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1 ÚVOD 

Slevové portály se na českém trhu etablovaly teprve v nedávné minulosti a ve své 

krátké historii zaznamenaly prudký nárůst nabízených služeb i objemu zákazníků. Jejich 

princip vychází z hromadného nakupování prostřednictvím internetového 

zprostředkovatele, který je modifikací původního čínského modelu Tuángòu. Slevové 

portály zde nahradily spontánní dohody uzavřené na internetových sociálních sítích a záhy 

se rozšířily do celého světa. První předchůdci slevových portálů se v České republice 

objevily v roce 2009 a v následujících letech došlo ke vzniku mnoha slevových 

a agregátorových zprostředkovatelů. 

Tento tržní fenomén byl umožněn rozšířením internetového připojení u široké 

veřejnosti a je v současnosti spojen zejména s novými marketingovými strategiemi 

v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a wellness. Menší poskytovatelé služeb a zboží 

v něm získali možnost rychlého rozšíření okruhu svých potenciálních zákazníků. 

V některých případech pak nabídka výrazných slev může i přímo ovlivnit spotřebitelské 

chování zákazníků. Nově realizovatelná cenová dostupnost, snadný přístup k informacím 

a možnost srovnání s konkurencí mohou mít za následek přímé ovlivnění nákupního 

rozhodovacího procesu. V závislosti na charakteru spotřebitele pak může být rozhodnutí 

více spontánní, či se může prosadit potřeba, která by jinak zůstala neuspokojena. 

Nabídky slevových portálů jsem poprvé osobně využila v roce 2010 a záhy jsem 

se stala pravidelným uživatelem jejich služeb, které se během krátké doby rozšířily 

do široké škály nejrůznějších druhů služeb a zboží. Prudký růst v rámci všech regionů 

a možnost on-line sledování tohoto vývoje mě inspirovaly k výběru slevových portálů jako 

tématu mé diplomové práce. Krátký časový horizont existence slevových portálů a prudká 

dynamika jejich rozvoje do značné míry znemožňuje predikci budoucího vývoje 

na základě interpretace minulých trendů. Větší důraz tak musí být kladen na průzkumy 

spotřebitelských preferencí, identifikaci rizikových stránek a možností rozvoje tohoto 

nového tržního modelu. Tento poznatek mě vedl k volbě výzkumu veřejného mínění jako 

nástroje k identifikaci potenciálních možností a hrozeb pro slevové portály. S využitím 

řady nástrojů marketingových výzkumů byl proveden průzkum na vybraném vzorku 

respondentů.  
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Základním cílem této diplomové práce bylo poskytnutí uceleného pohledu na postoje 

zákazníků ke slevovým portálům v kontextu sledovaného vzorku respondentů. Výzkum 

se pak orientoval na konkrétní otázky týkající se míry využití služeb slevových portálů a na 

vliv faktorů, které mohou potenciální spotřebitelé ovlivnit při rozhodování o nákupu. 

Struktura dotazníků přitom byla volena tak, aby dávala možnost interpretace výsledků 

nejen v souvislosti s věkovou strukturou respondentů, ale i jejich pohlavím či příjmem. 

Ke zvýšení vypovídací hodnoty výzkumu byla provedena pilotáž, na základě které byl 

původní dotazník upraven. Výsledky šetření tak mohou sloužit k argumentaci možných 

budoucích cest propagace slevových portálů. Zkoumán byl nejen postoj respondentů 

ke slevovým portálům a jejich zkušenosti s nimi, ale i spotřebitelské chování z hlediska 

výběru produktů a faktorů, které na jejich rozhodování mají dominantní vliv. Výzkum se 

rovněž zaměřoval na informace o současné situaci na trhu slevových portálů. Případný 

čtenář si tak může udělat obrázek o tržní pozici jednotlivých slevových portálů i o případné 

souvislosti mezi dobou jejich existence a jejich tržním podílem. Tyto výsledky mohou 

být zajímavé zejména v kontextu důvěry spotřebitelů v tento relativně nový tržní fenomén 

a nutnosti budovat dlouhodobou image slevových portálů na důvěryhodnosti a stabilitě 

slevového portálu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOTŘEBITELSKÉHO 

CHOVÁNÍ 

Spotřební chování je jednou ze složek chování člověka, jenž je členem určité 

společnosti, ve které se projevuje určitým způsobem. Zahrnuje důvody, jenž vedou 

spotřebitelé k užívání zboží a také způsoby, kterými to provádějí, tedy včetně vlivů 

provázejících tento proces. [9]  

Obecně lze pojem nákupní chování definovat jako „chování, kterým se spotřebitelé 

projevují při hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami, 

od nichž očekávají uspokojení svých potřeb.“ [15, str. 14] 

Dle Koudelky (2010) spotřební chování představuje takové chování lidí, které 

se týká získávání, užívání a odkládání spotřebních produktů. Neznamená to tedy, 

že je spotřební chování spojeno s vlastní spotřebou, tedy s pouhým užíváním produktů, 

ale i s důvody, které vedou spotřebitele k užívání výrobku. 

Prostřednictvím modelu spotřebního chování jsou zachyceny veškeré vlivy působící 

na spotřebitele při jeho rozhodování. Spotřebitel je v daném modelu tzv. černou skříňkou, 

v níž je důležité rozpoznat konečnou odezvu neustále měnících se podnětů. Jak lze vidět 

na obrázku 2.1, tak na nákupní zvyklosti spotřebitele mají vliv osobní a psychologické 

charakteristiky jedince, které se v průběhu jeho života neustále mění.  

Obrázek 2.1 Model spotřebního chování 

 
Zdroj: [17, str. 89] 
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2.1 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

Chování spotřebitele při nakupování je významně ovlivňováno kulturními, 

společenskými, osobními a psychologickými faktory. Tyto faktory sice nelze ovládat, 

avšak je důležité,  brat je v úvahu.  

2.1.1 Kulturní faktory 

Kulturní faktory mají nejvýznamnější a nesilnější vliv na chování spotřebitele, 

jelikož lidské chování je z velké části naučené a odvíjí se od společnosti, ve které jedinec 

vyrůstá. Rodina a další společenské instituce učí jedince určitým postojům, základním 

hodnotám, přáním a způsobu chování. Každá kultura v sobě zahrnuje menší subkulturu, 

kterou tvoří skupiny lidí zastávající společné národnostní, náboženské, etnické 

či geografické prvky, jež je spojují a zároveň odlišují od ostatních skupin. [7] 

V souvislosti s nákupním chováním je kultura vnímaná jako celkový počet získaných 

názorů, zásad a zvyků sloužících k řízení nákupního chování. Dopad kultury je tedy 

přirozený a hluboce zakořeněný a jeho vlivu na nákupní chování si už málokdo 

všimne. [15] 

Téměř každá společnost je spořádaně rozdělena do společenských tříd. Členové 

jednotlivých tříd sdílejí obdobné hodnoty, zájmy a vzorce chování. Do společenských tříd 

se lidé rozdělují dle své pozice na trhu práce, avšak třídní systém se od sebe v různých 

částech světa liší. [8] 

2.1.2 Společenské faktory 

Chování spotřebitelů ovlivňují také společenské faktory, jimiž jsou např. menší 

skupiny spotřebitelů, rodina, sociální postavení a role. Skupiny mající přímý vliv 

na zákazníka, se nazývají členské skupiny. Jedná se o skupiny, do kterých jedinec přímo 

patří a je tedy jejich členem. Členské skupiny neboli primární skupiny jsou charakteristické 

neformálními vztahy, např. rodina, přátelé, sousedé či kolegové. V sekundárních skupinách 

převládají formálnější vztahy a na rozdíl od primárních není jejich interakce pravidelná. 

Jedná se kupříkladu o náboženské skupiny, profesní asociace nebo odborové svazy.  
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V rámci skupin lze rozlišovat referenční a aspirační skupiny. Zatímco referenční 

skupiny fungují jako přímé či nepřímé srovnávací body při tvorbě lidských postojů 

a chování, tak aspirační skupiny jsou ty, kterých si přejeme být součástí. Tyto skupiny 

jsou podstatné, jelikož ukazují spotřebiteli nové typy chování a životního stylu a vytvářejí 

tlaky k přizpůsobení, které mohou ovlivnit nákupní chování jedince. 

Také rodina má značný vliv na nákupní chování spotřebitele. Rozlišujeme dva typy 

rodiny. První je rodina orientace, kterou tvoří rodiče kupujícího, jež vedou své ratolesti 

k náboženským, politickým a ekonomickým postojům a formulují tak jeho osobní ambice 

a sebeúctu. Druhým typem je rodina prokreace, kterou tvoří partner a děti kupujícího. 

Tato skupina je z nákupního pohledu pro marketéry důležitější, a proto je jí věnována 

velká pozornost. Sledují se vzájemné role a vlivy manžela, manželky a dětí při větším 

nákupu. Rozlišujeme následující nákupní role:  

 iniciátor – osoba navrhující možnost nákupu produktu či služby jako první; 

 ovlivňovatel – osoba poskytující názory a rady, čímž ovlivňuje nákupní chování; 

 rozhodovatel – osoba rozhodující o konečném nákupu či jeho části; 

 nákupčí – osoba provádějící nákup; 

 uživatel – osoba užívající nebo spotřebovávající produkt nebo službu. 

Každý jednotlivec nespadá pouze do jedné skupiny, ale do několika skupin zároveň 

(rodina, klub, organizace). Postavení v každé skupině je vymezeno prostřednictvím role 

a statusu. Zatímco role vyjadřuje činnosti, které jsou od jedince očekávány okolím, 

tak status je úcta, kterou daná role ve společnosti vzbuzuje. [7] 

2.1.3 Osobní faktory 

Na rozhodnutí kupujícího působí rovněž i osobní charakteristiky, jako je například 

věk, fáze života, zaměstnání, ekonomická situace, způsob životního stylu a také samotná 

osobnost spotřebitele a vnímání sama sebe. 

Preference a vkus spotřebitelů při nákupu se během celého svého života neustále 

mění. Také životní fáze, kterými rodina během své existence prochází, mají vliv 

na rozhodování zákazníků. Zaměstnání spotřebitele ovlivňuje především typ 

nakupovaného zboží a služeb. Příkladem může být volba pracovního oděvu, kdy jiný oděv 

bude nakupovat dělník a jiný zase manažer. 
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I když spotřebitelé pocházejí ze stejné subkultury, společenské třídy či profese, 

nemusí to ještě znamenat, že mají stejný způsob životního stylu. Životní styl je způsob 

života spotřebitele charakteristický určitými aktivitami, zájmy a názory. Také jedinečnost 

zákazníka ovlivňuje jeho nákupní chování. Pro odlišení osobnosti je důležitá sebedůvěra, 

převaha, společenskost, autonomie, neprůbojnost, přizpůsobivost a další. [7] 

2.1.4 Psychologické faktory 

Psychologické faktory jsou tvořeny čtyřmi důležitými faktory, a to motivací, 

vnímáním, učením (přesvědčením) a postoji. 

1. Motivace 

Lidé mají během život mnoho potřeb, ať jsou to biologické či psychologické potřeby, 

avšak většina z nich není dost silná na to, aby byl spotřebitel kdykoli motivován k jednání. 

Z lidské potřeby se tedy stává motiv ve chvíli, kdy dosáhne takové síly, kterou se bude 

jedinec snažit uspokojit.  

Mezi nejznámější teorie uspořádání potřeb patří teorie motivace podle Maslowovy 

pyramidy potřeb (viz obrázek 2.2), který hierarchicky utřídit lidské potřeby do pyramidy 

od těch nejnaléhavějších až po ty nejméně naléhavé.  

Obrázek 2.2 Maslowova hierarchie potřeb 

 
Zdroj: [15, str. 111] 

Jednotlivé potřeby spotřebitelů jsou seřazeny dle důležitosti od fyziologických 

potřeb, potřeby bezpečí a jistoty, společenských potřeb, potřeby uznání až po potřebu 

seberealizace. Základem této teorie je princip, že jedinec nejprve uspokojuje nižších 

potřeby, avšak jakmile bude potřeba uspokojena, tak se bude snažit uspokojit další 

nejdůležitější potřebu.  
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2. Vnímání 

Jednání spotřebitele je závislé na jeho způsobu vnímání situace. Vnímání představuje 

proces, v němž si lidé volí, řadí a interpretují informace, díky kterým si vytvářejí obraz 

o svém okolí. Vnímání je velmi subjektivní, jelikož každý může vnímat odlišně stejnou 

situaci. Informace lze vnímat využitím všech smyslů (zrak, sluch, čich, chuť a hmat) 

a následně si každý může danou informaci vyhodnotit a interpretovat jiným způsobem. 

Rozdílnost vnímání stejného podnětu je dána třemi procesy vnímání:  

 selektivní pozornost – tendence spotřebitelů vytřídit většinu informací, kterým 

jsou denně vystavování; 

 selektivní zkreslení – tendence přikládat sdělení vlastní význam, 

tzn. sklon interpretovat informace tak, aby je přizpůsobili tomu, čemu už věří; 

 selektivní paměť – tendence pamatovat si jen část získaných informací, obvykle 

těch, které souhlasí s jejich názory. 

3. Učení 

Lidé se svým jednáním a získanými zkušenostmi neustále učí. Dle Kotlera (2007) 

je „učení výsledkem vzájemného působení pohnutek, podnětů, signálů, reakcí 

a odměn“. [7, str. 330]. Teorie učení má vliv také na tvorbu poptávky po produktu, 

který lze budovat spojením silných pohnutek, použitím motivujících signálů, které 

rozhodují kdy, kde a jak bude jedinec reagovat a také podpořit pozitivními odměnami. 

4. Přesvědčení a postoje 

Nákupní chování je také ovlivňováno postoji a přesvědčením zákazníků, které jsou 

získávány jednáním a učením. Přesvědčení spotřebitele představuje jeho mínění o určité 

skutečnosti, což vytváří image produktu a značky. Postoje vyjadřují pozitivní 

či negativní hodnocení na daný problém. Vyjadřují příznivý nebo nepříznivý názor na věci, 

k nimž jsou přitahování nebo odpuzování. Tématika postojů bude blíže přiblížena 

v samostatné podkapitole. [7] 
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2.2 Nákupní rozhodovací proces spotřebitele 

Nákupní rozhodovací proces odpovídá na otázky co, kde, kdy, jak a v jakém 

množství zákazníci kupují. Proto je pro většinu společností důležité prozkoumání 

a porozumění rozhodovacímu procesu kupujících, aby mohli stanovit vhodnou 

marketingovou strategií.  

Obrázek 2.3 Fáze nákupního rozhodovacího procesu spotřebitele 

 

Zdroj: [4, str. 88]  

Proces rozhodování má pět jednotlivých fází, kterými zákazník prochází, než dospěje 

k nákupu. Spotřebitel obvykle při rozhodování prochází při každém nákupu všemi pěti 

fázemi, avšak při běžných nákupech může změnit pořadí fází či některou fázi přeskočit.  

1. Rozpoznání problému 

Rozpoznáním rozdílu mezi skutečným a vytouženým stavem začíná nákupní proces, 

kdy si spotřebitel uvědomí potřebu nebo problém. Potřeba může být vyvolaná vnitřním 

či externím podnětem. Jestliže potřeba spotřebitele vzroste na takovou úroveň, ze které 

se následně stane motiv, jedná se o vnitřní podnět. Externími podněty, které podněcují 

u zákazníka potřebu, mohou být zrakové či čichové vjemy. Potřebu může vyvolat 

například linoucí se vůně z pekárny. [7] 

2. Hledání informací 

Po zjištění a rozpoznání problému může zákazník začít shromažďovat informace 

s různou důkladností, s rozdílným časovým průběhem a různorodými způsoby. Podle 

intenzity motivace dochází k získávání informací z různých zdrojů. Může se jednat 

o referenční okolí, což jsou zejména příbuzní, známí nebo kolegové. Tato skupina zdrojů 

bývá při rozhodování zákazníka nejvýznamnějším a nejdůvěryhodnějším zdrojem. Dalším 

typem zdrojů jsou neutrální zdroje, které představují informace o struktuře a kvalitě 

nabídky. Řadíme zde informace vládních institucí, spotřebitelských sdružení nebo časopisy 

zabývající se testováním spotřebního zboží. Informace zákazníci mohou získat také 

od prodejců, z reklamních informací, prospektů, obalů nebo ze spotřebních časopisů. [9] 

Uvědomění 
potřeby 

Hledání 
informací 

Hodnocení 
variant 

Rozhodnutí 
o nákupu 

Poprodejní 
chování 
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3. Hodnocení alternativ 

V této fázi nákupního rozhodování si zákazník na základě získaných informací volí 

vhodné alternativy a značky. Proces hodnocení alternativ se odvíjí od základní koncepce. 

Spotřebitelé vnímají vlastnosti produktu, které hodnotí a porovnávají se svými potřebami. 

Druhým faktorem hodnocení je stupeň důležitosti jednotlivých vlastností výrobků. 

Rozlišujeme rozdíl mezi důležitostí vlastnosti a charakterističností vlastnosti. 

Charakteristické vlastnosti jsou ty, které si spotřebitel vybaví, pokud je dotázán 

na vlastnosti produktu, avšak nemusí ještě představovat ty nejdůležitější. Mohou být 

význačné proto, že zákazník nedávno viděl reklamu, která se o nich zmiňovala. Třetí 

alternativou hodnocení je, že si zákazník vytvoří souhrn přesvědčení o značce, tedy 

o image značky. Dalším předpokladem je, že spotřebitel přikládá užitkové funkce každé 

vlastnosti. Také vytváření postojů vůči určité značce v průběhu hodnocení má vliv 

při hodnocení alternativ. To, jak budou spotřebitelé hodnotit nákupy, závisí především 

na nich a na konkrétní situaci.  

4. Nákupní rozhodnutí 

Rozhodnutí spotřebitele o nákupu převážně vede k nákupu preferované značky. 

Existují však faktory, které vstupují mezi nákupní záměr a nákupní rozhodnutí a mohou 

nákupní záměr změnit. Ovlivňovat nákupní rozhodnutí mohou postoje ostatních 

(např. rodina) nebo neočekávané situační faktory, které představují například ztráta 

zaměstnání, urgentní nákup nebo negativní zkušenosti přátel. Spotřebitel je při 

rozhodování ovlivňován také vnímaným rizikem, kdy pociťuje úzkost, jestliže si není jistý 

výsledkem nákupu. [7] 

Ponákupní chování 

Ponákupní chování zobrazuje, zda a jak byl marketingový postup úspěšný. Základem 

ponákupního chování je vazba mezi očekáváním a skutečností. Jestliže se naplní 

spotřebitelova očekávání, je výsledkem spokojenost zákazníků. Spokojenost sebou přináší 

velkou pravděpodobnost opakovaného nákupu a kladné reference ve svém okolí. 

V případě, že produkt nesplní očekávání, bude zákazník nespokojen, což může vyvolat 

pravděpodobnou změnu značky a negativní reference o produktu či značce. Spokojenost 

případně nespokojenost zákazníků je ovlivňována např. vlastním výrobkem, vhodností 

komunikace, informacemi, poskytovaným servisem, možností vyzkoušet výrobek 

a dalšími faktory. [3] 
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2.2.1 Rozhodovací proces spotřebitele při koupi nových výrobků 

Pro spotřebitele může být novým produktem zboží, služba či myšlenka, které vnímá 

jako nové. Při procesu přijímání nového produktu procházejí spotřebitelé následujícími 

fázemi: 

 uvědomění, je fáze, v níž si spotřebitel uvědomí existenci nového produktu, 

avšak o něm nemá dostatečné množství informací; 

 zájem představuje vyhledávání informací o daném produktu či službě; 

 hodnocením zákazník zváží, zda by bylo vhodné vyzkoušet nový produkt. 

