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1 Úvod 

Stárnutí populace patří mezi často diskutované problémy dnešní doby. Netýká se pouze 

České republiky, ale jedná se o jev celosvětový, který se nejvýrazněji projevuje právě ve 

vyspělých zemích. Klesá porodnost a zároveň se lidé dožívají stále vyššího věku. Podle 

Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2065 (zpracované Českým statistickým 

úřadem v roce 2009) dojde k výraznému navýšení podílu starších osob až na jednu třetinu. 

Z dnešních 1,67 milionu obyvatel starších 65 let vzroste jejich počet na tři až čtyři miliony (v 

závislosti na variantě projekce). A přibývat budou hlavně starší věkové skupiny. [45] 

Tyto okolnosti kladou vysoké nároky zejména na vlády jednotlivých zemi, které jsou 

nuceny reagovat na aktuální situaci a přizpůsobovat své důchodové a sociální systémy. Což se 

dělo v nedávné době i v České republice.  

Na druhou stranu představuje problematika stárnutí populace velkou výzvu pro výrobce a 

poskytovatele služeb. Vzniká totiž úplně nová a zajímavá cílová skupina, na kterou se mohou 

zaměřit, pro kterou mohou vyrábět své zboží a poskytovat služby. 

Na tento trend se rozhodla reagovat i Jazyková škola Hello, která nabízí celou škálu 

jazykových kurzů určených pro nejrůznější cílové skupiny. Senioři však mezi ně nepatří, jsou 

zařazeni mezi běžné dospělé zákazníky, což však není vhodné zejména vzhledem k jejich 

odlišným potřebám, jakými jsou hlavně pomalejší tempo výuky, častější opakování probírané 

látky, větší písmo učebních textů atd. Jazyková škola Hello si tento svůj nedostatek 

uvědomuje a má zájem o vytvoření kurzu speciálně pro seniory, protože i oni, navzdory 

svému věku, mají stále chuť cestovat, vzdělávat se, procvičovat svou paměť a cítit se fit. 

Důvodem výběru tématu zabývajícího se jazykovými kurzy pro seniory je zejména jeho 

aktuálnost, atraktivita a aplikace vlastních návrhů, vytvořených na základě marketingového 

výzkumu, do nabídky Jazykové školy Hello. 

Cílem diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii nového jazykového kurzu 

pro seniory, který bude odpovídat potřebám, požadavkům a možnostem cílové skupiny a 

zároveň bude pro Jazykovou školu Hello dostatečně atraktivní a rentabilní.  

Praktická část práce zahrnuje dva na sebe navazující výzkumy, jejichž respondenty jsou 

v obou případech účastníci Univerzity 3. věku Ekonomické a Hornicko-geologické fakulty 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Data jsou sbírána pomocí dotazníků, 

přičemž jsou zjišťovány takové informace, jako je důležitost atributů jazykového kurzu, 
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zájem o konkrétní jazyky a jejich úrovně, vhodné dny pro výuku, vlastnosti lektora atd., ale 

také cenové rozpětí kurzu pomocí Holandského testu cenové citlivosti. Výsledky prvního 

dotazníkového šetření slouží jako podklad pro druhé kolo výzkumu, ve kterém je použita 

Conjoint analýza, do češtiny překládána jako analýza preferencí vícerozměrných konceptů, 

pomocí které jsou testovány koncepty jazykového kurzu s cílem vytvořit vhodnou kombinaci 

jeho vlastností.    
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2 Charakteristika prostředí jazykové školy Hello 

Každý subjekt, který se rozhodne podnikat, bude vždy ovlivňován celou řadou neustále se 

měnících faktorů a souborem příležitostí a hrozeb. Tyto faktory dohromady tvoří prostředí 

firmy. Existuje mnoho přístupů k analýze prostředí, avšak většina českých autorů dává 

přednost členění podle Kotlera a Armstronga, tedy na prostředí vnější, které je dále členěno 

na makro a mikroprostředí a prostředí vnitřní. [6] 

V následujících kapitolách jsou blíže popsány jednotlivé faktory prostředí, které mají vliv 

na jazykovou školu Hello a její novou cílovou skupinu. 

2.1 Vnější prostředí jazykové školy Hello 

Jak už bylo uvedeno výše, vnější prostředí je možné rozdělit na makroprostředí a 

mikroprostředí. Makroprostředí zahrnuje širší společenské faktory, které ovlivňují celé 

mikroprostředí a které jsou firmou neovlivnitelné. Mikroprostředí naopak zahrnuje faktory, 

které jsou firmě blízko, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům a které může firma 

částečně ovlivnit. [11] 

2.1.1 Charakteristika makroprostředí  

Pro analýzu makroprostředí se často používají analýzy, jejichž názvy jsou složeny 

z prvních písmen anglických slov označující faktory prostředí: PEST (Political-Legal, 

Economical, Social, Technological), SLEPT, či PESTEL. Všechny analýzy mají stejnou 

logiku, zahrnují však v různé míře a pořadí jednotlivé faktory. [3] Pro analýzu makroprostředí 

jazykové školy byla vybrána PEST analýza zaměřená na politicko-právní, ekonomické, 

sociálně-kulturní a technologické faktory. 

Politicko-právní faktory 

Předmětem podnikání jazykové školy Hello je výuka jazyků. Ta spadá podle 

živnostenského zákona pod živnost volnou, konkrétně pod obor číslo 72 Mimoškolní výchova 

a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Zákon nevyžaduje pro její 

provozování prokazování odborné ani jiné způsobilosti, k získání živnostenského oprávnění je 

třeba splnit pouze všeobecné podmínky, tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním 

úkonům a bezúhonnost. [53]    

Jazyková škola Hello musí zacházet s osobními údaji klientů v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. shromažďovat je a zpracovávat pouze pro účely 
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služeb poskytovaných v rámci jazykové školy Hello. [51] 

Jazyková škola Hello v dnešní době není plátcem daně z přidané hodnoty, ale v případě, 

že by se jím v budoucnu stala, spadají jazykové kurzy v rámci jazykové školy podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty do základní sazby 20 %, ale mohou být také 

plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně podle § 57, odst. 1 f). Tedy 

v případě, kdy kurz slouží jako příprava na standardizovanou jazykovou zkoušku uznávanou 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Plněním osvobozeným od daně bez nároku na 

odpočet daně je i celoživotní vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. [36, 50] 

Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie, což s sebou nese nutnost 

harmonizace českého práva s evropským a přijetí řady dokumentů schválených na půdě 

Evropského parlamentu a Rady. Podle Lisabonské smlouvy je politika vzdělávání a školství 

v kompetenci národních politik a Evropská unie má v této oblasti pouze podpůrné, 

koordinační a doplňkové pravomoci. Tedy ústředním orgánem státní správy, který má na 

starost vzdělávání v České republice, je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ekonomické faktory 

Mezi hlavní ekonomické faktory, které ovlivňují, zda budou lidé investovat do jazykového 

vzdělávání, patří zejména příjem jedince a domácnosti. Průměrná mzda činila v 3. čtvrtletí 

roku 2011 24 089 Kč, kdy v meziročním srovnání vzrostla nominálně o 2,4 % a reálně díky 

růstu spotřebitelských cen o 1,8 % vzrostla pouze o 0,6 %. Od hospodářské krize rostou mzdy 

jen pozvolna, v některých obdobích dokonce reálně klesají. Tento trend negativně ovlivňuje 

nákup jazykových kurzů, jelikož se jejich cena pohybuje v řádu několika set až tisíců korun 

v závislosti na lokalitě a poskytovateli. [44] 

S příjmem úzce souvisí zaměstnanost obyvatelstva. Ta meziročně klesla o 3,3 tis. (0,1 %) 

na 4 915,5 tis. osob, z důvodu snižování stavů zaměstnanců. Stejně jako v předchozím případě 

působí snižování zaměstnanosti negativně na nákup jazykových kurzů. Lidé bez práce jen 

stěží našetří tolik peněz, aby mohli jazykový kurz zaplatit. [52] 

Začlenění do Evropské unie s sebou přináší řadu výhod v podobě čerpání financí 

z Evropského sociálního fondu určeného na neinvestiční projekty v rámci cílů Konvergence a 

Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti kohezní politiky pro období let 2007 až 

2013. Učení a vzdělávání patří mezi priority Lisabonské strategie (a navazujících dokumentů) 

a představují nástroj ekonomického růstu, růstu konkurenceschopnosti, sociální koheze a 

ekologické výchovy. Vzdělávací programy pro nezaměstnané, ale také pro seniory v rámci 
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operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou možností pro tyto skupiny 

obyvatel, jak se vzdělávat a přitom platit méně. [29] 

S přechodem od pravidelné mzdy ke starobnímu důchodu dochází k výraznému snížení 

životní úrovně seniorů. Podle statistik České správy sociálního zabezpečení činil k 31.12.2011 

průměrný starobní důchod 10 552 Kč, z toho u mužů 11 700 Kč a u žen 9 584 Kč. Ačkoli 

starobní důchod meziročně roste, tento výrazný pokles příjmů způsobuje vysokou cenovou 

citlivost cílové skupiny. [28] 

Sociálně-kulturní faktory 

Negativním trendem dnešní doby, a to v celosvětovém měřítku, je stárnutí populace. Lidé 

se dožívají mnohem vyššího věku a není výjimkou, že slaví sto let. Naděje dožití při narození 

v roce 2010 je u žen statisticky vypočtena na 80,6 let a u mužů na 74,4 let. Zároveň však klesá 

porodnost. [41] 

Dnes u nás připadá na jednoho starobního důchodce 2,15 poplatníků pojistného na 

důchodové pojištění a tento počet se bude pravděpodobně snižovat. K 31.12.2011 evidoval 

Český statistický úřad 2 873 004 starobních důchodců. Jejich průměrný věk byl na konci roku 

68 let, z toho 69 let muži a 67 let ženy. [42] 

Celkově na území České republiky žije podle informací Českého statistického úřadu 

k 31.12.2010 přes 3,8 milionu obyvatel nad 50 let, z toho 55 % tvoří ženy a 45 % muži.  [49] 

Navzdory skutečnosti, že s odchodem do důchodu lidem klesne příjem často o více než 

polovinu, mají mnohdy naspořené nemalé částky a zároveň dostatek volného času na to, aby 

se mohli věnovat svým koníčkům a aktivitám, které v době, kdy byli zapojeni do pracovního 

procesu, nestíhali. Vzniká tak úplně nová cílová skupina, na kterou se mohou výrobci a 

poskytovatelé služeb zaměřit. [27] 

Problém ovšem spočívá v neuvědomění si firem, že senioři, i když věkem patří mezi 

dospělou populaci, mají odlišné požadavky a potřeby a je jím třeba nabídku přizpůsobit. 

Ačkoli jsou na trhu firmy, které si jsou vědomy této skutečnosti a objevují se produkty 

uzpůsobené pro seniory, je tento trend zatím velmi slabý. [27] 

Obecně je možné konstatovat, že s otevřením hranic po roce 1989 a se vstupem ČR do 

Evropské unie roste potřeba lidí se jazykově vzdělávat. Ať už z důvodu cestování či 

pracovního uplatnění. S tím souvisí i obrovský nárůst jazykových škol, ale i základních a 

středních škol s rozšířenou výukou jazyků či škol, kde výuka probíhá přímo v cizím jazyce, 
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zejména v angličtině.  

Technologické faktory 

Na jazykové vzdělávání působí i technologický pokrok. Zejména rozvoj internetu 

umožňuje lidem, kteří nemají dostatek volného času, nebo by pro ně bylo dojíždění do města 

časově či finančně náročné, studovat jazyky z pohodlí domova, tzv. e-learningovou formou 

často doplněnou o možnost on-line konverzace s lektorem prostřednictvím komunikačních 

programů, jako je například Skype či ICQ. 

2.1.2 Charakteristika mikroprostředí 

Mikroprostředí je představováno odvětvím, ve kterém firma podniká. Portál Firmy.cz 

eviduje přes tisíc firem a jednotlivců, kteří nabízejí jazykové kurzy, v Moravskoslezském 

kraji jich najdeme téměř 100. Tedy je možné konstatovat, že odvětví je spíše atomizované.  

Jazykové vzdělávání patří podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE do sekce 

P - Vzdělávání, konkrétně pod kód 85.59.1 - Vzdělávání v jazykových školách. [39] 

Nároky na kapitál nejsou v případě poskytování služeb, kam svým charakterem 

vzdělávání v jazykových školách spadá, tak vysoké, jako u výrobních podniků a nejsou zde 

ani žádné vstupní bariéry. Jak už bylo řečeno výše, k získání živnostenského oprávnění je 

třeba splnit pouze všeobecné podmínky, jelikož se jedná o živnost volnou.  

Jazykové vzdělávání je určeno pro kohokoli, od malých dětí až po seniory a potřeba 

dorozumět se minimálně anglicky neustále roste. Požadavek alespoň na základy cizího jazyka 

je běžnou součástí inzerátu na volné pracovní místo. Velikost trhu je dána velikostí téměř celé 

populace, záleží už jen na samotné škole, na jaký segment či segmenty se zaměří. 

V rámci mikroprostředí ovlivňují fungování firmy její zákazníci, dodavatelé, marketingoví 

zprostředkovatelé, konkurence a veřejnost. Zároveň však firma může sama tyto skupiny 

ovlivňovat. [11] 

Dodavatelé 

Mezi dodavatele je možné zařadit zejména dodavatele elektrické energie, společnost 

ČEZ,a.s a dodavatele pitné vody Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Mezi 

další patří dodavatelé jazykových učebnic, slovníků a jiných pomůcek, které jazyková škola 

Hello nabízí svým zákazníkům a poskytuje lektorům.  
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Marketingoví zprostředkovatelé 

Mezi marketingové zprostředkovatele jazykové školy Hello je možné zařadit 

marketingové agentury spolupracující se školou na její propagaci, případně provádějící 

marketingový výzkum, dále média, zejména tisk a rádio, ve kterém škola uveřejňuje reklamu 

na jazykové kurzy, finanční instituce, u kterých má škola zřízeny účty a poštovní dopravci. 

Konkurence 

Jak už bylo uvedeno výše, v České republice působí více než tisíc poskytovatelů 

jazykového vzdělávání. Jen v Ostravě najdeme přes padesát firem a jednotlivců podnikajících 

ve stejné oblasti. 

Konkurenci můžeme rozdělit do několika skupin. První skupinu představují jazykové 

školy, jejichž zřizovatelem jsou soukromé subjekty a které nabízejí široké spektrum kurzů.  

Dále jsou to lektoři podnikající na základě živnostenského oprávnění, poskytující 

převážně individuální výuku jednoho nebo více jazyků. 

Konkurenci představují také jazyková gymnázia, střední školy a základní školy, nabízející 

výuku vybraných předmětů v cizím jazyce, případně rozšířenou výuku jazyků pro studenty 

středních a základních škol.  

Mezi další skupinu můžeme zařadit kulturní domy a kulturní centra, která umožňují 

studium cizích jazyků obyvatelům daných městských obvodů. 

Jazykové škole Hello však konkurují i instituce, které poskytují jakékoli jiné kurzy, ať už 

pro děti nebo pro veřejnost. 

Na rozdíl od hlavního města působí v Ostravě jen několik institucí, které výuku zaměřují 

také na seniory. V Ostravě je to pouze jedna jazyková škola, a to Slůně - svět jazyků, s.r.o., 

která nabízí seniorům výuku anglického jazyka ve třech úrovních za cenu 3 000 Kč 

za 19 lekcí po 75 minutách. V ceně není započtena částka 1 000 Kč za registraci a učebnici 

na dva semestry. [46]  

Další dvě jazykové školy působí v Opavě a Karviné. Konkurenci by mohla představovat 

zejména karvinská Akademie Jana Amose Komenského, která poskytuje tuto službu pouze za 

990 Kč, což by mohlo být pro ty, u kterých hraje cena hlavní roli, lákavé. [37] 
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Kromě jazykových škol nabízí jazykové kurzy seniorům i kulturní domy a kulturní centra, 

například Dům kultury města Ostravy či Kulturní centrum Poruba. Kulturní dům města 

Ostravy vyučuje v půlročních kurzech angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu pro 

seniory za 1 500 Kč. [40] 

Veřejnost 

Veřejnost je v tomto smyslu chápána zejména jako finanční instituce, zejména banky, 

nabízející nejrůznější finanční služby včetně úvěrů, dále Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, které vytváří rámec pro oblast vzdělávání včetně vzdělávání jazykového. Další 

skupinu veřejnosti představují média, jako například televize, tisk či rádia, která mohou o 

jazykové škole informovat. Mezi veřejnost je možné zařadit i obyvatele žijící v okolí budov, 

ve kterých probíhá výuka, a také širokou veřejnost, vytvářející povědomí o jazykové škole 

Hello. V neposlední řadě jsou veřejností také současní a budoucí zaměstnanci jazykové školy. 

Zákazníci  

Jazyková škola Hello poskytuje své služby jak na Business to Customer trhu, tak na 

Business to Business. Zákazníky je možné rozdělit do několika skupin: děti do 6 let, děti na 

prvním a druhém stupni základní školy, absolventi středních škol, veřejnost, firmy, lektoři a 

pedagogičtí pracovníci a cizinci. [30] 

Děti od tří do šesti let mohou místo běžné mateřské školky navštěvovat česko-anglickou 

školku Hello Teddy v Ostravě, která nabízí předškolní vzdělávání v anglickém jazyce, nebo 

mohou navštěvovat některý z docházkových programů nebo kurzů spolu s rodiči v budově 

školky. 

Podobně jako předškolní děti mohou i ty školou povinné navštěvovat česko-anglickou 

soukromou Základní školu Hello, kde se vyučuje v českém a anglickém jazyce již od první 

třídy. Stejně jako v předchozím případě mohou děti navštěvovat i některý z kurzů pro ně 

určený. 

Absolventi středních škol mohou navštěvovat jednoleté pomaturitní studium anglického, 

německého nebo španělského jazyka a to v Ostravě, Opavě nebo v Brně. Těmto studentům je 

přiznán statut studenta podobně, jako by navštěvovali vysokou školu, tudíž je jim placeno 

zdravotní pojištění ze státního rozpočtu a jejich rodiče mají nárok na sociální dávky. 

Nejvíce jazykových kurzů je určeno pro veřejnost, tedy pro kohokoli. Zákazníci si mohou 

vybrat ze šesti jazyků, pěti úrovní a různých míst výuky. Kurzy mohou být zaměřeny obecně, 
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na konverzaci či na přípravu ke státní maturitní zkoušce nebo k získání mezinárodního 

jazykového certifikátů. Může se jednat a o kurz skupinový či individuální.  

