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1 Úvod  

Televizory se za dobu své existence staly jedním z produktů, bez kterých si spousta lidí 

nedokáže svůj život představit. Ať už se jedná o děti či dospělé, téměř každý si během dne 

najde chvilku ke sledování svých oblíbených pořadů. Od vynálezu tohoto zařízení však 

uplynulo mnoho let a rozdíl mezi prvními televizory a těmi, které se vyrábějí dnes, jsou 

obrovské. Původně televizory přenášely pouze černobílý obraz, bez zvuku a jejich rozlišení 

bylo velmi nízké. Oproti tomu současné televizory dokážou vyprodukovat kvalitní obraz ve 

vysokém rozlišení a zvuk je dnes již samozřejmostí. Z počátku byly televizory 

v domácnostech zastoupeny pouze výjimečně, za to v dnešní době se televizory, až na malé 

výjimky, vyskytují v každé domácnosti, v některých z nich dokonce víc než jeden kus. Daná 

situace se také odráží v tom, kolik společností na trhu televizorů funguje a v neustálých 

snahách  výrobců vyvíjet stále nové technologie a přinášet svým zákazníkům pokaždé něco 

navíc.  

Důvod, proč jsem si jako téma své bakalářské práce vybral televizory, je fakt, že 

rozšířenost televizorů, vysoká informovanost zákazníků a především velké množství výrobců 

vytváří na tomto trhu vysoce konkurenční prostředí. Pro výrobce tedy není snadné získat pro 

své výrobky zákazníky a musí tak vyvíjet velkou snahu při zkoumání jejich potřeb. 

Cílem této práce je získat údaje od zákazníků a pomocí nich analyzovat spotřebitelské 

chování na trhu televizorů. Půjde především o postoje zákazníků k jednotlivým značkám, 

důležitost faktorů při koupi televizoru, situace, ve kterých kupují zákazníci novou televizi, 

také jak zacházejí s nepotřebným televizorem, odkud se dozvídají o novinkách na trhu a další 

informace týkající se spotřebitelského chování. Práce je tematicky rozdělena do několika 

částí, kdy nejprve budu charakterizovat trh televizorů, především subjekty na něm vystupující 

a faktory, se kterými se během své činnosti setkávají. Následovně se zaměřím na samotnou 

teorii spotřebitelského chování, poté popíši metodiku výzkumu, kterým získám data potřebná 

k vyhodnocení, abych je následně v další kapitole analyzoval a vyvodil z nich návrhy a 

doporučení. 
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2 Charakteristika trhu televizorů 

V této kapitole stručně popíšu historii vzniku a vývoje televizorů, dále se budu věnovat 

charakteristice společnosti Sony, která se zabývá výrobou elektroniky, pod kterou spadá také 

právě výroba televizorů. Dále budu charakterizovat trh, na kterém firma vystupuje a 

v neposlední řadě makroprostředí a mikroprostředí firmy. 

2.1 Historie televizorů 

V roce 1843, tedy v době, kdy televizory ještě neexistovaly, se stal skotský hodinář 

Alexander Bain prvním člověkem, který připustil, že je možný přenos obrazu na dálku. 

K samotnému uskutečnění tohoto přenosu došlo až o několik let později díky spojení několika 

vynálezů, kterými byly například děravý rotující kotouč Paula Gottlieba Nipkowa (1883) 

nebo katodová trubice (CRT), kterou vynalezl Karl Ferdinand Braun v roce 1890. Slovo 

televize bylo poprvé zmíněno na mezinárodním kongresu v Paříži v roce 1900. První televizor 

poté v roce 1926 představil skotský inženýr John Logie Baird. Následovně došlo k prvnímu 

televiznímu vysílání přes telefonní linku mezi Londýnem a Glasgowem, později 

prostřednictvím rádiových vln mezi Londýnem a New Yorkem. První televizory ovšem 

postrádaly zvuk, který byl k obrazu přidán až v roce 1930. Televizní vysílání byla zpočátku 

velmi omezena. Vysílání bylo od pondělí do pátku vždy půl hodiny ráno a v úterý a pátek půl 

hodiny v poledne. V roce 1935 již na světě fungovalo okolo dvě stě padesáti televizních 

přijímačů. Během války byl vývoj televizorů i samotná televizní vysílání omezena nebo 

přerušena. Po válce se ovšem zájem o tuto technologii zvýšil  a v roce 1947 mělo v USA 

televizor již něco okolo milionu lidí. V roce 1948 spustily Spojené státy americké systém 

kabelové televize. V rámci usnadnění a zpříjemnění sledování televizoru bylo zavedeno 

barevné vysílání a vynalezeno dálkové ovládání. První typ této krabičky umožňující změnu 

televizního kanálu, vypnutí zvuku nebo televizoru, měl pouze čtyři tlačítka. Vývoj televizorů 

a jim blízkých technologií se až na období války nikdy nezastavil. Postupem času byl zaveden 

například HDTV systém, byl vyroben první televizor s plochou obrazovkou, začal se používat 

systém Dolby Surround Sound a byl také zahájen prodej VHS kazet a diváci tak měli možnost 

si nahrávat obsah televizního vysílání. Důležitými mezníkem v historii televizoru byl příchod 

a zahájení prodeje plazmové televize v roce 1996. První televizory s LCD displejem byly 

známy již v roce 1988. K jejich hromadné výrobě však došlo až o několik let později. V roce 

2005 pak byly představeny televizory HDTV s plochou obrazovkou a od roku 2006 je 

v prodeji první Blu-ray disk. Posledními novinkami na trhu TV je obnovený koncept 
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televizorů s 3D obrazem, rostoucí velikost úhlopříčky, možnosti přehrávání hudby, připojení 

k internetu a možnost připojení k počítačové síti. 

