,0% 

Spíše ano 
Count 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

 
,0% 14,3% 25,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% 

Spíše ne 
Count 1 3 2 2 0 2 2 2 0 2 

 
100,0% 42,9% 50,0% 100,0% ,0% 50,0% 50,0% 66,7% ,0% 66,7% 

Určitě ne 
Count 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

 
,0% 14,3% ,0% ,0% 50,0% 25,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 

Nevím 
Count 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 

 
,0% 14,3% 25,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 33,3% ,0% ,0% 

Total 
Count 1 7 4 2 2 4 4 3 2 3 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Velikost Vašeho bydliště podle počtu 
obyvatel 

Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili 

jste/nakupujete na 
slevových serverech? 

Máte založený profil na některé 
ze sociálních sítí? 

Jak často navštěvujete sociální 
sítě? 

Total 

Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Nevím, o co se jedná Ano Denně 
Několikrát 
do týdne 

Několikrát 
do měsíce  

Určitě ano 
Count 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

 
,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 12,5% 12,5% ,0% 50,0% ,0% 12,5% 

Spíše ano 
Count 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 

 
33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 12,5% 12,5% 20,0% ,0% ,0% 12,5% 

Spíše ne 
Count 2 1 1 0 2 2 0 0 4 4 3 0 1 4 

 
66,7% 50,0% 50,0% ,0% 66,7% 100,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 60,0% ,0% 100,0% 50,0% 

Určitě ne 
Count 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

 
,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 12,5% 12,5% ,0% 50,0% ,0% 12,5% 

Nevím 
Count 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

 
,0% 50,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 12,5% 12,5% 20,0% ,0% ,0% 12,5% 

Total 
Count 3 2 2 1 3 2 2 1 8 8 5 2 1 8 

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 3: Bariéry nákupů na slevových serverech 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 
18 - 25 

let 
26 - 30 

let 
31 - 40 

let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

Nevěřím jim 
Count 6 22 19 4 5 0 13 2 13 17 7 1 3 

 21,4% 36,7% 26,4% 50,0% 62,5% ,0% 36,1% 66,7% 28,9% 29,3% 31,8% 33,3% 60,0% 

V žádném případě 
nenakupuji přes internet 

Count 2 1 3 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 

 7,1% 1,7% 4,2% ,0% ,0% ,0% 2,8% ,0% 4,4% 1,7% 4,5% 33,3% ,0% 

Nakupuje jiný rodinný 
příslušník 

Count 3 7 8 0 2 2 2 0 6 7 3 0 0 

 10,7% 11,7% 11,1% ,0% 25,0% 50,0% 5,6% ,0% 13,3% 12,1% 13,6% ,0% ,0% 

Zatím mě nezaujala 
žádná nabídka 

Count 17 30 42 4 1 2 20 1 24 33 11 1 2 

 60,7% 50,0% 58,3% 50,0% 12,5% 50,0% 55,6% 33,3% 53,3% 56,9% 50,0% 33,3% 40,0% 

Total 

  

Count 28 60 72 8 8 4 36 3 45 58 22 3 5 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ne 

Nevěřím jim 
Count 8 7 9 0 4 15 3 1 4 4 28 

 32,0% 41,2% 33,3% ,0% 25,0% 32,6% 23,1% 12,5% 44,4% 40,0% 31,8% 

V žádném případě 
nenakupuji přes internet 

Count 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 3 

 4,0% ,0% 7,4% ,0% ,0% 2,2% ,0% 25,0% ,0% ,0% 3,4% 

Nakupuje jiný rodinný 
příslušník 

Count 2 0 4 0 4 4 3 1 1 1 10 

 8,0% ,0% 14,8% ,0% 25,0% 8,7% 23,1% 12,5% 11,1% 10,0% 11,4% 

Zatím mě nezaujala 
žádná nabídka 

Count 14 10 12 3 8 26 7 4 4 5 47 

 56,0% 58,8% 44,4% 100,0% 50,0% 56,5% 53,8% 50,0% 44,4% 50,0% 53,4% 

Total 
  

Count 25 17 27 3 16 46 13 8 9 10 88 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Máte založený profil na některé 

ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně Několikrát do týdne Několikrát do měsíce Méně často 
 

Nevěřím jim 
Count 24 4 17 5 2 0 28 

 29,6% 57,1% 26,2% 45,5% 50,0% ,0% 31,8% 

V žádném případě 
nenakupuji přes internet 

Count 2 1 2 0 0 0 3 

 2,5% 14,3% 3,1% ,0% ,0% ,0% 3,4% 

Nakupuje jiný rodinný 
příslušník 

Count 10 0 8 1 0 1 10 

 12,3% ,0% 12,3% 9,1% ,0% 100,0% 11,4% 

Zatím mě nezaujala 
žádná nabídka 

Count 45 2 38 5 2 0 47 

 55,6% 28,6% 58,5% 45,5% 50,0% ,0% 53,4% 

Total  
Count 81 7 65 11 4 1 88 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 4: Možnosti přesvědčení respondenta o nákupu na slevovém serveru 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

Zkušenost přátel či 
známých 

Count 8 22 24 1 5 0 17 1 12 19 7 2 2 

 28,6% 36,7% 33,8% 12,5% 55,6% ,0% 45,9% 33,3% 27,3% 33,3% 33,3% 50,0% 33,3% 

Kladné hodnocení 
serveru na internetu 

Count 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

 ,0% 3,3% 1,4% ,0% 11,1% 25,0% 2,7% ,0% ,0% 1,8% 4,8% ,0% ,0% 

Přesné a podrobné 
informace o firmě a 
nákupních podmínkách 

Count 6 10 14 2 0 1 4 0 11 10 3 1 2 

 21,4% 16,7% 19,7% 25,0% ,0% 25,0% 10,8% ,0% 25,0% 17,5% 14,3% 25,0% 33,3% 

Opravdu dobrá nabídka, 
která mě zaujme 

Count 14 26 32 5 3 2 15 2 21 27 10 1 2 

 50,0% 43,3% 45,1% 62,5% 33,3% 50,0% 40,5% 66,7% 47,7% 47,4% 47,6% 25,0% 33,3% 

Total  
Count 28 60 71 8 9 4 37 3 44 57 21 4 6 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ne 

Zkušenost přátel či 
známých 

Count 8 8 10 1 3 15 4 3 3 4 30 

 30,8% 44,4% 38,5% 33,3% 20,0% 32,6% 30,8% 33,3% 37,5% 40,0% 34,1% 

Kladné hodnocení 
serveru na internetu 

Count 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 

 ,0% ,0% 7,7% ,0% ,0% ,0% 7,7% 11,1% ,0% ,0% 2,3% 

Přesné a podrobné 
informace o firmě a 
nákupních podmínkách 

Count 4 3 5 0 4 6 4 3 0 2 16 

 15,4% 16,7% 19,2% ,0% 26,7% 13,0% 30,8% 33,3% ,0% 20,0% 18,2% 

Opravdu dobrá nabídka, 
která mě zaujme 

Count 14 7 9 2 8 25 4 2 5 4 40 

 53,8% 38,9% 34,6% 66,7% 53,3% 54,3% 30,8% 22,2% 62,5% 40,0% 45,5% 

Total 
Count 26 18 26 3 15 46 13 9 8 10 88 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    
Máte založený profil na některé 

ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně Několikrát do týdne Několikrát do měsíce Méně často 
 