Další skupinou jsou firmy, které mohou využít nabídky firemních kurzů pro své 

zaměstnance a zajistit tak jejich profesní růst a zároveň růst celé firmy. Kurzy jsou šité na 

míru každému podniku podle jeho potřeb. Dále mohou firmy využít překladatelských a 

tlumočnických služeb jazykové školy. 

Lektorům a pedagogickým pracovníkům jsou nabízeny vzdělávací programy 

spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a dále programy dalšího 

vzdělávání akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Poslední a poněkud odlišný segment tvoří cizinci, žijící na našem území, kteří se zejména 

z pracovních důvodů chtějí naučit dobře česky, a tedy navštěvují kurzy češtiny. 

Senioři jsou jazykovou školou Hello považováni za veřejnost a škola žádné speciální 

kurzy určené pro tuto specifickou skupinu v současné době nenabízí. Následující kapitola je 

věnována jejich popisu z hlediska nákupního chování, jelikož právě jim bude nová služba 

určena. 

2.1.3 Senioři jako nová cílová skupina pro jazykovou školu 

Populace seniorů tvoří nejrychleji rostoucí segment trhu. Věková struktura populace se 

mění, lidé se dožívají vysokého věku a obyvatelstvo stárne. Nejedná se pouze o trend v České 

republice, ale o trend světových rozměrů. Na jednu stranu to představuje velký problém a 

státy včetně České republiky řeší, z čeho budou v budoucnu platit penze a kam až se bude 

posouvat hranice odchodu do důchodu. Na druhou stranu je tento trend výzvou pro výrobce a 

poskytovatele služeb právě pro seniory. 

Ačkoli se stále zvyšuje hranice odchodu do důchodu
1
, ve většině literatury a studií jsou 

senioři, označovaní také jako cílová skupina v nejlepších letech, definovaní věkem nad 50 let, 

tedy 50+. 

"Generace starších padesáti let žije aktivnějším životem než kdykoli v minulosti a ve 

skutečnosti je mentálně i fyzicky o deset let 'mladší' než stejná generace před pouhými deseti 

                                                           
1
 „Letošní čtyřicátníci by podle novely měli odcházet do penze v 66 letech, lidé narození v roce 1977 až v 67 

letech, což je dosavadní horní hranice. Novela ale počítá s tím, že mladší ročníky by odcházely do důchodu ještě 

později, letošní desetiletí například v 71 letech, děti narozené v příštím roce pak až v 73 letech, tedy v roce 

2085.“ [25] 
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lety. Má peníze na utrácení, více volného času k dispozici a stejné 'potřeby' jako svobodní 

lidé, ale je bez dětí. Je to generace, jež prodělává obrovskou změnu přechodu do dalšího 

stádia života a životního stylu, jakož i nevyhnutelné fyzické, mentální a emocionální změny, 

což však pouze přináší příležitosti pro nové produkty a služby." [27] 

Podle výzkumu životního stylu a mediálního chování společnosti Median toto platí i o 

českých padesátnících. Téměř 60 % z cílové skupiny dbá na to, aby chodili dobře oblékaní, 

více jak 50 % ráda nakupuje a více než 70 % tvrdí, že se nechce podřizovat konvencím. 

Z výsledků výzkumu také vyplývá, že 45 % lidí ve věku 50-59 let a 30 % ve věku nad 60 let 

ráda cestuje a 25 % ve věku 50-59 let a 14 % ve věku nad 60 let sportuje alespoň jedenkrát 

týdně. [27] 

Problém této skupiny spočívá ve velké různorodosti zejména z hlediska příjmů a životního 

stylu. Spadají zde jak lidé s vysokými příjmy, tak i lidé žijící na hranici chudoby, stejně tak 

lidé, kteří tráví většinu dne u televize a lidé velmi aktivní. Výsledky výzkumů také ukázaly, 

že členění generace 50+ podle věku selhává, jelikož jsou mezi nimi lidé, kteří se v osmdesáti 

letech cítí na čtyřicet a naopak. [22, 27] 

Komplexní pohled na generaci 50+ prezentuje studie UFO (Understanding Fifties and 

Over) provedená v roce 2007, která mapuje životní styl, názory, očekávání, spotřebitelské 

chování a vztah k médiím českých padesátníků. [22, 24, 47] 

Studie poukazuje na to, že starší populace zaznamenala během svého života několik 

mediálních revolucí. Ti nejstarší zažili rozhlas a film směřující k vrcholu slávy, dominanci 

tisku, nástup televize, absolutní podřízenost médií politické moci i rozvoj informačních 

technologií. 

Televize je pro seniory zdrojem informací a zábavy. V průměru stráví u televize tři až 

čtyři hodiny denně. Mnohem kratší doba je věnována rozhlasu (hodina denně), dennímu tisku 

(17 minut) a časopisům (10 minut). Noviny si však udržely významnou roli jako doplňující 

médium. Necelá třetina kupuje bulvární noviny, ale více jak polovina preferuje seriózní tisk. 

U lidí, kteří kupují noviny spíše výjimečně, hraje důležitou roli přítomnost přílohy. 

Časopisy v oblibě zaostávají za novinami a jsou spíše doménou žen než mužů. Proto také 

dominují u této cílové skupiny časopisy zaměřené na společnost a životní styl a tituly určené 

převážně ženám. 

Rozhlas patřil v minulosti u skupiny 50+ k dominantním médiím a tento vliv si udržel 

dodnes. Alespoň občas poslouchají rozhlas čtyři pětiny seniorů.  
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Připojení k internetu má zhruba čtvrtina populace seniorů. Ti, kteří měli šanci se 

s počítačem seznámit už v zaměstnání, jsou novým technologiím mnohem otevřenější. Velkou 

roli také hraje vliv děti a vnoučat. Většina starších využívá internet zejména k vyhledávání 

informací a emailové komunikaci. Posun však nastal u nákupů přes internet a internetového 

bankovnictví. Tuto zkušenost má více než polovina připojených. Většina tráví na internetu 

10 až 13 minut denně, častí uživatelé uvádějí čtyři až pět hodin. 

Autoři studie došli k závěru, že je generace 50+ vnitřně diferencovaná a definovali sedm 

typů spotřebitelů ve věku nad 50let. Jednotlivé mikrosegmenty jsou charakterizovány podle 

spotřebního a mediálního chování a životního stylu. Obecná segmentace skupiny 50+ podle 

společenské aktivity je znázorněna na obrázku 2.1. 

Z hlediska marketingu jsou nejzajímavější zejména matadoři, mladice a prima kluci. Do 

těchto tří skupin je možno zařadit 39 % obyvatel starších 50 let, což je téměř 1,5 milionu 

obyvatel České republiky.  

Zdroj: [22, s. 287] 

Obr. 2.1 Obecná segmentace populace 50+ (společenská aktivita) 
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Mladice představují ženy zhruba do 65 let, většinou stále pracující. Žijí převážně 

v menších a středních městech, jsou činorodé, společenské s mnoha zájmy. Věnují pozornost 

zdravému stravování, jsou neustále v pohybu a žijí převážně dneškem. Často vyrážejí do 

společnosti s partnerem nebo přáteli a rády organizují nejrůznější rodinné a společenské akce. 

Jejich finanční situace je spíše průměrná, nakupují oblíbené značky a neodmítají reklamu 

Matadory tvoří převážně mladší muži ve věku 50-59 let, zaměstnaní, ženatí 

s vysokoškolským vzděláním a vyšším socioekonomickým statusem. Žijí aktivním 

společenským životem, převážně ve velkých městech nad 100 000 obyvatel, provozují řadu 

koníčků a rádi zkoušejí nové věci. Mají chuť se stále vzdělávat a pracovat na svých 

schopnostech. Jsou v dobré zdravotní i psychické kondici, pečují o svůj vzhled a zdraví a 

nepovažují se za staré lidi. Mají rádi značkové produkty a jsou ochotni si za ně připlatit. Na 

reklamu reagují pozitivně. 

Prima kluci jsou muži převážně do 60 let s vyšším vzděláním a dobrou finanční situací. 

Žijí převážně ve větších městech a většina z nich stále pracuje. Jsou aktivní, mají řadu plánů a 

stárnutí je zatím netrápí. Prosazují zdravý životní styl, potrpí si na kvalitu, sportují a věnují se 

koníčkům. 
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2.2 Vnitřní prostředí jazykové školy Hello 

 Jazyková škola Hello působí na trhu od roku 1996. Původně se zaměřovala na výuku 

jazyků dětí, avšak v rámci zvýšení konkurenceschopnosti byla nucena rozšířit nabídku o další 

služby, zejména pro firemní klientelu a následně i pro veřejnost. 

Jazyková škola má své sídlo v Ostravě – Mariánských Horách, ve velmi výhodné lokalitě 

na Novinářské ulici naproti obchodního centra Futurum, kde je bezproblémová dostupnost jak 

automobilem, tak městskou hromadnou dopravou a kde je možné vždy pohodlně zaparkovat. 

Výukové prostory vybavené moderními technologiemi se nacházejí nejen v Mariánských 

Horách, ale také v Ostravě – Porubě a Ostravě – Hrabůvce. Mimo Ostravu je možné najít 

pobočku také v Opavě a Brně.  

Partnerskou organizací je česko-anglická Základní škola a mateřská škola Hello, která 

nabízí studium anglického jazyka dětem předškolního a školního věku. Sídlí v Ostravě – 

Hrabůvce, na ulici Františka Formana, kde kromě běžné denní výuky žáků probíhají i některé 

z kurzů jazykové školy. 

Zdroj: [30] 

2.2.1 Poslání a cíle  

„Posláním společnosti je poskytovat kvalitní a odborné jazykové vzdělávání zaměřené na 

rychlé a aktivní osvojení komunikačních dovedností v cizích jazycích a napomoci tak klientům 

v navazování nových pracovních a soukromých kontaktů po celém světě.“ [34] 

„Hlavním cílem společnosti je získávat věrné a spokojené zákazníky, vést jejich databázi 

a prostřednictvím věrnostních programů si je udržovat. Mezi hlavní cíle dále patří zvyšování 

konkurenceschopnosti jazykové školy Hello na trhu jazykového vzdělávání stále se rozšiřující 

nabídkou a zkvalitňováním poskytovaných služeb.“ [34] 

2.2.2 Produkty  

Jazyková škola Hello nabízí široké spektrum služeb, jako jsou jazykové kurzy, jazykové 

zkoušky, překlady, tlumočení, vzdělávání pedagogů a rekvalifikační kurzy. Doplňkové služby 

Obr. 2.2 Logo Jazykové školy Hello 
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jsou představovány prodejem jazykových učebnic, slovníků, dárkových a výherních poukazů. 

[30] 

Jazykové kurzy 

Jazyková škola Hello nabízí výuku šesti cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, 

ruština, španělština, italština, arabština, čínština) a výuku češtiny pro cizince. Zákazník si 

zároveň vybírá úroveň, jakou chce studovat. Nejširší možnosti jsou u angličtiny (začátečníci, 

mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, velmi pokročilí a téměř dokonalí), u ostatních 

jazyků jsou možnosti omezené, například arabština nebo čínština jsou nabízeny pouze 

v úrovni pro začátečníky. Každá úroveň je následně rozdělena do dalších dvou až tří 

podúrovní. K určení vhodné úrovně pro zákazníka slouží rozřazovací testy. Ty jsou volně k 

dispozici prostřednictvím internetu, takže si zákazník může zjistit svou úroveň z pohodlí 

domova. Dále jsou zákazníkovi nabízena různá místa výuky (Ostrava – Mariánské Hory, 

Ostrava – Poruba, Ostrava – Hrabůvka, Opava a Brno), dny, časy a frekvence výuky. 

Nakonec si zákazník může vybrat z různého zaměření kurzů (kurzy pro veřejnost, pro děti, 

firemní kurzy, individuální kurzy, pomaturitní studium, intenzivní kurzy a příprava na 

zkoušku).  

Jazykové zkoušky 

Jazyková škola Hello poskytuje svým zákazníkům přípravné kurzy ke složení 

mezinárodních jazykových zkoušek z anglického a německého jazyka a zároveň možnost 

složit vybranou zkoušku přímo v prostorách školy. Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží 

účastník mezinárodní certifikát. V anglickém jazyce se jedná o certifikát Cambridge ESOL, 

který má několik úrovní a je uznávaný po celém světě, SESOL a EBC (English for Business 

Communication). V případě německého jazyka se jedná o certifikáty Goethe-Institutu. 

Překlady a tlumočení 

Jazyková škola nabízí překlady textů a tlumočení do všech světových jazyků, včetně 

překladů mezi dvěma jazyky. Při překladech odborných textů spolupracuje s experty (lékaři, 

právníci apod.). V rámci tlumočení zajišťuje konsekutivní (překlad řečeného po částech) i 

simultánní tlumočení (během projevu řečníka). 

Vzdělávání pedagogů 

Pro lektory cizích jazyků a pedagogické pracovníky připravila jazyková škola vzdělávací 

programy zaměřené na jazykovou vybavenost, počítačovou gramotnost, finanční gramotnost a 
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další dovednosti. Kurzy jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Rekvalifikační kurzy 

Jazyková škola Hello poskytuje zájemcům rekvalifikační kurzy akreditované 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to Obchodní referent se zaměřením na jazyk 

anglický a Obchodní referent se zaměřením na jazyk německý. Absolvent kurzu získá 

vědomosti z předmětů jako je ekonomie, finance, marketing, podniková ekonomika a 

management a podle zaměření kurzu obchodní angličtina nebo němčina. Kurz je v rozsahu 

199 a 200 hodin teoretické výuky. 

2.2.3 Cena 

Ceny kurzů se pohybují v rozmezí od 1 690 Kč do 12 999 Kč v závislosti na zaměření a 

délce kurzu. Běžné kurzy je možné zakoupit v ceně okolo dvou tisíc korun, intenzivní kurzy 

okolo šesti tisíc korun, nejdražším kurzem je pak pomaturitní studium, které je vyučováno 

40 týdnů po čtyřech vyučovacích hodinách denně za cenu 12 999 Kč. Cena firemních kurzů je 

stanovena vždy individuálně. [31] 

Cena zkoušky se pohybuje od 2 290 Kč do 6 000 Kč u angličtiny a od 2 000 Kč do 

3 300 Kč u němčiny. [32] 

2.2.4 Distribuce 

Jazyková škola Hello uplatňuje všechny tři metody distribuce. [20] Jednak zákazník 

přichází za službou do provozovny, a to především v případě klasických kurzů a zkoušek, 

přičemž si zákazníci mohou vybrat z několika míst výuky. V Ostravě to jsou Mariánské Hory, 

Poruba a Hrabůvka a mimoostravští mohou navštěvovat kurzy také v Opavě a Brně. 

Dále pak může naopak služba přicházet za zákazníkem, zejména pokud se jedná o firemní 

kurzy, kdy lektor vyučuje zaměstnance přímo na pracovišti. 

Nakonec škola využívá i vzájemného neosobního styku ve chvíli, kdy si zákazník 

nekupuje kurz na pobočce, ale on-line přes e-shop na www.hello.cz. Pokud jsou ke kurzu 

povinné učebnice, systém je zákazníkovi automaticky nabízí.  

Zákazník si také může vybrat z několika forem placení a to hotově, převodem, kartou, na 

fakturu, dárkovou nebo výherní poukázkou. 
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2.2.5 Marketingová komunikace  

Hlavním komunikačním kanálem jazykové školy jsou její webové stránky www.hello.cz, 

kde mohou současní i potenciální zákazníci najít veškeré informace o škole, lektorech, 

kurzech, zkouškách a dalších službách.  

Partnerskými internetovými stránkami jsou stránky česko-anglické školky Hello Tedy 

www.helloteddy.cz a základní školy www.helloskola.cz.  

Jazyková škola dále komunikuje s potenciálními zákazníky formou reklamy. Jedná se 

zejména o letáky formátu A4 a A5 informující o možnostech studia, dále outdoor reklama v 

podobě velkého reklamního poutače na budově školy. Jazyková i základní škola má taktéž 

založenou stránku na sociální síti Facebook, kde je také umístěn reklamní banner s odkazem 

na webové stránky školy. 

Další formu komunikace představuje Public Relations, jako příklad je možné uvést článek 

uveřejněný na informačním portále www.idnes.cz ze dne 17. ledna 2011. 

V rámci podpory prodeje byl vytvořen slevový systém, který umožňuje zákazníkům 

využít akčních slev, množstevních slev a slev v případě koupě kurzu na celý rok. Kromě 

slevového systému používá jazyková škola i kreditní systém, kdy se zákazníkovi po registraci 

na internetu připisují kredity například za koupi kurzu nebo pokud zákazník přivede nového 

zájemce. Nasbírané body může zákazník využít při koupi dalšího kurzu nebo učebnic. [33] 

Na pobočkách je využíván osobní prodej, který zajišťuje zejména recepční, dále škola 

využívá také přímý marketing, kdy na základě vlastní databáze oslovuje stávající i bývalé 

zákazníky prostřednictvím newsletterů.  

2.2.6 Lidé 

O chod společnosti se starají převážně ženy. Ty pracují na pozicích jako je ředitelka školy, 

koordinátorky kurzů a zkoušek, marketing manažerka, účetní a recepční. Mužskou část 

zastupují tři jednatelé společnosti a konzultant pro zkoušky z německého jazyka.  

Výuku jazyků zajišťují lektoři, kteří jsou vedením školy pečlivě vybíráni a školeni. 

Všichni lektoři musejí disponovat některým z mezinárodních certifikátů, mít alespoň 

pedagogické minimum a absolvovat dlouhodobý nebo alespoň střednědobý pobyt v zahraničí. 

Kvalita lektorů je průběžně kontrolována hospitacemi v hodinách a dotazováním kurzistů. 

[34]  
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2.2.7 Materiální prostředí  

Materiální prostředí jazykové školy je tvořeno zejména budovami, ve kterých jsou 

umístěny učebny. Ty se nacházejí ve snadno dostupných, přesto klidných lokalitách. 

Zákazníci zde mají také možnost připojit se zdarma k internetu pomocí wi-fi. Samotné učebny 

jsou moderně vybavené multimediální technikou usnadňující výuku. Službu pomáhají 

zhmotnit také nejrůznější propagační materiály v podání letáčků, propisek, záložek do knih či 

vizitek zaměstnanců a samozřejmě výukové materiály.  