Vyzkoušení zahrnuje testování produktu v malém měřítku, kdy výsledkem 

je ujištění se předchozího hodnocení. Při rozhodování o vyzkoušení nového 

produktu se lidé výrazně liší svou ochotou jej vyzkoušet; 

 přijetí, je fáze, v níž se spotřebitel rozhodne pravidelně využívat nový produkt. 

Při přijetí nového výrobku je důležitý osobní vliv, který popisuje účinek prohlášení 

určité osoby na postoj a pravděpodobnost nákupu ostatních.  

Rychlost přijetí nového produktu či služby je závislá na charakteristikách produktu 

(relativní výhoda, kompatibilita, složitost, dělitelnost, sdělitelnost) a také na výši 

počátečních a průběžných nákladů, riziku, společenské přijatelnosti či tlaku názorových 

lídrů. [7] 

2.3 Typologie zákazníků 

Zákazníci, označováni také jako spotřebitelé se od sebe vzájemně liší, a proto 

se nelze ke všem zákazníkům chovat stejně. Pro uspokojení potřeb zákazníků je nutné 

přizpůsobení se každému typu zákazníka, proto je důležité rozčlenit zákazníky 

do typologických skupin. [14] 

Typologii zákazníků lze obecně charakterizovat jako rozčlenění soustavy osob, 

objektů nebo jevů do skupin podle jednotlivých kritérií, znaků nebo souboru znaků. 

Na typologii zákazníků je celá řada různých pohledů. Jedním z nich je například typologie 

z hlediska nákupního chování, kdy bylo identifikováno celkem sedm typů nákupního 

chování, které lze měnit jen velmi pomalu, jelikož jsou vázány na životní styl a psychiku 

člověka.  
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Podle celkové orientace nákupních preferencí a způsobu rozhodování rozeznáváme 

dvě skupiny modelů, a to tradičně a moderně orientované nakupující. [18] 

1. Moderně orientovaní nakupující 

 Ovlivnitelní, jejichž nákup ovlivňují emoce a impulzivní chování. Reklama 

či atraktivní vzhled výrobků mají na zákazníky velký vliv. V této skupině zákazníci 

nakupují nové značky a zkoušejí nové výrobky. 

 Nároční, kteří obvykle kladou důraz na nákupní komfort a poskytované služby. 

Nároční lidé mají vysoké požadavky na kvalitu, modernost a vybavenost prodejny.  

 Mobilní pragmatici, jejichž hlavním cílem je dosažení nejpříznivějšího poměru ceny 

a hodnoty zboží. Tato skupina pravidelně využívá k nákupům automobil, jejich 

nákupní frekvence je nízká, avšak ve větších objemech.  

2. Tradičně orientovaní nakupující 

 Opatrní konzervativci jsou opakem ovlivnitelných, tudíž nakupují s racionálním 

a konzervativním rozhodováním s nízkým podílem impulzivních nákupů. Důležitější 

jsou pro ně spíše nabyté zkušenosti nežli ceny výrobků. 

 Šetřiví nakupující se pokoušejí dosáhnout co možná nejnižších výdajů. Snaží 

se nakupovat racionálně a pouze to, bez čeho se opravdu neobejdou. Důležité jsou 

pro ně ceny, slevy a výprodeje, dle kterých často řídí své nákupy. 

 Loajální hospodyňky dbají především na sociální stránku nákupu, oceňují 

tedy příjemný a vstřícný personál, kvalitu nákupního prostředí a časovou dostupnost 

nákupního místa. 

 Nenároční flegmatici, jak již z názvu vyplývá, je pro ně bezvýznamná jak cena, 

tak i ostatní charakteristiky prodejny. Tato skupina za nákupy necestuje a nakupuje 

zejména v nejbližších prodejnách.  
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Z pohledu prodejce lze typy zákazníků vymezit dimenzí přátelskosti a vůdcovství 

na následující typy zákazníků. 

 Sociabilní typ zákazníka: tento typ zákazníka se chová přátelsky, laskavě, je lehce 

ovlivnitelný a snadno se nadchne pro to, co je mu nabízeno. Málokdy projevuje 

vlastní iniciativu, zároveň mívá problémy při rozhodování. Tohoto zákazníka 

lze získat zdůrazněním, že právě tento výrobek či služba uspokojí jeho potřebu 

bezpečné investice. 

 Byrokratický zákazník: zákazník na první pohled s názory prodávajícího souhlasí, 

avšak ve skutečnosti není rozhodnutý a vyžaduje nějaký čas na rozmyšlení.  

 Diktátorský typ zákazníka: jedná se o značně egocentrického zákazníka, který 

má vždy ve všem pravdu.  

 Výkonný typ zákazníka: zákazník je samostatný, nezávislý, pozitivní, otevřený 

a rychle se rozhodující. Vždy má vytvořený obraz o zboží či službě, jež chce 

koupit. [18] 

2.4 Postoje zákazníků 

V současné době mají lidé určitý názor téměř na cokoli, ať se jedná o církev, 

politiku, odívání, hudbu či potraviny. Postoje obecně vyjadřují, zda nějakou věc 

upřednostňujeme před jinou, tedy jestli ji máme, či nemáme v oblibě. Vedou nás k tomu, 

že se v obdobných situacích chováme srovnatelně. Postoje tedy u každého jedince tvoří 

ucelený systém a jakákoli změna jednoho postoje vyžaduje změnu většiny 

ostatních postojů. [8] 

2.4.1 Definice postojů 

Na základě psychologického hlediska je postoj definován jako „sklon ustáleným 

způsobem reagovat na předměty, osoby, situace a na sebe sama. Postoje jsou součástí 

osobnosti, souvisí se sklony a zájmy osobnosti, předurčují poznání, chápání, myšlení 

a cítění. Vědomosti, dovednosti a postoje se získávají v průběhu života, 

především vzděláváním a širšími sociálními vlivy, jako je veřejné mínění, 

sociální kontakt aj.“ [5, str. 442] 

V kontextu nákupního chování lze postoj definovat jako „naučený sklon chovat 

se shodně příznivě nebo nepříznivě vzhledem k danému předmětu“. [15, str. 252]  
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Většinu postojů získáváme průběžně během života prostřednictvím osobních 

zkušeností, z čehož vyplývá, že postoje jsou naučené, jelikož vznikají jako důsledek osobní 

zkušenosti s výrobkem či službou, obdržením informací od známých, internetu 

a dalších forem přímého marketingu. Dále jsou postoje relativně shodné s chováním, 

které odrážejí. [15] 

Mezi objekty postoje můžeme zařadit lidi, události či abstraktní objekty. Z hlediska 

marketingu se jedná zejména o postoje ke spotřebnímu zboží, značkám, firmám, 

výrobkům, obchodům nebo aktivitám. [9]  

2.4.2 Postojové modely 

Pro předvídání chování spotřebitelů existuje několik modelů postoje, které zkoumají 

vztah postojů a chování spotřebitelů. Jedná se například o trojdílný model postoje, 

více atributivní modely postoje, model trying-to-consume či model postoj-k-reklamě. 

V této práci přiblížím pouze jeden z nich a to trojdílný model postoje, který se skládá ze tří 

základních složek: 

 kognitivní (poznávací) složka – je složena především z lidského poznávání, které 

zahrnuje vědomosti a vjemy. Tyto prvky si lidé získávají na základě přímých 

osobních zkušeností a předmětu postoje a dalších informací z různých zdrojů; 

 emoční složka – se skládá z emocí a pocitů zákazníků, které jej ovlivňují. 

Tato složka je primárně vyhodnotitelná, jelikož zachycuje předmět postoje, 

tzn. rozsah, do jakého stanovuje předmět postoje jako oblíbený či neoblíbený. 

Zároveň je charakteristická citově nabitými stavy, jako jsou štěstí, smutek, 

zahanbení, či zloba;  

 složka morálně volných vlastností (konativní) – souvisí s pravděpodobností 

nebo úsilím, zda jednotlivec podstoupí jistou činnost určitým způsobem s ohledem 

na předmět postoje. Současně může tato složka vyjadřovat záměr zákazníka 

ke koupi, tedy jaká je pravděpodobnost, že si zákazník určitý výrobek koupí. [15] 

Pohled na tři roviny postoje bývá interpretován jako tzv. hierarchie efektů, jelikož 

při formování celkového postoje složky bývají naplňovány postupně. Nejprve se naplňuje 

kognitivní složka, následně emoční (afektivní) složka a nakonec složka konativní. [3]
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2.4.3 Funkce postojů pro spotřebitele 

Postoje slouží spotřebiteli k orientaci v mnoha životních situacích včetně spotřebního 

rozhodování. K předním funkcím postojů náleží např.:  

 utilitářská funkce, kdy postoje slouží spotřebiteli k naplnění požadovaného užitku. 

 sebeobranná funkce, při které postoje jsou nápomocné při ochraně vlastního 

„já“ spotřebitele, tedy fyzické i psychické identity. 

 funkce vyjadřující hodnotu, jejímž cílem je umožnit vyjádření osobní hodnoty 

spotřebitele. 

 znalostní funkce neboli pomoc spotřebiteli při třídění podnětů a jejich 

interpretaci. [9] 

Postoje jsou tedy nástrojem kontaktu spotřebitele s realitou. Dle Hayesové (2000) 

lze definovat tři funkce postojů, a to hodnocení objektů, sociální přizpůsobení 

a externalizaci. Funkce hodnocení objektů umožňuje spotřebitelům zakódovat si určité 

reakce vzhledem k věcem či událostem probíhajícím v okolí, tudíž si už nemusí hledat 

nový způsob reakce na podobnou skutečnost. Významem sociálního přizpůsobování 

je posilování vzájemných vztahů a skupinové pospolitosti, jelikož projevováním názorů 

se lidé přibližují ke skupinám s podobným myšlením a zároveň se na základě svých 

postojů odlišují od ostatních skupin. Zbývající funkce externalizace představuje spojování 

nevědomých motivů s průběhem dějů v nejbližším okolí. [6] 

Postoje jsou relativně blízké s jednáním spotřebitelů, avšak nemusí být vždy shodné 

s jejich chováním. Teorie chování se opírá o postoje jako o prvek, z něhož lze vyvozovat 

předpokládané budoucí chování subjektů (tzv. A → B hypotéza). Předpokladem však 

je precizní a přesné zjištění postoje, kdy nejčastější chybou bývá záměna postoje za mínění 

nebo překročení hranice přímého dotazu. [2] 
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2.4.4 Změna postojů 

Spotřebitelé zastávají celou řadu postojů, z nichž některé jsou pro ně důležitější 

(centrální) a jiné mají pouze okrajový charakter (slabé). Jiné jsou pro spotřebitelé obecné 

či specifické. Jestliže by firma chtěla změnit postoj spotřebitelů, musí rozlišovat, 

zda se jedná o změny kongruentní, kdy zůstává stejná orientace a mění se pouze postoj 

z kladného na velmi kladný, a změny inkongruentní, kdy dochází ke změně směru, tedy 

ze záporného na kladný postoj, což je značně nákladnější na marketingové prostředky. [19] 

Formování postojů je závislé na řadě faktorů, mezi které patří zejména rodina, 

přátelé, množství informací o produktu či službě, osobních zkušenostech a osobnosti 

jedince, hierarchii osobních hodnot, potřebách a jejich aktuálnosti nebo na chování 

ostatních. [9] 

Zda bude změna postoje možná, závisí především na informovanosti spotřebitele 

o nabídce, osobnosti jedince, zaujetí daným objektem nebo do jaké míry je postoj spojen 

s centrálními hodnotami spotřebitele. [19] 

Důvodem změny postojů může být také například snaha o dosahování souladu, 

tzv. kognitivní rovnováhy. Pociťuje-li jedinec vnitřní nerovnováhu, bude se pokoušet 

jednat tak, aby prostřednictvím změny situace či změny jejího chápání došlo k redukci 

vnímaného nesouladu. [6] 

2.4.5 Postoje a nákupní chování 

Z marketingového hlediska se mezi postoji a spotřebním chováním vyskytuje 

předpoklad, podle něhož postoj představuje připravenost postupovat určitým směrem. 

Koupi výrobku tedy předchází kladný postoj. Avšak konativní složka postoje představuje 

pouze určitou tendenci, proto se značné procento kupních záměrů vůbec nenaplní. 

Nutné je tedy rozlišovat mezi postojem a postojem ke koupi výrobku. [19] 

Značnou roli mezi postoji a jednáním mohou sehrát i okolnosti, při nichž se postoje 

projevují a při kterých nastává skutečné jednání. Tento vztah se také mění v závislosti 

na míře zaujetí a typu výrobku. [9] 

Sledování postojů je z hlediska marketingu důležitým indikátorem. Čím více 

je pozitivních postojů k výrobku před konkurenčními produkty, tím je větší 

pravděpodobnost, že bude vyšší tržní podíl. [3] 
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2.4.6 Měřitelnost postojů 

Zjištění postojů spotřebitelů pomáhá společnostem porozumět nákupnímu chování 

zákazníků jak před uváděním nových produktů na trh, tak i při vyhodnocování reklamních 

kampaní a při plánování změn týkajících se zavedených vlastností produktu. [15] 

Mezi nejčastěji využívané metody měření postojů patří Likertova škála a sémantický 

diferenciál. Likertova metoda spočívá v tom, že se respondentům předloží velký počet 

výroků týkajících se postojů ke zkoumanému předmětu a následně se na škále hodnotí, 

do jaké míry respondent s danými výroky souhlasí. Prostřednictvím sémantického 

diferenciálu dochází k převodu subjektivních představ na kvantitativní vyjádření, jímž 

je možné lépe porovnávat a měřit výsledky. Na vytvořené bipolární škále respondenti 

hodnotí, do jaké míry vystihují dané adjektiva jejich postoj k objektu. [13; 16] 
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3 CHARAKTERISTIKA SLEVOVÝCH PORTÁLŮ 

Hromadné neboli kolektivní nakupování prostřednictvím slevových portálů zažilo 

v České republice veliký rozmach a má stále trvávající značnou míru nadšení. Slevové 

portály představují neustále atraktivnější příležitost výhodného nákupu pro řadu 

spotřebitelů.  

3.1 Historie slevových portálů 

Počátky hromadného nakupování sahají až do Čínské lidové republiky, kde je známé 

pod pojmem Tuángòu. Tuángòu představuje nákupní strategií založenou na skupinové 

slevě, jenž je předchůdcem dnes již známého kolektivního nakupování. Principem této 

nákupní strategie byla domluva většího počtu lidí, nejen osob navzájem blízkých 

o osobního či profesního života, ale i cizích lidí, kteří se prostřednictvím sociálních sítí 

dohodli na nákupu určité služby či produktu. Následně se snažili o vyjednání kolektivní 

slevy u prodejce na základě hromadné poptávky. Výhodou pro zákazníky byla 

výše poskytnuté finální slevy z ceny služby či produktu a pro prodejce zvyšující se počet 

zákazníků. Seskupování nakupujících však bylo časově náročné, a tak začaly vznikat první 

webové stránky, které se tímto zabývaly. [42; 45] 

Z Číny se strategie rozšířila do Spojených států amerických (USA). Prvním 

představitelem hromadného nakupování v USA je americký server Woot.com, který již 

od roku 2004 denně nabízí jeden produkt pouze ze sortimentu elektroniky za sníženou 

cenu. Od čínského Tuángòu se liší tím, že sleva nabízeného výrobku, která bude 

zákazníkům poskytnuta, je s prodávajícím dohodnuta 

předem. Průkopníkem a zároveň fenoménem dnešních 

slevových portálů je Groupon.com, který svou činnost 

zahájil v listopadu roku 2008. Zakladatelem serveru je 

Andrew Mason, který založil tento portál jako vedlejší 

projekt The Point. Místo levné elektrotechniky si zde 

zákazníci mohou zakoupit především různorodé služby, 

zejména masáže, kadeřnictví, rekreace a slevy do restaurací či divadel. Principem daného 

serveru je každodenní nabídka nové služby či produktu s výraznou slevou, která bývá přes 

50 % z původní ceny. Groupon se tak stal nejrychleji rostoucí firmou v historii internetu. 

Groupon se stal úspěšným nejen po celé USA, ale rozšířil své služby do celého světa.  

Obrázek 3.1 Logo Groupon.com 

Zdroj: [40] 
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Do Evropy se dostal nejprve díky Německu, které jako první otevřelo své brány 

hromadnému nakupování, kdy na jaře roku 2010 společnost Groupon.com koupila 

německou firmu MyCity Deal. Hodnota Grouponu neustále roste, což potvrzuje i zájem 

Yahoo nebo vyhledávacího gigantu Google o odkoupení portálu, který nabízel až 6 miliard 

amerických dolarů, avšak ani s touto nabídkou neuspěl. [25]  

Koncem loňského roku vstoupil americký leadr na trhu se slevovými kupóny 

na burzovní trh. Původní odhad počítající s úpisem akcií v hodnotě 750 milionů dolarů 

se postupem času změnil na plán prodeje 30 milionů akcií za 480 až 540 milionů dolarů. 

Cena akcií by se měla pohybovat mezi 16 a 18 dolary, což stanovuje tržní hodnotu 

Grouponu na více než jedenáct miliard dolarů. Groupon celkem vydělal 700 milionů 

dolarů na emisi 35 milionů akcií, jenž tvoří pouze pět procent jejich celkového množství, 

což celou společnost ocenilo na zhruba 14 miliard dolarů. [46].  

 Avšak problémem Grouponu je jeho ziskovost, jelikož během své existence ještě 

nedosáhl zisku. Za dobu své existence společnost nakumulovala ztrátu ve výši 1,5 miliardy 

dolarů. Ve svých prezentacích nezohledňuje náklady na reklamu nebo akvizice, 

a tím nadhodnocuje své výsledky a odvádí pozornost od ztrát. Názory odborníků, zda a jak 

rychle se společnost dostane do zisku, se různí. [22; 32; 40; 46 ] 

Druhým nejvýznamnějším serverem ve Spojených státech je Living Social. 