V Československu bylo první skutečné televizní vysílání zavedeno až v roce 1953, 

signál tehdy zprostředkovávala Petřínská rozhledna a bylo možné jej zaznamenat pouze 

v Praze a blízkém okolí. Československo se tak stalo jednou z dvaceti zemí světa, kde 

fungovalo televizní vysílání. To bylo nejprve omezené na tři dny v týdnu a až v prosinci roku 

1958 bylo vysílání každý den. [13] 

2.2 Charakteristika společnosti Sony 

Společnost Sony je světově uznávaným výrobcem elektroniky se sídlem v Tokiu. 

Hlavními produkty, které firma vyrábí, jsou televizory, digitální fotoaparáty, videokamery, 

DVD rekordéry a přehrávače, projektory a audio systémy. Vedle elektronických produktů 

jsou v sortimentu společnosti také videa, videohry, nástroje komunikace a produkty 

informačních technologií.  

V roce 1946 společnost založili inženýr Masaru Ibuka a fyzik Apio Morita, přičemž 

jejich prvotní investice činila sto devadesát tisíc jenů. Na začátku působení firma nesla název 

Tokyo Tsushin Kogyo a zaměstnávala pouze dvacet zaměstnanců. Název, který je dnes ve 

světě používán, vznikl sloučením slova „sonus“, které v překladu z latiny vystihuje výraz 

zvuk nebo zvukový, a slovního spojení „sonny boy“ označujícího člověka s průkopnickým 

duchem. Název měl tedy symbolizovat mladou společnost zaměstnávající lidi plné energie a 

vášně. Od začátku existence společnosti se tedy všechny výrobky označují viditelně logem 

Sony. 

Původní činností společnosti byly opravy elektrických zařízení a výroba vlastních 

výrobků, mezi které patřil rovněž, v té době populární, automatický vařič rýže. K průlomu ve 

výrobě došlo v roce 1954. Tehdy byla společnost, ještě pod starým názvem, oceněna licencí 

na výrobu tranzistoru. První japonský tranzistor byl společností Sony uveden na trh v roce 

1954, první tranzistorové rádio následovalo hned o rok později. Společnost přivedla na trh 

několik vynálezů a vlastních vývojových počinů. Mezi ty nejdůležitější řadíme první televizi 

s barevným systémem Trinitron (1968), barevný videorekordér (1971), první domácí 

videorekordér Betami (1975), walkman (1979), 3,5 palcový pružný disk (1989), digitální 

fotoaparát (1981), první CD přehrávač na světě (1982), 8mm camcorder (1988), DAT 

magnetofon (1988) a spoustu dalších.  
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Sony se během šedesáti let své existence rozrostla a oproti původním dvaceti 

zaměstnancům dnes zaměstnává přes sto šedesát tisíc lidí po celém světě. Zakladatelé 

společnosti věděli, že odbytové možnosti v rámci Japonska se pro výrobky Sony rychle 

vyčerpají, proto bylo nutné expandovat do celého světa. Japonská společnost začala výrazně 

rozšiřovat své mezinárodní aktivity v šedesátých letech, kdy postupně vznikaly Sony 

Corporation of America (1960) a Sony United Kingdom Limited (1968). V Evropě bylo Sony 

poprvé zastoupeno ve Švýcarsku v roce 1960. Později došlo z důvodu stoupající obliby 

výrobků v zahraničí k postupnému zakládání poboček v jednotlivých zemích a přesouvání 

výroby do míst s vysokým odbytem.[14] 

2.3 Současná situace na trhu TV 

Hlavním faktorem ovládajícím zkoumaný trh je typ televizorů. V obecném měřítku se 

prodej televizorů zvyšuje, přičemž největší prodejnost vykazují LCD televizory. Oproti tomu 

mnohem menší je prodejnost plazmových televizorů, která však stále roste. 3D televizory 

zaznamenaly menší prodejnost, než jaká byla očekávána, a není jasné, jak se bude její 

prodejnost dále vyvíjet. Mezi značkami jsou v prodejnost nejúspěšnější především Samsung a 

LG těsně za tyto značky se řadí společnosti Sony, Panasonic a Sharp. Úspěšnost konkrétních 

výrobců se liší mezi jednotlivými typy. Do budoucnosti bude zajímavé sledovat vývoj prodeje 

3D televizorů a nástup OLED televizorů nebo také společnost Apple, která se na trh chystá 

vstoupit se svými televizory iTV. Vývoj na tomto trhu všeobecně směřuje ke zvyšování 

důrazu na kvalitu obrazu, zvětšování úhlopříčky televizorů a snižování ceny díky zvyšujícího 

se množství realizované produkce. Na českém trhu je situace podobná jako ve světě. Vývoj 

televizorů je z pohledu výrobců částečně ovlivňován i různými vnějšími vlivy. Posledním 

z nich byla digitalizace televizního vysílání. 