2.2.8 Procesy  

Mezi hlavní procesy využívané jazykovou školou Hello patří zejména rozvrhy 

vyučovaných lekcí, bez kterých by se výuka neobešla. Dále je to systém rozdělování kurzistů 

do jednotlivých jazykových úrovní pomocí rozřazovacích testů, které usnadňují lektorovi 

výuku a kurzistům umožňují studovat jazyk pro ně na vhodné úrovni. Mezi další důležité 

procesy lze zařadit výběr, školení a kontroly lektorů, protože právě oni jsou ve styku se 

zákazníky a tudíž rozhodují i o tom, zda se zákazník vrátí a zda bude šířit kladné reference či 

nikoli. 
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3 Teoretická východiska vývoje nové služby 

V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy, které se týkají diplomové práce, jako 

marketing služeb, vývoj nové služby, marketingová strategie či metody vhodné pro testování 

koncepce jazykového kurzu. 

3.1 Marketing služeb 

V posledních letech velmi roste sektor služeb a to jak v České republice, tak po celém 

světě. Hlavní důvod je přikládán zejména většímu množství volného času, většímu množství 

peněz, se kterými mohou lidé disponovat a také produkci stále složitějších výrobků vyžadující 

doplňkové služby. Na druhou stranu dnes platí i opačný postup, kdy je nabídka služeb 

doprovázena doplňkovým hmotným zbožím. Aby byla firma konkurenceschopná, musí i 

v oblasti služeb řídit své marketingové aktivity. [11, 20] 

3.1.1 Služby  

Kotler definuje službu jako „jakoukoli aktivitu nebo výhodu, kterou jedna strana může 

nabídnout druhé, je v zásadě nehmotná a nepřináší vlastnictví. Její produkce může, ale 

nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“ [11, s. 710] 

Kotler, Payne i Vaštíková se shodují na celé řadě vlastností, kterými se služby výrazně liší 

od výrobků. První z vlastností, od které se odvíjejí následující, je již zmíněna ve výše uvedené 

definici – je jí nehmotnost, tedy služby jsou do značné míry abstraktní a nehmatatelné. Nelze 

si je před koupí prohlédnout ani vyzkoušet, což budí v zákaznících jistou míru nejistoty. Tuto 

nejistotu se firmy snaží zmenšovat budováním silné značky, zvýšenou komunikací a 

zdokonalováním materiálního prostředí. 

Další vlastnost představuje neoddělitelnost služby od producenta. To znamená, že nejen 

nelze službu oddělit od jejich poskytovatelů, ať už jsou to lidé nebo stroje, ale zároveň se 

poskytování služby účastní i další zákazníci (například další studenti v kurzu, posluchači na 

koncertě či cestující v autobuse). Tedy nejen poskytovatel, ale i ostatní zákazníci velmi 

ovlivňují výsledný pocit z dané služby. 

S neoddělitelností velmi souvisí další vlastnost a to heterogenita. Služby nejsou i přes 

zavádění standardů kvality služeb standardní. Jedna a tatáž služba může vypadat jinak 

v podání dvou různých firem, dvou různých zaměstnanců v rámci jedné firmy, ale i jeden 

člověk může stejnou službu poskytnout jednou tak a podruhé jiným způsobem, například 
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z důvodu únavy nebo nedostatku času. Stejně tak na různorodost služeb působí chování 

spoluúčastníků služeb, jak bylo popsáno výše. 

Na rozdíl od výrobků nelze služby skladovat, uchovávat nebo vracet, tedy služby jsou 

pomíjivé, pro daný okamžik ztracené.  

Služby také nelze vlastnit jako je tomu u zboží, nelze je prodat ve chvíli, kdy už o ně není 

zájem, zákazník k nim má přístup pouze po omezenou dobu. [11, 14, 20] 

 Služby je možné podle jejich povahy rozčlenit do tří skupin, a to na služby: 

 terciální – kam lze zařadit služby poskytované hotely, restauracemi, kadeřnickými, 

kosmetickými a jinými salóny, opravnami a jinými podniky, 

 kvartérní – jejichž typickým znakem je usnadnění a zefektivnění práce – 

např. obchod či finanční, komunikační nebo dopravní služby,  

 kvintérní – jejichž charakteristickým rysem je proměna a zdokonalení jedince, jemuž 

je služba poskytnuta – např. služby cestovního ruchu či zdravotní a vzdělávací služby. 

[20] Zde lze zařadit i jazykové kurzy, kterým je práce věnována. 

Existuje však celá řada dalších členění. Služby lze klasifikovat například podle míry 

zhmotnění, podle charakteru postavení poskytovatele, podle postavení kupujícího či podle 

formy, frekvence poskytování a kontaktu s kupujícím. 

Pro efektivní využití nástrojů marketingového mixu je také možné rozdělit služby podle: 

 způsobu distribuce: služba přichází za zákazníkem (např. pečovatelská služba), 

zákazník jde za službou (např. jazykový kurz), 

 charakteru poptávky po službě: fluktuace, sezónnost, špičky, 

 vztahů mezi poskytovatelem služby a zákazníkem: vysoký, střední a nízký kontakt, 

 míry přizpůsobení služby potřebám zákazníků. [20] 

3.1.2 Marketingový mix služeb 

Marketingový mix je představován souborem taktických marketingových nástrojů, které 

firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma 

může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. [11, s. 70] Tradičně se u výrobků 

skládá ze čtyř skupin nástrojů, tzv. 4P: Produkt, Price, Place a Promotion. 

Product, česky produkt, je vše, co podnik nabízí zákazníkovi k uspokojení jeho 

hmotných i nehmotných potřeb. Zahrnuje fyzické předměty, služby, osoby, myšlenky, místa a 
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hodnoty. 

Price, neboli cena, představuje penězi oceněnou hodnotu produktu. Součástí jsou také 

slevy, platební lhůty či úvěrové podmínky. Cena patří mezi nejčastější kritéria, pomoci níž 

spotřebitelé posuzují kvalitu služeb. 

Place, čili distribuce, zahrnuje veškeré činnosti, kterými se zboží a služby stávají 

dostupnými pro zákazníky. V případě služeb hraje důležitou roli umístění služby nebo 

případné zprostředkování dodávky služby.  

Promotion, překládané jako marketingová komunikace, zahrnuje aktivity, kterými 

organizace sděluje vlastnosti produktu klíčovým zákazníkům a přesvědčuje je ke koupi. 

Do komunikačního mixu se řadí reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a 

v dnešní době také direct marketing a internetová komunikace. [11] 

Z důvodů odlišných vlastností služeb a výrobků je marketingový mix služeb doplněn o 

další nástroje. Existuje několik přístupů a často závisí na konkrétním typu služby (viz členění 

služeb v předchozí kapitole), nejčastěji se klasický výrobkový marketingový mix rozšiřuje o 

další 3P, a to Physical evidence, People a Processes. 

Physical evidence, neboli materiální prostředí, pomáhá službu zhmotnit. Zahrnuje 

například budovy, kanceláře, brožury, reklamní materiály, firemní automobily či stejnokroje 

zaměstnanců.  

People, tedy lidé, představují zejména zaměstnance, kteří jsou neoddělitelně spojeni 

s poskytovanou službou. Spadají zde ale i samotní zákazníci, kteří ovlivňují kvalitu 

realizované služby. 

Processes, čili procesy, usnadňují a řídí poskytování služeb. Zahrnují veškeré činnosti, 

postupy, mechanismy a rutiny, prostřednictvím kterých je služba dodána zákazníkovi. [20] 

„Marketingový mix spolu s výběrem tržních segmentů a cílových trhů vytvářejí 

marketingovou strategii firmy.“ [6, s. 146] 

3.1.3 Cyklus tržní životnosti služby 

Každý produkt, ať už se jedná o výrobek nebo službu, má, ačkoli je sám neživý, svou tržní 

životnost, tj. dobu, po kterou se vyskytuje, je prodáván, na trhu. Tato doba se počítá od jeho 

zavedení na trh až po jeho stažení. Většina autorů zabývající se touto problematikou se 

shoduje, že produkty procházejí čtyřmi etapami. Jsou jimi zavedení, růst, zralost a pokles.  
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Jednotlivé etapy se navzájem liší svou délkou, objemem prodeje, tempem růstu či poklesu 

prodeje, velikostí zisku nebo naopak ztráty, rozsahem služeb, úrovní cen, využitím 

distribučních kanálů, intenzitou konkurence atd.  Každá etapa je charakteristická určitými 

problémy, ale zároveň existují konkrétní možnosti řešení prostřednictvím nástrojů 

marketingového mixu. [23] 

Ovšem ne každý produkt musí zákonitě projít všemi fázemi, například pokud není o nový 

produkt zájem, fáze růstu a zralosti vůbec nenastanou. Průběh životnosti závisí na úrovni 

poptávky, jejích změnách, technickém rozvoji či na změnách hospodářských podmínek a 

dalších faktorech. Tyto změny způsobují omezenou životnost produktů. Zároveň se projevuje 

nový trend, a to zkracování tržní životnosti. [23]  

Ačkoli je cyklus tržní životnosti pouze modelem, lze ho považovat za nástroj či pomůcku 

pro plánování marketingové strategie, jelikož produkty v jednotlivých etapách vyžadují 

odlišné marketingové strategie. [5, 18] Více o marketingové strategii v kapitole 3.2.1 Postup 

vývoje nové služby. 

Graficky můžeme životnost produktu zobrazit pomocí křivky tržní životnosti (Obr. 3.1), 

znázorňující vývoj objemů prodeje a zisků v čase. Je však možné zobrazit i jiné veličiny, jako 

například celkové náklady nebo náklady na marketingovou komunikaci apod. 

Zdroj: [23, s. 179] 

Někteří autoři, jako například Kotler nebo Tomek, přidávají ještě jednu fázi před 

zavádění, a to vývoj nového produktu. Tato etapa je charakteristická rostoucími náklady na 

vývoj a nulovým prodejem, tudíž zvyšující se ztrátou. 

Zavádění Růst Zralost Ústup 

Objem prodeje 

Zisk / ztráta 

čas 

Q 

P 

Q…objem prodeje 

P…zisk 

Obr. 3.1 Křivka tržní životnosti produktu 
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V etapě zavádění jsou prodeje nízké zejména díky malé známosti produktu, zároveň díky 

rostoucím nákladům na uvedení produktu zatím není generován zisk.  

Etapa růstu je charakteristická rychlým přijetím produktu trhem a růstem zisku. Zisk zde 

často dosahuje své maximální úrovně. Roste ale také počet konkurentů na trhu. 

Ve fázi zralosti dochází ke zpomalení růstu prodeje, neboť byl produkt akceptován 

většinou potenciálních zákazníků. Zisk je v této etapě stabilní nebo klesá, neboť se zde 

zvyšují náklady na marketingové aktivity. Ustaluje se i konkurence. 

Ve fázi úpadku klesají jak prodeje, tak i zisky. Proti této fázi je třeba včas bojovat inovací 

nebo modifikací, ať už v oblasti produktu, trhu nebo marketingových nástrojů. [11]  

3.2 Vývoj nové služby 

Aby se produkt a zároveň celá firma udržela na trhu, musí management reagovat na rychle 

se měnící podmínky prostředí, na technologický pokrok a na rostoucí konkurenci. Jednou 

z možností jak nezaostávat za konkurencí je včasná inovace produktů, případně zařazení 

produktů nových. 

Nové produkty mohou být zařazeny do portfolia firmy dvěma odlišnými způsoby. První 

způsob představuje akvizici, tedy odkoupení licence, patentu nebo celé firmy. Druhý způsob 

má podobu vývoje nové služby. Tento vývoj může firma realizovat sama, nebo může využít 

zkušeností jiné firmy specializující se na výzkum a vývoj. [10] 

Vaštíková definuje čtyři kategorie nové služby: 

 „druhá a následná generace produktu, 

 produkt (tedy služba), který je pro organizaci poskytující služby zcela nový, ale který 

už na trhu existuje, 

 existující produkt, který byl upraven pro vstup na nový trh, 

 zcela nový produkt.“ [20, s. 99] 

Zároveň udává, že v posledních letech došlo k vývoji nových služeb zejména v oblasti 

zdravotnictví, vzdělávání a v oblasti finančních služeb. Také ale přiznává, že české firmy trpí 

nedostatkem finančních i lidských zdrojů nutných k vývoji nových služeb. [20]  

Vývoj nových produktů s sebou přináší také řadu rizik. Ta jsou spojena zejména 

s nákladností celého procesu vývoje a s uvedením na trh, s časovou náročností výzkumu a 

vývoje a s neočekávanými zdrženími. Pravděpodobně největší riziko pak představuje 
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neúspěch nového produktu na trhu. Tato rizika je však možné snížit důkladným plánováním 

nových produktů a zavedením systematického procesu vývoje nových produktů. [11] 

3.2.1 Postup vývoje nové služby 

Vývoj nové služby je, jak už bylo napsáno výše, časově náročným procesem, skládajícím 

se z několika na sebe navazujících kroků. Autoři jako Kotler, Vaštíková, Jakubíková či 

Blažková definují s malými odchylkami podobný postup, a to generování nápadů, třídění 

nápadů, vývoj a testování konceptů, formulování marketingové strategie, ekonomická 

analýza, vývoj nové služby, testování nové služby na trhu a komercializace. Jednotlivé fáze 

jsou blíže popsány, zejména pak vývoj a testování koncepce a formulování marketingové 

strategie, jelikož tvoří podstatu diplomové práce. 

Před samotným generováním nápadů by měla mít firma stanovenou tzv. strategii nových 

produktů, která udává, kam má vývoj nových produktů směřovat, pomáhá integrovat úsilí 

zainteresovaných oddělení a funkcí a deleguje pravomoci jednotlivým členům týmu. [11] 

Generování nápadů 

Generování nápadů představuje aktivní a systematický proces. Je třeba navrhnout velké 

množství nápadů, aby mohlo být vybráno pár kvalitních, které mají šanci uspět na trhu. [11] 

Zdrojem nových myšlenek mohou být výzkumy trhu, dlouhodobé studie, analýzy tržních 

mezer, aktivity konkurence, zahraniční zkušenosti, zjištěné potřeby a požadavky spotřebitelů, 

ale také myšlenky manažerů a dalších zaměstnanců či poznatky distributorů. [20]  

Třídění nápadů 

Ze všech shromážděných myšlenek je třeba vybrat ty, které mají šanci na úspěch a které 

odpovídají cílům a zdrojům organizace. Je třeba zodpovědět otázky, zda bude služba pro 

zákazníky užitečná, zda nabízí konkurenční výhodu, zda bude dobře propagovatelná a 

distribuovatelná a zda má firma lidi, prostředky a dovednosti, aby mohla být služba úspěšná 

na trhu. [11] 

Vývoj a testování koncepce 

Koncepci nové služby představuje podrobně definovaná služba pomocí smysluplných 

spotřebitelských termínů včetně představy o umístění na trhu. Testování stanovených 

koncepcí následně probíhá ve spolupráci se skupinou cílových zákazníků, kdy jsou 

spotřebitelé s produktem seznámeni (pomocí slovního popisu, obrázků nebo virtuální reality) 

a v rámci zpětné vazby se ověřuje, zda jsou pro spotřebitele koncepce atraktivní a která 
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z koncepcí má největší pravděpodobnost úspěchu na trhu, případně jak je možné koncept 

vylepšit. [11, 20] Metody vhodné k testování koncepce jsou přiblíženy v kapitole 3.3. 

Formulování marketingové strategie 

Cant definuje strategii jako vzor nebo plán, který spojuje hlavní cíle, politiky a dílčí 

postupy do jednotného celku. Marketingová strategie pak podle něj představuje prostředek 

k dosažení marketingových cílů. [2] Jakubíková ji definuje jako „rozhodnutí vrcholového 

managementu firmy o tom: jak, kdy a kde konkurovat.“ [6, s. 29] Kotler vymezuje 

marketingovou strategii jako uspořádaný marketingový postup, s jehož pomocí má podnik 

dosáhnout stanovených marketingových cílů. Zahrnuje specifické strategie pro jednotlivé 

tržní segmenty, marketingový mix a výši marketingových výdajů. [9]  

Nejdetailněji definuje marketingovou strategii Horáková. Podle ní marketingová strategie 

prezentuje, jakým způsobem konkurovat s výrobky nebo službami podniku na cílových trzích 

nebo tržních segmentech a jakým způsobem dosáhnout stanovených cílů. Ukazuje, do kterých 

výrobků a trhů vložit podnikové zdroje a úsilí pro vytvoření základních preferencí v dané 

oblasti. Marketingová strategie také vytyčuje základní postupy a prostředky, pomocí nichž 

bude stanovených cílů dosaženo. Cíle jsou koncovým bodem marketingového snažení a 

strategie prostředkem k jejich dosažení. [5] 

Základem pro stanovení marketingové strategie je firemní, podniková nebo také corporate 

strategie. Ta stojí na vrcholu hierarchie strategií v organizaci a všechny ostatní 

(podnikatelská, ostatní funkční strategie a strategie pro jednotlivé prky marketingového mixu) 

z ní vycházejí a musí s ní být v souladu. [6] 

 Každá marketingová strategie je jedinečným výtvorem managementu firmy vzhledem 

k množství a rozmanitosti firem, množství odvětví a trhů, na kterých může firma působit, 

vzhledem ke stanoveným cílům či podmínkám, ve kterých se firma nachází. Na druhou stranu 

se mnohé strategie mohou podobat, neboť podniky používají podobné metody, postupy a 

nástroje a stanovují obdobné cíle. [5] 

Formulování marketingové strategie zahrnuje tři části: 

 popis cílového trhu,  

 definování strategie marketingové mixu, 

 stanovení marketingových cílů, jichž má být prostřednictvím strategie dosaženo [11, 

23]  



29 
 

Volba cílového trhu představuje základní strategické rozhodnutí a spočívá ve třech 

krocích: segmentace, targeting (zacílení) a positioning (umístění produktu). Proces výběru 

cílového trhu je znázorněn na následujícím obrázku. 

Zdroj: [6, upraveno autorem]  

Segmentace trhu představuje „koncepční rozdělení trhu na relativně homogenní skupiny 

spotřebitelů sdílející jednu nebo více významných společných vlastností s cílem lépe vyhovět 

každé z nich.“ [6, s. 131] 

Smyslem segmentace je „ušití“ marketingového mixu přesně na míru jednotlivým 

skupinám. Mezi nejčastější kritéria používaná pro segmentaci jsou kritéria demografická (věk, 

pohlaví, struktura rodiny, výše příjmů, vzdělání apod.), geografická (region, velikost obce), 

psychografická (osobnost, životní styl) a behavioristická (potřeby zákazníka, věrnost značce, 

četnost užívání apod.). [6, 16]  

Ve chvíli, kdy firma identifikuje jednotlivé segmenty, přichází rozhodnutí, na který nebo 

které se zaměřit, neboli zacílit. 