Jedná se o společnost, která vznikla v září roku 2011. Od jedničky na americkém trhu 

se odlišuje tím, že své zákazníky silně motivuje 

k šíření nabídek mezi jejich známé a přátele. Server 

odměňuje své uživatele možností nákupu zdarma, 

jestliže uživatelé získají další tři nové zákazníky, 

kteří se zaregistrují na Living Social pomocí 

odkazu, který jim byl zaslán například přes sociální 

sítě Facebook, Twitter nebo email. [44] 

Obrázek 3.2 Logo Livingsocial.com 

Zdroj: [44] 
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3.2 Princip kolektivního nakupování 

Kolektivní nakupování, ze kterého vychází princip slevových portálů je jedním 

z nejnovějších marketingových nástrojů, který už více než dva roky působí také na českém 

trhu. Princip kolektivního nakupování spočívá zejména ve velkém počtu nakupujících, 

kteří nakoupí určitou službu či produkt ve větším počtu. Slevové portály se stávají 

prostředníky mezi zákazníky a prodávajícími a zajišťují tím setkání nabídky s poptávkou, 

jelikož spojují ty, kteří hledají výhodnou nabídku služeb či produktů s těmi, kteří by chtěli 

takovouto nabídku poskytnout.[43] 

Na slevových serverech je tedy uživatelům internetu každodenně nabízena sleva 

na určitou službu či produkt, která se obvykle pohybuje okolo 40 %, ale může dosáhnout 

až 90 % z původní ceny. Zákazníci uvažující o dané nabídce jsou nuceni k poměrně 

rychlému rozhodnutí, jelikož platnost nabídek je časově omezená a obměňuje se téměř 

každý den. Získání slevy je rovněž podmíněno minimálním počtem uživatelů, kteří 

se zaváží ke koupi. V případě, že o nabídku neprojeví zájem předem stanovený počet 

kupujících, nebude sleva aktivována. Zákazníci, kteří mají opravdu zájem o nabídku, 

mohou informovat své přátele a známe prostřednictvím sociálních sítí a zvýšit 

tak pravděpodobnost získání slevy. Avšak vzhledem k tomu, že aktivační limity bývají 

zpravidla v řádu jednotek zájemců, nebývá aktivace slevy žádným problémem. Spodní 

limit bývá stanovován tak, aby obchodník nabízející slevu mohl vyvážit nízkou marži 

způsobenou poskytnutím vysoké slevy, počtem nových zákazníků. Tak jako 

jsou stanovovány minimální limity pro aktivaci slevy, tak v některých případech bývá 

stanovována i horní hranice, která představuje maximální počet nabízených kusů slevy.  

Slevové portály jsou tedy hlavními zprostředkovateli kolektivního nakupování, 

jelikož mají na starosti veškeré činnosti spojené s jednáním s obchodníky, inzercí, tvorbou 

a grafickou úpravou nabídek až po reklamní propagaci. Po aktivaci nabídky přijímají 

úhrady od zákazníků, jimž následně po obdržení platby zasílají na uvedený email 

tzv. vouchery. Nejčastější formou placení na slevových portálech je platba kartou, 

bankovním převodem nebo PayPalem. Vouchery obsahují unikátní kód, jenž opravňuje 

zákazníky k čerpání zakoupené služby či produktu. (viz příloha 3). Nabídky slevových 

portálů bývají aktivní zpravidla pouze 24 hodin, tudíž nenechávají spotřebitelům příliš 

mnoho času na rozmyšlenou. Slevové portály po ukončení inzerování akce na serveru 

zasílají peníze vybrané od zákazníků poskytovateli.  
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Tato částka je snížena o provizi, kterou si slevový server účtuje za veškeré aktivity 

spojené s prodejem a většinou se pohybuje mezi 20 - 25 % ze zlevněné částky. Zákazník 

platí pouze cenu zakoupeného kuponu a návštěva slevových stránek i samotný akt koupě 

je pro něj bez poplatků. [54; 59] 

Zákazníci čerpají slevu u jejího poskytovatele. Mnohdy se jedná o malé lokální 

podniky poskytující různé služby, například restaurace, kosmetické salony a kadeřnictví, 

wellness a fitness centra, kteří chtějí tímto způsobem získat nové zákazníky, upozornit 

na sebe, zvýšit cashflow, zaplnit prázdné kapacity aj. Ve většině případů po využití služby 

zákazníkem dojde k deaktivaci voucheru v systému daného slevového portálu nebo 

v seznamu, který byl portálem obchodníkovi dodán. Obchodník tak získává aktuální 

přehled o tom, kolik lidí již voucher uplatnilo, čím se zároveň zamezuje opětovnému 

využívání kupónů. Slevové portály po ukončení platnosti voucherů zasílají zbývající část 

peněžních prostředků snížený o podíl z nevyužitých voucherů. [42; 49; 54; 59] 

3.3 Průběh nákupu na slevových portálech 

Zákazník si nejprve zvolí nabídku služby či produktu, o něž má zájem. Následně 

si prostuduje podmínky nákupu a pomocí tlačítka „koupit“ se zaváže ke koupi vybrané 

nabídky. Postup nákupu se nepatrně liší dle jednotlivých slevových portálů, přičemž 

některé umožňují přímý nákup a jiné vyžadují registraci uživatele. Spotřebitelé mají rovněž 

možnost výběru způsobu platby za nakoupené služby či zboží. Jednou z možností je platba 

kartou, kdy zákazník vyplní identifikační údaje ze své platební karty, na základě kterých 

mu bude na bankovním účtu zablokovaná příslušná peněžní částka, která bude z účtu 

stržena po dosažení aktivačního limitu. Při platbě kartou bývá zákazník přesměrován na 

zabezpečenou platební bránu. Tento způsob platby zajišťuje rychlejší průběh celé 

transakce, jelikož peníze jsou připisovány na účet slevových portálů ihned, a ty mohou 

bezprostředně zaslat voucher. Další možností je platba prostřednictvím bankovního 

převodu, kdy zákazník po objednání nabídky získá na uvedenou emailovou adresu pokyny 

k provedení platby. Pokyny zpravidla obsahují údaje o datu splatnosti objednané služby, 

číslo účtu a výši požadované částky. Po obdržení peněžních prostředků zasílá slevový 

server zákazníkům email obsahující voucher s unikátním kódem. Pro čerpání slevy stačí, 

aby si zákazník voucher vytiskl a předložil jej při uplatňování slevy. Využitím slevové 

nabídky se obvykle zákazníci zároveň přihlašují k odběru emailových zpravodajů 

z jednotlivých slevových portálů. [54; 55] 
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3.4 Slevové portály v České republice 

Slevové portály patří v České republice od roku 2010 mezi úplně nový způsob online 

nákupu. Za vznikem daných portálů stojí myšlenky hromadného nakupování, 

kdy si skupina uživatelů koupí produkt či službu a zaplatí za ni dopředu. Tržby slevových 

portálů začínaly v České republice jen ve skromných číslech, to znamená pouze v řadách 

tisíců. 

Jedním z prvních českých funkčních slevových portálů byl Fluky.eu, který nabízí 

široké rozpětí zboží od elektroniky až po oblečení. Jednalo se o zboží dovezené z USA, 

kdy velkou nevýhodou byly dodací lhůty ve výši až 30 dnů.  

Dalšími předchůdci dnešních slevových serverů jsou Fashion Days a BigBrands, 

které byly spuštěny na konci roku 2009. Tyto dva projekty jsou jak vzhledově, 

tak i funkčně velmi podobné, avšak od klasických slevových serverů se odlišují. Servery 

se prezentují jako exkluzivní online kluby, které jsou založeny na principu pozvánek, 

což znamená, že server je pouze pro zvané. Avšak ze zkušeností vyplývá, že získání 

členství není příliš obtížné, jelikož stačí se stát fanouškem daných serverů na Faceboku 

a poté pouze o členství požádat. Oba servery jsou zaměřené především na prodej módního 

značkového zboží za snížené ceny mnohdy až o 80 % oproti doporučeným maloobchodním 

cenám. Ceny v tomto případě nelze přímo porovnávat, jelikož většina nabízeného zboží 

se České republice vůbec neprodává, avšak původně uvedené ceny opravdu odpovídají 

původním cenám v kamenných obchodech. Nabízené zboží není podmíněno minimálním 

počtem kupujících, ale počtem dostupných kusů. Zboží není prezentováno pouze jediný 

den, a tak máme na rozhodnutí o nákupu delší čas, většinou týden. [58] 
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3.4.1 Slevomat.cz 

Historicky prvním a zároveň nejznámějším 

portálem v České republice je portál Slevomat.cz, 

který byl založen počátkem dubna roku 2010. 

Již od podzimu roku 2009 se mnoho podnikatelů 

pokoušelo realizovat portál inspirovaný vlnou 

hromadného nakupování v USA, avšak zůstalo pouze u plánů a až vznik Slevomatu otevřel 

českému národu brány hromadného nakupování. První nabídka byla prodána v počtu 

100 kusů, z čehož 70 si koupil sám majitel společnosti Tomáš Čupr. [38] 

Významným krokem v historií Slevomatu byl nástup společnosti Miton 

jako spolupodílníka, který získal 49% podíl ve společnosti. Jablonecká firma 

Milton provozující úspěšné servery www.spa.cz, www.heureka.cz nebo www.hotel.cz., 

zajistila Slevomatu zejména vysokou návštěvnost, která portálu tolik scházela. Čupr sice 

přišel o téměř polovinu společnosti, ale jak i on sám, tak i odborníci a konkurenti 

přiznávají, že by Slevomat pravděpodobně nebyl na takové úrovni jako je tomu dnes. [59]  

Ještě v témže roce stihl Tomáš Čupr zakoupit 35% podílu na portálu Vykupto.cz 

a v následujícím roce získal 51% podíl druhého největšího portálu na trhu Zapakatel.cz, 

čímž získal nadpoloviční podíl na trhu.
 
Jednotlivé slevové portály však i nadále budou 

vystupovat pod svými značkami a budou fungovat odděleně, jelikož si ponechají vlastní 

management a zachovají si i odlišné marže. Společně však budou sdílet marketingové 

strategie podle Slevomatu, poněvadž tak mohou vyjednat lepší podmínky pro nákup 

reklamy. [34; 50] 

V současné době nabízí své služby na území České republiky, například v Praze, 

Brně, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, Zlíně, Jihlavě, Liberci, Karlových Varech, 

Plzni, Ústí nad Labem, Teplicích, Olomouci a na Hané, a také na území Slovenska 

v Bratislavě. Každý den jsou na portálu zveřejňovány nabídky dosahující alespoň 

50% slevy, které jsou aktivní zpravidla při nákupu více než 25 voucherů, přičemž možnost 

uplatnění voucheru bývá zpravidla tři měsíce a déle.  

Zdroj: [55] 

Obrázek 3.3 Logo Slevomat.cz 

http://www.spa.cz/
http://www.heureka.cz/
http://www.hotel.cz/
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Slevomat nabízí firmám možnost vytvořit si slevu samostatně nebo s plnou podporou 

Slevomatu. Plná podpora zahrnuje zveřejnění nabídky společnosti na hlavní stránce 

slevomatu, dále na reklamních sítích (Seznam, Google, Facebook, iDnes) a také na 

slevových agregátorech, čímž zajistí viditelnost nabídky u téměř půl milionů uživatelů. 

Prvním krokem firmy mající zájem o plnou spolupráci se Slevomatem je kontaktování 

obchodního oddělení. V následujících sedmi dnech dochází k projednání připravovaných 

detailů celé akce včetně nastavení počtu voucherů, které chce společnost nabídnout, 

optimální délky platnosti poukazu a podepsání smlouvy. Vytvoření textu nabídky včetně 

grafické podoby je již úkolem pracovníků Slevomatu, přičemž od společnosti potřebují 

pouze logo, případně fotografie provozovny či produktu. Tento proces probíhá zpravidla 

v rozmezí 8-10 dnů. Nabídka společnosti bude vystavena na Slevomatu po dobu 3 dnů, 

pokud však nebude prodaný předem stanovený počet voucherů dříve. Firmy následně 

v průběhu 14 dnů získávají 75 % všech zaplacených poukazů a po ukončení platnosti 

voucherů získají zbývajících 25 %. Peněžní prostředky za nevyužité poukazy 

se rovnoměrně rozdělují mezi firmu a slevový portál a bývají splatné do 14 dnů 

od ukončení platnosti voucheru (viz příloha 2).  

Rovněž využitím možnosti samostatného vytvoření prezentace mají obchodníci 

možnost spolupracovat s portálem Slevomat.cz a nabízet své služby zákazníkům. Firmy 

v tomto případě platí pouze provizi za přivedeného zákazníka, přičemž výše provize činí 

15% až 20% bez DPH. Nabídka společnosti se zobrazuje 50 000 nebo až 100 000 

uživatelům dle zvoleného tarifu. Jednou z podmínek využití samostatné prezentace 

je poskytnutí minimální výše slevy ve výši 25 % z původní ceny. V případě volby 

standardního tarifu bude nabídka uveřejněna pouze na muj.slevomat.cz a při využití tarifu 

prémium se nabídka zveřejní rovněž na muj.slevomat.cz, ale i na hlavní stránce Slevomatu 

a bude rozesílaná pomocí newsletterů. 

Slevomat nabízí svým zákazníkům řadu funkcí, například pod kolonkou 

Můj Slevomat lze po přihlášení vygenerovat nabídky podle místa bydliště, o které 

má spotřebitel zájem a nemusí se zdržovat nabídkami ostatních měst. Rovněž 

lze prostřednictvím Slevomatu zakoupit dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč nebo 

2 000 Kč jako dárek pro své blízké. 
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Slevomat rovněž poskytuje aplikace pro mobilní telefony, pomoci nichž lze denně 

sledovat nabízené slevy. Prostřednictvím Affiliate programu lze na Slevomatu vydělávat 

peněžní prostředky, kdy postačí umístit na webové stránky některý z aktuálních bannerů 

Slevomat.cz. Slevomat následně platí za každého platícího návštěvníka, který využije 

uvedené reklamy. Finanční odměna je ve výši 9 % z celkové hodnoty objednávky 

zákazníka, jestliže je však celkový objem nákupů překročí 125 tis. Kč, tak se provize 

zvyšuje na 10 %. Výše uvedené podmínky se však týkají pouze serverů zobrazujících 

výhradně reklamu a nabídky Slevomat.cz, poněvadž podmínky pro agregáty slevových 

serverů se liší, jelikož jejich provize je pouze ve výši 2 % z prodeje. [55] 

Portál dbá na spokojenost svých zákazníků, jelikož garantuje ty nejlepší podmínky 

a v případě nespokojenosti se službami poskytují možnost vrácení peněz za zakoupené 

vouchery, avšak o stížnosti je nutné kontaktovat portál nejpozději 3 dny po využití kupónu.  

Slevomat má pro své zákazníky rovněž věrnostní program, který zahrnuje sběr 

kreditů, které je možné uplatnit při nákupu nabídek. Kredity lze získat aktivací odběru 

SMS nabídek, vyplněním data narození na zákaznickém účtu, zasláním fotografií 

při uplatňování slev do Fotomatu nebo využitím tzv. Kola štěstí. Prostřednictvím 

Kola štěstí si mohou uživatelé Facebooku zdarma vytočit dvacet či padesát kreditů, 

které mohou následně uplatnit při nákupu voucherů. Hodnota jednoho kreditu odpovídá 

jedné koruně české. [55] 

3.4.2 Zapakatel.cz 

Zapakatel.cz je druhým největším slevovým portálem 

na českém trhu ať už z hlediska návštěvnosti, obratu, počtu 

prodaných kupónů nebo sumou ušetřených peněžních 

prostředků. Jak již bylo zmíněno, tak v roce 2011 došlo ke 

spojení daného portálu s jedničkou na trhu Slevomat.cz, 

který získal 51% podíl v Zapakatel.cz. Obě společnosti však navenek figurují samostatně 

s vlastním managementem a spolupracují jen při stanovování marketingových strategií. 

Zapakatel.cz se zaměřuje spíše na oblast slev týkající se ubytování a dovolených, 

dále nabízí vouchery na jídlo, relax a krásu, zážitky a sport, kulturu a zboží. Nejvíce jsou 

však mezi zákazníky na tomto slevovém portálu nakupovány relaxační pobyty jak 

v Čechách, tak i na Slovensku. 

Obrázek 3.4 Logo Zapakatel.cz 

Zdroj: [59] 



29 
 

Portál Zapakatel.cz má v Praze a Brně zřízeno zákaznické centrum, v němž 

si zákazníci mohou zakoupit vouchery na nabízené služby v hotovosti. Platba v hotovosti 

je však možná pouze u slev, které již na internetu skončily a probíhá jejich zúčtování. 

V zákaznických centrech již nelze platit žádnou on-line metodou platby, tudíž nelze využít 

platbu kartou, ani převodem na účet a ani prostřednictvím platební brány typu Paypal. 

Zákaznické centrum může představovat konkurenční výhodu oproti ostatním slevovým 

portálům, jelikož jejich služeb mohou využít i spotřebitelé, kteří nedůvěřují platbám 

na internetu nebo neovládají internetové bankovnictví.  

Rovněž i Zapakatel nabízí každý den minimálně jednu nabídku slevy 

ve větších městech České republiky, ale i na Slovensku v Banské Bystrici, Žilině, Košicích 

a Popradu. Také tento portál svým zákazníkům umožňuje nákup dárkových poukazů 

v jakékoliv hodnotě, které jim budou zaslány na email se specifickým kódem. [33; 59] 

3.4.3 Vykupto.cz 

Portál Vykupto.cz rovněž patří k prvním 

slevovým serverům v České republice, který oficiálně 

vznikl v dubnu 2010, přestože prvním zmínka se 

objevila již začátkem února téhož roku na sociálních 

sítích. Svou působnost zahájil pouze v Praze, ale 

postupem času se rozrostl i do dalších českých měst. Mezi nabídkami slevového portálu 

lze nalézt kupóny z oblasti cestování i zboží. Nabídka slevového portálu Vykupto.cz 

se nově rozrostla o novou záložku Fashion & Style, kde mohou spotřebitelé nalézt 

oblečení, boty, šperky a doplňky českých a zahraničních renomovaných značek s výraznou 

slevou. Filozofie portálu je založena na maximální spokojenosti zákazníků, kdy server 

ve své propagaci zdůrazňuje důslednou péči při prověřování obchodníků.  

Stejně jako výše zmíněné slevové portály, tak i Vykupto.cz nabízí svým zákazníkům 

možnost zakoupit dárkový kredit v hodnotě 500 Kč, jímž mohou obdarovat své blízké, 

kteří si následně vyberou dárek sami. Samozřejmostí portálů je také propojení serveru 

se sociálními sítěmi Facebook a Twitter a rovněž odebírání nových nabídek 

portálu přes email.

Zdroj: [49] 

Obrázek 3.5 Logo Vykupto.cz 
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3.4.4 Hyperslevy.cz 

Hyperslevy.cz také patří k prvním průkopníkům 

hromadného nakupování, jelikož jejich vznik se datuje k roku 

2010. Slevový portál provozuje svou činnost na stejném 

principu jako ostatní slevové servery, tzn. každý den nabízí 

slevu na určitou službu nebo produkt, přičemž podmínkou 

využití slevy je zájem dostatečného počtu zákazníků. Zvyšování počtu zákazníků 

je zajišťováno možností sdílení slev prostřednictvím sociálních sítí Facebook či Twitter 

a zasíláním informací o slevách na email spotřebitelů. V případě, že se nenajde dostatečný 

počet zákazníků, nebude sleva aktivována a zákazníkům nebudou strhávány peněžní 

prostředky z bankovních účtů. 

Portál Hyperslevy.cz je jedním z projektů společnosti HyperMedia, a.s., pod který 

patří i známé portály jako HyperInzerce.cz, HyperZboží, HyperPrace.cz a další. 

Server je rovněž členem asociace APEK, což je asociace pro elektronickou komerci 

sdružující více než 240 společností, a také se server zavázal k dodržování kodexu cti. 