2.4 Mikroprostředí společnosti 

2.4.1 Produkt 

Současná nabídka společnosti Sony čítá výrobky jako televizory, fotoaparáty a 

videokamery, výpočetní techniku, domácí audiosystémy, přenosné audiosystémy, herní 

konzole nebo také paměťové disky či baterie. Nově se společnost snaží zapojit své prodejny 

Sony Center, kde mají zákazníci k dispozici kompletní sortiment nabízený společností. Těchto 

partnerských prodejen je v České republice v současné době celkem sedmnáct a kromě 

produktů samotných nabízí možnost si je na místě vyzkoušet, naučit se je ovládat, naplánovat 
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splátky zakoupených výrobků nebo jen získat informace o novinkách v nabízeném sortimentu 

pomocí školeného personálu. [15] 

V oblasti televizorů se společnost Sony v současné době soustředí především na 

televizory s internetem, HD televizory, LED televizory a stejně jako hlavní konkurenční 

společnosti na televizory 3D. Společnost některé své produkty propaguje pod značkou Bravia, 

například Bravia 3D nebo Bravia Full HD. 

2.4.2 Zákazníci 

Mezi zákazníky společnosti Sony patří v dnešní době lidé celého světa. Vzhledem 

k typu produktu jsou jejími zákazníky muži a ženy již od věku osmnácti let, tedy doby, kdy 

přibližně zakládají vlastní rodinu nebo se stěhují do vlastní domácnosti, až do důchodového 

věku. 

2.4.3 Dodavatelé 

Firmy dodávající společnosti Sony jsou výrobci surovin a součástek, které jsou dále 

zpracovány a používány k výrobě jednotlivých druhů televizorů Sony a výrobků prodávaných 

jako součást balení. U některých výrobků společnost zmiňuje, že u svých dodavatelů 

prověřuje  přístup k ochraně životního prostředí a jejím dodavatelem se může stát pouze 

firma, která prošla auditem a získala certifikaci v programu Ekologický partner.[16] 

2.4.4 Konkurence 

Mezi konkurenty společnosti můžeme zařadit všechny výrobce elektroniky, videí, 

videoher a dalších produktů, které Sony nabízí po celém světě. Jelikož se ve své práci 

zaměřuji na trh televizorů, budu charakterizovat pouze konkurenci Sony na tomto trhu. 

V minulosti měly silnou pozici především ty značky, které se dokázaly přizpůsobit situaci na 

trhu a nabízely nejnovější technologie. Kromě Sony se jednalo o značku Panasonic, Sharp a 

Toshiba. Se zvyšujícím se technologickým pokrokem se na trh postupně začali prosazovat 

další výrobci jako například Samsung a LG. V současnosti mají nejsilnější pozici mezi 

výrobci televizorů především společnosti Panasonic, Sony, LG a Samsung. Zmíněné 

společnosti svou činnost zaměřují na vývoj nových technologií a snaží se svým zákazníkům 

nabídnout vždy něco nového nebo lepšího oproti konkurenci. Je pochopitelné, že se tyto 

společnosti ve své výrobě soustředí především na plazmové a LCD televizory, jelikož tyto 

typy TV patří v současnosti k nejprodávanějším. S příchodem 3D televizorů se zároveň pro 
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výrobce nabízí další možnost, jak získat oproti svým konkurentům výhodu. Ovšem tento typ 

televizoru si zatím nezískal příliš velkou oblibu. Kromě těchto čtyř výrobců figuruje na trhu 

spousta dalších menších výrobců, ti ovšem nemohou na inovace vynakládat stejné množství 

peněžních prostředků. Mezi konkurenty v oblasti substitutů lze zařadit všechny výrobce 

notebooků a další elektroniky, kterou si lidé kupují namísto televizorů a prostřednictvím které 

mohou sledovat televizní vysílání. 

2.5 Makroprostředí 

2.5.1 Demografické prostředí 

Velikost populace Moravskoslezského kraje ke dni 30. září 2011 činila 1 240 432 

obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je v růstu populace kraje zaznamenáván mírný pokles. Co 

se týče struktury obyvatelstva podle věku, kategorie 15-64 let čítá 70,46 % z celkového počtu 

obyvatel kraje. Do věkové kategorie 0-14 let spadá 14,36 % obyvatel a zbylých 15,19 % 

obyvatel spadá do kategorie 65 a více let, přičemž podle minulého vývoje lze očekávat, že 

podíl věkové skupiny starších šedesáti pěti let se bude zvyšovat. Jelikož se v této práci budu 

zaměřuji na osoby ve věku 15 a více let, tak přesný počet obyvatel klíčové kategorie pro tento 

výzkum je 1 062 430.[17] 

2.5.2 Ekonomické prostředí 

Z hlediska ekonomické situace je možné konkrétní trh posuzovat podle průměrné 

měsíční mzdy, nezaměstnanosti a míry inflace. Průměrná měsíční mzda byla pro rok 2011 

v Moravskoslezském kraji 22 907 Kč. Znamená to, že se oproti roku 2010 zvýšila o 2,6 %. 