Zacílení (targeting) definuje Zamazalová jako „proces vyhodnocování atraktivity 

jednotlivých segmentů a výběr segmentu nebo segmentů, které se manažeři přejí obsluhovat.“ 

[23, s. 24]  

Zvolená skupina, případně skupiny, následně představuje pro organizaci její cílový trh. 

Součástí zacílení je také popis typického zákazníka daného segmentu, tedy vytvoření profilu 

segmentu.   

Segmentace 

(segmentation) 

 

Identifikace a popis 

tržních segmentů. 

 

Výběr tržních 

segmentů 

(targeting) 

 

Ohodnocení 

segmentů a 

rozhodnutí, na které 

z nich se zaměřit. 

 

Umístění 

produktu 

(positioning) 

 

Navržení služby, 

jež splní potřeby 

daného segmentu a 

naplánování 

marketingového 

mixu, který v rámci 

vybraného cílového 

trhu firmu zvýhodní 

oproti konkurenci. 

 

Obr. 3.2 Proces výběru cílového trhu 



30 
 

V následném kroku dochází k vymezení pozice produktu, k tzv. positioningu. Ten 

„představuje způsob: 

 jakým chce být firma vnímána v mysli spotřebitele, 

 jak se vymezuje vůči konkurenci, 

 jak se vymezuje vůči dalším skupinám (dodavatelům, odběratelům, spolupracujícím 

firmám apod.). 

Positioning spočívá ve výběru prvků, na jejichž základě má být produkt rozeznán.“ 

[6, s. 136] 

Definování strategie marketingového mixu znamená stanovení strategií pro jednotlivé 

prvky marketingového mixu. Jedná se tedy o stanovení strategie produktové, cenové, 

distribuční a komunikační. V oblasti služeb pak navíc o strategii pro procesy poskytování 

služby, materiální prostředí a pro řízení pracovních sil. 

V etapě zavádění se doporučuje nabízet produkt v základním provedení, dobře jej na trhu 

uvést a dobře trh s produktem seznámit. [5, 11] 

V cenové oblasti se v této etapě používají nejčastěji dvě strategie. První představuje 

tzv. smetánkové ceny, kdy je nastavena vysoká cena, která rychle pokryje náklady na 

výzkum, vývoj a zavedení produktu. Tato cena se doporučuje u produktů vysoké technické 

úrovně. Druhou možností je stanovení nízké ceny, která sice znamená delší dobu na pokrytí 

vstupních nákladů, ale její výhodou je rychlá penetrace trhu a vyšší tržní podíl i 

v dlouhodobém horizontu. [5, 11] 

V případě distribuce je doporučována tzv. selektivní distribuce. To znamená, že 

distribučních článků je méně a produkt je k dispozici jen na omezeném počtu míst. Úsilí musí 

být směřováno jak k distribučním článkům, tak ke koncovým zákazníkům. [5, 11] 

Ve fázi zavádění jsou komunikační aktivity nezbytné, jelikož je třeba zákazníky o 

produktu informovat a přesvědčit je ke koupi. S tím souvisí i vysoké náklady. Síla 

komunikace závisí na rychlosti pronikání. Pro rychlé pronikání na trh je třeba zvýšit 

komunikační úsilí. V této fázi je vhodná zejména reklama a podpora prodeje s cílem 

přesvědčit zákazníky k vyzkoušení nového produktu. [5, 11]  

Stanovení marketingových cílů je podstatou každého strategického marketingového 

plánování. „Marketingové cíle jsou odvozeny od strategických cílů firmy a představují 

konkrétní marketingové záměry, soubor úkolů, které se vztahují k produktům a trhům a firma 
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předpokládá, že budou splněny během určitého časového období.“ [6, s. 126] 

Možnými marketingovými cíly může být například určitá úroveň zisku, podíl na trhu, 

objem prodeje, zvýšení počtu zákazníků, zvýšení loajality zákazníků, vstup na nový trh, 

zavedení nového produktu, zvýšení známosti značky, změna ve vnímání značky, rozšíření 

distribuční sítě a mnoho dalších. Záleží na podniku, jaké cíle si zvolí, čeho chce dosáhnout.  

Cíle by však měly být definovány podle tzv. pravidla SMART. tj. cíle by měly být: 

 Specific = jednoznačné, 

 Measurable = měřitelné, 

 Achievable = dosažitelné, 

 Relevant = důležité, 

 Time bound = termínované. [1] 

Ekonomická analýza 

Ekonomická nebo také podnikatelská analýza představuje podrobnou analýzu 

realizovatelnosti koncepce. Jejím účelem je zjistit pravděpodobnost úspěchu nového 

produktu. Zaměřuje se na určení náročnosti celého projektu na zdroje, a to jak lidské, tak 

kapitálové, na prognózu prodeje, nákladů a zisku, ale také na přínos nové služby pro celkový 

rozsah sortimentu a na reakci zákazníků a konkurence. [20] 

Vývoj nové služby 

V případě, že koncept vyhoví podmínkám ekonomické analýzy, může nastat další fáze, a 

to transformace konceptu do skutečného produktu, tedy vývoj nové služby. V této etapě jsou 

najímáni a školeni noví zaměstnanci, jsou budována zařízení, vytvářeny distribuční a 

komunikační systémy, navrhují a testují se hmotné prvky služby. Je třeba věnovat pozornost i 

systému dodávek hmotných prvků. [20] 

Testování nové služby na trhu 

Testování nové služby na trhu představuje sledování reakcí spotřebitelů na novou službu, 

která je však poskytována pouze v omezeném rozsahu. Například jen pro určitou skupinu 

zákazníků nebo jen na vybraném území apod. Ne vždy je takové testování realizovatelné. 

[6, 20] 
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Komercializace 

Konečnou fází vývoje je tzv. komercializace, tedy uvedení nové služby na trh v plném 

rozsahu a realizace zvolené marketingové strategie. V rámci komercializace musí firma 

odpovědět na čtyři otázky: 

 Kdy uvést novou službu na trh? (Jsou na zavedení vhodné podmínky, nebo je třeba 

zavedení odložit?) 

 Kde uvést novou službu na trh? (Zda na lokální, regionální, národní nebo mezinárodní 

úrovni.) 

 Komu je služba určena? (Většinou už určeno výsledky předchozího výzkumu, ale 

může se v čase měnit.) 

 Jak službu zavést? (Mít vypracovaný plán akcí včetně rozpočtu pro jednotlivé 

marketingové aktivity.) [11, 20] 

3.3 Výzkumné metody využívané pro testování koncepce  

Kapitola Výzkumné metody využívané pro testování koncepce navazuje na předchozí 

kapitolu věnovanou vývoji nové služby, konkrétně na vývoj a testování koncepce služby.  

Smyslem testování koncepce je ověření vlastností služby u zvolené cílové skupiny a 

zjištění jejich názorů a postojů k danému produktu. [21] 

Pro testování je možné použít celou řadu metod. Často je k testování koncepce využíván 

skupinový rozhovor nebo individuální dotazování. Otázky se mohou týkat nákupního 

záměru, jedinečnosti produktu, schopnosti uspokojit zákazníkovy potřeby, důvěryhodnosti a 

porozumění produktu, jeho vzhledu, způsobu užívání nebo třeba kdy a kým by měl být 

produkt užíván. [19, 21] 

Další používanou metodou je Gap analýza. Ta umožňuje odhalit, jak spotřebitelé vnímají 

produkt ve vztahu k jiným, zda se liší od konkurenčních produktů a zda je schopný zaplnit 

mezeru na trhu. Výstupem Gap analýzy je poziční mapa, která může zobrazovat mezeru mezi 

shluky produktů, jež značí příležitost pro nový produkt. [21] 

Velmi oblíbenou metodu představuje analýza preferencí vícerozměrných konceptů, 

označovaná také jako Conjoint analýza. Tato analýza je využita v rámci diplomové práce a 

je dále blíže popsána. 
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Conjoint analýza patří mezi výzkumné metody, pomocí níž je možné vysvětlit, jakým 

způsobem se spotřebitelé rozhodují mezi jednotlivými variantami výrobků nebo služeb. 

Podstatou analýzy je najít charakteristiky, které spotřebitelé preferují a za které jsou ochotni 

utratit své peníze, a uvést tak na trh produkt s požadovanou kombinací vlastností. [26] 

„V rámci conjoint analýzy předpokládáme, že přijetí výrobku spotřebitelem se váže na 

vnímání užitečnosti (utility) výrobku nebo služby a tato užitečnost je řízena charakteristikami 

výrobku či služby; každá charakteristika přispívá k celkové užitečnosti.“ [26] 

Metodu lze použít nejen při vývoji nového produktu nebo modifikacích stávajícího, ale i 

k testování hodnoty a image značky, k testování cenové citlivosti nebo pro segmentaci trhu. 

[7] 

Název conjoint vznikl spojením dvou anglických slov - consider jointly, což v překladu 

znamená společné posouzení. Samotná metoda bývá do češtiny překládána jako analýza 

preferencí vícerozměrných konceptů nebo také jako metoda sdruženého měření. Metoda je ve 

své podstatě experimentem. [4, 26] 

Analytickým jádrem metody je aditivní a dekompoziční princip. Aditivní princip 

znamená, že celková užitečnost konceptu je dána součtem dílčích užitečností odpovídajících 

charakteristik (variant atributů). Dekompoziční princip představuje rozklad preferencí na 

vlivy jednotlivých vlastností, jimiž je koncept definován. [4] 

Užitečnost jednotlivých atributů a jejich vlastností je zjišťována pomocí speciálně 

upravené metody regresní analýzy. [35] 

Podle způsobu předkládání konceptů respondentům rozlišujeme tři metody: Full Profile 

Conjoint, Choice Based Conjoint a Adaptive Conjoint. [4, 26] 

Full Profile Conjoint (metoda plného profilu) patří mezi tradiční a často aplikované 

metody a její postup je uveden v následující kapitole. Respondentům jsou předkládány 

jednotlivé koncepty, které následně hodnotí nebo seřazují. 

Při použití Choice Based Conjoint (metody výběru konceptu) respondenti z každé 

sady předložených konceptů vybírají pouze jeden koncept, který by si pravděpodobně koupili. 

Adaptive Conjoint (adaptivní metoda) se používá zejména v případech složitých konceptů 

s počtem atributů větším než 10. Hodnocení jednotlivých konceptů probíhá v několika 

krocích.  
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3.3.1 Postup Conjoint analýzy 

Conjoint analýza se skládá z několika na sebe navazujících kroků: základní popis 

produktu, výběr atributů, definování variant atributů, formulování konceptů, volba typu 

vyjádření preferencí, sběr dat, zpracování dat a prezentace výsledků. [4, 13] 

První fázi představuje základní popis produktu, který bude předmětem analýzy. 

Například jazykový kurz pro seniory. 

Déle je třeba vybrat atributy produktu, tj. charakteristik produktu, které jsou pro 

spotřebitele důležité při výběru produktu. Například cena kurzu, denní doba, pohlaví lektora, 

místo výuky, atd. Důležitost atributů je možné otestovat v předvýzkumu, aby nedošlo k  

opomenutí významného atributu pro konkrétní segment zákazníků. 

U zvolených atributů produktu se následně definují varianty. Například cena půlročního 

kurzu může mít čtyři varianty: 1 000 Kč, 1 300 Kč, 1 600 Kč, 1 900 Kč, denní doba tři 

varianty: ráno, odpoledne, večer, pohlaví lektora: muž, žena atd.  

Formulování konceptů znamená zkombinování variant atributů. Návrh konceptů může 

být připraven dvěma způsoby. První z nich představuje faktoriální plán, kdy respondent 

srovnává všechny možné kombinace konceptů (ve výše uvedeném případě by respondent 

srovnával 24 konceptů). Tato varianta má sice dobré vlastnosti odhadů, ale pro praxi není 

vhodná, jelikož by pro respondenta bylo obtížné seřadit nebo ohodnotit všechny koncepty. 

Druhou možností je redukovaný ortogonální plán, který analyzuje pouze nutné kombinace při 

splnění požadavku nekorelovanosti, tj. ortogonality nezávislých proměnných.  

Dále je nutné zvolit jeden typ vyjádření preferencí. Software SPSS umožňuje 

vytisknout jednotlivé dotazové karty, které jsou následně předkládány respondentům. Zároveň 

umožňuje vybrat jednu ze tří možností testování: Score (koncepty jsou předkládány postupně 

a respondent určuje pravděpodobnost koupě produktu), Rank (koncepty jsou předkládány 

postupně a respondent určuje pořadí, v jakém by si produkt koupil) a Sequence (koncepty jsou 

předkládány najednou a respondent je seřadí podle jeho preferencí). 

Sběr dat probíhá prostřednictvím osobního, nebo elektronického dotazování 

potenciálních uživatelů produktu. Koncepty mohou být respondentům předkládány ústní, 

písemnou, nebo grafickou formou, případně jako kombinace jmenovaných. 

Zpracování dat je realizováno prostřednictvím speciálního softwaru (např. IBM SPSS 

Statistics nebo SAS) a hodnoty důležitosti atributů a dílčích užitků variant jsou vypočteny 
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pomocí analýzy rozptylu, nebo regresní analýzy.  

Závěrečnou fází je prezentace výsledků a výběr vhodného konceptu vzhledem 

k preferencím zákazníků a možnostem a cílům společnosti.  
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Definování problému 

Lidé se dožívají stále vyššího věku a populace, nejen v České republice, stárne. Lidé tráví 

v důchodu více času než dříve. Pro českou vládu je tento trend negativní a vedl k reformě 

důchodového systému, naopak pro marketéry znamená příležitost ve formě nové cílové 

skupiny, na kterou se mohou zaměřit. Ačkoli si to již někteří začali uvědomovat a vznikají tak 

nové výrobky a služby pro seniory, stále mnoho firem řadí seniory mezi dospělou populaci, 

přestože mají jiné potřeby a problémy. Jazyková škola Hello také patří do této skupiny firem a 

dosud nenabízí kurzy určené výhradně pro seniory. Výsledky diplomové práce by měly být 

podkladem pro zařazení nového kurzu do nabídky školy. 

4.2 Cíl výzkumu 

Diplomová práce obsahuje dva na sebe navazující výzkumy. Cílem prvního výzkumu bylo 

zjistit zájem o jazykové kurzy ze strany seniorů, identifikovat klíčové atributy jazykového 

kurzu, podle kterých se rozhodují o jeho koupi a analyzovat další vlastnosti, které mohou 

ovlivňovat jejich spokojenost s kurzem. 

Cílem navazujícího výzkumu bylo nalezení vhodné kombinace vlastností atributů, které 

spolu vytvářejí koncept jazykového kurzu. 

4.3 Orientační analýza 

V rámci orientační analýzy byly provedeny rozhovory s organizátorkami Univerzity 3. 

věku (dále U3V) na Ekonomické a Hornicko-geologické fakultě, paní Ing. Marcelou 

Palochovou, Ph.D. a paní Ing. Martinou Poláškovou. Rozhovory byly zaměřeny na zjištění 

počtu kurzistů a jejich složení z hlediska pohlaví a zjištění zájmu o jazykové kurzy. 

Dále byly analyzovány možnosti studia jazyků pro seniory v kraji prostřednictvím nabídek 

na internetových stránkách jazykových škol a následně byly porovnány ceny kurzů pro 

seniory, které byly východiskem pro cenový test v prvním kole výzkumu. 

4.4 Plán výzkumu 

Plán výzkumu zahrnuje data, která byla zjišťována, metody jejich sběru, způsob výběru 

respondentů, místo a období sběru dat, rozpočet, harmonogram činností a kontrolu plánu. 
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4.4.1 Zdroje a typy dat 

V rámci obou výzkumů byla získávána primární, stavová data, jejichž zdrojem byli 

kurzisté Univerzity 3. věku Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Byly 

zjišťovány jak informace kvantitativní, tak kvalitativní (např. analýza důležitosti atributů 

jazykového kurzu).  

Jako doplňkové informace byly použity i sekundární údaje o jazykových kurzech a jejich 

cenách, jejichž zdrojem byly internetové stránky jazykové školy Hello a konkurenčních firem. 

Dále lze mezi zjištěná sekundární data zahrnout informace o stavu kurzistů získaná od 

organizátorek U3V. 

4.4.2 Metody sběru dat  

Výzkum zahrnoval dva na sebe navazující výzkumy. V prvním případě se jednalo o 

osobní dotazování, v druhém případě o experiment, ovšem opět spojený s osobním 

dotazováním. Nástrojem sběru dat byly strukturované dotazníky předkládané kurzistům U3V. 

Byla zvolena větší velikost písma, která odpovídá potřebám seniorů. 

První dotazník (viz Příloha č. 1) obsahoval 16 otázek, z toho jednu filtrační (úvodní 

otázka) a dvě identifikační dotazující se na pohlaví a věkovou skupinu (v závěru dotazníku). 

Kromě tří polouzavřených otázek byly všechny uzavřené.  Dotazník dále obsahoval otázku na 

důležitost atributů kurzu (otázka číslo 2), kdy měli respondenti seřadit atributy od 1 do 6, dále 

baterii otázek (otázka číslo 3), ve které respondenti určovali o jaké jazyky a úrovně by měli 

zájem a Holandský test cenové citlivosti 
2
 (otázky číslo 9 až 12). V rámci cenového testu byl 

respondentům představen půlroční jazykový kurz určený pro studenty nad 50 let, s výukou 

jednou týdně 90 minut v menších skupinách a bylo jim nabídnuto 20 cen po dvou set 

korunách od 600 Kč do 4 400 Kč. První z dotazníků měl dvě strany formátu A4, s velikostí 

písma 14, 20 dotazníků bylo navíc vytisknuto s velikostí písma 16 (3 listy formátu A4). 

                                                           
2
 Holandský test cenové citlivosti patří mezi metody stanovení ceny na základě vnímané hodnoty 

zákazníkem. Tomu je předložena standardní sada čtyř otázek v uvedeném pořadí: 

1) Při jaké ceně Vám bude připadat daný produkt levný? 

2) Při jaké ceně Vám bude připadat daný produkt drahý? 

3) Při jaké ceně Vám bude připadat daný produkt tak drahý, že si jej nekoupíte? 