[58; 60; 61] 

3.4.5 Seznam Tip a Amplion.cz 

Na vzestup kolektivního nakupování zareagovaly i dva 

největší české vyhledávače Seznam.cz a Centrum.cz, kteří 

začátkem března loňského roku vstoupily na již tolik 

zaplněný trh slevových portálů. Společnost Seznam.cz 

spustila službu nazvanou Tip a konkurenční Centrum.cz 

zahájilo provoz slevového portálu Amplion.cz. Oba slevové servery tímto využily 

především své výhody v podobě rozšířené klientské databáze získané zejména díky 

emailovým schránkám. Nová služba Seznamu vzbudila mezi uživateli internetu velký 

rozruch hned první den své existence, jelikož nabídla tři osobní automobily Škoda Fabia 

za pouhých 25 Kč, což přilákalo velký počet uživatelů internetu. Webová prezentace 

Tip.seznam.cz se poměrně odlišuje od ostatních slevových portálů, jelikož se uživatelům 

zobrazí pouze podokno zahrnující slevy rozlišené podle jednotlivých krajů České 

republiky. Naopak server Amplion.cz se svou vizáží podobá ostatním slevovým portálům. 

Avšak na rozdíl od nich poskytují své služby pouze ve třech největších městech ČR, 

a to v Praze, Brně a Ostravě. [36; 37] 

Obrázek 3.6 Logo Hyperslevy.cz 

Zdroj: [58] 

Zdroj: [36] 

Obrázek 3.7 Logo Amplion.cz 
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3.5 Agregátory slev 

 S přibývajícím počtem slevových portálů i samotných slevových nabídek rostla 

i poptávka po nástroji, který by umožnil lepší orientaci v nepřeberném množství slevových 

serverů na českém trhu. Vznik tzv. agregátorů slev toto umožnil. Slevové agregátory 

představují weby zobrazující současně nabídky většího množství slevových serverů, 

čímž spotřebitelům dávají možnost filtrovat jednotlivé slevy na míru například podle místa 

bydliště, typu požadované služby či produktu a dalších. Každý zákazník si tedy může 

zobrazit pouze ty slevy, které jej zajímají a nemusí se probírat nabídkami, o které nemá 

zájem. Prvním slevovým filtrem byl SlevaX, který je na trhu již od července 2010, 

brzy po něm se začaly přidávat další agregátory, například Skrz.cz, Slevin.cz, 

ZlateSlevy.cz, Sleviste.cz nebo SlevyDnes.cz a mnoho dalších. Obdobných serverů 

je v dnešní době téměř sto. Slevové agregátory tedy v podstatě tvoří reklamní prostor 

jak pro obchodníky, tak i pro slevové servery. Návštěvníci zde mají všechny slevy 

na jednom místě a nemusejí přecházet z jednoho serveru na druhý. [20] 

Příjmy slevových agregátorů se postupem času značně vyvíjely. Nejdříve měly 

agregátory pouze provizi z každého realizovaného prodeje, který byl přes něj sjednán. 

Například Slevomat nabízel provizi ve výši od 8 % z objednávky přivedeného klienta, 

TopSleva nabízela 4 % a další portály se pohybují v tomto rozmezí. Avšak zejména 

začínající slevové servery naopak neplatily nic, což se provozovatelům agregátů příliš 

nezamlouvalo. Proto se postupem času podmínky změnily a došlo k tomu, 

že se agregátorům vyplácejí peníze jak za jednotlivé prokliky, což znamená, že návštěvník 

byl přesměrován na konkrétní cílový slevový server, tak i za provize z uskutečněného 

prodeje voucherů na služby či zboží. Důvodem této změny je zejména ochrana proti 

neprodejným nabídkám, o něž neprojeví zájem příliš velký počet uživatelů. Průměrné 

provize se obvykle pohybují mírně nad třemi procenty z realizovaného prodeje a za proklik 

se zpravidla platí koruna, avšak u každé nabídky a každého agregátoru se dané podmínky 

liší. Vysoké provize slevovým agregátorům zaujímají zejména u menších portálů značnou 

část jejich nákladů. Proto nárůst agregátů paradoxně vedl k zániku mnoha malých portálů. 

Agregátory obvykle při třídění slevových portálů upřednostňují servery podle toho, jaký 

výnos mají. Tedy jaká je pravděpodobnost na jedno zobrazení, že si uživatel nabídku 

zakoupí a kolik tento kup v přepočtu na zobrazení provozovateli agregátoru přinese. Pozice 

nabídky na daném slevovém agregátoru se generuje zejména na základě dohodnuté marže 

a ceny na proklik, a také podle významnosti nabídky pro konkrétní slevový portál.  
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Agregátor se však také snaží nejprve umisťovat ty slevy, které jsou pro spotřebitele 

atraktivní. Některé agregátory navíc prodávají první místa za fixní cenu, jak pro 

zjednodušení, tak pro zefektivnění.  

Slevovým agregátorů je však často vyčítáno, že nerozlišují mezi jednotlivými 

slevovými servery, a tudíž tím podporují i ty, které nemají příliš důvěryhodnou reputaci. 

Dalším neduhem agregátorů je podle slevových portálů nízká loajálnost uživatelů, kteří při 

příští návštěvě portálu opět využijí agregátory. Slevové servery proto budou muset znovu 

platit za pravidelného zákazníka. Z pohledu spotřebitele však tato výtka nehraje žádnou 

roli, jelikož pouze zvyšuje náklady slevových portálů. [47; 56] 

Z hlediska úspěšnosti slevových agregátorů jsou podle internetového serveru Lupa.cz 

nejvíce úspěšné servery uvedené v tabulce 3.1. Tento žebříček není uspořádán dle velikosti 

obratu, nýbrž podle odhadované návštěvnosti, která by mohla odrážet jejich znalost, 

případně oblíbenost. 

 Tabulka 3.1 Pořadí agregátorů mezi CZ servery 

 
 Zdroj [56] 

Údaje obsažené v tabulce pocházejí z března loňského roku, tudíž lze předpokládat, 

že se situace na trhu patřičně změnila. Například portál skrz.cz stoupl v pořadí mezi 

českými servery na dvoustou pozici, stejně jako server Slevydnes.cz, který se vyšplhal na 

372. pozici. Avšak slevin.cz poklesl na 797 příčku. [26; 27; 28; 56] 
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3.5.1 Skrz 

Agregátor slev Skrz.cz, který býval jedničkou na trhu serverů kumulujících nabídky 

slevových portálů. Skrz.cz byl založen v srpnu 2010 pouze jako víkendová záležitost 

zakladatele a jeho přátel, jelikož jej zajímaly nabídky slevových portálů, nechtělo se mu 

avšak každý den sledovat množství daných serverů, a tak si naprogramoval vlastní 

agregátor. S přibývajícím množstvím portálů stoupala i přidaná hodnota agregátoru slev. 

Začátkem loňského roku došlo ke sloučení s agregátorem Robox.cz, který tím zanikl, 

čímž došlo ke sloučení portálů pod jednu značku. 

Slevový agregátor Skrz.cz umožňuje zákazníkům roztřídění slev dle jednotlivých 

kategorií na jídlo a pití, krásu, sport, relaxaci, zdraví, zábavu a služby. Server také nabízí 

třídění pobytových zájezdů podle destinací a kategorií zájezdů. Zajímavostí agregátoru je 

možnost uvedení místa současné polohy spotřebitele, na základě čehož server zobrazí 

právě probíhající slevy v okolí zákazníka. Slevový agregátor má více než 36 tisíc fanoušků 

na sociální sítí Facebook.com, což jej řadí na první místo v oblíbenosti slevových 

agregátorů. I když nelze přesně zjistit, jak velká část ze všech prodaných voucherů 

se prodá prostřednictvím slevových agregátorů, tak se má za to, že se na jejich základě 

uskuteční prodej více než čtvrtiny kupónů, přičemž čtyřicet procent zprostředkuje právě 

agregátor Skrz.cz. V algoritmu řazení slev hraje roli zejména cena za proklik, provize 

z konverze, čerstvost nabídky a aktuální počet prokliků na nabídku. U daného slevového 

agregátoru je minimální sazba ve výši dvacet pět haléřů za klik a tři procenta z obratu 

a v případě externího effiliate programu je to minimálně 5 %. [47] 

3.5.2 SlevyDnes.cz 

Slevy nabízené na slevovém agregátoru SlevyDnes.cz jsou taktéž přehledně utříděny 

dle jednotlivých kategorií. Nabídky slevových portálů lze filtrovat jak podle místa 

poskytované slevy, tak i dle nabízeného charakteru. Portál SlevyDnes.cz se stal poměrně 

rychle populární mezi uživateli internetu, což potvrzuje i vzestup v pořadí internetových 

serverů. V současné době je daný slevový portál nejčastěji využívaným agregátorem 

na trhu hromadného nakupování. V daném okamžiku server nabízí 3 164 slev 

ze 319 slevových portálů na územní 40 měst České republiky. Mezi fanoušky daného 

serveru patří více než 23 tisíc uživatelů sociální sítě facebook. [60; 61] 
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3.5.3 Slevín.cz 

Server Slevín.cz rovněž nabízí řadu možností filtrování nabídek slev jednotlivých 

slevových portálů, čímž poskytuje přehledné zobrazení hromadných slev na jednom místě. 

Prostřednictvím Slevínu si mohou uživatelé roztřídit slevy dle různých parametrů, 

například dle výše slevy, ceny, zbývajícího času platnosti nabídky, počtu prodejů 

či oblíbenosti. Registrací emailové stránky do databáze portálu budou spotřebitelé 

každodenně získávat nejaktuálnější nabídky slevových portálů pouze pro město, které 

je zajímá. 

V současné době poskytuje server 2 927 slevových nabídek v 89 městech. 

Tento agregátor má více než 13 tisíc fanoušků na sociální síti Facebook, čímž se řadí 

na třetí místo v oblíbenosti slevových agregátorů.  

Portál Slevín.cz stejně jako Skrz.cz nabízené slevy řadí dle oblíbenosti nabídky 

a následně podle sazby stanovené za proklik a provizi. Podmínkou pro zařazení serveru 

je v současné době poskytnutí minimální výše provizí, z důvodu zvýhodnění platících 

slevových portálů. [54] 

3.6 Bazary nevyužitých voucherů 

Přibývající počet slevových portálů byl příčinou vzniku webových stránek 

umožňujících prodej impulsivně zakoupených voucherů. Spotřebitelé mohou 

prostřednictvím daných portálů prodávat zakoupené vouchery, které již pravděpodobně 

nechtějí nebo nestihnou v uvedené době platnosti využít, nebo také kupóny, jimiž byli 

nevhodně obdarování. Prvním bazarem byl Kupon.cz, který byl provozován lídrem trhu 

hromadného nakupování, avšak již ukončil svou činnost.  

Další možností inzerce nevyužitých voucherů je prostřednictvím webu 

Slevosekac.cz, který nabízí bezplatný nákup a prodej slevových kupónů. Daný portál 

umožňuje třídění dle jednotlivých kategorií poskytovaných voucherů a podle oblasti jejich 

uplatnění. Prozatím však jsou zde inzerovány pouze kupóny z okolí Prahy. Pro využití 

webu je nutná registrace, jelikož pouze zaregistrovaní uživatelé mohou prodávat 

a nakupovat nevyužité vouchery.  
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V současné době je nejvíce využívaným bazarem server Voucherynaprodej.cz. 

Na rozdíl od ostatních webů zde probíhá prodej i nákup buď formou aukce, nebo za pevně 

stanovenou cenu. Uživatelé tak mohou využít i aukční robot, který zajišťuje automatické 

přihazování v aukci. Aukční robot namísto uživatelů přihazuje do aukce automaticky 

až do předem stanovené maximální výše, kterou je účastník ochoten za voucher dát. 

Transakce však probíhají mezi jednotlivými účastníky, přičemž každý kupující může 

požádat provozovatele webu o ověření zakoupeného voucheru. Prostřednictvím uvedeného 

formuláře je možné ověřit platnost voucheru a jeho předchozí nevyužití jiným zákazníkem. 

[41; 48; 61] 

3.7 Asociace slevových serverů 

Zvyšující se počet slevových portálů sebou přinesl i negativní jevy očerňující celý 

sektor hromadného nakupování, poněvadž s rostoucí kvantitou začala prudce klesat kvalita 

poskytovaných služeb. Na trhu se objevily podvodné servery způsobující značný počet 

stížností na zakoupené služby, což bylo hlavním důvodem vzniku Asociace slevových 

serverů. Nejviditelnějším příkladem je slevový portál i-slevy.cz, díky kterému přišla řada 

zákazníků o několik stovek tisíc korun, nebo také server nebeslev.cz, který k vlastní 

propagaci využíval spamové stránky a vyhlašoval soutěže, jichž se bylo možné účastnit 

pouhým komentářem, přímo na zdi Facebooku. Portál tím získal velký počet fanoušků 

(80 tisíc), o které však brzy přišel, protože jeho facebookové stránky byly zrušeny 

z důvodu porušování pravidel Facebooku. V současné době má slevový portál 

pouhých 56 spřízněnců dané sociální sítě. [39] 

Asociace slevových serverů byla založena pěti konkurenčními slevovými portály 

(Slevomat.cz, Zapakatel.cz, BonyBony.cz, Berslevu.cz a Doluj.cz), jejichž cílem 

je ochrana spotřebitelů. Sdružení by mělo spotřebitelům garantovat dodržování pravidel 

a chránit je před nekalými praktikami provozovatelů některých podvodných portálů 

hromadného nakupování. Cílem asociace je zlepšení kvality nakupování a zvýšení 

důvěryhodnosti slevových portálů. Rovněž chtějí předcházet situacím, kdy firma zkrachuje 

a z výhodného voucheru se rázem stane bezcenný kus papíru.
 
[35] 
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Hlavní podmínkou pro vstup do Asociace je zavázání se k etickému kodexu, který 

by měl chránit především zákazníky slevových portálů. Etický kodex Asociace portálů 

hromadného nakupování (APHN) zahrnuje povinnosti a práva členů, například zavazuje 

členy sdružení k převzetí rizika bankrotu společnosti nabízející slevu a k vrácení peněžních 

prostředků koncovému zákazníkovi v případě, že společnosti již nejsou schopny umožnit 

zákazníkům jejich čerpání. Další povinnosti a práva členů asociace jsou uvedeny v kodexu, 

který je čtvrtou přílohou této diplomové práce. [30] 

Další podmínkou členství v APHN je pojištění nabízených voucherů. Cílem sdružení 

je zajištění nejvyšší možné úrovně kvality poskytovaných kupónů. Sdružení chce docílit 

toho, aby zákazníci obdrželi skutečně službu, kterou si zakoupili, a která byla popsána 

v nabídce. [31] 

Důvodem spojování slevových portálů je zároveň i ochrana před kritikou ze strany 

hotelů a restaurací, pro které je již téměř nemožné udržovat kvalitu a zároveň i zisk 

při spolupráci se slevovými servery. Hoteliéři tvrdí, že klienti slevových portálů utrácejí 

méně peněžních prostředků a následně se již do kvalitních hotelových zařízení nevracejí. 

[35] 

V případě, že slevový portál splní podmínky pro vstup do Asociace portálu 

hromadného nakupování, získá dvě certifikace. Potvrzení o členství v klubu úspěšných 

portálů hromadného nakupování a zároveň také pečeť Garance spokojených zákazníků. 

Certifikát Člena asociace portálů hromadného nakupování potvrzuje, že daný portál 

dodržuje etický kodex a základní principy kolektivního nakupování. Rovněž splňuje 

základní parametry znamenající bezpečný nákup. Certifikátem Garance spokojených 

zákazníků se potvrzuje, že daný portál splnil veškeré parametry garantující kvalitu služeb 

uvedenou na voucherech. Součástí garance je zaručení vrácení peněz v případě, že služba 

či produkt nesplní bezezbytku slíbenou kvalitu, která je popsána na voucheru. [29] 

Obrázek 3.8 Certifikáty Asociace portálů hromadného nakupování 

 
Zdroj: [29]
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3.8 Predikce trhu slevových portálů 

Odhady týkající se budoucího vývoje slevových portálů jsou velice složité, jelikož 

se jedná o mladý trh, který za sebou ještě nemá ani dva celé roky. Ze statistik lze usuzovat, 

že dochází k neustálému růstu. Lidé si na nakupování voucherů postupem času zvykli 

a již nenakupují jen internetoví nadšenci, ale i obyčejní lidé. Avšak již nedochází 

k impulzivním nákupům, ale spotřebitelé více přemýšlí, kde nakoupí.  

Počet slevových portálů, které byly před dvěma roky hitem tuzemského 

internetového trhu, letos prudce klesá. Zatímco v dobách rozmachu fungovaly 

v České republice více než dvě stovky slevových portálů, tak letos se jejich počet snížil 

na necelých 140. Počet slevových portálů v loňském roce velmi rychle rostl a docházelo 

ke vzniku i bezmála čtyřicet nových slevových serverů měsíčně. Svého maxima dosáhl růst 

v měsíci srpnu, kdy fungovalo 204 serverů. Poté však vývoj nabral opačný směr a počet 

portálů začal klesat stále rychlejším tempem. V letošním roce se počet nových portálů 

počítá na jednotky, ale počet zaniklých se pohybuje od začátku roku okolo padesáti. 

Trh hromadného nakupování sice neustále roste, to však neznamená, že by se prosazovalo 

více slevových portálů, ale spíše velcí hráči si ukrajují stále výraznější podíl. Očekává 

se další snižování počtu slevových portálů, přičemž některé se sloučí, ale valná většina 

portálů zanikne. Podobný vývoj očekává i zakladatel prvního a největšího slevového 

portálu Slevomat.cz, který v loňském roce odkoupil podíl předního slevového serveru 

Zapakatel.cz a o dalším nákupu již neuvažuje. [41] 

V loňském roce bylo prodáno zhruba 5,6 milionu voucherů v celkové hodnotě 

1,9 miliardy korun. Nejsilnějším měsícem byl především díky vánočním svátkům měsíc 

prosinec, v němž lidé hojně využívali služeb slevových portálů pro nákup vánočních dárků. 

Spotřebitelé nejčastěji nakupují vouchery na jídlo a pití, kterých se v loňském roce prodalo 

zhruba v hodnotě 1,3 milionů. Nejvíce však zákazníci utrácejí za slevy na pobyty 

a to ve výši takřka 900 milionů korun. Často vyhledávanými jsou rovněž slevy zaměřené 

na krásu a relaxaci.  

Dalším segmentem s potenciálem rozvoje je například prodej zájezdů k moři. 

V minulosti tento model nebyl příliš úspěšný, avšak s přibývajícím počtem spokojených 

zákazníků může dojít ke zvýšení povědomí o tomto způsobu nákupu dovolené. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o last minute zájezdy, které budou chtít cestovní kanceláře doprodat, 

tak slevové portály pro ně mohou představovat dobrou šanci pro obsazení volných kapacit.  
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Řada slevových portálů rovněž investuje do možnosti prodeje zajímavého zboží. 

Ve většině případů jde o to, že buď dovážejí zboží, jenž se u nás nedá zakoupit, 

nebo se nabízejí rok staré kolekce světových značek. Problémem jsou však v této oblasti 

příliš nízké běžné marže e-shopů, které není příliš reálné ještě snížit. [47] 

Výraznou změnu na trhu hromadného nakupování může způsobit příchod 

zahraničního gigantu Groupon.com. O vstupu amerického serveru na český trh se vede 

již dlouhou dobu řada spekulací. Společnosti se podle odborníků nabízí pouze dvě schůdné 

možnosti řešení, a to buď koupě některého z významných slevových portálů, a nebo sázka 

na vlastní brand. Při volbě první možnosti by v úvahu připadal největší český portál 

Slevomat.cz, jehož zakladatel s Grouponem již v minulosti jednal, ale nikdy nešlo 

o konkrétní obchodní nabídku. Řada odborníků také upozorňuje na možnost, 

kdy Groupon.com počká na konsolidaci českého trhu a vstoupí pod vlastní značkou.  