Zkušenost přátel či 
známých 

Count 29 1 20 6 2 1 30 

 35,4% 16,7% 30,8% 54,5% 40,0% 100,0% 34,1% 

Kladné hodnocení 
serveru na internetu 

Count 1 1 0 1 0 0 2 

 1,2% 16,7% ,0% 9,1% ,0% ,0% 2,3% 

Přesné a podrobné 
informace o firmě a 
nákupních podmínkách 

Count 15 1 13 0 2 0 16 

 18,3% 16,7% 20,0% ,0% 40,0% ,0% 18,2% 

Opravdu dobrá nabídka, 
která mě zaujme 

Count 37 3 32 4 1 0 40 

 45,1% 50,0% 49,2% 36,4% 20,0% ,0% 45,5% 

Total 
  

Count 82 6 65 11 5 1 88 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 5: Používané slevové servery 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/ 

OSVČ 
Nevýdělečný 

Bezvasleva.cz 

Count 0 9 8 1 0 1 2 0 6 6 2 0 1 

  ,0% 5,6% 5,6% 3,7% ,0% 20,0% 2,9% ,0% 5,6% 5,2% 4,3% ,0% 7,1% 

% of Total ,0% 4,7% 4,2% ,5% ,0% ,5% 1,1% ,0% 3,2% 3,3% 1,1% ,0% ,5% 

Doluj.cz 

Count 1 10 10 0 1 0 3 0 8 8 3 0 0 

  3,4% 6,2% 7,0% ,0% 5,0% ,0% 4,3% ,0% 7,5% 6,9% 6,5% ,0% ,0% 

% of Total ,5% 5,3% 5,3% ,0% ,5% ,0% 1,6% ,0% 4,2% 4,4% 1,6% ,0% ,0% 

Hyperslevy.cz 

Count 11 55 49 11 6 3 26 0 37 41 15 4 6 

  37,9% 34,2% 34,3% 40,7% 30,0% 60,0% 37,1% ,0% 34,6% 35,3% 32,6% 57,1% 42,9% 

% of Total 5,8% 28,9% 25,8% 5,8% 3,2% 1,6% 13,7% ,0% 19,5% 22,4% 8,2% 2,2% 3,3% 

Kuplon.cz 

Count 1 7 5 1 2 0 2 1 5 4 3 0 0 

  3,4% 4,3% 3,5% 3,7% 10,0% ,0% 2,9% 12,5% 4,7% 3,4% 6,5% ,0% ,0% 

% of Total ,5% 3,7% 2,6% ,5% 1,1% ,0% 1,1% ,5% 2,6% 2,2% 1,6% ,0% ,0% 

Nebeslev.cz 

Count 6 20 16 6 4 1 13 1 11 14 9 0 1 

  20,7% 12,4% 11,2% 22,2% 20,0% 20,0% 18,6% 12,5% 10,3% 12,1% 19,6% ,0% 7,1% 

% of Total 3,2% 10,5% 8,4% 3,2% 2,1% ,5% 6,8% ,5% 5,8% 7,7% 4,9% ,0% ,5% 

Pumba.cz 

Count 3 6 6 2 1 0 6 0 3 4 3 1 1 

  10,3% 3,7% 4,2% 7,4% 5,0% ,0% 8,6% ,0% 2,8% 3,4% 6,5% 14,3% 7,1% 

% of Total 1,6% 3,2% 3,2% 1,1% ,5% ,0% 3,2% ,0% 1,6% 2,2% 1,6% ,5% ,5% 

Slevomat.cz 

Count 26 143 126 25 18 4 61 7 97 100 43 7 13 

  89,7% 88,8% 88,1% 92,6% 90,0% 80,0% 87,1% 87,5% 90,7% 86,2% 93,5% 100,0% 92,9% 

% of Total 13,7% 75,3% 66,3% 13,2% 9,5% 2,1% 32,1% 3,7% 51,1% 54,6% 23,5% 3,8% 7,1% 

Slevopol.cz 

Count 1 8 9 0 0 0 3 0 6 8 0 0 1 

  3,4% 5,0% 6,3% ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% 5,6% 6,9% ,0% ,0% 7,1% 

% of Total ,5% 4,2% 4,7% ,0% ,0% ,0% 1,6% ,0% 3,2% 4,4% ,0% ,0% ,5% 

Topsleva.cz 

Count 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

  3,4% ,6% 1,4% ,0% ,0% ,0% 1,4% ,0% ,9% ,0% 4,3% ,0% ,0% 

% of Total ,5% ,5% 1,1% ,0% ,0% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% 1,1% ,0% ,0% 

Vykupto.cz 

Count 12 78 63 17 10 1 35 4 50 52 26 4 5 

  41,4% 48,4% 44,1% 63,0% 50,0% 20,0% 50,0% 50,0% 46,7% 44,8% 56,5% 57,1% 35,7% 

% of Total 6,3% 41,1% 33,2% 8,9% 5,3% ,5% 18,4% 2,1% 26,3% 28,4% 14,2% 2,2% 2,7% 

ZaPakatel.cz 

Count 0 9 7 1 1 0 4 0 5 5 2 0 1 

  ,0% 5,6% 4,9% 3,7% 5,0% ,0% 5,7% ,0% 4,7% 4,3% 4,3% ,0% 7,1% 

% of Total ,0% 4,7% 3,7% ,5% ,5% ,0% 2,1% ,0% 2,6% 2,7% 1,1% ,0% ,5% 

Total 
Count 29 161 143 27 20 5 70 8 107 116 46 7 14 

% of Total 15,3% 84,7% 75,3% 14,2% 10,5% 2,6% 36,8% 4,2% 56,3% 63,4% 25,1% 3,8% 7,7% 
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    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Máte založený 

profil na některé ze 
sociálních sítí? 

Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano Ne Denně 
Několikrát 
do týdne 

Několikrát 
do měsíce 

Méně 
často  

Bezvasleva.cz 

Count 1 1 2 1 4 3 3 2 1 0 7 2 6 1 0 0 9 

  2,8% 3,6% 7,4% 4,2% 5,3% 4,2% 8,6% 6,1% 3,8% ,0% 4,0% 14,3% 4,2% 4,3% ,0% ,0%   

% of Total ,5% ,5% 1,1% ,5% 2,1% 1,7% 1,7% 1,1% ,6% ,0% 3,7% 1,1% 3,4% ,6% ,0% ,0% 4,7% 

Doluj.cz 

Count 1 1 1 0 8 5 3 1 2 0 10 1 8 2 0 0 11 

  2,8% 3,6% 3,7% ,0% 10,7% 6,9% 8,6% 3,0% 7,7% ,0% 5,7% 7,1% 5,6% 8,7% ,0% ,0%   

% of Total ,5% ,5% ,5% ,0% 4,2% 2,8% 1,7% ,6% 1,1% ,0% 5,3% ,5% 4,5% 1,1% ,0% ,0% 5,8% 

Hyperslevy.cz 

Count 9 4 9 12 32 28 11 5 12 8 64 2 53 9 1 1 66 

  25,0% 14,3% 33,3% 50,0% 42,7% 38,9% 31,4% 15,2% 46,2% 53,3% 36,4% 14,3% 36,8% 39,1% 25,0% 20,0%   

% of Total 4,7% 2,1% 4,7% 6,3% 16,8% 15,5% 6,1% 2,8% 6,6% 4,4% 33,7% 1,1% 30,1% 5,1% ,6% ,6% 34,7% 

Kuplon.cz 

Count 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7 1 7 0 0 0 8 

  8,3% 3,6% 3,7% 4,2% 2,7% 2,8% 5,7% 3,0% 3,8% 6,7% 4,0% 7,1% 4,9% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 1,6% ,5% ,5% ,5% 1,1% 1,1% 1,1% ,6% ,6% ,6% 3,7% ,5% 4,0% ,0% ,0% ,0% 4,2% 