Nezaměstnanost pro první čtvrtletí roku 2012 činila 11,70 %, což představuje mírné zvýšení 

oproti roku 2011. Míra inflace v České republice během posledních tří let zaznamenala mírný 

nárůst. V roce 2009 byla její hodnota 1,0, v roce 2010 to bylo 1,5 a v roce 2011 měla míra 

inflace hodnotu 1,9. Změny jednotlivých faktorů mohou mít pozitivní nebo negativní vliv na 

činnost podniku. Například v případě růstu průměrné měsíční mzdy budou mít zákazníci pro 

nákup televizoru k dispozici více peněz, naopak v případě poklesu budou upřednostňovat 

televizory levnější. Podobná situace nastává i v případě vysoké míry nezaměstnanosti, protože 

domácnost s jednou nebo více nezaměstnanými osobami bude na nákup nového televizoru 

vynakládat mnohem méně peněz nebo jej bude kupovat mnohem později. [18] 
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2.5.3 Inovační prostředí 

Inovace jsou pro trh televizorů velmi důležité, jelikož na tomto trhu působí velké 

množství výrobců, což vytváří silné konkurenční prostředí. Je tedy pochopitelné, že nároky na 

inovace jsou vysoké a z hlediska společností je schopnost své výrobky odlišit konkurenční 

výhodou. V průběhu několika posledních let můžeme tyto aspekty sledovat ve vývoji 

technologií jako různé druhy televizorů, možnosti připojení k internetu a podobně.  

2.5.4 Sociálně-kulturní prostředí 

Další méně důležitou roli pro výrobce televizorů hrají sociálně-kulturní faktory. 

V průběhu navrhování a samotné výroby produktů by měly být brány v potaz faktory jako 

vzdělání, náboženství, tradice nebo také společenské hodnoty potenciálních zákazníků podle 

daných oblastí. Kromě vhodného označení a pojmenování modelu výrobku je proto důležité 

pro každou významnější oblast zvolit jazykovou lokalizaci a zvolit uživatelsky přátelské 

rozhraní. 

2.5.5 Přírodní prostředí 

Většina velkých společnosti vyrábějících televizory se v posledních letech čím dál tím 

více zaměřuje na ochranu životního prostředí. Činnost výrobců je postupně omezována také 

některými nařízeními Evropské unie a dalších světových organizací. Společnosti se snaží 

angažovat ve spolupráci s různými ekologickými organizacemi a podnikají s ohledem na 

opatření týkající se životního prostředí. Důraz se také klade na postupné snižování možných 

dopadů výroby na životní prostředí, zvyšuje se množství peněz vkládaných do vývoje 

ekologicky šetrných výrobků a v neposlední řadě se zavádí různé recyklační systémy. 

Globálním problémem jsou pak různé geologické katastrofy, které můžou mít vliv na cenu 

ropy a dalších surovin, které ovlivňují konečnou cenu výrobků. Dalším možným problémem 

je omezení realizované produkce zapříčiněné povodněmi apod. 

2.5.6 Politicko-právní prostředí 

V rámci politicko-právního prostředí pro společnost vyplývají práva a povinnosti, které 

ovlivňují její činnost. Společnost Sony je veřejnou obchodní společností, její činnost je proto 

v České republice ovlivňována obchodním zákoníkem. Zároveň má povinnosti vyplývající ze 

zákona o dani z příjmu. V rámci své obchodní činnost se Sony musí řídit zákonem o ochraně 

hospodářské soutěže a zákonem o ochraně spotřebitele. Kromě těchto zákonů jsou pro 
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společnost důležitá nařízení orgánů Evropské unie a další nařízení a zákony vztahující se 

k její podnikatelské činnost. Například zákon o ochraně osobních údajů. 

2.6 SWOT analýza 

V této části se zaměřím na faktory vnitřního a vnějšího prostředí společnosti Sony. 

Popíši její silné a slabé stránky, možné příležitosti a ohrožení. Identifikace silných stránek 

může společnosti pomoct při dosahování stanovených cílů. Slabé stránky naopak poukazují na 

nedostatky bránící dosažení těchto cílů. 

2.6.1 Silné stránky 

Za silnou stránku společnosti Sony považuji její dlouholetou tradici, během které si 

stihla vytvořit image spolehlivého výrobce elektroniky. Díky tomu získala velké množství 

loajálních zákazníků a má tak silnou pozici v konkurenčním boji. Společnost má po celém 

světě vybudovanou rozsáhlou síť výrobních hal. Své výrobky v současnosti nabízí také 

prostřednictvím prodejen Sony Center, kde mají zákazníci šanci zjistit informace o 

produktech a zároveň si je před samotnou koupí vyzkoušet. Sílá společnosti spočívá rovněž 

v šířce sortimentu, který jsou schopni vyrábět, a v neposlední řadě i v jejich možnostech 

vyrábět kvalitní produkty pro své zákazníky. Další silnou stránkou je schopnost přizpůsobit se 

situaci na trhu. 

2.6.2 Slabé stránky 

V posledních letech je hlavní slabou stránkou společnosti špatná prodejnost některých 

jejich produktů. Prodejnost jejich produktů celkově tak klesá. Na trhu televizorů je 

momentálně obecnou slabou stránkou špatná propagace a na ni navazující image 3D 

televizorů. Ta pak vyúsťuje v nízkou prodejnost tohoto typu TV.  