 
Společnost Groupon.com již začátkem loňského roku založila na území 

České republiky stejnojmennou společnost s ručením omezeným, tímto však jeho 

angažování na tuzemském trhu v podstatě prozatím skončilo.[51] 



39 
 

4 METODIKA SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT 

Postoje spotřebitelů ke slevovým portálům byly analyzovány na základě výzkumu, 

jehož proces byl rozdělen do dvou etap, a to přípravné a realizační fáze. Každá fáze 

výzkumu zahrnuje dílčí kroky, které na sebe vzájemně logicky navazují.  

4.1 Přípravná fáze 

Přípravnou fázi charakterizuje definování problému a následné stanovení 

cíle výzkumu. Tato etapa rovněž zahrnuje orientační analýzu a stanovení plánu 

výzkumného šetření včetně harmonogramu jednotlivých činností. 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

Nákup prostřednictvím slevových portálů patří k novým způsobům online nákupů 

a jeho obliba v České republice neustále stoupá. Dosud však neexistuje mnoho studií, které 

by se touto tématikou zabývaly a mohly tak přiblížit postoje spotřebitelů k hromadnému 

nakupování, které stojí za principem slevových portálů.  

Cíl výzkumu  

Primárním cílem výzkumu tedy bylo zjistit a vyhodnotit, jaké jsou postoje 

spotřebitelů ke slevovým portálům. Provedený výzkum se taktéž zaměřoval na identifikaci 

faktorů, které ovlivňují spotřebitelské chování při nákupu prostřednictvím slevových 

portálů. Dále bylo zjišťováno, které slevové portály jsou ze strany dotazovaných 

respondentů nejvíce známé a využívané, a které produkty či služby převažují v nákupech 

spotřebitelů. Výzkum se rovněž orientoval na zjištění, co je důvodem nevyužití služeb 

slevových portálů u respondentů, kteří mají povědomí o existenci daných serverů.  

4.1.2 Plán výzkumu 

Zdroje informací 

Při výzkumu bylo využito jak sekundárních, tak i primárních dat. Sekundárním 

zdrojem informací byly zejména odborné publikace a webové stránky jednotlivých 

slevových portálů. Údaje pocházející ze sekundárních zdrojů bývají zpravidla méně 

nákladné a rychleji k dispozici než ze zdrojů primárních. Pro tuto práci byly stěžejními 

údaji data získaná provedeným výzkumem, tzn. odpověďmi dotazovaných respondentů.  
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Metoda a způsob sběru dat 

Při shromažďování primárních dat byla využita metoda osobního dotazování. Metoda 

byla zvolena z důvodu vysoké návratnosti dotazníků a přímé zpětné vazby mezi 

respondenty a tazatelem, jenž poskytuje možnost objasnění případných nejasnosti 

týkajících se výzkumu a možnosti upřesnění výkladu jednotlivých otázek. 

Základní soubor tvořili pouze obyvatelé Statutárního města Ostrava především 

z důvodu časové a finanční náročnosti výzkumu celé populace. Výběrový soubor 

předpokládal 170 respondentů, kteří by byli ochotni zúčastnit se dotazování při osobním 

oslovování na frekventovaných místech Statutárního města Ostravy. 

Jednalo se o nereprezentativní techniku výběru respondentů, konkrétně techniku vhodné 

příležitosti.  

Plánovaný harmonogram činností 

Časový harmonogram výzkumu znázorňuje tabulka č. 4.1, v níž řádky představují 

jednotlivé činnosti realizovaného výzkumu a sloupce časovou realizaci daných aktivit.  

Tabulka 4.1: Harmonogram činností 

Činnosti 
Kalendářní měsíc 

prosinec leden únor březen duben 

Definice problému x     

Plán výzkumu x x    

Pilotáž  x    

Sběr údajů   x   

Zpracování údajů    x  

Analýza údajů    x x 

 

Nástroj sběru dat 

Nástrojem sběru primárních údajů byl strukturovaný dotazník (viz příloha č. 1). 

Dotazník se skládal z 23 otázek týkajících se slevových portálů. Dotazování bylo zahájeno 

průvodním textem, který seznamoval dotazované respondenty s cílem výzkumu 

a ubezpečením o anonymitě poskytnutých dat. Úvodní otázky dotazníku se týkaly celkové 

znalosti slevových portálů a frekvence návštěv. Převážná většina otázek byla koncipovaná 

jako uzavřená nebo polouzavřená, u nichž měli respondenti možnost vybrat jednu 

z nabízených možnosti odpovědí, anebo mohli vyjádřit svůj vlastní postoj.  
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Při přípravě uzavřených otázek bylo důležité volit možnosti odpovědí tak, aby 

respondenti nemohli zařadit svou odpověď do více skupin současně, tudíž aby se jednotlivé 

možnosti odpovědí vzájemně vylučovaly. Dotazník rovněž zahrnoval otevřené otázky, 

které mají vysokou vypovídací schopnost o spontánní znalosti slevových portálů. 

V dotazníku byla také obsažena baterie, v níž respondenti na stanovené škále hodnotili 

důležitost jednotlivých faktorů při nákupu na slevovém portálu. V závěru dotazníku bylo 

pět identifikačních otázek týkajících se pohlaví, věku, vzdělání, výše příjmů respondentů a 

také velikosti místa bydliště. 

Kontrola dotazníku  

Samotnému zahájení výzkumu předcházela pilotáž zajišťující kontrolu porozumění 

jednotlivým otázkám dotazníku. Pilotáž byla provedena na desetičlenné skupině 

respondentů z blízkého okolí tazatelky. Jejím cílem bylo odstranění nesrozumitelných 

otázek a případné doplnění chybějících možností odpovědí, které by mohly způsobit 

nepřesnost celého výzkumu. Až po odstranění drobných nedostatků v dotazníku 

bylo možné zahájit realizaci vlastního sběru dat v terénu. 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Sběr dat 

Uskutečněný výzkum probíhal v průběhu měsíce února na území Statutárního města 

Ostrava, kdy byl naplněn předem stanovený cíl 170 řádně vyplněných dotazníků. 

Respondenti byli oslovování na místech s vyšší frekvencí osob, tedy na náměstích, 

přednákupními centry a v prostorách Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Při dotazování 

převažovaly spíše pozitivní reakce, vyskytoval se však i negativní přístup respondentů 

zejména z důvodu časové vytíženosti či nezájmu o danou problematiku.  

4.2.2 Technické zpracování shromážděných dat 

Nashromážděná data byla elektronicky zpracovávána v tabulkovém procesoru 

Microsoft Excel 2007 prostřednictvím datové matice. Pro přehlednější zpracování byly 

k jednotlivým odpovědím respondentů přiřazeny kódy, z nichž byly pomocí funkcí 

vytvořeny absolutní a relativní hodnoty, grafy a tabulky, které poskytují názornější 

a přehlednější pohled na výsledky provedeného výzkumu.  
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4.2.3 Struktura zkoumaného vzorku 

Provedeného výzkumu se celkem zúčastnilo 170 respondentů, z toho bylo 78 mužů 

a 92 žen. Mezi dotazovanými převažovali lidé se středoškolským vzděláním zakončeným 

maturitou (49 %), dále respondenti s vysokoškolským vzděláním (29 %) a vyučení (17 %). 

Dotazovaní respondenti byli převážně z větších obcí s počtem obyvatel přes sto tisíc 

(71 %). Z hlediska věku byly mezi respondenty zastoupeny všechny věkové kategorie, 

přičemž největší počet respondentů byl ve věku od 20 do 29 let (42 %), dalších 24 % 

respondentů zastupovalo 

věkovou kategorií 30 – 

39 let, shodný počet 

dotazovaných (14 %) 

zastupoval věkové 

kategorie od 40 do 49 let 

a od 50 do 59 let. 

Provedeného výzkumu 

se zúčastnily pouze 2 % 

respondentů starších 

60 let.  

Dle průměrného měsíčního příjmu celé domácnosti byli respondenti rozdělení 

do šesti skupin. Téměř polovina (45 %) respondentů uvedla příjem domácnosti v rozmezí 

30 až 40 tisíc korun. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou byli lidé s měsíčním příjem 

od 20 tis. do 30 tisíc Kč. 

Vzhledem k tomu, že 

dotazování probíhalo na 

území Statutárního města 

Ostrava, tak více než 

70 % dotazovaných 

respondentů bydlí v obci 

nad sto tisíc obyvatel.  

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

muži 78 46%

ženy 92 54%

základní 1 1%

vyučen 29 17%

střední s maturitou 83 49%

VOŠ 7 4%

VŠ 50 29%

méně než 19 let 7 4%

20 - 29 let 72 42%

30 - 39 let 40 24%

40 - 49 let 23 14%

50 - 59 let 24 14%

60 a více let 4 2%

Pohlaví

Vzdělání

Věk

Identifikační faktory

Absolutní 

četnost

Relativní 

četnost

méně než 10 000 Kč 4 2%

10 001 - 20 000 Kč 15 9%

20 001 - 30 000 Kč 55 32%

30 001 - 40 000 Kč 77 45%

40 001 - 50 000 Kč 16 9%

50 001 a více 3 2%

obec do 5 000 obyvatel 7 4%

obec od 5 001 - 19 999 13 8%

obec od 20 001 - 99 999 30 18%

obec nad 100 000 obyvatel 120 71%

Příjem 

domácnosti

Velikost 

bydliště

Identifikační faktory

Tabulka 4.2 Identifikační faktory 

Tabulka 4.3  Identifikační otázky 
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Tato kapitola se zabývá analýzou dat získaných dotazováním ohledně postojů 

respondentů ke slevovým portálům. 

5.1 Povědomí o slevových portálech 

V úvodu dotazování bylo zjišťováno povědomí respondentů o existenci 

tzv. slevových portálů. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že 94 % respondentů má 

povědomí o slevových portálech, přičemž více než polovina (59 %) dotázaných zná 

slevové portály a již využili jejich služeb. Dalších 35 % také o daných portálech ví, avšak 

je ještě nikdy nevyužili. Pouze 6 % ze 170 respondentů nikdy o slevových portálech 

neslyšelo. Respondenti neznající dané portály následně odpovídali pouze na identifikační 

otázky. Povědomí o existenci slevových portálů je opravdu vysoké vzhledem k tomu, 

že dané servery za sebou nemají dlouhou minulost, a i přesto se poměrně rychle dostaly 

do povědomí spotřebitelů. 

Obrázek 5.1 Povědomí o existenci slevových portálů podle věkových kategorií 

 

Z hlediska věkových kategorií je patrné, že se zvyšujícím věkem se snižuje 

povědomí o existenci slevových portálů, jelikož pouze 2 respondenti ve věku do 39 let 

neznají slevové portály a s vyšším věkem se tento počet respondentů zvyšuje, avšak 

i přesto je celkový počet dotazovaných neznajících slevové portály velmi nízký. 

Tuto skutečnost si lze vysvětlit tím, že převážná část respondentů byla ve věku do 39 let 

a jak je známo, tak mladí lidé nejsou tolik konzervativní a jsou více otevření novým 

technologiím. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že s rostoucím vzděláním se zvyšuje 

povědomí o existenci slevových portálů, poněvadž většina respondentů neznajících dané 

servery jsou vyučeni nebo mají pouze základní vzdělání. 
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5.1.1 Spontánní znalost slevových portálů 

Spontánní znalost slevových portálů byla zjišťována na základě otevřené otázky bez 

nabídky možností odpovědí. Účelem této otázky bylo zjistit, které slevové portály 

si respondenti spontánně vybaví jako první. 

Při vyhodnocování byly hodnoceny pouze odpovědi 

uváděné na prvních třech pozicích. Jak je patrné 

z obrázku 5.2, tak prvním spontánně jmenovaným 

portálem a tedy „top of mind“ byl téměř jednoznačně 

Slevomat.cz, který si jako první vybavilo 76 % 

respondentů. Provedeným výzkumem se pouze potvrdila 

jednoznačná suverenita slevového portálu Slevomat.cz, 

který jako první vstoupil na český trh. Výzkum spontánní známosti neprokázal žádné 

výrazné rozdíly napříč pohlavím, vzděláním, věkem, měsíčním příjmem domácností či 

velikostí místa bydliště respondentů. Každý dotazovaný respondent si vybavil alespoň 

jeden slevový portál, avšak 11 % si již na žádný nevzpomnělo, což do značné míry 

vypovídá o tom, že mezi spotřebiteli zobecněl název Slevomat.cz a označují tímto 

pojmenování všechny slevové portály. Na druhém a třetím místě byly nejčastěji uváděny 

portály Vykupto.cz (26 %) a Zapakatel.cz (21 %). Mezi odpověďmi respondentů se 

neobjevovaly jen názvy slevových portálů, ale i slevových agregátorů, například Slevín.cz 

(4%), Skrz.cz (2 %) a Slevydnes.cz (1%), což vypovídá o tom, že mnozí spotřebitelé 

nerozlišují tyto pojmenování.  

Rozlišení podle pohlaví poukázalo na rozdílnou spontánní znalost slevových portálů 

uváděných na třetím místě. Jak je možné vidět na uvedeném obrázku 5.3, tak 29 % mužů si 

již další slevový portál nevybavilo a vzpomnělo si pouze na dva servery, dalších 19 % 

uvedlo Vykupto.cz a 18 % HyperSlevy.cz.  

Obrázek 5.3 Spontánní znalost slevových  

 

Obrázek 5.2 "Top of mind" 
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Z výzkumu lze tedy usuzovat, že ženy mají širší povědomí o existujících slevových 

portálech, jelikož pouze 11 % žen si vzpomnělo pouze na dva portály. Tento výsledek 

může pramenit ze všeobecně známého faktu, že nakupování je považováno spíše za 

doménu něžnějšího pohlaví. Mezi ženami byl nejčastěji na třetím místě uváděn portál 

Zapakatel.cz (27 %) a Vykupto.cz (22 %).  

5.1.2 Podpořená znalost slevových portálů 

Prostřednictvím otázky, v níž tentokráte byly zobrazeny různé názvy slevových 

portálů, byla zjišťována podpořená znalost. Respondenti mohli označit více odpovědí, 

tudíž měli možnost uvést všechny slevové portály, které znají.  

Obrázek 5.4 Podpořená znalost slevových portálů 
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Všichni dotazovaní respondenti, kteří mají povědomí o existenci slevových 

portálů (160), znají portál Slevomat.cz. Mezi respondenty jsou rovněž v mnoha případech 

rozšířeny portály Zapakatel.cz (99), Vykupto.cz (86), Hyperslevy.cz (85). Nejméně 

známým je ToBeru.cz, který označilo pouze 7 respondentů a MyDeal.cz označený 

11 respondenty. Z hlediska pohlaví a věkové kategorie se neprojevily výrazné rozdíly 

v podpořené znalosti slevových portálů.  

Výsledky výzkumu potvrdily suverénní postavení slevového portálu Slevomat.cz na 

českém trhu, jelikož jej znají všichni osloveni respondenti, kteří mají povědomí o existenci 

slevových portálů. Z této skutečnosti lze usuzovat, že daný slevový portál je mezi 

spotřebiteli velice dobře známý a jeho název mezi zákazníky zobecněl, což může 

být zapříčiněno tím, že má nejdelší historii na trhu kolektivního nakupování v České 

republice a také díky kvalitní a propracované propagaci slevového portálů v různých 

komunikačních prostředcích. 
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5.1.3 Informační zdroje o slevových portálech 

Účelem otázky týkající se zdrojů informací bylo zjištění, odkud se spotřebitelé 

o existenci slevových portálů dozvěděli. Z nabízených možností odpovědi převládalo 

doporučení přátel a známých (46 %) nebo reklama na internetu (41 %). Jedno procento 

respondentů využilo možnost uvést jiný původ informací, než byly nabízeny mezi 

variantami odpovědí, a to konkrétně billboard umístěný v centru města (viz příloha č. 6) 

Mezi mladšími respondenty byla zdrojem informací spíše reklama na internetu, a naopak u 

starší generace převládalo doporučení přátel a známých. Tato skutečnost je ovlivněna 

zejména vyšší frekvencí mladých spotřebitelů na internetovém prostředí a také stále 

poměrně nízkou důvěrou starších lidí vůči internetu jako celku, na kterém se tudíž 

nevyskytují tak často jako mladší generace.  

Zatímco mezi muži byla zdrojem informací převážně reklama na internetu (43 %), 

tak u více než poloviny (52 %) ženského pohlaví převažovalo spíše doporučení přátel 

a známých, což je patrně způsobeno větším důrazem ženského pohlaví na reference 

přátel a jejich intenzivnějšími společenskými vazbami.  

5.1.4 Frekvence návštěv slevových portálů 

Součástí dotazníku byla rovněž otázka zkoumající četnost návštěv slevových portálů. 

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že respondenti navštěvují slevové portály poměrně 

často, jelikož více než polovina respondentů navštěvuje webové stránky slevových portálů 

alespoň jednou za týden, přičemž jedna 

pětina dotazovaných respondentů jsou 

každodenními návštěvníky slevových 

serverů. Pouze 2 % respondentů 

majících povědomí o slevových 

portálech, je nenavštěvuje vůbec nikdy. 

Z hlediska pohlaví lze říci, že slevové 

portály navštěvují častěji ženy než muži. Výsledky výzkumu ukázaly závislost mezi 

frekvencí návštěvnosti slevových portálů a věkem respondentů, jelikož s rostoucím věkem 

respondentů klesá jejich četnost návštěv daných serverů. Výsleky výzkumu jsou dány 

zejména skutečností, že mladí lidé využívají internet ve větší míře než starší populace, 

proto také v rámci téměř každodenního surfování na internetu navštíví i portály 

hromadného nakupování.  

Obrázek 5.5 Četnost návštěvnost slevových portálů 
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5.2 Nákupní chování na slevových portálech 

5.2.1 Četnost nákupů na slevových portálech 

Součástí dotazníků byla rovněž otázka zjišťující, na kterých slevových portálech 

již osloveni respondenti v minulosti nakoupili. Dotazovaní měli možnost označit více 

odpovědí, tudíž mohli uvést všechny slevové servery, jejichž služeb již využili. 

Z celkového počtu respondentů, kteří mají povědomí o existenci slevových portálů, 

více než polovina (89) dotazovaných již někdy využilo služeb serveru Slevomat.cz, dalších 

54 respondentů nakoupilo na portálu Vykupto.cz. Slevový portál Slevomat.cz tedy patří 

nejen k nejznámějším portálům kolektivního nakupování, ale současně je i nejvíce 

využívaným serverem při realizaci nákupů mezi spotřebiteli. Nejméně respondenti 

nakupují na serverech MyDeal.cz, Doluj.cz a NebeSlev.cz (viz obrázek 5.6) 

,Obrázek 5.6 Využívané slevové portály 

 

Služeb slevových portálů dosud nevyužilo 59 respondentů, z čehož bylo 27 mužů 

a 32 žen. Tento počet představuje 35 % respondentů z celkového počtu dotazovaných. 