Nebeslev.cz 

Count 4 1 0 1 20 5 7 3 10 0 25 1 19 5 1 0 26 

  11,1% 3,6% ,0% 4,2% 26,7% 6,9% 20,0% 9,1% 38,5% ,0% 14,2% 7,1% 13,2% 21,7% 25,0% ,0%   

% of Total 2,1% ,5% ,0% ,5% 10,5% 2,8% 3,9% 1,7% 5,5% ,0% 13,2% ,5% 10,8% 2,8% ,6% ,0% 13,7% 

Pumba.cz 

Count 1 0 0 2 6 3 1 2 2 1 8 1 7 1 0 0 9 

  2,8% ,0% ,0% 8,3% 8,0% 4,2% 2,9% 6,1% 7,7% 6,7% 4,5% 7,1% 4,9% 4,3% ,0% ,0%   

% of Total ,5% ,0% ,0% 1,1% 3,2% 1,7% ,6% 1,1% 1,1% ,6% 4,2% ,5% 4,0% ,6% ,0% ,0% 4,7% 

Slevomat.cz 

Count 30 25 26 23 65 62 30 28 25 15 156 13 128 20 3 5 169 

  83,3% 89,3% 96,3% 95,8% 86,7% 86,1% 85,7% 84,8% 96,2% 100,0% 88,6% 92,9% 88,9% 87,0% 75,0% 100,0%   

% of Total 15,8% 13,2% 13,7% 12,1% 34,2% 34,3% 16,6% 15,5% 13,8% 8,3% 82,1% 6,8% 72,7% 11,4% 1,7% 2,8% 88,9% 

Slevopol.cz 

Count 1 0 2 1 5 5 4 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 

  2,8% ,0% 7,4% 4,2% 6,7% 6,9% 11,4% ,0% ,0% ,0% 5,1% ,0% 6,3% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,5% ,0% 1,1% ,5% 2,6% 2,8% 2,2% ,0% ,0% ,0% 4,7% ,0% 5,1% ,0% ,0% ,0% 4,7% 

Topsleva.cz 

Count 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 

  ,0% ,0% ,0% 4,2% 1,3% ,0% ,0% 3,0% 3,8% ,0% 1,1% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,5% ,5% ,0% ,0% ,6% ,6% ,0% 1,1% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,0% 1,1% 

Vykupto.cz 

Count 16 10 11 11 42 33 16 14 12 11 85 5 68 14 1 2 90 

  44,4% 35,7% 40,7% 45,8% 56,0% 45,8% 45,7% 42,4% 46,2% 73,3% 48,3% 35,7% 47,2% 60,9% 25,0% 40,0%   

% of Total 8,4% 5,3% 5,8% 5,8% 22,1% 18,2% 8,8% 7,7% 6,6% 6,1% 44,7% 2,6% 38,6% 8,0% ,6% 1,1% 47,4% 

ZaPakatel.cz 

Count 2 1 1 2 3 5 2 0 2 0 7 2 6 1 0 0 9 

  5,6% 3,6% 3,7% 8,3% 4,0% 6,9% 5,7% ,0% 7,7% ,0% 4,0% 14,3% 4,2% 4,3% ,0% ,0%   

% of Total 1,1% ,5% ,5% 1,1% 1,6% 2,8% 1,1% ,0% 1,1% ,0% 3,7% 1,1% 3,4% ,6% ,0% ,0% 4,7% 

Total 
Count 36 28 27 24 75 72 35 33 26 15 176 14 144 23 4 5 190 

% of Total 18,9% 14,7% 14,2% 12,6% 39,5% 39,8% 19,3% 18,2% 14,4% 8,3% 92,6% 7,4% 81,8% 13,1% 2,3% 2,8% 100,0% 
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Tab. 6: Počet nákupů za poslední rok 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

1 - 2x 
Count 20 79 76 13 10 1 38 4 56 68 23 4 2 

 58,8% 44,4% 48,7% 40,6% 41,7% 20,0% 48,1% 50,0% 46,7% 53,5% 41,8% 50,0% 13,3% 

3 - 5x 
Count 9 54 48 9 6 1 23 2 37 36 13 3 8 

 26,5% 30,3% 30,8% 28,1% 25,0% 20,0% 29,1% 25,0% 30,8% 28,3% 23,6% 37,5% 53,3% 

6 - 10x 
Count 4 33 26 5 6 3 12 2 20 16 13 1 5 

 11,8% 18,5% 16,7% 15,6% 25,0% 60,0% 15,2% 25,0% 16,7% 12,6% 23,6% 12,5% 33,3% 

Vícekrát 
Count 1 12 6 5 2 0 6 0 7 7 6 0 0 

 2,9% 6,7% 3,8% 15,6% 8,3% ,0% 7,6% ,0% 5,8% 5,5% 10,9% ,0% ,0% 

Total 
Count 34 178 156 32 24 5 79 8 120 127 55 8 15 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano 

1 - 2x 
Count 25 19 13 8 34 45 12 17 13 6 99 

 59,5% 57,6% 44,8% 29,6% 42,0% 55,6% 31,6% 48,6% 44,8% 31,6% 46,7% 

3 - 5x 
Count 10 8 10 11 24 24 16 11 3 7 63 

 23,8% 24,2% 34,5% 40,7% 29,6% 29,6% 42,1% 31,4% 10,3% 36,8% 29,7% 

6 - 10x 
Count 6 5 5 7 14 10 7 5 10 4 37 

 14,3% 15,2% 17,2% 25,9% 17,3% 12,3% 18,4% 14,3% 34,5% 21,1% 17,5% 

Vícekrát 
Count 1 1 1 1 9 2 3 2 3 2 13 

 2,4% 3,0% 3,4% 3,7% 11,1% 2,5% 7,9% 5,7% 10,3% 10,5% 6,1% 

Total 
Count 42 33 29 27 81 81 38 35 29 19 212 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Máte založený profil na některé 

ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně Několikrát do týdne Několikrát do měsíce Méně často 
 

1 - 2x 
Count 93 6 77 10 4 2 99 

 47,4% 37,5% 49,0% 37,0% 57,1% 40,0% 46,7% 

3 - 5x 
Count 59 4 44 12 1 2 63 

 30,1% 25,0% 28,0% 44,4% 14,3% 40,0% 29,7% 

6 - 10x 
Count 33 4 28 3 1 1 37 

 16,8% 25,0% 17,8% 11,1% 14,3% 20,0% 17,5% 

Vícekrát 
Count 11 2 8 2 1 0 13 

 5,6% 12,5% 5,1% 7,4% 14,3% ,0% 6,1% 

Total 
Count 196 16 157 27 7 5 212 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 7: Důvod nákupu na slevovém serveru 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

Najdu zde 
produkty/služby, o 
jejich existenci jsem 
neměl/a tušení 

Count 1 18 11 5 3 0 7 0 12 9 6 3 0 

 3,1% 10,3% 7,3% 15,6% 12,5% ,0% 9,1% ,0% 10,3% 7,1% 11,3% 37,5% ,0% 

Zajímají mě ceny 
produktů/služeb 

Count 19 98 88 18 11 1 42 2 72 73 30 2 10 

 59,4% 56,0% 58,3% 56,3% 45,8% 20,0% 54,5% 25,0% 61,5% 57,9% 56,6% 25,0% 71,4% 

Mohu si v klidu 
domova vybrat nejlepší 
nabídku na trhu 

Count 6 39 35 4 6 2 15 3 25 27 12 2 3 

 18,8% 22,3% 23,2% 12,5% 25,0% 40,0% 19,5% 37,5% 21,4% 21,4% 22,6% 25,0% 21,4% 

Voucher použiji jako 
dárek 

Count 6 20 17 5 4 2 13 3 8 17 5 1 1 

 18,8% 11,4% 11,3% 15,6% 16,7% 40,0% 16,9% 37,5% 6,8% 13,5% 9,4% 12,5% 7,1% 

Total  
Count 32 175 151 32 24 5 77 8 117 126 53 8 14 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano 