2.6.3 Příležitosti 

Největší současnou příležitostí společnosti je zavedení OLED televizorů, které doposud 

na trhu ve velkém měřítku nikdo nenabízí. Jejich využití je možné nejen pro výrobu 

televizorů, ale i pro další produkty, které společnost Sony nabízí. Dlouhodobou příležitostí je 

přinášení nových technologií a doplňkových funkcí televizorů, které jsou pro tento trh téměř 

klíčové. Jednou z příležitostí je i největší rozšířenost tradičních CRT televizorů, které mají 

oproti současným typům o poznání horší vlastnosti. Společnost tak může správně cílenou 
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reklamní kampaní zvýšit prodeje aktuálně nabízených typů TV. Další příležitostí je rostoucí 

prodejnost televizorů. 

2.6.4 Ohrožení 

Ohrožením společnosti je zlepšující se pozice hlavních konkurentů na trhu, především 

společnosti Samsung. Důležitou roli pak hraje možný vstup konkurentů se silnější výchozí 

pozicí. Jedním z nich by mohla být společnost Apple, která plánuje vstoupit na trh televizorů 

se svou iTV. Současným ohrožením je kromě jiného i nejasný vývoj prodeje 3D televizorů, 

do kterých vložila společnost velké množství peněz. 
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3 Teoretická východiska spotřebitelského chování 

Zákazníci tvoří pro obchodní společnosti působící na trhu velmi důležitou složku, jež 

svým chováním ovlivňuje odbyt produktů a tím pádem i finanční příjem společnosti. Z tohoto 

důvodu mají firmy velký zájem o to, co nejvíce své zákazníky poznat a odvíjet svou činnost 

způsobem, který donutí co největší počet nakupujících ke koupi jejich výrobku nebo služby. 

[4] 

3.1 Spotřebitelské chování 

Jednou z rovin lidského chování je také chování spotřebitelské, které lze chápat jako 

chování spotřebitelů projevované během hledání, nakupování, užívání, hodnocení a 

disponování s výrobky a službami, od kterých očekávají uspokojení svých potřeb. Kromě 

jednání spojeného se samotným nákupem nebo užíváním výrobku, zahrnuje také okolí, které 

dané chování podmiňuje. Spotřebitelské chování se rovněž zaměřuje na rozhodování 

spotřebitelů při zacházení s vlastními zdroji, kterými jsou čas, peníze nebo úsilí. Znamená to 

tedy co, proč, kdy, kde a jak často nakupují, dále jak často tyto položky používají, hodnotí a 

jaký vliv má hodnocení na jejich další nákupy. [1,6,9] Spotřebitelům současně nezáleží pouze 

na ceně, ale také na kvalitě nabízeného produktu či služby a úrovni přístupu k nim jako ke 

klientům. Hlavním kritériem, na základě kterého se zákazníci rozhodují, je značka, jež si často 

spojují s nabízenými výrobky a službami a jejich kvalitou. Podle průzkumů začne zákazník po 

určitém čase přikládat větší důležitost značce a kvalitě nad cenou. [11] 

3.2 Subjekty nákupního procesu 

Chápání skutečné role jedince, se kterým se dostává obchodní firma do kontaktu, je 

podstatné pro cílení nástrojů marketingového mixu. Je důležité postihnout všechny subjekty a 

vědět, že role jednotlivých osob se mohou měnit. Proto je potřeba zahrnout do 

marketingových aktivit spotřebitele, zákazníka i nakupujícího. 

Za spotřebitele je považována osoba, která produkt používá ke své vlastní potřebě. 

Zákazník je osoba, která se zajímá o produkty a služby, jedná s firmou nebo sleduje nabízené 

zboží. Nakupujícím je označován zákazník, který uskutečnil nákup. Nemusí se však jednat o 

osobu, jež bude spotřebitelem. Všichni lidé během svého života hrají roli zákazníka i roli 

nakupujícího.  

Většina kupních rozhodování se odehrává v rodině. Z tohoto hlediska rozlišujeme 

následující role jednotlivých členů domácnosti během kupního rozhodovacího procesu: 
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-  iniciátor navrhuje zakoupení určitého výrobku nebo služby, 

-  ovlivňovatel svými názory a radami ovlivňuje rozhodování, 

-  rozhodovatel rozhoduje a určuje zda, co, jak a kde nakoupit, 

-  kupující nakupuje výrobek nebo službu, 

-  uživatel nakoupený výrobek nebo službu používá. [8,10] 

3.3 Kupní rozhodovací proces 

Jedná se o vlastní kupní rozhodování spojené s konkrétním produktem či službou, které 

probíhá v určité posloupnosti. Tento proces je charakteristický tím, jak nakupující své 

rozhodnutí uskuteční, jak zakoupený produkt odpovídá jeho představám a jak se to promítne 

na jeho následném spotřebním chování v budoucnu. Na začátku rozhodování zjišťujeme 

určitý problém, následně zkoumáme možnosti, které vedou k vlastnímu rozhodnutí o nákupu, 

a nakonec sledujeme ponákupní chování. Rozhodovací proces je součástí nákupního procesu, 

který začíná dlouho před samotnou koupí a jeho dopady se projevují ještě dlouho poté. 

3.3.1 Fáze kupního rozhodování 

Spotřebitel postupně prochází v základním pohledu pěti hlavními stádii rozhodování: 

-   rozpoznání problému, 

-   hledání informací, 

-   zhodnocení alternativ, 

-   rozhodnutí o nákupu, 

-   ponákupní chování. 