4) Při jaké ceně Vám bude připadat daný produkt tak levný, že budete pochybovat a jeho kvalitě. 

Na základě získaných odpovědí jsou sestrojeny křivky kumulativních četností a jejich inverzní funkce a test 

je vyhodnocen graficky. [12] 
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Druhou část výzkumu představovala Conjoint analýza (překládáno jako analýza preferencí 

vícerozměrných konceptů), kterou byly testovány jednotlivé koncepty jazykového kurzu. Její 

výhodou jsou především statistické vlastnosti odhadu parametrů matematických modelů. 

Nevýhodou jsou zejména vysoké nároky na věcné vyhodnocení problému a přípravu úlohy, 

zejména na správný výběr atributů definující testovaný koncept (blíže k analýze v kapitole 3.3 

Výzkumné metody využívané pro testování koncepce). [4] 

Dotazník sloužící ke Conjoint analýzy (viz Příloha č. 2) navazoval na odpovědi na otázku 

číslo 2 a cenový test z prvního dotazníku. Jako nejdůležitější atributy byly vyhodnoceny cena, 

denní doba a místo výuky. Ke každému z atributů byly následně vytvořeny tři možnosti: 

 cena: 1800, 2200, 2600, 

 místo výuky: Mariánské Hory, Poruba, Hrabůvka, 

 denní doba: od 9:00, 14:00, 17:00. 

Z těchto variant bylo možné utvořit 27 kombinací. Jelikož by bylo porovnání 27 konceptů 

velmi náročné pro respondenta, bylo využito tzv. ortogonálního plánu, kdy byl celkový počet 

předkládaných konceptů zredukován na devět. Respondenti následně hodnotili všechny 

nabídnuté koncepty na preferenční škále od 0 do 100 %. Tedy každému konceptu přidělovali 

pravděpodobnost, s jakou by si daný kurz koupili. 

4.4.3 Způsob výběru vzorku 

Základní soubor 

Základní soubor byl tvořen lidmi ve věku nad 50 let, kteří žijí v Ostravě a blízkém okolí a 

kteří mají zájem se i ve vyšším věku stále vzdělávat. Podle údajů Českého statistického úřadu 

žilo k 31. 12. 2010 v Ostravě 120 869 osob nad 50 let, z toho 56 % tvořily ženy a 44 % muži.  

Technika výběru vzorku 

K výběru vzorku byla použita kvazireprezentativní technika, a to kvótní výběr. 

Respondenti byli vybráni z řad studentů Univerzity 3. věku Ekonomické fakulty a Hornicko-

geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Jako kontrolní znak bylo zvoleno pohlaví. Na základě informací od organizátorek U3V, že 

se ve vyšším věku o další vzdělávání více zajímají ženy než muži, však byly kvóty upraveny 

následně:  

 Hgf 2011/12: celkem 161 studentů, z toho 48 mužů a 113 žen (30% : 70%) 

 Ekf 2011/12: celkem 274 studentů, z toho 48 mužů a 226 žen (18% : 82%) 
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Velikost vzorku 

Pro obě fáze výzkumu byl stanoven minimální počet vyplněných dotazníků, v prvním 

dotazování bylo požadováno alespoň 150 dotazníků, v druhém alespoň 100. 

V rámci prvního kola dotazování byli na Ekonomické fakultě osloveni všichni přítomní 

kurzisté ve všech třech ročnících, celkem 202 respondentů. Na Hornicko-geologické fakultě 

bylo osloveno 84 respondentů z celkových 161. Celkem tedy bylo osloveno 286 respondentů. 

V druhém kole, které obsahovalo Conjoint analýzu, bylo na Ekonomické fakultě dotázáno 

108 respondentů a na Hornické-geologické fakultě 51. Celkem 159. 

4.4.4 Místo a období sběru dat 

Data byla sbírána v přednáškových sálech Ekonomické a Hornicko-geologické fakulty 

VŠB-TUO v období od 17. 2. 2012 do 2. 3. 2012. První kolo sběru dat proběhlo od 

17. do 24. 2., druhé od 29. 2. do 2. 3. 2012.  

4.4.5 Rozpočet výzkumu 

Náklady na provedení výzkumu jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tab. 4.1 Rozpočet výzkumu 

Položka Cena 

Tisk dotazníků (860 stran A4 á 1,30 Kč)  1 118 Kč 

Telefon 50 Kč 

Jízdné (10 x hodinová jízdenka á 24 Kč) 440 Kč 

Celkem 1 408 Kč 
 

4.4.6 Časový harmonogram 

Tabulka 4.2 zobrazuje harmonogram jednotlivých činností v rámci marketingového 

výzkumu.  

Tab. 4.2 Časový harmonogram činností 

 Činnost / Týden 30.1-

5.2. 

6.2-

12.2. 

13.2-

19.2. 

20.2-

26.2. 

27.2.-

4.3. 

5.3-

11.3. 

12.3-

18.3. 

19.3-

25.3. 

Plán výzkumu XXX        

Pilotáž  XXX       

Sběr dat   XXX XXX XXX    

Zpracování dat    XXX XXX    

Analýza dat      XXX XXX  

Interpretace výsledků        XXX 
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4.4.7 Kontrola plánu 

Předvýzkum neboli pilotáž byl proveden týden před zahájením sběru dat, kdy bylo 

osloveno celkem sedm respondentů nad 50 let z řad rodinných příslušníků. Následně byla 

změněna otázka číslo 2, kdy byly odstraněny možnosti atributů, které byly pro respondenty 

matoucí (respondenti měli tendenci vybírat přímo z jednotlivých variant atributů). Dále bylo 

rozšířeno cenové rozmezí u Holandského testu cenové citlivosti.  

4.5 Sběr dat 

Dotazníky byly respondentům rozdány vždy před výukou a byl jim vysvětlen způsob 

vyplňování. I přesto se v několika případech stalo, že respondenti špatně pochopili otázku 

číslo 2 prvního dotazníku a buď pro ně důležité vlastnosti zatrhli, nebo čísla opakovali. Tyto 

odpovědi byly z analýzy vyřazeny, neboť by zkreslovaly výsledky. 

Spolupráce se seniory byla bezproblémová, byli velmi aktivní a projevovali velký zájem o 

výuku jazyků jako doplněk k Univerzitě 3. věku. 

Stanovené kvóty byly v první i druhé části výzkumu dodrženy. Podrobně jsou výsledky 

prezentovány na začátku kapitol 5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření a 5.2 Vyhodnocení 

Conjoint analýzy.   

4.6 Zpracování údajů 

Data byla analyzována pomocí softwaru Microsoft Office Excel 2007 a IBM SPSS 

Statistics 18. Kromě Conjoint analýzy byla v práci dále použita Korelační analýza, Chí-

kvadrát test, Holandský test cenové citlivosti a popisné charakteristiky. Kompletní přehled 

výsledků včetně třídění dat druhého stupně je Přílohou č. 3 a 4. 
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5 Analýza preferencí potenciálních zákazníků pomocí conjoint analýzy 

V rámci diplomové práce byly provedeny dva na sebe navazující výzkumy u stejné 

skupiny respondentů. Vybraná zjištěná data z prvního dotazníkového šetření byla následně 

použita při Conjoint analýze. 

5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Prvního kola dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 286 respondentů starších 50 let. 

Respondenti byli oslovováni v rámci výuky na Univerzitě 3. věku Ekonomické fakulty a 

Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

V rámci první otázky, dotazující se na zájem o jazykový kurz, byl proveden screening 

respondentů. Ti, kteří odpověděli kladně, vyplňovali celý dotazník, naopak ti, kteří o kurz 

zájem neměli (celkem 28 respondentů), vyplňovali pouze otázky 1, 13, 14, 15 a 16, tj. otázky 

obecného zaměření a otázky identifikační. 

Prvním dotazníkem (viz Příloha č. 1 diplomové práce) byl zjišťován zejména zájem o 

jazykové kurzy pro seniory, důležitost atributů kurzu, zájem o jednotlivé jazyky a jejich 

úrovně, cena kurzu přijatelná pro tuto specifickou věkovou skupinu a další informace. 

5.1.1 Zájem o jazykový kurz 

Možnost účastnit se výuky cizích jazyků byla pro respondenty velmi atraktivní. 

Z celkového počtu 286 dotazovaných projevilo zájem o studium v jazykovém kurzu určeném 

speciálně pro seniory 258 z nich (tj. 90,2 %). Respondenti byli velmi aktivní, sami se hlásili o 

dotazník a přicházeli s nejrůznějšími doporučeními a zkušenostmi. Odpovědi těchto 

respondentů byly předmětem dalších analýz. 

Tabulka 5.1 zobrazuje zastoupení mužů a žen se zájmem o kurz podle fakult. Celkový 

počet respondentů je v tomto případě pouze 257, jelikož v jednom dotazníku nebylo pohlaví 

udáno. 
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Tab. 5.1 Pohlaví respondentů podle fakult - první dotazování  

 

 

 

 

Jako kontrolní znak kvótního výběru bylo určeno pohlaví. Kvóty, které byly stanoveny 

pro jednotlivé fakulty: Ekf – muži 18 %, ženy 82 %, Hgf - muži 30 %, ženy 70 %, byly 

v rámci prvního kola dotazníkového šetření dodrženy. 

Téměř dvě třetiny respondentů byly ve věku od 60 do 69 let, několik respondentů spadalo 

dokonce i do kategorie nad 80 let. Více zachycuje tabulka 5.2, přičemž dva respondenti svůj 

věk neudali. Složení podle jednotlivých fakult je k vidění v navazujícím obrázku 5.1.  

Tab. 5.2 Věkové složení respondentů - první dotazování 

Věk 50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let Nad 80 let Celkem 

Četnost 29 167 55 5 256 

Relativní četnost 11,3 % 65,2 % 21,5 % 2,0 % 100 % 

Obr. 5.1 Věkové složení respondentů podle fakult 

 

5.1.2 Hodnocení atributů 

V rámci druhé otázky respondenti seřazovali atributy kurzu (denní doba, délka kurzu, 

místo výuky, délka lekce, počet lekcí za týden a cena kurzu) podle toho, jak jsou pro ně při 

jeho koupi důležité, přičemž hodnota 1 znamenala nejdůležitější vlastnost a 6 nejméně 

důležitou. Číslice se nesměly opakovat. Pokud tomu tak bylo, nebo pokud respondent místo 
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Ekf 30  16,5 % 152 83,5 % 182 

Hgf 23 30,7 % 52 69,3 % 75 

Celkem 53  204  257 
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očíslování označil některou z možností křížkem, nebylo jeho hodnocení zahrnuto do analýzy. 

S odpověďmi na ostatní otázky však bylo dále počítáno. Takových respondentů bylo celkem 

36 z 258, tedy validních dotazníků bylo pro tento případ 86 %.  

Z odpovědí byly vypočteny součty i průměry u jednotlivých atributů a nejnižší hodnoty 

(1 znamenala nejdůležitější vlastnosti) v obou případech vykazovala cena kurzu, místo 

výuky a denní doba. Tyto vlastnosti byly následně testovány v rámci Conjoint analýzy. 

Tabulka 5.3 zobrazuje přepočtené hodnocení všech navržených vlastností jazykového kurzu 

222 respondenty. 

Tab. 5.3 Hodnocení atributů kurzu 

 
Denní 

doba 

Délka 

kurzu 

Místo 

výuky 

Délka 

lekce 

Počet lekcí 

za týden 

Cena 

kurzu 

Suma 687 829 675 966 846 675 

Průměr 3,08 3,72 3,03 4,33 3,79 3,03 

Důležitost jednotlivých atributů je znázorněna i v obrázku 5.2 pomocí kumulativních 

četností. I zde je možné vidět, že jsou pro respondenty nejdůležitější výše zmíněné tři 

vlastnosti. Křivky pro cenu kurzu, místo výuky a denní dobu začínají nejen výše než zbylé tři, 

ale také se od nich výrazně oddalují. 

Obr. 5.2 Důležitost atributů jazykového kurzu 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6

K
u

m
u

la
ti

vn
í č

e
tn

o
st

i 

Důležitost atributů  
(1=nejdůležitější, ..., 6=nejméně důležité) 

Důležitost atributů 

cena kurz

místo
výuky

denní
doba

délka
kurzu

počet lekcí
za týden

délka lekce



44 
 

5.1.3 Jazykový kurz 

Pro zjištění podoby jazykového kurzu respondenti odpovídali na otázky týkající se 

nabídky jazyků a jazykových úrovní, velikosti skupiny, věku a pohlaví lektora a dnů v týdnu, 

ve kterých by jim výuka vyhovovala. Mohli vybírat více kombinací jazyka a úrovně, stejně 

jako mohli vybírat více dnů vhodných pro výuku  

Preference jazyků a úrovní 

Absolutně největší zájem ze strany respondentů byl o anglický jazyk pro začátečníky. 

Tuto možnost označilo 50,2 % respondentů. Dvacetiprocentní hranici překročila také 

angličtina pro mírně pokročilé (22 %) a němčina pro mírně pokročilé (21,2 %). Přes 10 % 

získala němčina pro začátečníky (13,1 %), ruštinu pro středně pokročilé a francouzština pro 

začátečníky, shodně 11,2 %. O španělský jazyk byl zájem minimální. Minimální byl také o 

jiné jazyky. Tuto možnost zvolilo pouze 10 respondentů, v osmi případech se jednalo o 

italštinu. Obrázek 5.3 znázorňuje zájem o jednotlivé jazyky a jejich úrovně.  

Obr. 5.3 Preference jazyků a jejich úrovní 

 

Preference dnů výuky 

Respondenti si mohli vybrat až tři dny, ve kterých by jim výuka jazyků vyhovovala. 

Z výsledků vyplývá, že by se kurzy měly konat zejména v prvních čtyřech dnech v týdnu. 

Četnosti pro pondělí až čtvrtek jsou velmi podobné. Původní četnosti i četnosti přepočtené 

pomocí procedury Multiple Response jsou k dispozici v tabulce 5.4. 
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Tab. 5.4 Zájem o výuku v jednotlivých dnech 

 
Odpovědi Původní 

četnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Dny v 

týdnu 

Pondělí 128 20,3% 49,8% 

Úterý 132 21,0% 51,4% 

Středa 150 23,8% 58,4% 

Čtvrtek 137 21,8% 53,3% 

Pátek 65 10,3% 25,3% 

Sobota 11 1,7% 4,3% 

Neděle 6 1,0% 2,3% 

Celkem 629 100,0% 244,7% 

Jazyky a dny 

Pro určení, kdy vyučovat který jazyk a úroveň bylo využito kontingenčních tabulek. 

Ty znázorňují, kolik respondentů (z celkového počtu 258) zvolilo zároveň daný den a danou 

úroveň jazyka. Analyzovány byly pouze ty úrovně konkrétního jazyka, o které mělo zájem 

alespoň 10 % respondentů, tedy angličtina a němčina pro začátečníky a mírně pokročilé, 

ruština pro středně pokročilé a francouzština pro začátečníky (viz obr. 5.3). Z důvodu nízkého 

zájmu ze strany respondentů byla z analýzy vyřazena španělština a jiné jazyky. 

Vhodné dny pro výuku jsou označeny červeně a tučně. U angličtiny pro začátečníky a 

mírně pokročilé a němčiny pro mírně pokročilé je zvýrazněno více dnů. Jak už vyplývá 

z obrázku 5.3, tyto možnosti byly respondenty označovány častěji než jiné.  

Tab. 5.5 Kontingenční tabulka – anglický jazyk a dny výuky 

Anglický jazyk 
Dny výuky 

Celkem 
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

 

Začátečník 70 63 77 64 31 6 4 130 

Mírně pokročilý 25 29 29 28 19 3 1 56 

Středně pokročilý 10 14 15 15 4 0 0 21 

Pokročilý 3 2 3 3 2 1 0 5 

Celkem 108 108 124 110 56 10 5 212 
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Tab. 5.6 Kontingenční tabulka – německý jazyk a dny výuky 

Německý jazyk 
Dny výuky 

Celkem 
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

 Začátečník 21 14 22 16 7 0 0 34 

Mírně pokročilý 27 31 32 33 9 1 1 53 

Středně pokročilý 10 7 10 13 6 1 1 17 

Pokročilý 0 4 4 4 2 1 0 7 

Celkem 58 56 68 66 24 3 2 111 

Tab. 5.7 Kontingenční tabulka – ruský jazyk a dny výuky 

Tab. 5.8 Kontingenční tabulka – francouzský jazyk a dny výuky 

Francouzský jazyk 
Dny výuky 

Celkem 
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

 

 Začátečník 14 23 14 15 4 0 1 29 

Mírně pokročilý 4 6 5 4 2 0 0 10 

Středně pokročilý 0 1 1 0 0 0 0 1 

Pokročilý 1 2 0 1 0 1 0 2 

Celkem 19 32 20 20 6 1 1 42 

Velikost skupiny 

Další tři otázky byly zaměřeny na velikost skupiny, věk a pohlaví lektora. Tyto vlastnosti 

kurzu mohou mít vliv na spokojenost klienta, pravděpodobně však neovlivní to, zda si takový 

kurz koupí, či nikoli.  

Respondenti téměř shodně volili mezi malou skupinou (tj. 4 až 6 osob) a středně velkou 

skupinou (tj. 7 až 10 osob). O výuku ve velké skupině příliš nejevili zájem. Tuto možnost 

zvolilo pouze 5 % respondentů. Je tedy možné konstatovat, že nebude příliš záležet, zda bude 

kurz vyučován ve skupině o maximálně šesti osobách, nebo o deseti osobách. Odpovědi na 

otázku týkající se velikosti skupiny znázorňuje obrázek 5.4. 

Ruský jazyk 
Dny výuky 

Celkem 
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

 Začátečník 3 6 1 6 1 0 0 9 

Mírně pokročilý 10 8 13 10 8 1 2 20 

Středně pokročilý 17 14 19 15 6 2 2 29 

Pokročilý 4 8 6 5 2 1 0 10 

Celkem 34 36 39 36 17 4 4 68 
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Obr. 5.4 Preference velikosti skupiny 

 

Věk a pohlaví lektora 

U otázek č. 5 a 6, které se dotazovaly a na věk a pohlaví lektora, nebyla v dotazníku 

záměrně definována možnost „na věku/pohlaví mi nezáleží“. Respondenti si přesto v několika 

případech tuto možnost vytvořili tím, že označili všechny odpovědi, nebo odpověď dopsali 

ručně.  