Najdu zde 
produkty/služby, o 
jejich existenci jsem 
neměl/a tušení 

Count 2 2 3 3 9 3 5 2 4 2 19 

 4,9% 6,1% 10,7% 12,0% 11,3% 3,8% 13,5% 5,9% 14,3% 10,5% 9,2% 

Zajímají mě ceny 
produktů/služeb 

Count 23 20 14 14 46 47 21 19 15 12 117 

 56,1% 60,6% 50,0% 56,0% 57,5% 59,5% 56,8% 55,9% 53,6% 63,2% 56,5% 

Mohu si v klidu 
domova vybrat nejlepší 
nabídku na trhu 

Count 7 7 9 6 16 19 6 8 6 3 45 

 17,1% 21,2% 32,1% 24,0% 20,0% 24,1% 16,2% 23,5% 21,4% 15,8% 21,7% 

Voucher použiji jako 
dárek 

Count 9 4 2 2 9 10 5 5 3 2 26 

 22,0% 12,1% 7,1% 8,0% 11,3% 12,7% 13,5% 14,7% 10,7% 10,5% 12,6% 

Total 
Count 41 33 28 25 80 79 37 34 28 19 207 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    
Máte založený profil na některé 

ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně Několikrát do týdne Několikrát do měsíce Méně často 
 

Najdu zde 
produkty/služby, o 
jejich existenci jsem 
neměl/a tušení 

Count 17 2 12 4 0 1 19 

 8,9% 13,3% 7,8% 14,8% ,0% 20,0% 9,2% 

Zajímají mě ceny 
produktů/služeb 

Count 111 6 91 13 5 2 117 

 57,8% 40,0% 59,1% 48,1% 83,3% 40,0% 56,5% 

Mohu si v klidu 
domova vybrat nejlepší 
nabídku na trhu 

Count 40 5 32 6 0 2 45 

 20,8% 33,3% 20,8% 22,2% ,0% 40,0% 21,7% 

Voucher použiji jako 
dárek 

Count 24 2 19 4 1 0 26 

 12,5% 13,3% 12,3% 14,8% 16,7% ,0% 12,6% 

Total 
Count 192 15 154 27 6 5 207 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 8: Nakupované kategorie slev 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/ 

OSVČ 
Nevýdělečný 

Jídlo a pití 

Count 18 95 89 16 8 2 46 1 64 68 29 4 9 

  52,9% 54,3% 57,4% 50,0% 36,4% 40,0% 59,0% 12,5% 54,2% 53,5% 54,7% 57,1% 60,0% 

% of Total 8,6% 45,5% 42,6% 7,7% 3,8% 1,0% 22,0% ,5% 30,6% 33,7% 14,4% 2,0% 4,5% 

Kultura (např. 
divadlo, kino, 
koncert...) 

Count 5 30 22 6 7 1 13 1 20 19 13 1 0 

  14,7% 17,1% 14,2% 18,8% 31,8% 20,0% 16,7% 12,5% 16,9% 15,0% 24,5% 14,3% ,0% 

% of Total 2,4% 14,4% 10,5% 2,9% 3,3% ,5% 6,2% ,5% 9,6% 9,4% 6,4% ,5% ,0% 

Kosmetické a 
kadeřnické 
služby 

Count 1 48 40 6 3 1 16 2 30 25 9 2 9 

  2,9% 27,4% 25,8% 18,8% 13,6% 20,0% 20,5% 25,0% 25,4% 19,7% 17,0% 28,6% 60,0% 

% of Total ,5% 23,0% 19,1% 2,9% 1,4% ,5% 7,7% 1,0% 14,4% 12,4% 4,5% 1,0% 4,5% 

Masáže 

Count 7 39 30 7 9 1 16 3 26 25 14 1 4 

  20,6% 22,3% 19,4% 21,9% 40,9% 20,0% 20,5% 37,5% 22,0% 19,7% 26,4% 14,3% 26,7% 

% of Total 3,3% 18,7% 14,4% 3,3% 4,3% ,5% 7,7% 1,4% 12,4% 12,4% 6,9% ,5% 2,0% 

Sport 

Count 4 34 30 2 6 0 15 1 22 27 7 1 1 

  11,8% 19,4% 19,4% 6,3% 27,3% ,0% 19,2% 12,5% 18,6% 21,3% 13,2% 14,3% 6,7% 

% of Total 1,9% 16,3% 14,4% 1,0% 2,9% ,0% 7,2% ,5% 10,5% 13,4% 3,5% ,5% ,5% 

Pobyty a zájezdy 

Count 9 74 58 18 7 1 26 4 52 55 21 3 3 

  26,5% 42,3% 37,4% 56,3% 31,8% 20,0% 33,3% 50,0% 44,1% 43,3% 39,6% 42,9% 20,0% 

% of Total 4,3% 35,4% 27,8% 8,6% 3,3% ,5% 12,4% 1,9% 24,9% 27,2% 10,4% 1,5% 1,5% 

Vzdělávání 

Count 1 10 8 1 2 0 2 1 8 6 3 0 1 

  2,9% 5,7% 5,2% 3,1% 9,1% ,0% 2,6% 12,5% 6,8% 4,7% 5,7% ,0% 6,7% 

% of Total ,5% 4,8% 3,8% ,5% 1,0% ,0% 1,0% ,5% 3,8% 3,0% 1,5% ,0% ,5% 

Extrémní zážitky 
(např. jízda v 
autě, skoky 
padákem apod.) 

Count 2 14 8 6 2 1 7 1 7 7 9 0 0 

  5,9% 8,0% 5,2% 18,8% 9,1% 20,0% 9,0% 12,5% 5,9% 5,5% 17,0% ,0% ,0% 

% of Total 1,0% 6,7% 3,8% 2,9% 1,0% ,5% 3,3% ,5% 3,3% 3,5% 4,5% ,0% ,0% 

Zboží 

Count 9 51 40 10 10 1 24 4 31 29 18 2 7 

  26,5% 29,1% 25,8% 31,3% 45,5% 20,0% 30,8% 50,0% 26,3% 22,8% 34,0% 28,6% 46,7% 

% of Total 4,3% 24,4% 19,1% 4,8% 4,8% ,5% 11,5% 1,9% 14,8% 14,4% 8,9% 1,0% 3,5% 

Total 
Count 34 175 155 32 22 5 78 8 118 127 53 7 15 

% of Total 16,3% 83,7% 74,2% 15,3% 10,5% 2,4% 37,3% 3,8% 56,5% 62,9% 26,2% 3,5% 7,4% 
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Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 

Máte založený 
profil na některé ze 

sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

  
Do 5000 

5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano Ne Denně 
Několikrát 
do týdne 

Několikrát 
do měsíce 

Méně 
často  

Jídlo a pití 

Count 17 10 12 18 56 42 21 16 21 9 105 8 91 9 2 3 113 

  40,5% 31,3% 42,9% 66,7% 70,0% 51,9% 55,3% 47,1% 75,0% 50,0% 54,1% 53,3% 58,7% 33,3% 28,6% 60,0%   

% of Total 8,1% 4,8% 5,7% 8,6% 26,8% 21,1% 10,6% 8,0% 10,6% 4,5% 50,2% 3,8% 46,9% 4,6% 1,0% 1,5% 54,1% 

Kultura (např. 
divadlo, kino, 
koncert...) 