Skupina spotřebitelů, kteří nevyužívají služby slevových portálů, i když vědí o jejich 

existenci, je nejvíce zastoupená respondenty ve věku 40 až 49 let. Více než polovina 

dotazovaných v této věkové kategorií doposud nenakoupila na daných portálech žádný 

slevový voucher. Z výsledků provedeného šetření tedy vyplynulo, že s rostoucím věkem 

vzrůstat i počet respondentů, kteří doposud nevyužili služeb slevových portálů.  

Respondenti, kteří ještě nenakoupili na slevových portálech, byli přesměrováni na závěr 

dotazníku, jelikož následující otázky se týkaly uskutečněných nákupů na daných portálech.  

Příčinou zjištěného výsledku výzkumu bude pravděpodobně již zmíněná nedůvěra 

starších generací v internetový prodej. Důvodem může být rovněž nízká ochota starších 

spotřebitelů měnit své zvyklosti a experimentovat, a tudíž si raději zajdou k ověřenému 

kadeřníkovi za vyšší cenu, než by „riskovali“ u nového. Také nižší počet nabídek určených 

pro dané věkové kategorie může mít vliv na nižší využívání slevových portálů. 
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Následně bylo prostřednictvím otevřené otázky zjišťováno, který slevový portál 

je respondenty využíván nejčastěji při nákupech na serverech kolektivního nakupování. 

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že 38 % respondentů nejčastěji nakupuje 

prostřednictvím slevového portálu Slevomat.cz, který opět potvrdil pozici, nejen 

nejznámějšího, ale i nejčastěji využívaného slevového portálu. Dalších 23 % respondentů 

využívá server Vykupto.cz. Jak je patrné z obrázku, tak mezi nejčastěji využívanými 

portály byly rovněž uváděny Zapakatel.cz (13 %), HyperSlevy.cz (9%), Berslevu.cz (8%) 

a další.  

Obrázek 5.7 Nejčastěji využívané slevové portály 

 

Slevový server Slevomat.cz se stal nejvíce využívaným portálem mezi oběma 

pohlavími, kdy jej uvedlo 53 % mužů a 60 % žen. Druhým nejčastěji uváděným byl však 

mezi muži zvolen portál Vykupto.cz (29 %) a mezi ženami se o tuto příčku dělí servery 

Vykupto.cz (15 %) a Berslevu.cz (13 %). Další rozdíly v nejčastěji využívaných slevových 

serverech nebyly zaznamenány ani napříč věkovými kategoriemi a vzděláním respondentů, 

a ani z hlediska příjmů či velikosti bydliště spotřebitelů.  

Portál Slevomat.cz při hodnocení této otázky nezapřel svou popularitu a dominantní 

postavení na českém trhu kolektivního nakupování, jelikož byl uváděn jako nejčastěji 

využívaný slevový portál z hlediska všech identifikačních kategorií. Výsledky výzkumu 

poukázaly na skutečnost, že spotřebitelé při svých nákupech upřednostňují osvědčené 

a přední hráče trhu. Důvodem preferencí významných slevových portálů může být 

skutečnost, že spotřebitelé očekávají profesionalitu, kvalitu a spolehlivost, kterou mohou 

zajistit spíše servery hromadného nakupování s delší historií na českém trhu. 
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5.2.2 Struktura nákupů na slevových portálech 

Úkolem jedné z otázek obsažené v dotazníku bylo zjistit, které služby či výrobky 

jsou spotřebiteli v největší míře nakupované. Mezi služby a produkty, které respondenti 

nejčastěji nakupují na slevových portálech, patří vouchery na gastronomii, které uvedlo 

30 % respondentů a kupóny na pobyty a cestování (26 %). Možným důvodem obliby právě 

těchto služeb je pravděpodobně množství nabídek v daných kategoriích. Respondenti často 

prostřednictvím slevových 

portálů také preferují 

nákup služeb pro péči o 

tělo a kosmetiku (18 %) a 

vouchery na welness a 

masáže (13 %). Nejméně 

naopak lákají zákazníky 

kupóny na kulturu a 

umění, které označilo 

pouze jedno procento 

dotazovaných, a také 

vouchery na kurzy a vzdělávání (2%). 

Míra obliby voucherů na gastronomii může být dána rozšířením popularity 

kulinářských pořadů zaměřených na vysokou gastronomii. Díky slevovým kupónům 

si mohou spotřebitelé vyzkoušet něco nového, například argentinské steaky, tatarský biftek 

či exotické sushi v luxusích restauračních zařízeních, a přitom ještě ušetřit peněžní 

prostředky. Také možnost zavítat do restaurace, do níž by běžně nemohli jít kvůli vysokým 

cenám pokrmů je důvodem oblíbenosti gastronomických voucherů.  

Mezi často nakupované kolektivní slevy se mezi spotřebiteli zařadily rovněž slevy 

na pobyty a cestování. Nabídky obvykle lákají na krátkodobé pobyty na území České 

republiky, ale i v zahraničí.   Nespornou výhodou nákupu zájezdů prostřednictvím 

slevových portálů je jednoznačně cena, která bývá několikanásobně nižší než při běžném 

nákupu. Nákupem voucherů na pobyty a cestování získávají spotřebitelé možnost 

netradičního zážitku na neobvyklém místě. 

  Nízká preference nákupů kupónů na kulturu a umění a voucherů na vzdělávací 

kurzy je dána zejména poměrně nízkou četností nabídek v této oblasti. 

Obrázek 5.8 Nejčastěji nakupované služby / zboží 
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Jak lze vidět na obrázku č. 5.9, existují rozdíly mezi preferencemi jednotlivých 

pohlaví. Ženy upřednostňují zejména vouchery na péči o tělo a kosmetiku (30 %), dále 

gastronomii (23 %), kupony na pobyty a cestování (17 %) a welness a masáže (15 %). 

Naopak čtvrtina mužů nejvíce na slevových portálech nakupuje vouchery na gastronomii 

(39 %) nebo poukázky na pobyty a cestování, které označilo 37 % mužů. Skutečnost 

výskytu rozdílů mezi pohlavími je dána především potřebami a zájmy obou pohlaví. 

Zatímco něžnějšímu se s příchodem slevových portálů zpřístupnila možnost návštěv 

wellness zařízení a masáží za dostupnější ceny než tomu bylo doposud, tak muži získali 

možnost experimentování v oblasti gastronomie.  

Obrázek 5.9 Struktura nákupů podle pohlaví 

 

5.2.3 Frekvence nákupů na slevových portálech 

Frekvence nákupů na slevových portálech byla hodnocena na základě uzavřené 

otázky, v níž účastníci výzkumu zodpovídali, jak často nakupují prostřednictvím slevových 

portálů. Téměř polovina (46 %) respondentů nakupuje na slevových portálech jednou 

za čtvrt roku. Druhou nejvíce zastoupenou byla možnost nákupu jednou měsíčně, kterou 

uvedlo 28 % respondentů. Vícekrát měsíčně využívá slevové portály k nákupu 7 % 

dotazovaných. Takřka jedna pětina nakupuje na daných serverech jednou za půl roku 

a méně často.  

Frekvence nákupů voucherů na slevových portálech odpovídá většinové splatnosti 

nabízených kupónů. Platnost voucherů je obvykle ovlivněna typem poskytované nabídky, 

tzn. vouchery na krátkodobé pobyty mají zpravidla delší dobu platnosti než slevové 

kupóny na gastronomii nebo péči o tělo.  
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Z výzkumu rovněž vyplynulo, že existuje závislost mezi frekvencí nákupu a výši 

měsíčního příjmu respondentovy domácnosti, jelikož s rostoucím příjmem se zvyšovala 

i frekvence nákupu respondenta na slevových portálech. Zatímco spotřebitelé s nižšími 

příjmy musí dbát především na uspokojení základních fyziologických potřeb, a tudíž 

musejí zvážit, zda je nákup voucheru opravdu nezbytný v takové frekvenci, tak zákazníci 

s vyššími příjmy nejsou takto omezování a mohou nakupovat na slevových 

portálech častěji.  

5.2.4 Hodnota nákupů na slevových portálech 

Součástí výzkumu byla rovněž otázka, v níž měli dotazovaní respondenti uvést, 

v jaké hodnotě nejčastěji nakupují vouchery na slevových portálech. Jak lze vidět 

na obrázku číslo 5.10, tak dotazovaní respondenti nejčastěji nakupují v hodnotě 

201 až 500 Kč, jež byla označena 57% respondenty. Další nejvíce vydávanou částkou na 

nákup prostřednictvím slevových portálů je od 1 501 Kč a více, jíž uvedlo 17 %. 

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že s rostoucím věkem respondentů roste i částka 

vydávaná na nákup.  

Obrázek 5.10 Hodnota nákupů na slevových portálech 

 

Z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a měsíčního příjmu respondentů se neprojevily 

žádné výrazné rozdíly mezi peněžními částkami vynakládanými na nákup prostřednictvím 

slevových portálů v jednotlivých kategoriích.  
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5.2.5 Důležitost faktorů při nákupu na slevových portálech 

Pro zjištění důležitosti kritérií spotřebitelů při nákupu na slevových portálech bylo 

využito škálové hodnocení jednotlivých faktorů, přičemž známka číslo jedna zastupovala 

významnost faktoru a hodnota číslo pět reprezentovala velmi nízkou důležitost pro 

respondenty. Čím nižší průměr tedy faktor získal, tím byl pro oslovené respondenty 

důležitějším.  

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že při nákupu na slevových portálech je pro 

spotřebitele nejvíce důležitá konečná cena služby či produktu. Tento atribut získal 

průměrné hodnocení ve výši 1,25, jelikož jej označilo 95 % respondentů jako velmi nebo 

spíše důležitý. Jak je patrné z obrázku 5.11, tak také doporučení přátel, zkušenosti 

s portálem a dobrá pověst slevového portálů jsou pro respondenty důležitými faktory při 

rozhodování o nákupu na daných portálech. Naopak faktory vyčíslení procentuální slevy 

na webu a možnosti třídění jednotlivých nabídek byly mezi dotazovanými nejhůře 

hodnoceny, tudíž jsou pro ně nejméně důležité při nákupech na slevových portálech.  

Obrázek 5.11 Průměrné hodnoty faktorů důležitých při rozhodování o nákupu na slevových portálech 
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Výsledky poukázaly na důležitost konečné ceny nabízené služby a naopak na nízkou 

významnost vyčíslení procentuální slevy. Tudíž lze říci, že zákazníci nejsou ovlivněni 

procentuální slevou uváděnou nabídky, která bývá mnohdy značně nadsazena, aby zvýšila 

atraktivnost nabízené služby či produktu, ale dají především na konečnou cenu po slevě. 
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5.2.1 Využitelnost voucherů 

Dotazníkové šetření rovněž zahrnovalo otázku zjišťující, zda se respondentům někdy 

přihodilo, že si zakoupili voucher, avšak jej následně neuplatnili. Ze zjištěných výsledků 

vyplynulo, že zakoupený voucher již propadl 29% respondentům (30), z čehož 

bylo 57 % mužů a 43 % žen. Z hlediska věkových kategorií nejvíce voucherů neuplatnili 

respondenti ve věku 20 – 29 let.  

K nevyužití zakoupených voucherů může docházet zpravidla neúmyslně, 

kdy zákazník oddaluje využití kupónu a následně na něj zapomene, nebo jej nestihne 

využít v řádném termínu mnohdy z důvodu zaplněnosti kapacit provozovatele.  

5.2.2 Agregátory slev 

Polotevřenou otázkou bylo zjišťováno, zda respondenti navštěvují portály, které 

kumulují nabídky slevových portálů, tzv. agregátory slev, čímž spotřebitelům umožňují 

snadnější a rychlejší orientaci na poli slevových portálů. V případě, že respondenti označili 

kladnou odpověď, byli následně vyzvání, aby spontánně uvedli, které agregátory slev 

navštěvují.  

Z uskutečněného šetření lze vyvozovat, že slevové agregátory navštěvuje 

67 % dotázaných respondentů, 

z čehož je 52 % žen a 48 % 

mužů, což je zanedbatelný 

rozdíl mezi jednotlivými 

pohlaví. Z hlediska věkových 

kategorií jsou nejčastějšími 

návštěvníky agregátorů slev 

lidé ve věku 20 až 29 let 

(41%) a respondenti 

ve věkovém rozmezí mezi 

30 a 39 lety (24 %).  

Obrázek 5.12 Návštěvnost agregátorů slev dle věkových kategorií 
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Celková návštěvnost slevových agregátorů umožňujících filtraci slevových nabídek 

dle různých kategorií, je nižší než by se dalo očekávat. Je však možné, že výsledek 

byl ovlivněn zejména tím, že řada spotřebitelů nerozeznává rozdíl mezi pojmy působícími 

na poli hromadného nakupování, tedy mezi slevovými portály a agregátory slev. 

Nejčastěji uváděným agregátorem slev byl server SlevyDnes.cz, který si vybavilo 

42 respondentů z celkového 

počtu dotázaných, jenž 

navštěvují slevové agregátory. 

Jak je patrné na obrázku 

číslo 5.13, tak mnohokrát byly 

uváděny také portály 

Slevin.cz, Skrz.cz a v menším 

zastoupení rovněž Sleviště.cz 

a ZlatéSlevy.cz  

Provedeným výzkumem bylo tedy potvrzeno v nedávno získané postavení agregátku 

uslev SlevyDnes.cz na českém trhu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o otevřenou otázku 

bez možností variant odpovědí, má tento výsledek vysokou vypovídací hodnotu pro daný 

agregátor, jelikož jej mají spotřebitelé jako první na mysli.  

 

Obrázek 5.13 Nejvíce navštěvované slevové agregátory 



55 
 

5.3 Postoje k slevovým portálům 

Součástí dotazníku byla rovněž otázka, pomoci níž respondenti hodnotili míru 

souhlasu s uvedenými výroky, které se týkaly slevových portálů. Hodnocení probíhalo 

na škále 1 až 4, kdy známka číslo jedna zastupovala odpověď zcela souhlasím a známka 

číslo čtyři znázorňovala nesouhlas respondenta s daným tvrzením. Na základě této otázky 

lze pozorovat postoje respondentů k slevovým portálům.  

 

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že časové omezení nákupu respondenty spíše 

nepřiměje k rychlejšímu 

nákupu (71 %), jelikož 

mezi hodnocením tohoto 

výroku převládaly spíše 

nebo zcela nesouhlasné 

odpovědi. Pouhé 3 % 

oslovených respondentů 

se ztotožňuje s daným 

výrokem. Jak je patrné 

z obrázku číslo 5.14, tak většina žen (81 %) zastává nesouhlasný postoj k danému výroku 

a tudíž časové omezení nákupu pro ně nepředstavuje podnět jednoznačný, jelikož 

40 % mužů spíše nebo zcela s uvedeným výrokem souhlasí, zatímco mezi ženami 

je to pouze 19 %.  

 

Většina respondentů (95 %) se k nákupu prostřednictvím slevových portálů rozhodne 

až ve chvíli, kdy je sleva aktivována. Z celkového počtu dotazovaných pouze 

5 % respondentů s daným výrokem spíše nesouhlasí a nakupují na slevových portálech, 

i když nabídka není aktivní, což znamená, že dosud není prodaný minimálně stanovený 

počet voucherů. 

Zjištěný výsledek je dán zejména skutečností, že na slevových portálech nakupují 

spíše ženy, o kterých je známá jejich větší rozvážnost při nakupování.  Ve většině případů 

si nejprve prostudují více nabídek na trhu a až následně nakoupí, proto lze říci, že časové 

Obrázek 5.14 Časové omezení nákupu 
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omezení nákupu pro ně nepředstavuje jednoznačný podnět k rychlejšímu rozhodnutí 

o nákupu a vyčkávají dokud není sleva aktivována.  

Výsledky dotazování poukázaly na domněnku, že obyvatelé větších měst mají větší 

možnost nákupu prostřednictvím slevových portálů. Tuto skutečnost potvrdil fakt, že 91 % 

dotazovaných respondentů zcela (49 %) nebo spíše (42 %) souhlasí s daným výrokem. 

Pouze zbylých 9 % respondentů si nemyslí, že lidé ve větších městech mají širší možnosti 

nákupů. Daný názor byl označen respondenty ve věku 20 až 29 let. 

Dané tvrzení se potvrdilo především díky tomu, že nabídky slevových portálů jsou 

opravdu více rozšířené ve větších městech jako Praha, Brno a Ostrava než je tomu 

v menších městech. Z výzkumu vyplynulo, že spotřebitelé vnímají upřednostňování větších 

měst, což by mohlo být podnětem při sjednávání nabídek pro slevové portály. 

Slevové portály nejsou podle dotazovaných respondentů určeny primárně pro 

nízkopříjmové skupiny, poněvadž se s tímto tvrzením zcela či spíše neztotožnilo 

75 % dotázaných. S daným výrokem zcela souhlasilo 4 % respondentů a dalších 21 % 

zvolilo možnost „spíše souhlasím“. Tudíž lze říci, že slevové portály nejsou mezi 

dotazovanými respondenty vnímány jako nástroj nákupu především pro nízkopříjmové 

skupiny.  

Obrázek 5.15 Slevové portály jsou primárně určené pro nízkopříjmové skupiny 

 

Ve vnímaní daného tvrzení nevznikly žádné výrazné rozdíly mezi jednotlivými 

pohlavími, věkovými kategoriemi, vzdělání, měsíčním příjmem a ani velikostí místa 

bydliště dotazovaných respondentů.  
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Výzkumem bylo také zjištěno, že nákup prostřednictvím slevových portálů má 

do budoucna perspektivu, jelikož pouze 7 % respondentů má opačný názor. Jak je patrné 

z obrázku číslo 5.16, tak z věkového hlediska menší důvěru v budoucnost slevových 

portálů má spíše mladší generace, protože výše zmíněných 7 % respondentů tvoří lidé ve 

věku do 29 let. Příčinou nedůvěry menší části mladší generace v budoucnost slevových 

portálů může být způsobená jejich skeptickým pohledem k vývoji daného odvětví. 

Mohou předpokládat, že tak jak kolektivní nakupování rychle přišlo, tak i rychle z trhu 

zmizí.  

Obrázek 5.16 Perspektiva slevových portálů 

 

Avšak jak vyplynulo z předchozího hodnocení, tak nakupování prostřednictvím 

slevových portálů je v současné době mezi spotřebiteli velice oblíbené, jelikož český národ 

na slevy slyší, a tudíž převážná většina spotřebitelů se domnívá, že slevové portály budou 

mít perspektivu i v budoucnu.  

Zakoupené vouchery 80 % respondentů nejčastěji využívá pro vlastní účely a zbylým 

20% slouží jako dárek pro jejich blízké, jelikož při hodnocení míry souhlasu s výrokem 

uvedli, že spíše (9 %) nebo zcela (11%) souhlasí. Mezi respondenty využívající zakoupené 

vouchery jako dárek převládají spíše muži, jelikož s daným tvrzením souhlasilo pouze 

11 % žen a 32 % mužů z celkového počtu jednotlivých pohlaví.  