U věku lektora dominovala odpověď 30 až 50 let, tuto možnost označily téměř tři čtvrtiny 

respondentů. Bylo by tedy vhodné, aby lektor spadal do tohoto věkového rozmezí. V případě 

pohlaví lektora už to tak jednoznačné nebylo. Ačkoli se respondenti více přikláněli k ženě, 

12 % vytvořilo novou odpověď, že jim na pohlaví nezáleží. Kdyby tato možnost byla 

v dotazníku skutečně, pravděpodobně by se k ní přiklonilo daleko více respondentů. V tomto 

případě nebude záležet, zda kurz povede žena, či muž. 

Preference respondentů v oblasti věku a pohlaví lektora jsou uvedeny v obrázcích 5.5 a 

5.6. 

Obr. 5.5 Preferovaný věk lektora 

 

47% 

48% 

5% 

Velikost skupiny 
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6% 
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Obr. 5.6 Preferované pohlaví lektora 

 

Pomocí korelační analýzy byla zjišťována závislost mezi velikostí skupiny, věkem lektora 

a věkovou skupinou respondentů. Testovou charakteristikou byl Spearmanův koeficient 

pořadové korelace, který nabývá hodnot z intervalu -1;1 a udává, zda se jedná o pozitivní 

(kladné znaménko) či negativní korelaci (záporné znaménko). Pro zamítnutí nulové hypotézy 

o nezávislosti ve prospěch alternativní by koeficient Sig. (2-tailed) musel nabývat hodnot 

nižších než zvolená hladina významnosti, v tomto případě 0,05. [15]  

Jak je vidět z tabulky 5.9, ani v jednom případě nebyla s 95% pravděpodobností závislost 

prokázána, neboť Sig. (2-tailed) je ve všech případech vyšší než zvolená hladina významnosti. 

Tab. 5.9 Korelační analýza – velikost skupiny, věk lektora a věková skupina  

 
Velikost 

skupiny 

Věk 

lektora 

Věková 

skupina 

 

Velikost skupiny 

 

Spearmanův korelační koeficient 1,000 0,080 0,043 

Sig. (2-tailed) . 0,203 0,497 

N 257 257 255 

Věk lektora 

 

Spearmanův korelační koeficient 0,080 1,000 0,122 

Sig. (2-tailed) 0,203 . 0,051 

N 257 258 256 

Věková skupina 

 

Spearmanův korelační koeficient 0,043 0,122 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,497 0,051 . 

N 255 256 256 

 

Testována byla také závislost mezi pohlavím respondenta a věkem lektora a mezi 

pohlavím respondenta a pohlavím lektora pomocí Chí-kvadrát testu o nezávislosti. Pro použití 

tohoto testu bylo třeba dodržet pravidlo, že počet buněk s očekávanou četností menší než 5 

nesmí přesáhnout 20 %. V opačném případě by bylo třeba provést exaktní test. Jako testové 

kritérium byla použita Pearsonova statistika 
2
. Pro zamítnutí nulové hypotézy (o neexistenci 

38% 

50% 

12% 

Pohlaví lektora 

muž žena indiferentní
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závislosti) ve prospěch alternativní by musel být koeficient Asymp. Sig. (2-sided) menší než 

zvolená hladina významnosti, opět 0,05. [15]  

Ani u těchto proměnných nebyla závislost prokázána (viz tabulka 5.10 a 5.11). 

Tab. 5.10 Chí-kvadrát test pro věk lektora a pohlaví respondenta 

 Hodnota df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,673
a
 2 0,714 

Likelihood Ratio 0,687 2 0,709 

Linear-by-Linear Association 0,654 1 0,419 

Počet validních případů 252   

a. 1 buňka (16,7%) má očekávanou četnost menší než 5. Minimální očekávaná četnost je 

2,83. 

Tab. 5.11 Chí-kvadrát test pro pohlaví lektora a pohlaví respondenta 

 
Hodnota df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3,328
a
 1 0,068   

Continuity Correction
b
 2,743 1 0,098   

Likelihood Ratio 3,416 1 0,065   

Fisher's Exact Test    0,092 0,048 

Linear-by-Linear Association 3,313 1 0,069   

Počet validních případů 227     

a. 0 buněk (0%) má očekávanou četnost menší než 5. Minimální očekávaná četnost je 19,43. 

b. Počítáno pro tabulku 2x2 

5.1.4 Holandský test cenové citlivosti 

Součástí prvního dotazníku byl také Holandský test cenové citlivosti, kterým bylo 

zjišťováno přijatelné cenové rozpětí jazykového kurzu pro cílovou skupinu 50+. 

Respondentům byl představen kurz cizího jazyka určený studentům nad 50 let, přičemž výuka 

by měla probíhat v menší skupině jednou týdně po dobu půl roku, celkový počet lekcí by měl 

být 17 a každá lekce by měla trvat 2 vyučovací hodiny po 45 minutách. Kurz by měl být 

veden kvalifikovaným a zkušeným lektorem a tempo a obsah výuky přizpůsobeny potřebám 

účastníků. Respondentům byla následně položena standardní sada čtyř otázek, a to při jaké 

ceně Vám bude připadat jazykový kurz levný, drahý, tak drahý, že si jej nekoupí a tak levný, 

že bude pochybovat o jeho kvalitě. Z četností jednotlivých odpovědí bylo sestrojeno šest 

křivek, které se protínají ve čtyřech, resp. třech bodech (viz Obr. 5.7).  

Bod 1 představuje bod cenové nezaujatosti, kdy shodný počet respondentů označuje 

cenu za vysokou a stejný počet za nízkou. Pokud bude kurz prodáván za tuto cenu, nebude 

považován ani za drahý, ani za levný. Bod cenové nezaujatosti se blíží částce 2 200 Kč. 
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Body 2 a 3 znázorňují současně bod marginální láce (dolní cenový práh) a optimální 

cenový bod (cena přijatelná pro největší počet respondentů). Tyto ceny jsou ve výši 

1 800 Kč. Tato situace je pravděpodobně důsledkem vysoké cenové citlivosti seniorů.  

Poslední průnik křivek (bod 4) zachycuje bod marginální drahoty, tedy horní cenový 

práh. Ten lehce přesahuje cenu 2 600 Kč. Horní a dolní cenový práh tvoří cenové rozpětí, ve 

kterém by se měla výsledná cena kurzu pohybovat. 

Výše uvedené tři ceny (tj. 1 800, 2 200 a 2600 Kč) byly předmětem dalšího testování 

v rámci Conjoint analýzy. Bylo zjišťováno jak velkou roli jednotlivé ceny u skupiny 50+ hrají 

a zda bude nízká cena rozhodujícím prvkem o koupi kurzu.   

Z testu muselo být vyřazeno 8 z 258 respondentů, kteří neodpověděli úplně na všechny 

čtyři otázky. Pomocné tabulky pro grafické vyhodnocení testu jsou Přílohou č. 4 diplomové 

práce. 

Obr. 5.7 Grafické vyhodnocení holandského testu cenové citlivosti 

 



51 
 

5.1.5 Zdroje informací a zkušenosti 

Poslední dvě otázky byly věnovány zdrojům informací o společenských, vzdělávacích a 

jiných akcích a zkušenostem s kurzy pro seniory. Obě otázky umožňují zvolit vhodnou formu 

komunikace s cílovou skupinou.  

Respondenti mohli u otázky dotazující se na zdroje informací označit více odpovědí, tudíž 

byla opět použita procedura Multiple Response. V následující tabulce je možné vidět, že i 

přesto, že se jedná o starší populaci, mezi respondenty převládá jako zdroj informací internet. 

V pozadí pak stojí letáky a univerzita. Mezi jinými zdroji se často objevoval denní tisk a 

časopis Program informující o dění na Ostravsku v daný měsíc. 

Tab. 5.12 Zdroje informací 

 
Odpovědi Původní 

četnosti Absolutní četnost Relativní četnost 

Zdroje informací Klub seniorů 28 6,6% 10,9% 

Univerzita 68 16,0% 26,6% 

Internet 210 49,4% 82,0% 

Leták 82 19,3% 32,0% 

Jiné 37 8,7% 14,5% 

Celkem 425 100,0% 166,0% 

Zkušenosti s kurzy pro seniory (kromě Univerzity 3. věku) má třetina dotázaných. 

Nejčastěji v minulosti navštěvovali počítačové nebo jazykové kurzy, často také obojí. 

5.1.6 Postřehy a doporučení respondentů 

Respondenti měli potřebu se podělit o své zkušenosti s kurzy pro seniory a přicházeli 

s nejrůznějšími radami a doporučeními. Ty jsou shrnuty do následujících bodů: 

 učebnice by měla být jak v cizím, tak v českém jazyce, pouze cizojazyčná učebnice je 

pro tuto věkovou skupinu problematická, jelikož potřebují vidět i český překlad, 

 tempo výuky musí být pomalejší, odpovídající věku účastníků, 

 je třeba probíranou látku častěji opakovat a 

 zařadit do výuky praktické činnosti využitelné v běžném životě. 

Výše zmíněné informace potvrzuje i článek uveřejněný v Hospodářských novinách 

v listopadu 2009, který zmiňuje potřebu seniorů k častějšímu opakování látky či nevhodnost 

pouze cizojazyčné učebnice pro výuku. [48] 
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5.2 Vyhodnocení Conjoint analýzy 

Na základě výsledků prvního dotazníku byla provedena Conjoint analýza u stejné skupiny 

respondentů. Tentokrát byli dotazováni pouze ti účastníci U3V, kteří v prvním kole 

odpověděli, že by je možnost studovat jazyky v kurzu pro seniory zajímala. Celkem bylo 

osloveno 159 respondentů, z čehož 25 odevzdalo dotazník prázdný nebo ke všem konceptům 

přiřadili 0% pravděpodobnost koupě. Důvody byly různé: cenová nedostupnost, jiný jazyk, 

než o který projevili dříve zájem (testována byla pouze angličtina), ale i nevhodné lokality 

výuky (v případě mimoostravských studentů). Tyto dotazníky byly z analýzy vyloučeny. 

Tabulky 5.13 a 5.14 zobrazují složení respondentů z hlediska pohlaví a věku v rámci druhého 

kola výzkumu. I v tomto případě byly stanovené kvóty pro Ekf – muži 18 %, ženy 82 % a pro 

Hgf - muži 30 %, ženy 70 % dodrženy.  

Tab. 5.13 Pohlaví respondentů podle fakult – Conjoint analýza 

 

 

 

 

Tab. 5.14 Věkové složení respondentů – Conjoint analýza 

Věk 50 až 59 let 60 až 69 let 70 až 79 let Nad 80 let Celkem 

Četnost 17 91 24 2 134 

Relativní četnost 12,7 % 67,9 % 17,9% 1,5 % 100 % 

K testování byly vybrány tři atributy jazykového kurzu, které byly respondenty v prvním 

kole dotazníkového šetření voleny jako nejdůležitější. Byly jimi cena kurzu, místo výuky a 

denní doba. Pro každý atribut byly vždy vytvořeny tři možnosti. Pro testování ceny byly 

použity výsledky cenového testu, tedy 1 800 Kč, 2 200 Kč a 2 600 Kč. V případě místa výuky 

byly testovány Mariánské Hory, Poruba a Hrabůvka, tedy místa, kde jazyková škola Hello 

běžně vyučuje. A v případě denní doby byly časy určeny tak, aby respondenti současně 

s kurzem zvládali běžné denní povinnosti, jako například oběd či hlavní televizní zprávy, tedy 

9:00 až 10:30, 14:00 až 15:30 a 17:00 až 18:30.  

Tímto vzniklo celkem 27 možných kombinací vlastností jazykového kurzu. Jelikož by 

posouzení všech variant bylo pro respondenty příliš náročné, bylo využito ortogonálního 

plánu, který zredukoval počet testovaných konceptů na devět. Ty následně respondenti 

Pohlaví 
Muži Ženy 

Celkem 
Četnost Relativní četnost Četnost Relativní četnost 

F
ak

u
lt

a 

Ekf 14 15,1 % 79 84,9 % 93 

Hgf 10 24,4 % 31 75,6 % 41 

Celkem 24  110  134 
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hodnotili na škále od 0 do 100 %, kdy 0 % znamenalo „určitě bych si nekoupil/a“ a 100 % 

„určitě bych si koupil/a“.  

Všechny testované koncepty měly tyto společné vlastnosti: kurz angličtiny určený 

studentům nad 50 let, vyučovaný v malých skupinách lektorem ve věku 30 – 50 let jednou 

týdně po dobu půl roku. Každá lekce trvá 90 minut, celkový počet lekcí za semestr je 17. 

Jednotlivé koncepty se pak lišily takto: 

Koncept č. Cena Místo výuky Denní doba 

1 2 600 Kč Hrabůvka 9:00 – 10:30 

2 1 800 Kč Poruba 17:00 – 18:30 

3 2 600 Kč Mariánské Hory 17:00 – 18:30 

4 1 800 Kč Hrabůvka 14:00 – 15:30 

5 2 200 Kč Hrabůvka 17:00 – 18:30 

6 2 600 Kč Poruba 14:00 – 15:30 

7 2 200 Kč Poruba 9:00 – 10:30 

8 2 200 Kč Mariánské Hory 14:00 – 15:30 

9 1 800 Kč Mariánské Hory 9:00 – 10:30 

Celý dotazník je Přílohou č. 2 diplomové práce. 

5.2.1 Důležitost atributů 

V první řadě z analýzy vyplynuly důležitosti testovaných atributů. Ty určují, jak se 

jednotlivé vlastnosti podílejí na rozhodování respondentů. Jsou uvedeny v procentech a 

dohromady vždy dávají 100 %.   

Obr. 5.8 Důležitost atributů kurzu 
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Z obrázku 5.8 vyplývá, že nejdůležitější vlastností při rozhodování o koupi jazykového 

kurzu je pro spotřebitele ve věku nad 50 let cena. Což potvrzuje i výsledky prvního 

dotazníkového šetření. Vysoká důležitost ceny 72,7 % opět ukazuje na cenovou citlivost 

seniorů.  

5.2.2 Užitky variant atributů 

V druhé řadě jsou analyzovány užitky (vnímané hodnoty) variant atributů. Čím větší je 

důležitost atributu, tím větší roli hrají i jednotlivé varianty a součet užitků variant atributu je 

vždy roven 0. Pro každou z 27 kombinací lze spočítat celkový užitek jako součet užitku 

konstanty a užitků variant. Kladná hodnota varianty užitek konceptu zvyšuje, záporná naopak 

snižuje. Celkový užitek pak znázorňuje procento respondentů ochotných si daný koncept 

koupit. Maximální užitek představuje nejlepší možnou variantu produktu, konstanta udává 

průměrný užitek bez ohledu na varianty atributů. [4] 

Obr. 5.9 Užitky variant atributů 

 

V obrázku 5.9 je možné vidět, že v případě denní doby dosahuje kladných hodnot výuka 

v ranních a odpoledních hodinách. Večer mají senioři často své pravidelné rituály v podobě 

soutěžních pořadů a zpráv a také někteří upozorňovali na kriminalitu v Ostravě po setmění. 

V případě místa výuky představuje kladnou variantu pouze Poruba. Ovšem všechny tři 
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možnosti se pohybují velmi blízko nuly, a tedy ať už bude zvoleno jakékoli z testovaných 

míst, konečný užitek bude velmi podobný. 

U ceny hraje opět roli vysoká cenová citlivost cílové skupiny. Jedinou kladnou variantou 

je cena 1 800 Kč, tedy nejnižší navrhovaná cena. S jejím růstem se užitek rychle snižuje. 

Přehledně popisuje užitky jednotlivých variant atributů tabulka 5.15. 

Tab. 5.15 Užitky variant atributů 

 Odhady užitků Standardní chyba 

cena 1800 Kč 7,323 1,576 

2200 Kč -1,891 1,576 

2600 Kč -5,433 1,576 

místo Mariánské Hory -0,256 1,576 

Poruba 0,898 1,576 

Hrabůvka -0,642 1,576 

doba od 9:00 0,092 1,576 

od 14:00 1,575 1,576 

od 17:00 -1,667 1,576 

(Konstanta) 23,351 1,114 

Maximální užitek přináší respondentům koncept s kombinací ceny 1 800 Kč, místem 

výuky v Porubě a dobou výuky od 14:00 do 15:30. Celkový užitek je roven 33,1 % (23,351 

+ 7,323 + 0,898 + 1,575). To znamená, že tento koncept by si koupilo 33,1 % respondentů. 

Tento výsledek není příliš příznivý a hrozí neúspěch kurzu po jeho zavedení trh. Je tedy třeba 

hledat cesty, jak kurz pro seniory zatraktivnit.
 

Koncept s průměrným užitkem je představován konstantou, tedy 23,4 %. Tedy bez 

ohledu na testované atributy by si kurz koupila necelá čtvrtina dotázaných. 

Minimální užitek pak přináší kombinace ceny 2 600 Kč, výuka v Hrabůvce a od 17.00 do 

18:30. Takový kurz by si koupilo pouze 15,6 % respondentů. 

Tabulka 5.16 vysvětluje závislost mezi preferencemi respondentů a vypočtenými užitky. 

Tab. 5.16 CA Korelace 

 Hodnota Sig. 

Pearson's R 0,962 0,000 

Kendall's tau 0,778 0,002 

Hodnota Sig. je menší než hladina významnosti 0,05, tudíž s 95% pravděpodobností 

existuje závislost mezi hodnocením respondentů a odhady užitků. 
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6 Návrhy a doporučení  

Na základě výsledků marketingového výzkumu byla formulována marketingová 

strategie jazykového kurzu pro seniory, která obsahuje popis cílového trhu, návrh strategie 

marketingového mixu a návrh marketingových cílů, kterých má být prostřednictvím dané 

strategie dosaženo. 

6.1 Popis cílového trhu 

Cílovým trhem, na který by se Jazyková škola Hello měla zaměřit, jsou ženy i muži 

z Ostravy a blízkého okolí starší 50 let, kteří jsou i v tomto věku stále aktivní a mají chuť se 

nadále vzdělávat. Zejména je třeba se soustředit na tři skupiny spotřebitelů, které byly 

definovány v teoretické části diplomové práce. Jedná se o Matadory, Prima kluky a Mladice, 

kteří dohromady tvoří 39 % skupiny 50+. Obecně jsou v dobré zdravotní a psychické kondici, 

sportují, věnují se společenským záležitostem, jsou ochotní si připlatit za kvalitní produkty 

a neodmítají reklamu. Jejich finanční situace je průměrná až nadprůměrná v porovnání s celou 

skupinou seniorů.  