Count 9 3 4 6 13 6 10 7 5 3 28 7 19 8 0 1 35 

  21,4% 9,4% 14,3% 22,2% 16,3% 7,4% 26,3% 20,6% 17,9% 16,7% 14,4% 46,7% 12,3% 29,6% ,0% 20,0%   

% of Total 4,3% 1,4% 1,9% 2,9% 6,2% 3,0% 5,0% 3,5% 2,5% 1,5% 13,4% 3,3% 9,8% 4,1% ,0% ,5% 16,7% 

Kosmetické a 
kadeřnické 
služby 

Count 9 7 6 11 16 15 9 9 9 6 46 3 39 7 0 0 49 

  21,4% 21,9% 21,4% 40,7% 20,0% 18,5% 23,7% 26,5% 32,1% 33,3% 23,7% 20,0% 25,2% 25,9% ,0% ,0%   

% of Total 4,3% 3,3% 2,9% 5,3% 7,7% 7,5% 4,5% 4,5% 4,5% 3,0% 22,0% 1,4% 20,1% 3,6% ,0% ,0% 23,4% 

Masáže 

Count 10 7 3 5 21 16 10 8 7 4 42 4 32 8 1 1 46 

  23,8% 21,9% 10,7% 18,5% 26,3% 19,8% 26,3% 23,5% 25,0% 22,2% 21,6% 26,7% 20,6% 29,6% 14,3% 20,0%   

% of Total 4,8% 3,3% 1,4% 2,4% 10,0% 8,0% 5,0% 4,0% 3,5% 2,0% 20,1% 1,9% 16,5% 4,1% ,5% ,5% 22,0% 

Sport 

Count 7 8 4 2 17 12 11 7 3 4 35 3 24 9 2 0 38 

  16,7% 25,0% 14,3% 7,4% 21,3% 14,8% 28,9% 20,6% 10,7% 22,2% 18,0% 20,0% 15,5% 33,3% 28,6% ,0%   

% of Total 3,3% 3,8% 1,9% 1,0% 8,1% 6,0% 5,5% 3,5% 1,5% 2,0% 16,7% 1,4% 12,4% 4,6% 1,0% ,0% 18,2% 

Pobyty a zájezdy 

Count 21 9 13 13 27 39 13 11 8 6 79 4 64 10 2 3 83 

  50,0% 28,1% 46,4% 48,1% 33,8% 48,1% 34,2% 32,4% 28,6% 33,3% 40,7% 26,7% 41,3% 37,0% 28,6% 60,0%   

% of Total 10,0% 4,3% 6,2% 6,2% 12,9% 19,6% 6,5% 5,5% 4,0% 3,0% 37,8% 1,9% 33,0% 5,2% 1,0% 1,5% 39,7% 

Vzdělávání 

Count 4 1 1 2 3 6 2 0 2 1 11 0 11 0 0 0 11 

  9,5% 3,1% 3,6% 7,4% 3,8% 7,4% 5,3% ,0% 7,1% 5,6% 5,7% ,0% 7,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 1,9% ,5% ,5% 1,0% 1,4% 3,0% 1,0% ,0% 1,0% ,5% 5,3% ,0% 5,7% ,0% ,0% ,0% 5,3% 

Extrémní zážitky 
(např. jízda v 
autě, skoky 
padákem apod.) 

Count 2 2 2 2 8 3 2 6 4 0 15 1 8 6 1 0 16 

  4,8% 6,3% 7,1% 7,4% 10,0% 3,7% 5,3% 17,6% 14,3% ,0% 7,7% 6,7% 5,2% 22,2% 14,3% ,0%   

% of Total 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 3,8% 1,5% 1,0% 3,0% 2,0% ,0% 7,2% ,5% 4,1% 3,1% ,5% ,0% 7,7% 

Zboží 

Count 13 10 11 6 20 24 8 5 11 9 56 4 41 10 4 1 60 

  31,0% 31,3% 39,3% 22,2% 25,0% 29,6% 21,1% 14,7% 39,3% 50,0% 28,9% 26,7% 26,5% 37,0% 57,1% 20,0%   

% of Total 6,2% 4,8% 5,3% 2,9% 9,6% 12,1% 4,0% 2,5% 5,5% 4,5% 26,8% 1,9% 21,1% 5,2% 2,1% ,5% 28,7% 

Total 
Count 42 32 28 27 80 81 38 34 28 18 194 15 155 27 7 5 209 

% of Total 20,1% 15,3% 13,4% 12,9% 38,3% 40,7% 19,1% 17,1% 14,1% 9,0% 92,8% 7,2% 79,9% 13,9% 3,6% 2,6% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/13 

 

Tab. 9: Hranice minimální slevy 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškols

ké 
Vyšší 

odborné 
Vysokoškolské Student Zaměstnanec 

Podnikatel/
OSVČ 

Nevýdělečný 

Minimálně 20 % 
Count 4 8 9 3 0 1 5 0 6 9 2 0 1 

 11,8% 4,5% 5,8% 9,4% ,0% 20,0% 6,3% ,0% 5,0% 7,1% 3,6% ,0% 6,7% 

Minimálně 30 % 
Count 6 45 40 7 4 1 17 1 32 34 15 0 0 

 17,6% 25,3% 25,6% 21,9% 16,7% 20,0% 21,5% 12,5% 26,7% 26,8% 27,3% ,0% ,0% 

Minimálně 40 % 
Count 11 73 66 11 7 0 33 3 48 55 20 3 5 

 32,4% 41,0% 42,3% 34,4% 29,2% ,0% 41,8% 37,5% 40,0% 43,3% 36,4% 37,5% 33,3% 

Minimálně 50 % 
Count 10 49 37 9 13 2 22 4 31 26 15 5 9 

 29,4% 27,5% 23,7% 28,1% 54,2% 40,0% 27,8% 50,0% 25,8% 20,5% 27,3% 62,5% 60,0% 

Minimálně 60 % 
Count 3 2 4 1 0 1 2 0 2 3 2 0 0 

 8,8% 1,1% 2,6% 3,1% ,0% 20,0% 2,5% ,0% 1,7% 2,4% 3,6% ,0% ,0% 

Minimálně 70 % 
Count 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

 ,0% ,6% ,0% 3,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% 1,8% ,0% ,0% 

Total  
Count 34 178 156 32 24 5 79 8 120 127 55 8 15 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/14 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano 

Minimálně 20 % 
Count 2 3 2 2 3 7 1 2 1 1 12 

 4,8% 9,1% 6,9% 7,4% 3,7% 8,6% 2,6% 5,7% 3,4% 5,3% 5,7% 

Minimálně 30 % 
Count 9 13 9 7 13 22 10 6 4 4 51 

 21,4% 39,4% 31,0% 25,9% 16,0% 27,2% 26,3% 17,1% 13,8% 21,1% 24,1% 

Minimálně 40 % 
Count 19 10 7 12 36 34 21 12 9 7 84 

 45,2% 30,3% 24,1% 44,4% 44,4% 42,0% 55,3% 34,3% 31,0% 36,8% 39,6% 

Minimálně 50 % 
Count 11 7 11 6 24 16 6 13 14 6 59 

 26,2% 21,2% 37,9% 22,2% 29,6% 19,8% 15,8% 37,1% 48,3% 31,6% 27,8% 

Minimálně 60 % 
Count 1 0 0 0 4 2 0 2 0 1 5 

 2,4% ,0% ,0% ,0% 4,9% 2,5% ,0% 5,7% ,0% 5,3% 2,4% 

Minimálně 70 % 
Count 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

 ,0% ,0% ,0% ,0% 1,2% ,0% ,0% ,0% 3,4% ,0% ,5% 

Total  
Count 42 33 29 27 81 81 38 35 29 19 212 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/15 