Obrázek 5.17 Účel využívání zakoupených voucherů na slevových portálech 

 

Důvodem využívají slevových voucherů jako dárku pro blízké mezi muži může být 

zejména skutečnost, že jsou mnohdy bezradní při výběru, a další příčinu lze spatřovat 

v nízké časové náročnosti nákupu, poněvadž mohou nakoupit z pohodlí domova.  
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Při hodnocení výroku říkajícího, že prostřednictvím slevových portálů nakupují 

zejména mladší lidé, zcela převládaly souhlasné odpovědi, jelikož pouze 3 % respondentů 

s daným tvrzením spíše nesouhlasí. Zmíněná teze byla potvrzena napříč všemi věkovými 

kategoriemi a významné rozdíly se nevyskytovaly ani z hlediska vzdělání či pohlaví 

respondent. Daný výsledek si lze vysvětlit tím, že platí obecná domněnka, že mladí lidé 

lépe ovládají informační technologie, jsou méně konzervativní a více otevření nových 

technologiím a způsobům nákupů s využitím internetu oproti starší generaci spotřebitelů.  

Tvrzení, vypovídající o tom, že prodejci využívají slevové portály jako způsob 

prodeje ke svému zviditelnění, se setkala se souhlasem dotazovaných respondentů. 

S daným výrokem zcela souhlasilo 54 % respondentů a spíše 42 % dotázaných. 

Zbylé 4 % se spíše nebo zcela neztotožnila s uvedeným tvrzením. Možnou příčinou 

zjištěných výsledků je skutečnost, že lidé vnímají slevové portály jako způsob reklamy pro 

menší obchodníky. Prostřednictvím slevových portálů se mohou prodejci zviditelnit nejen 

v internetovém prostředí, ale také díky šíření referencí v okruhu známých a přátel se 

mohou dostat do povědomí širšího počtu spotřebitelů.  

5.3.1 Zkušenosti se slevovými portály 

Z celkového počtu respondentů, kteří již někdy využili služeb slevových portálů 

(102), byly více než tři čtvrtiny (78 %) s nákupem spokojeny, zbylých 22 % se setkalo se 

špatnou zkušeností, avšak i přesto nakupují na daných portálech i nadále, jelikož se vzniklé 

potíže vyřešily. Žádný z dotazovaných respondentů nebyl ovlivněn špatnou zkušeností 

s nákupem přes slevové portály natolik, aby na nich přestal nadále nakupovat.  

Jak je patrné z obrázku číslo 5.18, tak více špatných zkušeností mají se slevovými 

portály muži, jelikož tuto možnost označilo 33 % mužů a pouze 15 % dotazovaných žen. 

I přes vzniklé negativní 

zkušenosti jak muži, tak 

i ženy nakupují i nadále na 

serverech, protože se vše 

rychle vysvětlilo. U obou 

pohlaví však převažovala 

spokojenost s nákupem na 

slevových portálech bez 

výskytu špatných zkušeností.  

Obrázek 5.18 Špatné zkušenosti s nákupem na slevových portálech 
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Patrně z nízkého počtu negativní zkušeností se slevovými portály vyplývaly 

i odpovědi na následující otázku týkající se pravděpodobnosti využívání služeb slevových 

portálů i v budoucnu. Všichni dotazovaní respondenti, kteří již využili služeb slevových 

portálů, hodlají nakupovat i v budoucnosti, protože 75 % označilo možnost určitě ano 

a 25 % spíše ano. 

Vzhledem k tomu, že se oslovení respondenti nesetkali se nevyřešenými negativními 

zkušenostmi, tak je jejich vztah i budoucímu působení slevových portálu pozitivní. Většina 

spotřebitelů hodlá využívat služeb slevových portálů i v nadále pravděpodobně z důvodu 

výhodnosti a pestrosti nabízených služeb. Spotřebitelé tak chtějí i nadále zkoušet nové 

zážitky v podobě pobytů, sportů nebo gastronomie.  

5.4 Důvody nevyužívání slevových portálů 

Více než třetina respondentů v úvodu dotazování uvedla, že již o slevových portálech 

slyšela, ale jejich služeb doposud 

nevyužila. Tito respondenti byli 

následně tázáni, z jakého důvodu 

ještě nenakoupili prostřednictvím 

slevových portálů. Ve svých 

odpovědích více než polovina (57 

%) respondentů uvedla, že je 

doposud nezaujala žádná nabídka 

slevových portálů, dalších 33 % 

nevěří službám slevových portálů, 

pro 9 % není tento způsob nákupu 

příjemný a zbývající 3 % respondentů využila možnost napsat vlastní důvod, kterým byla 

nejčastěji nedůvěra v internetové bankovnictví.  

 

Obrázek 5.19 4: Důvody nevyužití slevových portálů 
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5.5 Shrnutí výsledků výzkumu 

Provedeným šetřením bylo zjištěno vysoké povědomí spotřebitelů o slevových 

portálech. O daných serverech dosud neslyšelo pouze 6 % respondentů. Tak jak by se dalo 

předpokládat, tento způsob nákupů není známý spíše mezi respondenty středního a vyššího 

věku, avšak mohlo dojít ke zkreslení informací, poněvadž daní respondenti představovali 

třetinu zkoumaného vzorku. O existenci slevových portálů se převážná většina 

dotazovaných dozvěděla od svých přátel a známých nebo z reklamy na internetu. 

Proto je pro slevové servery nezbytné neustále zvyšovat propagaci různorodými 

komunikačními kanály i mimo internetové prostředí.  

Výzkum prokázal, že více než polovina respondentů navštěvuje slevové portály 

denně nebo alespoň jednou týdně, přičemž nákupy realizují nejčastěji jednou za tři měsíce. 

Z toho vyplývá, že slevové portály by měly více využívat potenciálu vysoké návštěvnosti 

veřejnosti a snažit se co nejvíce rozšiřovat svůj sortiment a nabídku služeb tak, aby byli 

schopni přimět k frekventovanějším nákupům více návštěvníků.  

Provedeným šetřením bylo rovněž zjištěno, že více než 1/3 dotazovaných 

respondentů ještě nevyužila služeb slevových portálů a nenakoupila na nich, i když vědí 

o jejich existenci. Důvodem nevyužití portálů je především to, že dotazované respondenty 

doposud nezaujala žádná z nabízených služeb či produktů. Také řada respondentů nevěří 

tomuto druhu služeb nebo jim není příliš příjemný. Jedním z důvodů je také způsob úhrady 

za nakoupené vouchery, a to prostřednictvím internetového bankovnictví, které nevyužívá 

řada lidí. 

Vzhledem ke skutečnosti, že portál Slevomat.cz je nejstarším a nejpropagovanějším 

slevovým portálem v České republice, tak by se dalo předpokládat, že si již vybudoval 

značnou míru povědomí mezi spotřebiteli. Výsledky výzkumu prokázaly, že alespoň jeden 

slevový portál si vybaví každý respondent, který ví o existenci slevových portálů, přičemž 

tři čtvrtiny dotázaných mají právě Slevomat.cz jako první na mysli. Dalšími dobře 

známými slevovými portály jsou Vykupto.cz, Zapakatel.cz a Hyperslevy.cz, avšak 

nedosahují takové známosti mezi respondenty jako Slevomat.cz, který zná každý, kdo 

ví o existenci slevových portálů. Tato skutečnost může být zapříčiněna tím, že daný server 

je na trhu nejdéle a tudíž název již mezi spotřebiteli zobecněl a lidé jej využívají jako 

synonymum při celkovém označování slevových portálů.  
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Slevomat.cz podle výsledků výzkumu získal i největší míru uskutečněných nákupů, 

avšak rozdíl mezi jednotlivými portály již není tak markantní jako při zkoumání znalosti 

slevových portálů.  

Spotřebitelé nejčastěji nakupují vouchery z oblasti gastronomie, pobytů a cestování 

a také poukázky na péči o tělo a kosmetiku. Naopak nejméně jsou oblíbené vouchery 

týkající se kultury a umění, a pak kurzy a vzdělávání. Nezájem o tyto služby může být 

způsoben nedostatečnou nabídkou služeb v těchto oblastech nebo také složením 

výzkumného vzorku. Existuje značná rozdílnost v nákupech voucherů na slevových 

portálech mezi jednotlivými pohlavími. Zatímco ženy upřednostňují slevy na služby 

pečující o tělo a kosmetiku, dále na gastronomií a wellness a masáže, tak muži preferují 

zejména nákup voucherů na gastronomii a také na pobyty a cestování. S předmětem 

nákupu souvisí i hodnota, která je nejčastěji vynakládána na nákup služby či zboží na 

slevových portálech. Uskutečněným šetřením bylo zjištěno, že více než polovina 

respondentů nejčastěji nakupuje v rozmezí částky 201 až 500 Kč, což by odpovídalo 

průměrným cenám za vouchery na gastronomii. Zajímavostí je, že druhá nejvíce 

označovaná částka nákupu na slevových portálech byla nad 1 501 Kč, což je poměrně 

vysoká suma, která pravděpodobně koresponduje s cenami pobytových zájezdů, 

jenž se staly druhým nejvíce nakupovaným produktem slevových portálů. Taktéž je 

poměrně logické, že výzkum prokázal, že s rostoucím věkem respondentů roste i částka, 

kterou vynakládají na nákup na slevových portálech, což je zřejmě z důvodu, 

že lidé vyššího věku mají vyšší příjmy než mladí lidé. Dále z výzkumu vyplynulo, že 4/5 

respondentů používají zakoupené vouchery na služby a produkty pro sebe, zbylá pětina 

je využívá jako dárek pro příbuzné a známé, přičemž mezi respondenty využívající 

zakoupené vouchery jako dárek převládají spíše muži. 

Na slevových portálech téměř polovina respondentů nakupuje nejčastěji jednou 

za čtvrt roku, což pravděpodobně souvisí s dobou platnosti voucherů, které mají zpravidla 

tříměsíční platnost. Skupinu respondentů nakupující v ještě menší frekvenci, tedy jednou 

za půl roku a méně, zastupuje pouze jedna pětina dotazovaných.  

Analyzované výsledky také ukázaly, že největším lákadlem pro nákup 

prostřednictvím slevových portálů je pro respondenty konečná cena produktu či služby. 

Tento postoj zastávají téměř všichni respondenti z výzkumného vzorku, kteří již na 

slevových portálech v minulosti nakoupili.  
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Pro respondenty jsou dále důležité i faktory jako doporučení přátel, zkušenost 

a pověst daného portálů. Jak je z výzkumu patrné, tak pro respondenty jsou kromě ceny 

důležité také zkušenosti a to jak vlastní, tak i cizí, proto by měly slevové portály budovat 

dobré obchodní vztahy se svými zákazníky a vybírat jen prověřené obchodní partnery, 

kteří udrží dobrou pověst portálu a je u nich jistota určité kvality. Nejméně důležitým 

faktorem je uvedení procentuálního vyčíslení slevy a s tím související výše poskytnuté 

slevy. Také možnost třízení nabídek dle jednotlivých kategorií není dle výzkumu 

důležitým kritériem při nákupu na slevových portálech.  

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že spotřebitelé nejsou ovlivňování časovým 

omezením nabídky služby či zboží k rychlejšímu nákupu, tudíž omezená doba nabídky 

v nich nevyvolává potřebu se rychleji rozhodovat o nákupu. Rovněž bylo zjištěno, že 95 % 

respondentů s nákupem na slevových portálech vyčkává, dokud nabídky nevyužije 

minimálně stanovený počet respondentů, tedy dokud není sleva aktivní.  

Většina respondentů se domnívá, že obyvatelé větších měst mají větší možnosti 

nákupu na slevových portálech než obyvatelé menších měst. Toto hledisko nezastupuje 

pouze necelých deset procent spotřebitelů ve věku 20 – 29 let. Podle dotazovaných 

respondentů nejsou slevové portály primárně určeny pro nízkopříjmové skupiny.  

Průzkum ukázal, že nákup prostřednictvím slevových portálů má do budoucna 

perspektivu, jelikož pouze 7 % respondentů udává opačný postoj. Tento výsledek 

pravděpodobně souvisí i se zkušenostmi spotřebitelů se slevovými portály, jelikož téměř 

80 % respondentů byli spokojeni se zakoupenými vouchery a zbylí se sice již setkali se 

špatnými zkušenostmi, které však následně byly vyřešeny a nakupují na slevových 

portálech i nadále. Žádný z dotazovaných respondentů nebyl natolik ovlivněn špatnou 

zkušeností, aby přestal využívat služeb slevových portálů. Rovněž všichni účastníci 

výzkumu potvrdili, že hodlají využívat slevové portály i v budoucnosti, přičemž tři čtvrtiny 

respondentů odpovědělo možností určitě a zbylá čtvrtina se pravděpodobně domnívá, 

že bude využívat v budoucnu služeb slevových portálů.  
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6 ZÁVĚR 

Kolektivní nakupování představuje nový tržní prvek aktivně ovlivňující 

spotřebitelské chování. Jeho historie je spojena s nástupem nové nákupní strategií Tuángòu 

v Čínské lidové republice, která vycházela ze spojení většího množství potenciálních 

zákazníků, kteří využili své tržní síly při vyjednávání o slevách s prodejci. Tento fenomén 

vycházející původně z náhodného setkávání kupujících na internetových sociálních sítích 

již brzy po svém vzniku prošel prudkým rozvojem v souvislosti s nástupem 

specializovaných internetových stránek. Nový tržní model spočívající v existenci 

zprostředkovatele, který realizuje kolektivní nakupování a zajišťuje spojení zákazníka 

s prodejcem, se rychle rozšířil do Spojených států amerických a později do Evropy. 

Krátké časové řady pro výzkum fenoménu slevových portálů mají za následek kladení 

většího důrazu na průzkumy trhu a orientaci na výzkum spotřebitelského vnímání 

slevových portálů při hodnocení tohoto marketingového jevu. 

Cílem této diplomové práce bylo poskytnout ucelený výzkum postojů zákazníků ke 

slevovým portálům v kontextu sledovaného vzorku respondentů. Tento vzorek je tvořen 

respondenty oslovenými na území Statutárního města Ostravy. Ačkoliv zkoumaný vzorek 

není reprezentativním výběrem pro širokou společnost, je zajímavým z hlediska lokalizace, 

neboť slevové portály v České republice se v řadě případů orientují zejména na velká 

a středně velká města, což je dáno původním umístěním organizace, fyzickým zastoupením 

společností v regionech, ale i charakterem zprostředkovaného zboží a služeb. 

Provedený výzkum se zaměřil zejména na identifikaci faktorů, které ovlivňují 

spotřebitelské chování při nákupu prostřednictvím slevových portálů. 

Klíčovým poznatkem výzkumu je zjištění, že povědomí o slevových portálech je ve 

sledovaném vzorku rozšířené, přičemž více než polovina dotázaných slevové portály nejen 

zná, ale aktivně využívá jejich služeb. Tento výsledek není překvapující a odpovídá 

struktuře respondentů. Průzkum dále poukázal na souvislost mezi věkem a povědomím 

o existenci slevových portálů, kdy s rostoucím věkem se toto povědomí výrazně snižuje. 

Daný výsledek je zřejmě dán intenzitou využívání internetu, která se se zvyšujícím věkem 

v české populaci snižuje. Z marketingového hlediska tedy zkoumaný vzorek potvrdil, že 

se slevovým portálům podařilo etablovat na českém trhu a obecný princip slevových 

portálů je mezi spotřebiteli znám, což má zřejmé důsledky pro propagaci, kdy zejména při 
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komunikaci s mladší generací se nemusí úsilí soustřeďovat na vysvětlení fungování 

slevových portálů, ale lze jej naplno cílit na samotný prodej. 

Zajímavým poznatkem je skutečnost, že o slevových portálech, které jsou bytostně 

spojeny s mediem internetu, se téměř polovina respondentů dozvěděla prostřednictvím 

svých známých či přátel a přes samotný internet se k této informaci dostalo 41 % 

respondentů. Poněkud jiné výsledky v tomto ohledu přineslo rozdělení na muže a ženy, 

kdy u mužů převažovala jako zdroj informací internetová reklama, zatímco u žen 

doporučení známých a přátel. Tento výsledek je možné vysvětlit obecně vyšším důrazem 

žen na osobní doporučení a jejich intenzivnějšími sociálními vazbami. Zjištěné výsledky 

poukazují na nutnost budování kladných dlouhodobých vztahů k zákazníkům, které vedou 

k pozitivním referencím. Slevové portály by se tedy neměly orientovat pouze 

na internetovou reklamu, ale měly by využít možnosti šíření pozitivních referencí 

například prostřednictvím internetových sociálních sítí. Tento nástroj ostatně již řada 

slevových portálů využívá. Je však nutné podotknout, že zmíněná metoda má i řadu rizik 

a zprostředkovatel hromadných nákupů by zde měl věnovat zvýšenou pozornost možnosti 

rychlé ztráty přízně v případě použití nevhodné, příliš ofenzívní či klamavé reklamy. 

Zkoumaný vzorek dále potvrzuje dominantní pozici slevového portálu Slevomat.cz 

na českém trhu. Tento výsledek byl potvrzen metodou spontánní i podpořené znalosti 

a odpovídá délce působení Slevomatu na českém trhu. Mezi další široce využívané portály 

patří například Vykupto.cz a Zapakatel.cz., které se rovněž řadí mezi nejrozšířenější v ČR. 

Ostatní slevové portály mají výrazný odstup za výše zmíněnými portály a tento výsledek 

nabízí interpretaci, že spotřebitelé u slevových portálů dávají přednost vyzkoušeným 

a velkým hráčům. Této interpretaci odpovídá i zkoumání důležitosti faktorů, které mají 

vliv na rozhodování o nákupu. Zde dle výzkumu hrají důležitou roli zkušenosti 

a doporučení přátel. Nejdůležitějším faktorem při nákupu je pak samotná cena. Pro menší 

hráče na trhu tak z průzkumu vyplývá nutnost soustředit se zejména na budování 

důvěryhodnosti. Je přitom důležité vnímat jak mladý je daný segment trhu, a jak málo času 

měli spotřebitelé na vybudování důvěry ke slevovým portálům. Cestou ke zlepšení stavu 

je využití nejrůznějších bezpečnostních prvků, například platba přes PAYPAL a 

rozšiřování informací o spokojenosti předchozích zákazníků. 
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Pozitivním výstupem výzkumu je poznatek, že nabídka slevových portálů není 

zkoumaným vzorkem obecně vnímána jako nabídka primárně orientovaná 

na nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. To naznačuje možnost úspěchu u luxusního zboží 

a náročnějších zákazníků. Otevírá se zde tak cesta pro další výzkum, který by si kladl 

otázky o možnostech úspěchu specializovaných portálů určených pro náročnější klientelu. 

Důležitou roli by zde hrála propagace, která by se mohla soustředit spíše na výhodnější 

smluvní podmínky než na nižší cenu, která u této klientely nehraje primární roli. 

Samotná sleva, respektive potřeba slevy může být dokonce touto klientelou vnímána do 

určité míry negativně. Skutečnost, že zkoumaný vzorek předpokládá, že slevové portály 

mají dlouhodobou perspektivu, pak nasvědčuje, že v budoucnosti můžeme očekávat 

rozšíření sortimentu nabízených služeb a zboží. 

V souvislosti s budoucností slevových portálu by bylo vhodné poukázat na obecně 

kladné zkušenosti respondentů s jejich využitím a jejich ochotou využívat jejich služeb 

i v budoucnosti. Pokud by si dokázali klíčoví hráči na trhu či nově příchozí vybudovat 

image finančně stabilního partnera, otevírá se zde cesta pro hromadný prodej služeb 

a zboží, které jsou spojeny s dlouhodobou poprodejní péči o zákazníka a potřebou 

stabilního partnera. Vzhledem k charakteru slevových portálů by i v těchto případech 

zůstala tíha poskytování většiny poprodejních služeb na straně prodejce, zatímco slevový 

portál by se soustředil na vyjednávání o množstevní slevě a zprostředkování prodeje. 