6.2 Návrh strategie marketingového mixu  

Strategie marketingového mixu je tvořena souborem strategií pro jednotlivé prvky 

marketingového mixu služeb. Tedy pro produkt, jeho cenu, distribuci, komunikaci, procesy, 

lidské zdroje a materiální prostředí.  

6.2.1 Doporučení k produktové strategii 

Novým produktem, který bude zařazen do nabídky Jazykové školy Hello, bude jazykový 

kurz pro seniory, tedy pro studenty nad 50 let, vyučovaný semestrálně, stejně jako běžné 

kurzy jazykové školy. Lekce budou probíhat jednou týdně, vždy 2 vyučovací hodiny po 

45 minutách, tj. 90 minut. Výuka bude probíhat ve skupinách o maximálně 10 studentech. 

Při zavádění nového produktu na trh je vhodné uvést nejdříve základní verzi produktu a až 

ve fázi růstu nabídku rozšiřovat. Zařazeny by tedy měly být pouze ty varianty, o něž byl mezi 

respondenty alespoň 20% zájem.  

Klíčovým produktem bude výuka anglického jazyka pro začátečníky, o kterou 

projevila zájem polovina respondentů. Pro uspokojení poptávky si budou moci zákazníci 

vybrat ze dvou možností, a to výuka v pondělí, nebo výuka ve středu. Tyto dva dny byly 
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respondenty nejčastěji voleny současně s úrovní začátečník v angličtině. Doplňkové produkty 

bude tvořit výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé vyučovaná v úterý a výuka 

německého jazyka vyučovaná ve čtvrtek. 

V rámci základní verze produktu budou všechny kurzy probíhat v Ostravě – Porubě. Zde 

však nemá Jazyková škola Hello vlastní výukové prostory, ale pouze pronajaté učebny 

v základní škole. Pokud by však byly náklady na pronájem učebny vzhledem k ceně kurzu pro 

Hello nepřijatelné, je možné pořádat kurzy i v Mariánských Horách ve vlastních prostorách. 

Místo výuky je ze všech tří sledovaných atributů pro respondenty nejméně důležité a výměna 

Poruby za Mariánské Hory povede pouze k minimálnímu úbytku na celkovém užitku. 

Z hlediska času výuky budou kurzy probíhat od 14:00 do 15:30. Tato varianta 

respondentům nejvíce vyhovovala.  

Výše zmíněné je shrnuto do následující tabulky. 

Tab. 6.1 Shrnutí produktové strategie 

Jazykový kurz Den  Místo Čas 

Angličtina pro začátečníky Pondělí Ostrava - Poruba 14:00 – 15:30 

Angličtina pro začátečníky Středa Ostrava - Poruba 14:00 – 15:30 

Angličtina pro mírně pokročilé Úterý Ostrava - Poruba 14:00 – 15:30 

Němčina pro mírně pokročilé Čtvrtek Ostrava - Poruba 14:00 – 15:30 

V případě, že o kurz bude ze strany zákazníků zájem, je možné v dalším semestru přidat 

němčinu pro začátečníky, ruštinu pro středně pokročilé a francouzštinu pro začátečníky. O 

tyto varianty jazykového kurzu mělo zájem vždy alespoň 10 % respondentů. 

6.2.2 Doporučení k cenové strategii 

V rámci cenové politiky je doporučováno aplikovat strategii nízké zaváděcí ceny. Cena 

má pro respondenty ve věku 50+ největší význam a s jejím růstem klesá celkový užitek 

jazykového kurzu. 

Jako nejvhodnější zaváděcí cena se jeví 1 800 Kč za semestr, tato jako jediná dosahovala 

kladných hodnot užitku. Psychologicky je možné ji snížit o 10 Kč na 1 790 Kč. 

Jelikož celkový užitek nejlepšího konceptu vyšel poměrně nízký (kurz by si koupilo pouze 

33,1 % respondentů), je možné zatraktivnit kurz snížením ceny a zároveň zkrácením délky 

lekce, které byla v prvním dotazníkovém šetření vyhodnocena jako nejméně důležitá 

(z 90 minut na 75, nebo 60).  
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6.2.3 Doporučení k distribuční strategii 

V oblasti distribuce je doporučováno zachovat stávající systém Jazykové školy Hello. 

Zákazníci si budou moci kurz zakoupit nejen osobně na centrále v Mariánských Horách, ale 

také přes e-shop na webových stránkách školy www.hello.cz. Zaplatit ho budou moci jak 

hotově, tak kartou. 

Výuka bude z počátku probíhat pouze v Ostravě, v případě velkého zájmu ze strany 

seniorů je možné ji rozšířit i do Opavy a Brna. 

6.2.4 Doporučení ke komunikační strategii 

V etapě zavádění nového kurzu na trh je třeba zaměřit se především na reklamu a podporu 

prodeje. Je nutné zákazníka dostatečně informovat a přesvědčit ke koupi.  

Reklama 

Přes 80 % respondentů navzdory věku označilo Internet jako zdroj informací o 

vzdělávacích, kulturních a jiných akcích. Je tedy doporučováno vytvoření reklamního 

banneru, upozorňujícího na jazykové kurzy pro seniory. Ten by měl být umístěn nejen na 

webu jazykové školy, ale také, pokud to bude možné, na fakultních stránkách Vysoké školy 

báňské, v sekci Univerzita 3. věku. Tj. na stránkách fakulty Ekonomické, Hornicko-

geologické, Metalurgie a materiálového inženýrství a Bezpečnostního inženýrství. Náklady na 

vytvoření reklamního banneru se pohybují v rozmezí od 1 000 do 5 000 Kč včetně koupě 

reklamní fotografie. 

Dalším komunikačním kanálem budou letáky speciálně informující o nových kurzech pro 

seniory. Ty by měly být ve formátu A5, umístěné ve stojáncích, nebo držácích letáků tak, aby 

si jej mohl potenciální zákazník odnést domů. Leták by měl obsahovat kontakty na Jazykovou 

školu Hello, včetně internetových stránek a informace o kurzu: jazyk, úroveň, místo, den, čas 

a cena. Měl by být doplněn fotografií spokojených seniorů, která by měla být použita i 

v rámci banneru. Letáky by měly být k dispozici na fakultách, kde probíhá Univerzita 3. věku, 

ve společenských a kulturních domech v Ostravě. Náklady na tisk včetně grafické přípravy 

letáku se pohybují v případě 2 000 kusů zhruba od 5 000 do 15 000 Kč v závislosti na 

konkrétních vlastnostech letáku a poskytovateli služby. 

Reklamu je vhodné umístit také do časopisu Program, který dostávají zdarma všichni 

občané Ostravy do poštovních schránek a který informuje o dění ve městě v daný měsíc. Tato 

možnost jako zdroj informací byla několikrát zmíněna. Kromě informací o nových 
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jazykových kurzech pro seniory by obsahovala i kupón na slevu z ceny kurzu. Reklamu o 

velikosti čtvrt strany A4 je možné pořídit za 13 000 Kč, slevový kupón za 1 500 Kč. [43] 

Celkové orientační náklady na reklamní kampaň se pohybují v rozmezí od 20 000 do 

35 000 Kč. 

Podpora prodeje 

Stávající slevový a kreditní systém je doporučováno rozšířit o možnost získání speciální 

slevy z ceny kurzu 10 %, pokud se současně přihlásí alespoň 4 studenti. Dále je navrhována 

sleva 5 % pro účastníky Univerzity 3. věku a 5 % při předložení slevového kupónu z časopisu 

Program. Slevy by nebylo možné kombinovat.  

Bylo by vhodné navázat spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou 

Ostrava a vzájemně kurzy propagovat. 

Public Relations 

V létě 2012, kdy bude zahájeno přihlašování zájemců, je vhodné usilovat o uveřejnění 

článku o otevření nového jazykového kurzu pro seniory v denním tisku, jako je 

Moravskoslezský deník (a to jak v jeho fyzické, tak i internetové podobě) a MF Dnes, 

(v regionální rubrice) a také v novinách vydávaných jednotlivými radnicemi v Ostravě.  

Osobní prodej 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava výuku jazyků studentům U3V 

nenabízí, avšak zájem je velký. Zde je tedy možné směřovat další nástroj marketingové 

komunikace, a to osobní prodej. V rámci pauz mezi výukou je možné potenciální zákazníky 

hromadně oslovit s nabídkou jazykového kurzu. 

Přímý prodej 

Na základě kontaktů získaných na seniory po prvním semestru výuky, je možné využít 

také přímý prodej.  

6.2.5 Doporučení k procesům 

Jak už vyplynulo z poznatků respondentů, je třeba zejména zvolit pomalejší tempo výuky, 

které bude vyhovovat cílové skupině a často probranou látku opakovat. Do výuky je třeba 

zařadit praktické činnosti a informace, které mohou účastníci využit v běžném životě.  

Například při cestování, stravování se v restauraci, představování se, nakupování atd. 
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6.2.6 Doporučení k lidským zdrojům 

Zda bude lektorem jazykového kurzu žena či muž pravděpodobně neovlivní celkovou 

spokojenost respondenta, jelikož se respondenti nepřikláněli více ani k jedné variantě. Věkově 

by však měl být mezi 30 a 50 lety. 

6.2.7 Doporučení k materiálnímu prostředí 

Kromě výukových materiálů není třeba materiální prostředí nijak měnit. Učebnice by však 

měly mít větší písmo, aby bylo pro studenty dobře čitelné. Dále je doporučováno, aby byly 

materiály v obou jazycích, tedy jak v cizím, tak v českém. Pouze cizojazyčné učebnice cílové 

skupině nevyhovují. 

6.3 Návrh marketingových cílů  

Hlavním cílem, jehož má být prostřednictvím marketingové strategie dosaženo, je uvést 

na trh úspěšný a životaschopný jazykový kurz pro seniory, který bude vyhovovat jejich 

potřebám a požadavkům a zároveň bude Jazykové škole Hello produkovat přiměřený zisk. 

Toho bude dosaženo zejména naplněním dílčích cílů, kterými jsou: 

 v novém akademickém roce 2012/13 zahájit výuku v jazykovém kurzu pro seniory,  

 vytvořit povědomí o kurzu a přesvědčit zákazníky o koupi, 

 zaplnit alespoň z 80 % všechny čtyři kurzy. 
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7 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout marketingovou strategii nového jazykového kurzu 

pro seniory. Kurz měl být koncipován tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám a možnostem 

jeho účastníků, tedy osob starších padesáti let a zároveň aby byl pro Jazykovou školu Hello 

natolik atraktivní, aby ho zařadila do své nabídky.  

Návrhy marketingové strategie vycházely ze dvou na sebe navazujících výzkumů. 

V prvním případě se jednalo o dotazování, při kterém byly zjišťovány takové informace jako 

například důležitost atributů kurzu pro seniory (cena, místo výuky, denní doba, délka lekce, 

délka kurzu a počet lekcí za týden), zájem o konkrétní jazyky a jejich úrovně, vhodné dny pro 

výuku, cenové rozpětí kurzu pomocí Holandského testu cenové citlivosti, zdroje informací 

atd.  

Druhé kolo výzkumu představovalo kombinaci dotazování a experimentu. Informace 

zjištěné prvním dotazníkem byly testovány pomocí Conjoint analýzy, jejímž smyslem bylo 

nalézt vhodný koncept jazykového kurzu. Byla testována cena kurzu, denní doba a místo 

výuky, což jsou vlastnosti hodnocené respondenty v prvním kole jako nejdůležitější. 

Konceptem s největší pravděpodobností koupě byl vyhodnocen půlroční kurz anglického 

jazyka pro začátečníky, vyučovaný jednou týdně po 90 minutách lektorem nebo lektorkou 

ve věku 30 až 50 let ve skupině o maximálně deseti účastnících s cenou 1 800 Kč v čase 

od 14:00 do 15:30 a s místem výuky v Ostravě Porubě.  

Oběma výzkumy byla zjištěna vysoká cenová citlivost cílové skupiny. V obou výzkumech 

byla cena vyhodnocena jako nejdůležitější vlastnost jazykového kurzu a zároveň z výsledků 

Conjoint analýzy vyplynulo, že s rostoucí cenou výrazně klesá pravděpodobnost koupě kurzu. 

Jedním z návrhů bylo tedy zkrácení délky lekce (pro seniory tato vlastnost hraje nejmenší 

roli), což umožňuje cenu kurzu dále snížit. 

Prvotní obavy z nedostatečně velkého vzorku respondentů byly brzy zažehnány. S pomocí 

koordinátorek Univerzity 3. věku na Ekonomické a Hornicko-geologické fakultě Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava bylo osloveno v prvním kole 286 a v druhém 

159 respondentů. Spolupráce se seniory byla bezproblémová, o jazykové kurzy, které jim 

v současnosti VŠB-TUO nenabízí, měli velký zájem a sami přicházeli s nejrůznějšími 

doporučeními získanými na základě vlastní zkušenosti. 
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DOTAZNÍK 

Vážená paní, vážený pane,  

jmenuji se Lucie Škopcová a jsem studentkou 5. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy 

báňské. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky použiji pro svou 

diplomovou práci zabývající se jazykovými kurzy pro seniory.  

Tento dotazník je anonymní. Zaručuji Vám, že odpovědi nebudou zneužity. Prosím, 

odpovídejte na položené otázky pravdivě. Odpověď vyberte z nabízených možností, není-li 

uvedeno jinak, zaškrtněte pouze jednu odpověď. 

1. Bylo by pro Vás zajímavé navštěvovat jazykový kurz pro seniory? 

1.1  Ano 1.2  Ne (přejděte na otázku č. 13) 

2. Představte si, že si vybíráte jazykový kurz. Seřaďte jeho vlastnosti podle toho, jak jsou pro 

Vás důležité. Do prázdných polí vepište čísla od 1 do 6, kdy 1 znamená nejdůležitější a 6 

nejméně důležité. Číslice se nesmí opakovat. 

 denní doba   délka kurzu      místo výuky  

 délka lekce   počet lekcí za týden   cena kurzu  

3. Označte, o výuku jakých jazyků a úrovní byste měl/a zájem? Můžete označit více možností: 

     začátečník        mírně pokročilý        středně pokročilý        pokročilý 
3.1 Anglický                   
3.2 Francouzský                 
3.3 Německý                    
3.4 Ruský                    
3.5 Španělský                   
3.6 Jiný:………………..            

4. Vyberte, jak velká skupina by Vám vyhovovala? 

4.1  4 až 6 osob  4.2  7 až 10 osob  4.3  11 až 14 osob   

5. Vyberte věk lektora, který by Vám více vyhovoval? 

5.1  do 30 let  5.2  30 až 50 let  5.3  nad 50 let   

6. Vyberte pohlaví lektora, které by Vám více vyhovovalo? 

6.1  muž  6.2  žena 

7. Označte maximálně 3 dny v týdnu, ve kterých by Vám výuka vyhovovala. 

7.1  Po 7.2  Út 7.3  St 7.4  Čt 7.5  Pá 7.6  So 7.7  Ne 

8. Co očekáváte od jazykového kurzu? Můžete označit více možností: 

 8.1  naučím se cizí jazyk  
 8.2  seznámím se s novými lidmi 

8.3  společenskou událost 
8.4  jiná možnost:…………………………………….…
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Představení jazykového kurzu: 

Představte si kurz cizího jazyka určený studentům nad 50 let. Výuka probíhá v menší skupině 

jednou týdně po dobu půl roku. Celkový počet lekcí je 17, každá lekce trvá 2 vyučovací hodiny 

po 45 minutách, tedy 90 minut. Kurz je veden kvalifikovaným a zkušeným lektorem. Tempo a 

obsah výuky jsou přizpůsobeny potřebám účastníků.  

9. Označte, při jaké ceně Vám bude představený kurz připadat levný? 

9.1  4400 

9.2  4200 
9.3  4000 
9.4  3800 

 3600 
 3400 
 3200 
 3000 

 2800 
 2600 
 2400 
 2200 

 2000 
 1800 
 1600 
 1400 

 1200 
 1000 
 800 
 600 

10. Označte, při jaké ceně Vám bude představený kurz připadat drahý?  

10.1  600 

10.2  800 
10.3  1000  
10.4  1200  

 1400  
 1600  
 1800  
 2000  

 2200  
 2400  
 2600 
 2800 

 3000 
 3200 
 3400 
 3600 

 3800 
 4000 
 4200 
 4400

11. Označte, při jaké ceně Vám bude představený kurz připadat tak drahý, že si jej nekoupíte?  

11.1  600 

11.2  800 
11.3  1000  
11.4  1200  

 1400  
 1600  
 1800  
 2000  

 2200  
 2400  
 2600 
 2800 

 3000 
 3200 
 3400 
 3600 

 3800 
 4000 
 4200 
 4400

12. Označte, při jaké ceně Vám bude představený kurz připadat tak levný, že budete 

pochybovat o jeho kvalitě?  

12.1  4400 

12.2  4200 
12.3  4000 
12.4  3800 

 3600 
 3400 
 3200 
 3000 

 2800 
 2600 
 2400 
 2200 

 2000 
 1800 
 1600 
 1400 

 1200 
 1000 
 800 
 600 

13. Máte nějaké předchozí zkušenosti s kurzy pro seniory (jazyky, počítače, …)?  

13.1  ne  13.2  ano – navštěvoval/a jsem kurz/y:………………………………………………..... 

14. Kde hledáte informace o akcích (společenských, vzdělávacích,…)? Můžete označit více 

možností: 

14.1  klub seniorů   14.2  univerzita   14.3  internet   14.4  leták   14.5  jinde:……………….. 

15. Vaše pohlaví 

15.1  muž  15.2  žena 

16. Vaše věková skupina 

16.1  50-59 let 16.2  60-69 let 16.3  70-79 let 16.4  80 a více 

Děkuji za Vaši ochotu a čas! 
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DOTAZNÍK Č. 2 
Vážená paní, vážený pane, 
velmi děkuji za Vaši účast v 1. kole dotazníkového šetření. Nyní před Vámi leží 2. a poslední 
dotazník týkající se jazykových kurzů pro seniory. 

Představte si kurz angličtiny určený studentům nad 50 let, který je vyučován v malých skupinách 
lektorem ve věku 30 – 50 let jednou týdně po dobu půl roku. Každá lekce trvá 90 minut, celkový 
počet lekcí za semestr je 17. Následující koncepty se liší v ceně, místě výuky a denní době. 

Do kolonky Pravděpodobnost koupě, prosím, uveďte, s jakou pravděpodobností (0 – 100 %) 
byste si danou variantu jazykového kurzu koupil/a. Ohodnoťte, prosím, všech 9 konceptů. 
Procenta se mohou opakovat. 

Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

1 2600 Kč Hrabůvka 9.00 - 10.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

2 1800 Kč Poruba 17.00 - 18.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

3 2600 Kč Mariánské Hory 17.00 - 18.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

4 1800 Kč Hrabůvka 14.00 - 15.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

5 2200 Kč Hrabůvka 17.00 - 18.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

6 2600 Kč Poruba 14.00 - 15.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

7 2200 Kč Poruba 9.00 - 10.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

8 2200 Kč Mariánské Hory 14.00 - 15.30 % 

  
Koncept č. Cena Místo výuky Čas výuky Pravděpodobnost koupě 

9 1800 Kč Mariánské Hory 9.00 - 10.30 % 

Vaše pohlaví 
 muž   žena 

Vaše věková skupina 
 50-59 let   60-69 let   70-79 let   80 a více 

Děkuji za Vaši ochotu a čas!
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Frekvenční tabulky k odpovědím z dotazníku 

Otázka č. 2 Důležitost atributů jazykového kurzu 

Denní doba Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nejdůležitější 60 23,3 27,0 27,0 

2 42 16,3 18,9 45,9 

3 34 13,2 15,3 61,3 

4 25 9,7 11,3 72,5 

5 28 10,9 12,6 85,1 

Nejméně důležité 33 12,8 14,9 100,0 

Total 222 86,0 100,0  
Missing System 36 14,0   
Total 258 100,0   

 

Denní doba 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nejdůležitější 8 52 60 6 31 20 2 59 

2 8 34 42 7 24 11 0 42 

3 7 27 34 5 25 4 0 34 

4 3 22 25 3 18 2 2 25 

5 8 20 28 2 24 2 0 28 

Nejméně důležité 6 27 33 4 21 8 0 33 

Total 40 182 222 27 143 47 4 221 

 

Délka kurzu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nejdůležitější 20 7,8 9,0 9,0 

2 31 12,0 14,0 23,0 

3 42 16,3 18,9 41,9 

4 59 22,9 26,6 68,5 

5 41 15,9 18,5 86,9 

Nejméně důležité 29 11,2 13,1 100,0 

Total 222 86,0 100,0  
Missing System 36 14,0   
Total 258 100,0   

 

Délka kurzu 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nejdůležitější 7 13 20 3 15 2 0 20 

2 7 24 31 3 18 8 2 31 

3 10 32 42 5 27 10 0 42 

4 8 51 59 7 36 16 0 59 

5 5 36 41 6 25 8 1 40 

Nejméně důležité 3 26 29 3 22 3 1 29 

Total 40 182 222 27 143 47 4 221 
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Místo výuky Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nejdůležitější 49 19,0 22,1 22,1 

2 57 22,1 25,7 47,7 

3 37 14,3 16,7 64,4 

4 25 9,7 11,3 75,7 

5 25 9,7 11,3 86,9 

Nejméně důležité 29 11,2 13,1 100,0 

Total 222 86,0 100,0  
Missing System 36 14,0   
Total 258 100,0   

 

Místo výuky 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nejdůležitější 12 37 49 9 30 10 0 49 

2 8 49 57 7 40 9 1 57 

3 7 30 37 3 23 10 0 36 

4 4 21 25 2 14 7 2 25 

5 2 23 25 2 15 7 1 25 

Nejméně důležité 7 22 29 4 21 4 0 29 

Total 40 182 222 27 143 47 4 221 

 

Délka lekce Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nejdůležitější 2 ,8 ,9 ,9 

2 26 10,1 11,7 12,6 

3 34 13,2 15,3 27,9 

4 48 18,6 21,6 49,5 

5 59 22,9 26,6 76,1 

Nejméně důležité 53 20,5 23,9 100,0 

Total 222 86,0 100,0  
Missing System 36 14,0   
Total 258 100,0   

 

Délka lekce 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nejdůležitější 0 2 2 0 1 0 1 2 

2 4 22 26 1 17 8 0 26 

3 5 29 34 5 18 9 2 34 

4 11 37 48 8 30 9 0 47 

5 11 48 59 4 42 12 1 59 

Nejméně důležité 9 44 53 9 35 9 0 53 

Total 40 182 222 27 143 47 4 221 
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Počet lekcí za týden Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nejdůležitější 19 7,4 8,6 8,6 

2 24 9,3 10,8 19,4 

3 49 19,0 22,1 41,4 

4 50 19,4 22,5 64,0 

5 52 20,2 23,4 87,4 

Nejméně důležité 28 10,9 12,6 100,0 

Total 222 86,0 100,0  
Missing System 36 14,0   
Total 258 100,0   

 

Počet lekcí za týden 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nejdůležitější 3 16 19 2 17 0 0 19 

2 5 19 24 4 15 4 1 24 

3 6 43 49 6 33 8 2 49 

4 11 39 50 6 34 10 0 50 

5 11 41 52 8 27 16 1 52 

Nejméně důležité 4 24 28 1 17 9 0 27 

Total 40 182 222 27 143 47 4 221 

 

Cena kurzu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nejdůležitější 72 27,9 32,4 32,4 

2 41 15,9 18,5 50,9 

3 28 10,9 12,6 63,5 

4 16 6,2 7,2 70,7 

5 18 7,0 8,1 78,8 

Nejméně důležité 47 18,2 21,2 100,0 

Total 222 86,0 100,0  
Missing System 36 14,0   
Total 258 100,0   

 

Cena kurzu 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nejdůležitější 10 62 72 7 49 15 1 72 

2 8 33 41 5 29 6 0 40 

3 5 23 28 4 17 6 1 28 

4 3 13 16 1 11 4 0 16 

5 3 15 18 5 11 2 0 18 

Nejméně důležité 11 36 47 5 26 14 2 47 

Total 40 182 222 27 143 47 4 221 
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Otázka č. 3 Zájem o jazyky 

Anglický jazyk Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nemám zájem 46 17,8 17,8 17,8 

Začátečník 130 50,4 50,4 68,2 

Mírně pokročilý 56 21,7 21,7 89,9 

Středně pokročilý 21 8,1 8,1 98,1 

Pokročilý 5 1,9 1,9 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Anglický jazyk 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nemám zájem 11 35 46 1 33 12 0 46 

Začátečník 21 108 129 14 88 26 0 128 

Mírně pokročilý 15 41 56 8 30 13 5 56 

Středně pokročilý 4 17 21 5 13 3 0 21 

Pokročilý 2 3 5 1 3 1 0 5 

Total 53 204 257 29 167 55 5 256 

 

Francouzský jazyk Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nemám zájem 216 83,7 83,7 83,7 

Začátečník 29 11,2 11,2 95,0 

Mírně pokročilý 10 3,9 3,9 98,8 

Středně pokročilý 1 ,4 ,4 99,2 

Pokročilý 2 ,8 ,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Francouzský jazyk 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nemám zájem 46 169 215 26 139 44 5 214 

Začátečník 5 24 29 2 19 8 0 29 

Mírně pokročilý 1 9 10 0 7 3 0 10 

Středně pokročilý 0 1 1 0 1 0 0 1 

Pokročilý 1 1 2 1 1 0 0 2 

Total 53 204 257 29 167 55 5 256 

 

Německý jazyk Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nemám zájem 146 56,6 56,6 56,6 

Začátečník 34 13,2 13,2 69,8 

Mírně pokročilý 54 20,9 20,9 90,7 

Středně pokročilý 17 6,6 6,6 97,3 

Pokročilý 7 2,7 2,7 100,0 

Total 258 100,0 100,0  
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Německý jazyk 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nemám zájem 29 116 145 18 92 33 2 145 

Začátečník 5 29 34 2 23 8 0 33 

Mírně pokročilý 11 43 54 6 39 9 0 54 

Středně pokročilý 4 13 17 3 8 4 2 17 

Pokročilý 4 3 7 0 5 1 1 7 

Total 53 204 257 29 167 55 5 256 

 

Ruský jazyk Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nemám zájem 190 73,6 73,6 73,6 

Začátečník 9 3,5 3,5 77,1 

Mírně pokročilý 20 7,8 7,8 84,9 

Středně pokročilý 29 11,2 11,2 96,1 

Pokročilý 10 3,9 3,9 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Ruský jazyk 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nemám zájem 33 156 189 17 130 37 4 188 

Začátečník 2 7 9 1 7 1 0 9 

Mírně pokročilý 3 17 20 2 11 6 1 20 

Středně pokročilý 11 18 29 9 11 9 0 29 

Pokročilý 4 6 10 0 8 2 0 10 

Total 53 204 257 29 167 55 5 256 

 

Španělský jazyk Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nemám zájem 232 89,9 89,9 89,9 

Začátečník 21 8,1 8,1 98,1 

Mírně pokročilý 2 ,8 ,8 98,8 

Středně pokročilý 1 ,4 ,4 99,2 

Pokročilý 2 ,8 ,8 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Španělský jazyk 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nemám zájem 47 184 231 23 150 52 5 230 

Začátečník 4 17 21 5 13 3 0 21 

Mírně pokročilý 1 1 2 0 2 0 0 2 

Středně pokročilý 1 0 1 0 1 0 0 1 

Pokročilý 0 2 2 1 1 0 0 2 

Total 53 204 257 29 167 55 5 256 
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Jiný jazyk Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Nemám zájem 248 96,1 96,1 96,1 

Začátečník 9 3,5 3,5 99,6 

Mírně pokročilý 1 ,4 ,4 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Jiný jazyk 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Nemám zájem 53 194 247 28 158 55 5 246 

Začátečník 0 9 9 0 9 0 0 9 

Mírně pokročilý 0 1 1 1 0 0 0 1 

Total 53 204 257 29 167 55 5 256 

Otázka č. 4 Velikost skupiny 

Velikost skupiny Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 až 6 osob 121 46,9 47,1 47,1 

7 až 10 osob 122 47,3 47,5 94,6 

11 až 14 osob 14 5,4 5,4 100,0 

Total 257 99,6 100,0  
Missing System 1 ,4   
Total 258 100,0   

 

Velikost 
skupiny 

Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

4 až 6 osob 18 102 120 15 78 25 2 120 

7 až 10 osob 29 93 122 13 79 27 2 121 

11 až 14 osob 6 8 14 1 9 3 1 14 

Total 53 203 256 29 166 55 5 255 

Otázka č. 5 Věk lektora 

Věk lektora Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid do 30 let 15 5,8 5,9 5,9 

30 až 50 let 187 72,5 73,9 79,8 

nad 50 let 51 19,8 20,2 100,0 

Total 253 98,1 100,0  
Missing indiferentní 5 1,9   
Total 258 100,0   

 

Věk lektora 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

do 30 let 2 12 14 1 11 2 0 14 

30 až 50 let 37 150 187 26 119 38 3 186 

nad 50 let 12 39 51 1 34 14 2 51 

Total 51 201 252 28 164 54 5 251 
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Otázka č. 6 Pohlaví lektora 

Pohlaví lektora Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Muž 99 38,4 43,4 43,4 

Žena 129 50,0 56,6 100,0 

Total 228 88,4 100,0  
Missing indiferentní 30 11,6   
Total 258 100,0   

 

Pohlaví 
lektora 

Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Muž 14 84 98 9 67 18 3 97 

Žena 31 98 129 17 80 30 2 129 

Total 45 182 227 26 147 48 5 226 

Otázka č. 7 Dny výuky 

Dny výuky 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Pondělí 128 20,3% 49,8% 

Úterý 132 21,0% 51,4% 

Středa 150 23,8% 58,4% 

Čtvrtek 137 21,8%   53,3% 

Pátek 65 10,3% 25,3% 

Sobota 11 1,7% 4,3% 

Neděle 6 1,0% 2,3% 
Total 629 100,0% 244,7% 

 

Dny výuky 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Pondělí 21 106 127 16 82 26 3 127 

Úterý 30 101 131 17 89 24 0 130 

Středa 25 125 150 16 102 27 4 149 

Čtvrtek 30 106 136 16 89 29 2 136 

Pátek 11 54 65 9 37 18 1 65 

Sobota 3 8 11 2 8 1 0 11 

Neděle 1 5 6 2 4 0 0 6 

Total 53 203 256 29 166 55 5 255 

Otázka č. 8 Očekávání od jazykového kurzu 

Očekávání od jazykového 
kurzu 

Responses Percent of 
Cases N Percent 

 Naučím se cizí jazyk 234 62,6% 91,8% 

Seznámím se s novými lidmi 101 27,0% 39,6% 

Společenskou událost 26 7,0% 10,2% 

Jiná možnost 13 3,5% 5,1% 
Total 374 100,0% 146,7% 
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Očekávání od jazykového 
kurzu 

Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Naučím se cizí jazyk 48 186 234 24 153 52 4 233 

Seznámím se s novými lidmi 16 84 100 12 70 15 3 100 

Společenskou událost 5 21 26 3 19 4 0 26 

Jiná možnost 3 10 13 4 6 2 1 13 

Total 52 202 254 29 165 54 5 253 

Otázka č. 13 Předchozí zkušenosti s kurzy pro seniory 

Předchozí zkušenosti Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ne 168 65,1 65,1 65,1 

Ano 90 34,9 34,9 100,0 

Total 258 100,0 100,0  

 

Předchozí zkušenosti 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Ne 33 135 168 24 109 33 2 168 

Ano 20 69 89 5 58 22 3 88 

Total 53 204 257 29 167 55 5 256 

Otázka č. 14 Zdroje informací 

Zdroje informací 
Responses Percent of 

Cases N Percent 

 Klub seniorů 28 6,6% 10,9% 

Univerzita 68 16,0% 26,6% 

Internet 210 49,4% 82,0% 

Leták 82 19,3% 32,0% 

Jiné 37 8,7% 14,5% 
Total 425 100,0% 166,0% 

 

Zdroje informací 
Pohlaví Věková skupina 

Muž Žena Total 50 - 59 let 60 - 69 let 70 - 79 let nad 80 let Total 

Klub seniorů 6 22 28 0 12 13 2 27 

Univerzita 16 52 68 5 47 14 2 68 

Internet 42 168 210 27 139 39 5 210 

Leták 15 67 82 11 53 17 1 82 

Jiné 10 27 37 6 23 8 0 37 

Total 53 203 256 29 166 55 5 255 
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Holandský test cenové citlivosti - pomocné tabulky 

otázka č. 9 (levný)       

původní 
kódy 

četnosti nové kódy 
nové 

četnosti 
relativní 
četnosti 

kumulativní 
četnosti (%) 

inverzní 
funkce (%) 

Pomocný 
sloupec 

1 (4400 Kč) 0 1 (600 Kč) 43 17% 100% 0% 4 400 Kč 

2 0 2 9 4% 83% 1% 4 200 Kč 

3 2 3 22 9% 79% 1% 4 000 Kč 

4 0 4 45 18% 70% 2% 3 800 Kč 

5 2 5 17 7% 52% 4% 3 600 Kč 

6 5 6 14 6% 46% 4% 3 400 Kč 

7 0 7 14 6% 40% 8% 3 200 Kč 

8 12 8 37 15% 34% 12% 3 000 Kč 

9 10 9 9 4% 20% 14% 2 800 Kč 

10 3 10 6 2% 16% 16% 2 600 Kč 

11 6 11 3 1% 14% 20% 2 400 Kč 

12 9 12 10 4% 12% 34% 2 200 Kč 

13 37 13 12 5% 8% 40% 2 000 Kč 

14 14 14 0 0% 4% 46% 1 800 Kč 

15 14 15 5 2% 4% 52% 1 600 Kč 

16 17 16 2 1% 2% 70% 1 400 Kč 

17 45 17 0 0% 1% 79% 1 200 Kč 

18 22 18 2 1% 1% 83% 1 000 Kč 

19 9 19 0 0% 0% 100% 800 Kč 

20 (600 Kč) 43 20 (4400 Kč) 0 0%    600 Kč 

Suma 250 Suma 250 100%      
 

otázka č. 10 (drahý)    

původní 
kódy 

četnosti 
relativní 
četnosti 

kumulativní 
četnosti (%) 

inverzní 
funkce (%) 

1 (600 Kč) 0 0% 0% 100% 

2 3 1% 1% 70% 

3 4 2% 3% 69% 

4 3 1% 4% 65% 

5 10 4% 8% 62% 

6 4 2% 10% 57% 

7 2 1% 10% 53% 

8 23 9% 20% 50% 

9 14 6% 25% 38% 

10 11 4% 30% 32% 

11 5 2% 32% 30% 

12 16 6% 38% 25% 

13 31 12% 50% 20% 

14 6 2% 53% 10% 

15 11 4% 57% 10% 

16 12 5% 62% 8% 

17 8 3% 65% 4% 

18 10 4% 69% 3% 

19 3 1% 70% 1% 

20 (4400 Kč) 74 30% 100% 0% 

Suma 250 100%     
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otázka č. 11 (drahý – nekoupí si)  

původní 
kódy 

četnosti 
relativní 
četnosti 

kumulativní 
četnosti (%) 

1 (600 Kč) 0 0%  

2 1 0% 0% 

3 4 2% 2% 

4 3 1% 3% 

5 6 2% 6% 

6 5 2% 8% 

7 1 0% 8% 

8 17 7% 15% 

9 19 8% 22% 

10 9 4% 26% 

11 5 2% 28% 

12 7 3% 31% 

13 35 14% 45% 

14 9 4% 48% 

15 8 3% 52% 

16 18 7% 59% 

17 13 5% 64% 

18 9 4% 68% 

19 4 2% 69% 

20 (4400 Kč) 77 31% 100% 

Suma 250 100%   
 

otázka č. 12 (levný – pochybují o kvalitě)   

původní 
kódy 

četnosti nové kódy 
nové 

četnosti 
relativní 
četnosti 

kumulativní 
četnosti (%) 

1 (4400 Kč) 0 1 (600 Kč) 136 54% 100% 

2 0 2 20 8% 46% 

3 0 3 35 14% 38% 

4 0 4 24 10% 24% 

5 0 5 5 2% 14% 

6 0 6 7 3% 12% 

7 1 7 7 3% 9% 

8 1 8 7 3% 6% 

9 2 9 2 1% 4% 

10 1 10 2 1% 3% 

11 2 11 1 0% 2% 

12 2 12 2 1% 2% 

13 7 13 1 0% 1% 

14 7 14 1 0% 0% 

15 7 15 0 0%  

16 5 16 0 0%   

17 24 17 0 0%   

18 35 18 0 0%   

19 20 19 0 0%   

20 (600 Kč) 136 20 (4400 Kč) 0 0%   

Suma 250 Suma 250 100%   

 