 

    
Máte založený profil na některé 

ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně Několikrát do týdne Několikrát do měsíce Méně často 
 

Minimálně 20 % 
Count 11 1 8 2 1 0 12 

 5,6% 6,3% 5,1% 7,4% 14,3% ,0% 5,7% 

Minimálně 30 % 
Count 48 3 34 12 2 0 51 

 24,5% 18,8% 21,7% 44,4% 28,6% ,0% 24,1% 

Minimálně 40 % 
Count 81 3 67 9 1 4 84 

 41,3% 18,8% 42,7% 33,3% 14,3% 80,0% 39,6% 

Minimálně 50 % 
Count 51 8 44 4 2 1 59 

 26,0% 50,0% 28,0% 14,8% 28,6% 20,0% 27,8% 

Minimálně 60 % 
Count 5 0 4 0 1 0 5 

 2,6% ,0% 2,5% ,0% 14,3% ,0% 2,4% 

Minimálně 70 % 
Count 0 1 - - - - 1 

 ,0% 6,3% - - - - ,5% 

Total  
Count 196 16 157 27 7 5 212 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 10: Používání slevových agregátorů 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/ 

OSVČ 
Nevýdělečný 

Ano 

Count 17 90 87 14 6 2 45 0 60 67 25 3 10 

 50,0% 50,6% 55,8% 43,8% 25,0% 40,0% 57,0% ,0% 50,0% 52,8% 45,5% 37,5% 66,7% 

Ne 

Count 17 88 69 18 18 3 34 8 60 60 30 5 5 

 50,0% 49,4% 44,2% 56,3% 75,0% 60,0% 43,0% 100,0% 50,0% 47,2% 54,5% 62,5% 33,3% 

Total 

Count 34 178 156 32 24 5 79 8 120 127 55 8 15 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Příloha č. 2/16 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano 

Ano 
Count 23 10 14 17 43 42 25 11 18 8 107 

 54,8% 30,3% 48,3% 63,0% 53,1% 51,9% 65,8% 31,4% 62,1% 42,1% 50,5% 

Ne 
Count 19 23 15 10 38 39 13 24 11 11 105 

 45,2% 69,7% 51,7% 37,0% 46,9% 48,1% 34,2% 68,6% 37,9% 57,9% 49,5% 

Total 
Count 42 33 29 27 81 81 38 35 29 19 212 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    
Máte založený profil na některé 

ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně Několikrát do týdne Několikrát do měsíce Méně často 
 

Ano 
Count 102 5 90 11 0 1 107 

 52,0% 31,3% 57,3% 40,7% ,0% 20,0% 50,5% 

Ne 
Count 94 11 67 16 7 4 105 

 48,0% 68,8% 42,7% 59,3% 100,0% 80,0% 49,5% 

Total 
Count 196 16 157 27 7 5 212 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/17 

 

Tab. 11: Důvod nepoužívání slevových agregátorů 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/ 

OSVČ 
Nevýdělečný 

Nevím, o co se jedná 
Count 8 56 48 6 10 1 26 5 32 39 17 4 3 

  44,4% 62,9% 68,6% 33,3% 52,6% 33,3% 76,5% 62,5% 51,6% 63,9% 56,7% 66,7% 60,0% 

Mám své oblíbené 
servery, nepotřebuji 
agregátory 

Count 6 19 14 8 3 0 5 1 19 13 8 1 2 

  33,3% 21,3% 20,0% 44,4% 15,8% ,0% 14,7% 12,5% 30,6% 21,3% 26,7% 16,7% 40,0% 

Nechávám si nabídky 
ze slevových portálů 
zasílat přímo na e-mail 

Count 4 14 8 4 6 2 3 2 11 9 5 1 0 

  22,2% 15,7% 11,4% 22,2% 31,6% 66,7% 8,8% 25,0% 17,7% 14,8% 16,7% 16,7% ,0% 

Total 
Count 18 89 70 18 19 3 34 8 62 61 30 6 5 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano 

Nevím, o co se jedná 
Count 12 15 8 8 21 27 6 13 7 7 64 

  63,2% 65,2% 53,3% 80,0% 52,5% 67,5% 46,2% 54,2% 63,6% 58,3% 59,8% 

Mám své oblíbené 
servery, nepotřebuji 
agregátory 

Count 5 4 5 1 10 9 5 5 1 4 25 

  26,3% 17,4% 33,3% 10,0% 25,0% 22,5% 38,5% 20,8% 9,1% 33,3% 23,4% 

Nechávám si nabídky 
ze slevových portálů 
zasílat přímo na e-mail 

Count 2 4 2 1 9 4 2 6 3 1 18 

  10,5% 17,4% 13,3% 10,0% 22,5% 10,0% 15,4% 25,0% 27,3% 8,3% 16,8% 

Total 
Count 19 23 15 10 40 40 13 24 11 12 107 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/18 

 

    
Máte založený profil na některé 

ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně Několikrát do týdne Několikrát do měsíce Méně často 
 

Nevím, o co se jedná 
Count 58 6 45 7 3 3 64 

  60,4% 54,5% 66,2% 41,2% 42,9% 75,0% 59,8% 

Mám své oblíbené 
servery, nepotřebuji 
agregátory 

Count 24 1 16 6 2 0 25 

  25,0% 9,1% 23,5% 35,3% 28,6% ,0% 23,4% 

Nechávám si nabídky 
ze slevových portálů 
zasílat přímo na e-mail 

Count 14 4 7 4 2 1 18 

  14,6% 36,4% 10,3% 23,5% 28,6% 25,0% 16,8% 

Total 
Count 96 11 68 17 7 4 107 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 12: Zájem o slevové agregátory 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/ 

OSVČ 
Nevýdělečný 

Určitě ano 
Count 1 10 8 2 1 0 7 0 4 8 2 0 1 

  14,3% 18,2% 17,0% 33,3% 11,1% ,0% 26,9% ,0% 13,3% 21,1% 11,8% ,0% 33,3% 

Spíše ano 
Count 2 23 22 1 2 0 9 3 13 18 6 1 0 

  28,6% 41,8% 46,8% 16,7% 22,2% ,0% 34,6% 60,0% 43,3% 47,4% 35,3% 33,3% ,0% 

Spíše ne 
Count 4 15 11 3 5 1 6 2 10 9 7 1 2 

  57,1% 27,3% 23,4% 50,0% 55,6% 100,0% 23,1% 40,0% 33,3% 23,7% 41,2% 33,3% 66,7% 

Určitě ne 
Count 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

  ,0% 1,8% ,0% ,0% 11,1% ,0% 3,8% ,0% ,0% ,0% 5,9% ,0% ,0% 

Nevím 
Count 0 6 6 0 0 0 3 0 3 3 1 1 0 

  ,0% 10,9% 12,8% ,0% ,0% ,0% 11,5% ,0% 10,0% 7,9% 5,9% 33,3% ,0% 

Total  
Count 7 55 47 6 9 1 26 5 30 38 17 3 3 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/19 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete 
na slevových serverech? 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano 