Při nákupu však nemusí vždy procházet všemi fázemi. Některé může buď vynechat 

nebo změnit pořadí jednotlivých fází. [1,5,9] 

3.3.2 Rozpoznání problému 

Jedná se o okamžik, kdy jedinec pociťuje rozdíl mezi skutečným a požadovaným 

stavem. V tento okamžik, tedy když začne spotřebitel pociťovat nějakou potřebu, začíná 

nákupní proces. Potřebu může způsobit vnitřní nebo vnější podnět. U vnitřních podnětů se 

jedná o běžné potřeby, např. hlad nebo žízeň, které když dosáhnou hraniční úrovně, stanou se 

nutkáním. Vnější potřebu může způsobit obdiv sousedova nového automobilu nebo reklama 

v televizi. Marketéři musí zjistit důvody vzniku určité potřeby a to pomocí získaných 
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informací od určitého počtu spotřebitelů, a až poté mohou vytvářet marketingové strategie, 

které vyvolají zájem spotřebitelů.  

3.3.3 Vyhledávání informací 

Spotřebitel začíná, po rozpoznání neuspokojivého stavu, hledat další informace 

potřebné k nákupnímu rozhodnutí. Konkrétní proces získávání informací se děje s různou 

důkladností, s různým časovým průběhem a různými způsoby. Hledání rozdělujeme na vnitřní 

a vnější. Vnitřní hledání představuje oživení informací v paměti spotřebitele, zatímco vnějším 

hledáním rozumíme informace, které spotřebitel získal ze svého okolí. Rozlišujeme dvě 

úrovně zájmu o informace. Nejprve mírnější stav, kdy snaha dosáhnout vyrovnaného stavu 

není vysoká. Tento stav nazýváme zvýšená pozornost. Osoba začíná více vnímat informace o 

určitém výrobku, ale stále ještě zachovává pasivní přístup. Naopak druhá úroveň, kterou 

nazýváme aktivní vyhledávání informací, představuje cílenou činnost, která vede k získání 

informací o výrobku a s tím spojené řešení problému. [1,5] 

3.3.4 Zhodnocení alternativ 

Při posuzování jednotlivých alternativ nákupu jde především o výběr typu výrobku, 

hodnocení a rozhodování v rámci výběrového souboru. V mnoha případech začínají 

spotřebitelé kupní rozhodovací proces v rámci výrobkové kategorie a teprve v průběhu 

získávání informací se jejich hledání zužuje na vymezený typový okruh. Následující 

rozhodování se pak odvíjí od alternativ, které budou zvažovány. Spotřebitelé nejvíce pozorují 

výrobky, jež poskytují jimi požadované vlastnosti. Nabídku všech alternativ lze rozdělit do 

několika skupin. První z nich, vybavený soubor, je soubor značek, na které si spotřebitel 

spontánně vzpomene. Druhá skupina, uvažovaný soubor, zahrnuje značky spotřebitelem 

řazené mezi možné alternativy řešení problému. Netečný soubor pak představuje značky, 

které spotřebitel svým způsobem ignoruje až do chvíle, kdy se značky z uvažovaného souboru 

stanou nedostupné a odmítaný soubor představuje značky, ke kterým má negativní postoj. [1] 

3.3.5 Rozhodnutí o nákupu 

Během hodnocení si spotřebitel vytváří preference mezi jednotlivými alternativami a 

dospívá ke kupnímu záměru. Ve čtvrté fázi kupního rozhodovacího procesu přenáší svou 

předešlou činnost, dohromady také označovanou jako přednákupní fázi, do nákupní akce – 

nákupu nebo odmítnutí výrobku. Spotřebitel může při rozhodování upřednostňovat jeden 
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z pěti faktorů: značka, dealer, množství, načasování a platební metoda. Ze zmíněného procesu 

vzejde volba konkrétního výrobku, který má být zakoupen. I přesto však mohou konečný 

výběr ovlivnit některé bezprostřední okolnosti, například postoje ostatních, nečekané situační 

vlivy a nebo vnímané riziko. [1,5] 

3.3.6 Ponákupní chování 

Jde o chování, které začíná užitím koupeného výrobku. Ponákupní chování odhaluje 

spokojenost zákazníka s pořízeným výrobkem. Spotřebitel porovnává to, co od výrobku 

očekával (zda výrobek splňuje účel, za kterým byl pořízen) s tím, do jaké míry výrobek jeho 

očekávání splňuje. Uživatel by mohl cítit nespokojenost s výrobkem kvůli zjištění určitých 

negativních vlastností výrobku nebo ze zaslechnutí kladných vyjádření o výrobcích jiných 

značek. Zároveň bude věnovat více pozornosti informacím podporujícím správnost jeho 

rozhodnutí. Proto je vhodné ve spotřebiteli podpořit názory a hodnocení, které potvrdí 

správnost volby výrobku a podpoří jeho kladné pocity ke značce. Marketéři by proto měli 

sledovat spokojenost a jednání zákazníků a také způsoby, kterými zákazníci výrobky 

používají. [1,5] 

3.4 Typy nákupního chování 

Jednotlivé fáze nákupního chování nabízí pohled na postup kupujícího při koupi. Při 

konkrétním nákupu se ovšem chováním mezi jednotlivými kupujícími odlišuje. Model 

Howard-Stetha rozdělují chování kupujících do tří základních typů. Jsou jimi automatické 

chování, řešení omezeného problému a řešení extenzivního problému. 

Za automatické chování považujeme pravidelný nákup levného zboží kupujícím. 