Lze očekávat, že se u nás či v zahraničí objeví pokusy o rozšíření nabízeného zboží 

a služeb o dražší a z hlediska doby spotřeby dlouhodobější položky. Pokud by tento vývoj 

byl postaven na pevných právních základech a stabilním financování, pak je tento 

potenciální vývoj velkou marketingovou výzvou a lákavým cílem pro další marketingové 

výzkumníky. 
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Příloha 1  - Statistiky slevových portálů 
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Zdroj: [53]
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Příloha 2 – Průběh spolupráce se slevovým portálem Slevomat.cz 

 
 Zdroj: [47]
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Příloha 3 – Vzory voucherů 
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 Příloha 4 – Etický kodex Asociace portálů hromadného nakupování 

 

 

1. Člen Asociace serverů hromadného nakupování ( APHN) nese riziko bankrotu 

společnosti nabízející slevu (partner) a zavazuje se vrátit peníze koncovým 

zákazníkům v případě, že je jim partnerem z jakéhokoliv důvodu znemožněno slevový 

voucher využít. 

2. Člen asociace bude vždy brát v úvahu poměr své prodejní síly a kapacitních možností 

partnera. Zavazuje se nenabízet slevy, kde je doba potřebná k využití voucheru z 

kapacitních důvodů partnera delší než jeho platnost. 

3. Člen asociace se zavazuje, že zveřejní veškeré podrobnosti související s podmínkami 

uplatnění voucheru (např. platnost voucheru, omezení využití voucheru apod.) 

4. Člen asociace se zavazuje, že neumístí nabídku partnera, který před oslovením 

slevového serveru uměle navýšil ceny, aby tak dosáhl vyšší percentuální slevy 

5. Člen asociace se zavazuje nepřeplňovat kapacity u těch partnerů, kteří v minulosti 

prodali na portálech hromadného nakupování velké množství voucherů a nemohou tak 

koncové zákazníky další slevové akci uspokojit. 

6. Člen asociace se zavazuje, že popis a grafická ilustrace slev bude vždy odpovídat 

realitě a pokud dojde k použití ilustračních fotografií, tak nebudou zavádějící. 

7. Člen asociace se zavazuje zkoumat kvalitu služeb u potenciálních partnerů i jejich 

kredibilitu, ať už osobní návštěvou nebo on-line. 

8. Člen asociace se zavazuje nepropagovat své slevové akce prostřednictvím nevyžádané 

pošty a zároveň se zavazuje nepoužívat podvodné praktiky na sociálních médiích. 

9. Člen asociace se zavazuje, že počet prodaných kupónů na jeho webu odpovídá 

skutečnosti a že toto číslo nebude uměle navyšovat, aby zvýšil svoji atraktivitu pro 

obchodní partnery. [30] 
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Příloha 5 – Dotazník  

 
DOTAZNÍK 

Vážení respondenti,  

 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty VŠB-TUO a chtěla 

bych Vás tímto požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem výzkumu je zjištění postojů spotřebitelů 

ke slevovým portálům. Údaje budou zpracovány zcela anonymně a poslouží pouze jako podklad ke 

zpracování mé diplomové práce.  

Předem děkuji za spolupráci.  

Není-li uvedeno jinak, zaškrtněte prosím pouze jednu odpověď. 

 

1) Koupil/a jste si někdy něco přes internet?  

1.1  ano 

1.2  ne 

 

2) Víte o existenci tzv. slevových portálů?  

2.1  ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a  (přejděte na ot. 19) 

2.2  vím o nich, ale nikdy jsem jich nevyužil/a 

2.3  ano, již jsem je využil/a  

 

3) Jaké slevové portály v ČR znáte?  ................................................................................................ 
 ..........................................................................................................................................................  

 

4) Odkud jste se dozvěděl/a o slevových 

portálech?  

4.1  reklama na internetu 

4.2  televize/rozhlas/noviny 

4.3  doporučení přátel a známých  

4.4  narazil/a jsem na ně náhodou 

4.5  jinde (uveďte): ……………... 

 

 

5) Jak často navštěvujete slevové portály?  

5.1  denně 

5.2  alespoň 1x týdně 

5.3  1- 3x měsíčně 

5.4  více než 3 x měsíčně 

5.5  pouze příležitostně 

5.6  nenavštěvuji  

6) Které z následující slevových portálů znáte? 

(můžete označit více odpovědi) 

6.1  Slevomat.cz 

6.2  Zapakatel.cz 

6.3  NebeSlev.cz 

6.4  Vykupto.cz 

6.5  HyperSlevy.cz 

6.6  Berslevu.cz 

6.7  Slevopolis.cz 

6.8  MyDeals.cz 

6.9  BonyBony.cz 

6.10  MegaSleva.cz 

6.11  Hypersleva.cz 

6.12  Doluj.cz 

6.13  ToBeru.cz 

6.14  Bezvasleva.cz 

 

7) Na kterých slevových portálech jste již nakoupil/a? 

(můžete označit více odpovědi) 

7.1  Slevomat.cz 

7.2  Zapakatel.cz 

7.3  NebeSlev.cz 

7.4  Vykupto.cz 

7.5  HyperSlevy.cz 

7.6  Berslevu.cz 

7.7  Slevopolis.cz 

7.8  MyDeals.cz 

7.9  BonyBony.cz 

7.10  MegaSleva.cz 

7.11  Hypersleva.cz 

7.12  Doluj.cz 

7.13  ToBeru.cz 

7.14  Bezvasleva.cz  

7.15  žádných (přejděte na ot. 18)

 

8) Na kterém slevovém portálu nakupujete nejčastěji?  ................................................................. 
 ..........................................................................................................................................................
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9) Co nejčastěji nakupujete na slevových portálech?  

9.1  gastronomie 

9.2  péče o tělo a kosmetika 

9.3  wellness, masáže 

9.4  kurzy a vzdělávání 

9.5  pobyty a cestování 

9.6  sport a zážitky 

9.7  kultura, umění 

9.8  zboží 

9.9  jiné (uveďte):  ......................... 

 

10) Jak často na slevových portálech nakupujete?  

10.1  vícekrát měsíčně 

10.2  1x za měsíc 

10.3  1x za 3 měsíce 

10.4  1x za ½ roku a méně 

 

11) Ohodnoťte, jak jsou pro Vás následující faktory důležité při nákupu na slevových 

portálech?   (1  - velmi důležité, 5 – nejméně důležité)     

  1  2 3 4 5 

11.1 Výše poskytnuté slevy                                   

11.2 Konečná cena                               

11.3 Vzhled webové stránky                               

11.4 Doporučení přátel                               

11.5 Zkušenosti s portálem                               

11.6 Doba platnosti voucheru                               

11.7 Dostupnost nabídek                                

11.8 Možnost třídění nabídek                               

11.9 Vyčíslení procentuální slevy                               

11.10 Dobrá pověst slevového portálu                               

11.11 Přehlednost portálu                               

 

12) V jaké hodnotě nakupujete nejčastěji zboží či služby na slevových portálech?  

12.1  do 200 Kč  

12.2  201- 500 Kč 

12.3  501 – 1 000 Kč 

12.4  1 001 – 1 500 Kč 

12.5  1 501 a více Kč 

 

13) Ohodnoťte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky.  

(1  - zcela souhlasím, 4 – zcela souhlasím)  

  1 2 3    4 

13.1 Časové omezení nákupu mě obvykle přiměje k rychlejšímu nákupu     

13.2 Myslím, že obyvatelé větších měst mají větší možnost nákupu.     

13.3 K nákupu se rozhodnu až ve chvíli, kdy je sleva aktivována.     

13.4 Slevové portály jsou primárně určené pro nízkopříjmové skupiny     

13.5 Myslím, že do budoucna tento typ nákupů nemá perspektivu.     

13.6 Zakoupené vouchery využívám nejčastěji jako dárek pro mé blízké.     

13.7 Prostřednictvím slevových portálů nakupují zejména mladší lidé.      

13.8 Prodejci využívají tento způsob prodeje ke svému zviditelnění.      

 

14) Máte nějakou špatnou zkušenost s nákupem přes slevové portály?  

14.1  ne, vždy jsem byl/a spokojen/á 

14.2  ano, ale vše se vyřešilo a nakupuji na slevových portálech nadále 

14.3  ano, a od té doby na těchto portálech nenakupuji 
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15) Hodláte využívat služeb slevových portálů i v budoucnu?  

15.1  určitě ano 

15.2  pravděpodobně ano 

15.3  pravděpodobně ne 

15.4  určitě ne 

 

16) Stalo se někdy, že jste zakoupili voucher, ale neuplatnili jej?  

16.1  ano  

16.2  ne 

 

17) Navštěvujete portály, které sdružují nabídky slevových portálů (tzv. agregátory slev)? 

(přejděte na ot. 19) 

17.1  ne 

17.2  ano (uveďte jaké):  ............................................................................................................  

 

18) Z jakého důvodu jste ještě nevyužili slevové portály?  

18.1  tento způsob nákupu mi není příjemný 

18.2  nevěřím tomuto druhu služeb 

18.3  nezaujala mě ještě žádná nabídka 

18.4  jiný (uveďte jaký):  ............................................................................................................  

  

19) Vaše pohlaví? 
19.1  muž 

19.2  žena 

 

20) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

20.1  základní 

20.2  vyučen 

20.3  střední s maturitou 

20.4  VOŠ 

20.5  VŠ 

 

21) Kolik je Vám let? 

21.1  méně než 19 let 

21.2  20 – 29 let 

21.3  30 – 39 let 

21.4  40 – 49 let  

21.5  50 – 59 let 

21.6  60 let a více 

 

22) Jaký je příjem Vaší domácnosti? 

22.1  méně 10 000 Kč 

22.2  10 001 – 20 000 Kč 

22.3  20 001 – 30 000 Kč 

22.4  30 001 – 40 000 Kč 

22.5  40 001 – 50 000 Kč  

22.6  50 001 a více 

 

23) Jaká je velikost místa Vašeho bydliště? 

23.1  obec do 5 000 obyvatel 

23.2  obec od 5 001 – 19 999 obyvatel 

23.3  obec od 20 000 – 99 999 obyvatel 

23.4  obec nad 100.000 obyvatel  
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Příloha 6 - Vybrané výsledky výzkumu v grafech a tabulkách 
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

vícekrát měsíčně

1 x za měsíc

1 x za 3 měsíce

1 x za 1/2 roku a méně

7% 

28% 

46% 

19% 

počet respondentů 

Frekvence nákupu na slevových portálech 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

méně 19
let

20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a více
let

Nejčastější hodnota nákupu dle věkových kategoríí 

do 200 Kč

201 - 500 Kč

501 - 1 000 Kč

1 001 - 1 500 Kč

1 501 Kč a více

0% 20% 40% 60% 80% 100%

výše poskytuné slevy

konečná cena

vzhled webové stránky

doporučení přátel

zkušenosti s portálem

doba platnosti voucheru

dostupnost nabídek

možnost třídění nabídek

vyčíslení procentuální slevy

dobrá pověst slevového portálu

přehlednost portálu

6% 

81% 

11% 

51% 

49% 

12% 

14% 

4% 

2% 

48% 

17% 

16% 

15% 

29% 

46% 

47% 

48% 

28% 

12% 

7% 

47% 

56% 

31% 

2% 

40% 

3% 

4% 

29% 

44% 

33% 

15% 

5% 

20% 

46% 

2% 

12% 

6% 

8% 

45% 

48% 

6% 

1% 

8% 

5% 

6% 

6% 

28% 

1% 

Důležitost faktorů rozhodujících o nákupu na slevových portálech 

velmi důležité spíše doležité ani důležité ani nedůležité spíše nedůležité velmi nedůležité
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Frekvence návštěvnosti slevových portálů dle pohlaví 

Frekvence návštěvnosti 

muži ženy 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

denně 13 17% 20 24% 

alespoň 1x týdně 27 36% 28 33% 

1 - 3x měsíčně 15 20% 12 14% 

více než 3x měsíčně 4 6% 7 8% 

pouze příležitostně 16 21% 15 18% 

nenavštěvuji 0 0% 3 3% 

 
 
Frekvence návštěvnosti slevových portálů dle věkových kategorií 

méně než 19 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let 50 - 59 let 60 a více let

denně 29% 25% 15% 17% 16% 0%

alespoň 1x týdně 43% 45% 26% 17% 0% 0%

1 - 3x měsíčně 14% 14% 28% 9% 11% 0%

více než 3x měsíčně 14% 4% 8% 17% 0% 0%

pouze příležitostně 0% 7% 23% 39% 74% 100%

nenavštěvuji 0% 4% 0% 0% 0% 0%

Relativní četnost
Frekvence 

návštěvnosti

 
 
Počet nevyužitý voucherů podle věkových kategorií 

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

méně než 19 let 5 71% 2 29%

20 - 29 let 16 25% 47 75%

30 - 39 let 2 11% 16 89%

40 - 49 let 5 63% 3 37%

50 - 59 let 2 40% 3 60%

60 a více let 0 100% 0 0%

ano ne
Věkové 

kategorie
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Příloha 7 - Postoje spotřebitelů ke slevovým portálům 
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Příloha 8 - Základní výsledky výzkumu  

 
Povědomí o existenci slevových portálů  

ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a 10 6%

přibližně vím, co tento pojem znamená 59 35%

ano, tento pojem znám 101 59%

absolutní 

četnost

relativní 

četnost
Možnosti odpovědí

 
 
Spontánně uváděné slevové portály  

Slevomat.cz 126 79% 19 12% 11 7%

Zapakatel.cz 6 4% 35 22% 33 21%

NebeSlev.cz 1 1% 1 1% 1 1%

Vykupto.cz 14 9% 42 26% 29 18%

HyperSlevy.cz 3 2% 14 9% 23 14%

BerSlevu.cz 3 2% 12 8% 16 10%

Slevopolis.cz 0 0% 1 1% 2 1%

MyDeals.cz 0 0% 0 0% 0 0%

BonyBony.cz 0 0% 0 0% 0 0%

MegaSleva.cz 2 1% 0 0% 0 0%

Ulovto.cz 3 2% 3 2% 5 3%

Doluj.cz 0 0% 4 3% 0 0%

ToBeru.cz 0 0% 0 0% 0 0%

Bezvasleva.cz 0 0% 3 2% 3 2%

Skrz.cz 1 1% 1 1% 0 0%

Slevydnes.cz 1 1% 2 1% 0 0%

Slevin.cz 0 0% 6 4% 1 1%

žádných 0 0% 17 11% 36 23%

1. jmenovaný 2. jmenovaný 3. jmenovaný

Slevový portál relativní 

četnost

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

absolutní 

četnost

 
 
Původ informací o slevových portálech  

reklama na internetu 66 41%

televize/rozhlas/noviny 2 1%

doporučení přátel 73 46%

narazil/a jsem na ně náhodou 18 11%

jinde 1 1%

absolutní 

četnost

relativní 

četnost
Původ informací

 

Frekvence návštěv slevových portálů  

denně 33 21%

alespoň 1x týdně 55 34%

1 - 3x měsíčně 27 19%

více než 3x měsíčně 11 7%

pouze příležitostně 31 17%

nenavštěvuji 3 2%

absolutní 

četnost

relativní 

četnost
Četnost návštěv 
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Podpořená známost slevových portálů  

Slevomat.cz 160

Zapakatel.cz 99

NebeSlev.cz 86

Vykupto.cz 85

HyperSlevy.cz 69

BerSlevu.cz 49

Slevopolis.cz 39

MyDeals.cz 38

BonyBony.cz 23

MegaSleva.cz 20

Ulovto.cz 19

Doluj.cz 19

ToBeru.cz 11

Bezvasleva.cz 7

absolutní 

četnost
Slevové portály

  

Nejčastěji využívaný slevový portál  

Slevomat.cz 38 38%

Vykupto.cz 23 23%

Zapakatel.cz 13 13%

HyperSlevy.cz 9 9%

BerSlevu.cz 8 8%

Ulovto.cz 6 6%

MegaSleva.cz 3 3%

Slevové portály
absolutní 

četnost

relativní 

četnost

 

 

Nejčastěji nakupovaný sortiment služeb / zboží 

gastronomie 31 30%

péče o tělo a kosmetika 18 18%

welness, masáže 13 13%

kurzy a vzdělávání 2 2%

pobyty a cestování 27 26%

sport a zážitky 6 6%

kultura, umění 1 1%

zboží 4 4%

Sortiment nákupu
absolutní 

četnost

relativní 

četnost

 

 

 

 

 

Slevomat.cz 89

Zapakatel.cz 59

NebeSlev.cz 54

Vykupto.cz 22

HyperSlevy.cz 19

BerSlevu.cz 18

Slevopolis.cz 12

MyDeals.cz 8

BonyBony.cz 8

MegaSleva.cz 6

Ulovto.cz 5

Doluj.cz 4

ToBeru.cz 4

Bezvasleva.cz 3

Slevové portály
absolutní 

četnost

Četnost nákupů na slevových portálech  
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Frekvence nákupů na slevových portálech  

vícekrát měsíčně 7 7%

1 x za měsíc 28 28%

1 x za 3 měsíce 46 46%

1 x za 1/2 roku a méně 19 19%

Sortiment nákupu
absolutní 

četnost

relativní 

četnost

 

Důležitost jednotlivých faktorů  

výše poskytuné slevy 6% 16% 31% 46% 1%

konečná cena 81% 15% 2% 2% 0%

vzhled webové stránky 11% 29% 40% 12% 8%

doporučení přátel 51% 46% 3% 0% 0%

zkušenosti s portálem 49% 47% 4% 0% 0%

doba platnosti voucheru 12% 48% 29% 6% 5%

dostupnost nabídek 14% 28% 44% 8% 6%

možnost třídění nabídek 4% 12% 33% 45% 6%

vyčíslení procentuální slevy 2% 7% 15% 48% 28%

dobrá pověst slevového portálu 48% 47% 5% 0% 0%

přehlednost portálu 17% 56% 20% 6% 1%

velmi 

důležité

spíše 

doležité

ani důležité ani 

nedůležité

spíše 

nedůležité

velmi 

nedůležité
Hodnocené faktory

 

Nejčastější hodnota nákupu na slevových portálech 

do 200 Kč 9 9%

201 - 500 Kč 58 57%

501 - 1 000 Kč 12 12%

1 001 - 1 500 Kč 6 6%

1 501 Kč a více 17 17%

Hodnota nákupu
absolutní 

četnost

relativní 

četnost

 

Zkušenosti s nákupem prostřednictvím slevového portálu 

ne, vždy jsem byl/a spokojen/á 80 78%

ano, ale vše se vyřešilo a nakupují dál 22 22%

ano, a od té doby nenakupuji 0 0%

absolutní 

četnost

relativní 

četnost
Zkušenosti s nákupem

 

Důvody nevyužívání slevových portálů  

tento způsob nákupu mi není příjemný 6 9%

nevěřím tomuto druhu služeb 19 33%

nezaujala mě žádná nabídky 33 57%

jiný důvod 1 2%

Důvody nevyužívání slevových portálů
absolutní 

četnost

relativní 

četnost

 

 