Určitě ano 
Count 0 2 3 2 4 6 1 1 1 2 11 

  ,0% 13,3% 37,5% 25,0% 21,1% 23,1% 16,7% 7,7% 14,3% 33,3% 17,7% 

Spíše ano 
Count 4 7 2 3 9 13 1 6 2 2 25 

  33,3% 46,7% 25,0% 37,5% 47,4% 50,0% 16,7% 46,2% 28,6% 33,3% 40,3% 

Spíše ne 
Count 5 6 2 1 5 5 4 5 3 2 19 

  41,7% 40,0% 25,0% 12,5% 26,3% 19,2% 66,7% 38,5% 42,9% 33,3% 30,6% 

Určitě ne 
Count 1 0 0 0 0 - - - - - 1 

  8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% - - - - - 1,6% 

Nevím 
Count 2 0 1 2 1 2 0 1 1 0 6 

  16,7% ,0% 12,5% 25,0% 5,3% 7,7% ,0% 7,7% 14,3% ,0% 9,7% 

Total  
Count 12 15 8 8 19 26 6 13 7 6 62 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    
Máte založený profil na 

některé ze sociálních sítí? 
Jak často navštěvujete sociální sítě? Total 

    Ano Ne Denně 
Několikrát 
do týdne 

Několikrát 
do měsíce 

Méně často 
 

Určitě ano 
Count 10 1 8 0 1 1 11 

  17,9% 16,7% 18,2% ,0% 33,3% 33,3% 17,7% 

Spíše ano 
Count 24 1 19 2 1 2 25 

  42,9% 16,7% 43,2% 33,3% 33,3% 66,7% 40,3% 

Spíše ne 
Count 17 2 12 4 1 0 19 

  30,4% 33,3% 27,3% 66,7% 33,3% ,0% 30,6% 

Určitě ne 
Count 0 1 - - - - 1 

  ,0% 16,7% - - - - 1,6% 

Nevím 
Count 5 1 5 0 0 0 6 

  8,9% 16,7% 11,4% ,0% ,0% ,0% 9,7% 

Total  
Count 56 6 44 6 3 3 62 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Příloha č. 2/20 

 

Tab. 13: Používané slevové agregátory 

  
Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

  
Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 

Základní 
nebo vyučen 

Středoškolské Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

Skrz.cz 

Count 7 39 32 11 3 1 21 24 22 19 2 2 

  46,7% 44,8% 39,0% 78,6% 50,0% 50,0% 48,8% 42,1% 35,5% 76,0% 66,7% 20,0% 

% of Total 6,9% 38,2% 31,4% 10,8% 2,9% 1,0% 20,6% 23,5% 22,0% 19,0% 2,0% 2,0% 

Slevin.cz 

Count 10 35 38 4 3 0 19 26 30 9 2 4 

  66,7% 40,2% 46,3% 28,6% 50,0% ,0% 44,2% 45,6% 48,4% 36,0% 66,7% 40,0% 

% of Total 9,8% 34,3% 37,3% 3,9% 2,9% ,0% 18,6% 25,5% 30,0% 9,0% 2,0% 4,0% 

Sleviste.cz 

Count 1 11 11 0 1 1 5 6 8 1 0 3 

  6,7% 12,6% 13,4% ,0% 16,7% 50,0% 11,6% 10,5% 12,9% 4,0% ,0% 30,0% 

% of Total 1,0% 10,8% 10,8% ,0% 1,0% 1,0% 4,9% 5,9% 8,0% 1,0% ,0% 3,0% 

Slevomol.cz 

Count 1 4 5 0 0 0 2 3 3 1 0 1 

  6,7% 4,6% 6,1% ,0% ,0% ,0% 4,7% 5,3% 4,8% 4,0% ,0% 10,0% 

% of Total 1,0% 3,9% 4,9% ,0% ,0% ,0% 2,0% 2,9% 3,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Stovkyslev.cz 

Count 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

  ,0% 1,1% 1,2% ,0% ,0% ,0% 2,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 10,0% 

% of Total ,0% 1,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% 

Vyberslev.cz 

Count 1 2 3 0 0 0 2 1 2 1 0 0 

  6,7% 2,3% 3,7% ,0% ,0% ,0% 4,7% 1,8% 3,2% 4,0% ,0% ,0% 

% of Total 1,0% 2,0% 2,9% ,0% ,0% ,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% ,0% ,0% 

Zlateslevy.cz 

Count 1 5 4 2 0 0 2 4 4 1 0 1 

  6,7% 5,7% 4,9% 14,3% ,0% ,0% 4,7% 7,0% 6,5% 4,0% ,0% 10,0% 

% of Total 1,0% 4,9% 3,9% 2,0% ,0% ,0% 2,0% 3,9% 4,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Slevydnes.cz 

Count 1 11 12 0 0 0 4 8 8 0 0 2 

  6,7% 12,6% 14,6% ,0% ,0% ,0% 9,3% 14,0% 12,9% ,0% ,0% 20,0% 

% of Total 1,0% 10,8% 11,8% ,0% ,0% ,0% 3,9% 7,8% 8,0% ,0% ,0% 2,0% 

Slevoman.cz 

Count 0 4 3 0 1 0 1 3 2 1 0 1 

  ,0% 4,6% 3,7% ,0% 16,7% ,0% 2,3% 5,3% 3,2% 4,0% ,0% 10,0% 

% of Total ,0% 3,9% 2,9% ,0% 1,0% ,0% 1,0% 2,9% 2,0% 1,0% ,0% 1,0% 

Total 
Count 15 87 82 14 6 2 43 57 62 25 3 10 

% of Total 14,7% 85,3% 80,4% 13,7% 5,9% 2,0% 42,2% 55,9% 62,0% 25,0% 3,0% 10,0% 

  



Příloha č. 2/21 

 

  
Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 

Máte založený profil 
na některé ze 

sociálních sítí? 

Jak často navštěvujete sociální 
sítě? 

Total 

  
Do 5000 

5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano Ne Denně 
Několikrát 
do týdne 

Méně často 
 

Skrz.cz 

Count 7 5 6 5 23 14 8 5 12 4 45 1 40 5 0 46 

  31,8% 50,0% 50,0% 31,3% 54,8% 35,0% 36,4% 45,5% 66,7% 50,0% 46,4% 20,0% 47,1% 45,5% ,0%   

% of Total 6,9% 4,9% 5,9% 4,9% 22,5% 14,1% 8,1% 5,1% 12,1% 4,0% 44,1% 1,0% 41,2% 5,2% ,0% 45,1% 

Slevin.cz 

Count 11 3 3 6 22 19 10 3 9 4 43 2 37 5 1 45 

  50,0% 30,0% 25,0% 37,5% 52,4% 47,5% 45,5% 27,3% 50,0% 50,0% 44,3% 40,0% 43,5% 45,5% 100,0%   

% of Total 10,8% 2,9% 2,9% 5,9% 21,6% 19,2% 10,1% 3,0% 9,1% 4,0% 42,2% 2,0% 38,1% 5,2% 1,0% 44,1% 

Sleviste.cz 

Count 4 1 3 3 1 6 2 2 1 1 11 1 9 2 0 12 

  18,2% 10,0% 25,0% 18,8% 2,4% 15,0% 9,1% 18,2% 5,6% 12,5% 11,3% 20,0% 10,6% 18,2% ,0%   

% of Total 3,9% 1,0% 2,9% 2,9% 1,0% 6,1% 2,0% 2,0% 1,0% 1,0% 10,8% 1,0% 9,3% 2,1% ,0% 11,8% 