Vyhledávání informací je omezeno pouze na zákazníkovu zkušenost. Jde tedy o nákup dobře 

známé značky, se kterou je zákazník spokojen, a proto nepotřebuje hodnotit další alternativy. 

Proces výběru zboží je poté omezen na rozhodnutí o místě a času provedení nákupu. 

Řešení omezeného problému nastává, když zákazník zná většinu sortimentu, ale ne 

všechny značky a předpoklady jejich nákupu. Zákazník je tak závislý na informacích 

potřebných pro konečné rozhodnutí. 

Řešení extenzivního problému je situace, ke které dochází při nákupu druhu výrobku, 

který zákazník nezná a není informován ani o způsobu jeho používání. Proto, že se jedná o 

drahý výrobek, zahrnuje proces rozhodování získání informací a porovnávání jednotlivých 

možností nákupu.[7] 
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Obr. 3.1 – Spokojenost zákazníka 

 

Zdroj: [2] 

 

3.5 Spokojenost zákazníka 

Spokojenost zákazníka zaznamenává zákazníkovo vnímání skutečného stavu výrobků 

nebo služeb v porovnání s jeho očekáváním. Pokud skutečnost překročila nebo alespoň 

odpovídá očekávání, zákazník je spokojen, pokud skutečnost nepřekročila očekávání, 

zákazník je nespokojen. Právě spokojenost zákazníka rozhoduje o úspěšnosti firmy. K měření 

této spokojenosti slouží index spokojenosti zákazníka ACSI nebo ECSI. Evropský model 

spokojenosti zákazníka (ECSI) je založen na definici sedmi hypotetických proměnných: 

- Image je spojována s produktem, značkou, popřípadě firmou a představuje první 

bod analýzy spokojenosti zákazníka. 

- Očekávání zákazníka je spojování s očekáváním výrobku nebo služby 

individuálním zákazníkem, je utvářeno propagací výrobku nebo služby a 

získanými zkušenostmi spotřebitele. 

-  Vnímaná kvalita zahrnuje jak hlavní produkt či službu, tak doprovodné služby 

tvořené servisem, předvedením, popisem výrobku či služby nebo například 

kvalitou personálu. 

- Vnímaná hodnota se vztahuje k ceně výrobku a předpokládané kvalitě. Přesněji jde 

o poměr ceny ke vnímané kvalitě. 

- Spokojenost zákazníka představuje situaci, kdy byla zákazníkova očekávání 

výrobku nebo služby naplněna. 

- Stížnosti zákazníka vyplývají ze situace, kdy skutečnost zákazníkovo očekávání 

nesplňuje. 
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- Loajalita zákazníka vzniká v momentě, kdy je zákazník s výrobkem spokojen. 

Skutečnost tedy předčila jeho očekávání a vede ho k dalšímu nákupu a cenové 

toleranci. [2,6] Loajalita je nejsilnější zbraň konzumentů. Loajální zákazník bude u 

firmy nakupovat častěji a ve větším množství a postupně také přestává být citlivý 

na cenu výrobků a služeb. Kromě toho přestává vnímat jakoukoli nabídku 

konkurence. [12] 

3.6 Faktory ovlivňující spotřebitelské chování 

Spotřebitelské nákupy jsou významně ovlivňovány kulturními, společenskými, 

osobními a psychologickými faktory utvářejícími a rozvíjejícími se během života spotřebitele. 

Největší roli v nákupním chování mají faktory kulturní. Marketéři často nejsou schopni 

zmíněné faktory řídit, ovšem při své činnosti je musí brát v potaz. Jednotlivé faktory, které 

vstupují do celkového výrazu spotřebních predispozic od sebe nejsou odděleny, naopak se 

navzájem prolínají a podmiňují. [5,9] 

Obr. 3.2 – Černá skřínka spotřebitele 

 

Zdroj: [9] 
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3.6.1 Kulturní faktory 

Významný vliv na kupní chování spotřebitelů má kultura, subkultura a společenská 

třída. 

Kultura zásadně ovlivňuje požadavky a chování zákazníků. Lidé již od narození 

získávají osobní soubor hodnot, poznání, preferencí a způsobů chování. Vlastnosti kultury, 

které mohou ovlivnit požadavky a chování zákazníků: 

- Kultura je učená – není vrozenou, proto si spotřebitelé musí kulturu osvojit. 

Proces osvojování bývá označován jako enkulturace a jeho průběh je vědomý nebo 

podvědomý. 

- Kultura se přenáší z generace na generaci – zřetelným jevem je zde tradice, 

která se také vnímá jako soutěžní výhoda.  

- Kultura je sdílená – velká skupina sdílí nebo má téměř stejné spotřební projevy. 

Je možné sledovat, do jaké míry konkrétní kulturní prostředí vyvolává obdobné 

reakce členů dané skupiny. Tato skutečnost pak vede k využití stejného 

marketingového přístupu.  

- Kultury se liší, jsou místně diferencované – současně existuje více kultur, více 

kulturní prostředí. Kulturní projevy se mohou lišit v rámci jednotlivých oblastí, 

zároveň se mohou lišit ale i v rámci jedné oblasti.  