Slevomol.cz 

Count 1 2 0 2 0 3 1 1 0 0 3 2 3 0 0 5 

  4,5% 20,0% ,0% 12,5% ,0% 7,5% 4,5% 9,1% ,0% ,0% 3,1% 40,0% 3,5% ,0% ,0%   

% of Total 1,0% 2,0% ,0% 2,0% ,0% 3,0% 1,0% 1,0% ,0% ,0% 2,9% 2,0% 3,1% ,0% ,0% 4,9% 

Stovkyslev.cz 

Count 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

  ,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% 2,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,2% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 1,0% 

Vyberslev.cz 

Count 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 3 0 3 0 0 3 

  ,0% 10,0% 8,3% 6,3% ,0% 5,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% 3,1% ,0% 3,5% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,0% 1,0% 1,0% ,0% 2,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 2,9% ,0% 3,1% ,0% ,0% 2,9% 

Zlateslevy.cz 

Count 1 2 0 1 2 3 0 0 2 1 6 0 6 0 0 6 

  4,5% 20,0% ,0% 6,3% 4,8% 7,5% ,0% ,0% 11,1% 12,5% 6,2% ,0% 7,1% ,0% ,0%   

% of Total 1,0% 2,0% ,0% 1,0% 2,0% 3,0% ,0% ,0% 2,0% 1,0% 5,9% ,0% 6,2% ,0% ,0% 5,9% 

Slevydnes.cz 

Count 5 0 2 3 2 6 4 2 0 0 10 2 8 2 0 12 

  22,7% ,0% 16,7% 18,8% 4,8% 15,0% 18,2% 18,2% ,0% ,0% 10,3% 40,0% 9,4% 18,2% ,0%   

% of Total 4,9% ,0% 2,0% 2,9% 2,0% 6,1% 4,0% 2,0% ,0% ,0% 9,8% 2,0% 8,2% 2,1% ,0% 11,8% 

Slevoman.cz 

Count 0 2 0 1 1 2 0 1 0 1 4 0 4 0 0 4 

  ,0% 20,0% ,0% 6,3% 2,4% 5,0% ,0% 9,1% ,0% 12,5% 4,1% ,0% 4,7% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 2,0% ,0% 1,0% 1,0% 2,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0% 3,9% ,0% 4,1% ,0% ,0% 3,9% 

Total 
Count 22 10 12 16 42 40 22 11 18 8 97 5 85 11 1 102 

% of Total 21,6% 9,8% 11,8% 15,7% 41,2% 40,4% 22,2% 11,1% 18,2% 8,1% 95,1% 4,9% 87,6% 11,3% 1,0% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/22 

 

Tab. 14: Máte založený profil na některé ze sociálních sítí? 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

Ano 
Count 59 231 225 39 26 8 114 8 160 182 71 10 22 

  90,8% 93,1% 96,2% 88,6% 74,3% 88,9% 93,4% 72,7% 93,6% 95,8% 88,8% 83,3% 91,7% 

Ne 
Count 6 17 9 5 9 1 8 3 11 8 9 2 2 

  9,2% 6,9% 3,8% 11,4% 25,7% 11,1% 6,6% 27,3% 6,4% 4,2% 11,3% 16,7% 8,3% 

Total  
Count 65 248 234 44 35 9 122 11 171 190 80 12 24 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete na 

slevových serverech? 
Total 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano Ne 
Nevím, o co se 

jedná  

Ano 
Count 67 47 55 26 95 127 50 41 35 27 196 86 8 290 

  94,4% 88,7% 94,8% 83,9% 95,0% 96,2% 92,6% 93,2% 87,5% 87,1% 92,5% 92,5% 100,0% 92,7% 

Ne 
Count 4 6 3 5 5 5 4 3 5 4 16 7 0 23 

  5,6% 11,3% 5,2% 16,1% 5,0% 3,8% 7,4% 6,8% 12,5% 12,9% 7,5% 7,5% ,0% 7,3% 

Total  
Count 71 53 58 31 100 132 54 44 40 31 212 93 8 313 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Příloha č. 2/23 

 

Tab. 15: Jak často navštěvujete sociální sítě? 

    Vaše pohlaví Váš věk Vaše vzdělání Vaše sociální postavení 

    Muž Žena 18 - 25 let 26 - 30 let 31 - 40 let 
Základní 

nebo vyučen 
Středoškolské 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Student Zaměstnanec 
Podnikatel/

OSVČ 
Nevýdělečný 

Denně 
Count 47 183 194 29 7 5 90 6 129 158 46 6 18 

  79,7% 79,2% 86,2% 74,4% 26,9% 62,5% 78,9% 75,0% 80,6% 86,8% 64,8% 60,0% 81,8% 

Několikrát 
do týdne 

Count 6 35 25 5 11 3 19 1 18 19 15 3 3 

  10,2% 15,2% 11,1% 12,8% 42,3% 37,5% 16,7% 12,5% 11,3% 10,4% 21,1% 30,0% 13,6% 

Několikrát 
do měsíce 

Count 4 9 4 4 5 0 5 0 8 3 6 1 1 

  6,8% 3,9% 1,8% 10,3% 19,2% ,0% 4,4% ,0% 5,0% 1,6% 8,5% 10,0% 4,5% 

Méně často 
Count 2 4 2 1 3 0 0 1 5 2 4 0 0 

  3,4% 1,7% ,9% 2,6% 11,5% ,0% ,0% 12,5% 3,1% 1,1% 5,6% ,0% ,0% 

Total 
Count 59 231 225 39 26 8 114 8 160 182 71 10 22 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    Velikost Vašeho bydliště podle počtu obyvatel Váš čistý měsíční příjem 
Nakoupili jste/nakupujete na 

slevových serverech? 
Total 

    Do 5000 
5001 - 
20 000 

20 001 - 
50 000 

50 001 - 
100 000 

100 001 
a více 

0 - 5000 
5001 - 
10 000 

10 001 - 
15 000 

15 001 - 
20 000 

20 001 a 
více 

Ano Ne 
Nevím, o co 

se jedná  

Denně 
Count 52 38 42 22 76 112 41 29 25 17 157 68 5 230 

  77,6% 80,9% 76,4% 84,6% 80,0% 88,2% 82,0% 70,7% 71,4% 63,0% 80,1% 79,1% 62,5% 79,3% 

Několikrát 
do týdne 

Count 12 6 8 3 12 12 6 7 8 5 27 12 2 41 

  17,9% 12,8% 14,5% 11,5% 12,6% 9,4% 12,0% 17,1% 22,9% 18,5% 13,8% 14,0% 25,0% 14,1% 

Několikrát 
do měsíce 

Count 2 1 4 0 6 3 2 3 2 2 7 5 1 13 

  3,0% 2,1% 7,3% ,0% 6,3% 2,4% 4,0% 7,3% 5,7% 7,4% 3,6% 5,8% 12,5% 4,5% 

Méně často 
Count 1 2 1 1 1 0 1 2 0 3 5 1 0 6 

  1,5% 4,3% 1,8% 3,8% 1,1% ,0% 2,0% 4,9% ,0% 11,1% 2,6% 1,2% ,0% 2,1% 

Total 
Count 67 47 55 26 95 127 50 41 35 27 196 86 8 290 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Příloha č. 3/1 

 

Příloha č. 3: Internetové stránky vybraných slevových serverů 

Obr. 1: Internetové stránky Slevomat.cz 

 

Zdroj: [24]  
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Obr. 2: Internetové stránky Vykupto.cz 

 

Zdroj: [25] 
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Obr. 3: Internetové stránky ZaPakatel.cz 

 

Zdroj: [26] 
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Obr. 4: Internetové stránky Hyperslevy.cz 

 

Zdroj: [23] 
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Obr. 5: Internetové stránky BonyBony.cz 

 

Zdroj: [22] 