- Kultura se mění – kulturní prostředí tvoří stabilní část lidského chování, ale i 

přesto prochází změnami s pozvolným charakterem. Tyto změny mohou znamenat 

výraznou podmínku pro orientaci marketingu. [1,9] 

Všechny kultury sestávají z menších subkultur, které svým členům zaručují snazší 

podmínky pro začlenění a sebeurčení. Subkultury mají charakter národnostní, náboženský, 

rasový nebo geografický. Když získá subkultura více členů a peněz a začne vytvářet 

významný tržní segment, obchodní společnosti začnou své marketingové programy zaměřovat 

na jejich potřeby a přání. V návaznosti na subkulturu je nutné zmínit i společenskou vrstvu a 

sociální faktory, které v subkultuře působí. Sociální vrstvy, popřípadě třídy, představují 

rozdělení společnosti podle různých faktorů. Společenská vrstva se skládá z osob sdílejících 

podobné hodnoty, zájmy a způsoby chování. Členové různých vrstev se mohou lišit podle 

příjmů, povolání, vzdělávání nebo místa pobytu, dále si oblékají odlišné oblečení, jinak 

hovoří atd. [4,5] 
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3.6.2 Společenské faktory 

Spotřebitelské chování je kromě kulturních faktorů ovlivňováno také společenskými 

faktory, které můžou zahrnovat referenční skupiny, rodinu, společenské role nebo společenské 

postavení. Referenční skupiny jsou souhrn skupin, jež přímo nebo nepřímo ovlivňují 

chování jednotlivce. Skupiny s přímým vlivem nazýváme členskými skupinami a mohou být 

označovány jako primární skupiny. Těmi jsou například rodina, přátelé, sousedé, 

spolupracovníci a další lidé nebo skupiny lidí, s nimiž přichází dotyčný člověk do 

neformálních vztahů. Naopak u sekundárních členských skupin, kterými jsou například 

náboženské, profesní nebo oborové skupiny, nedochází k pravidelnému kontaktu a tím pádem 

není spotřebitelské chování přímo ovlivněno. Referenční skupiny ovlivňují chování 

spotřebitele třemi způsoby. Jedná se o způsoby chování a životní styl, osobní postoje a 

sebepojetí jednotlivce. Jejich chování může zároveň ovlivnit výběr výrobků a značek. Vliv, 

který mají referenční skupiny na spotřební chování můžeme rozlišit na několik směrů: 

- informační vliv referenční skupiny,  

- symbolický vliv referenční skupiny,  

- referenční skupiny a Word-of-Mouth,  

- názorové vůdcovství,  

- mediální zapojení referenčních skupin.  

Další společenský faktor a zároveň nejvlivnější spotřebitelská jednotka ve společnosti je 

rodina. Ta je zároveň i nejvýznamnější primární referenční skupinou. Rozlišujeme mezi 

dvěma typy rodin. Rodiče a jejich děti představují orientační rodinu. Lidé od rodičů 

získávají své první názory v oblastech náboženství, politiky, ekonomiky a zároveň smysl pro 

osobní ambice, sebeúctu a lásku. Vliv orientační rodiny může výrazně působit i ve chvíli, kdy 

již člověk není v kontaktu s rodiči. Daleko větší vliv má však na spotřebitele jeho vlastní 

rodina. Každý spotřebitel patří do několika skupin, ať už se jedná o rodinu, klub nebo 

organizaci. Postavení spotřebitele je možné určit z hlediska rolí a postavení. Role je tvořena 

činnostmi, které jsou od osoby očekávány a postavení je spojeno s vykonáváním dané role. 

Lidé si následně na základě svého postavení a role vybírají výrobky. [4,5] 

3.6.3 Osobní faktory 

Rozhodnutí zákazníků je ovlivněno také jejich osobními charakteristickými vlastnostmi, 

mezi které řadíme věk, období životního cyklu, zaměstnání, ekonomické podmínky, osobnost 

a sebepojetí. Věkem a obdobím životního cyklu je člověk ovlivňován proto, že v různých 
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fázích života nakupuje různé výrobky a služby. Týká se to především stravování, odívání a 

výběru nábytku. Spotřebu ovlivňuje také životní cyklus rodiny nebo počet, věk a pohlaví lidí 

v domácnosti. Důležitá jsou rovněž psychologická stádia životního cyklu. Povolání, které je 

další charakteristickou vlastností, ovlivňuje spotřební chování tím způsobem, že lidé 

zaměstnaní na různých pozicích mají odlišné potřeby a nakupují odlišné zboží a služby. Volba 

výrobku je ovlivňována ekonomikou, jedná se především o disponibilní příjem, úspory a 

aktiva, dluhy, možnost získat půjčku a přístupy k utrácení a spoření. Za osobnost považujeme 

soubor různorodých psychologických vlastností, které vedou ke stálému a pevnému vztahu 

k prostředí. Je možné ji popsat pomocí vlastností jako například sebevědomí, společenskost, 

samostatnost, opatrnost nebo adaptabilita. Životní styl je způsob žití určité osoby, který 

konkrétní osoba vyjadřuje svou činností, svými zájmy a názory. Liší se mezi osobami jiných 

subkultur, společenských tříd, osobami vykonávajícími jiná zaměstnání apod. Hodnoty 

představují konkrétní konečný stav, který jednotlivci požadují a chtějí jej dosáhnout. Jedná se 

o cíle členů společnosti nebo skupin obyvatelstva. Lze je rozdělit na hodnoty kulturní, kterými 

mohou být například demokracie, osobní svoboda, bezpečí a sociální uznání, a na hodnoty, 

které se vztahují k chování zákazníka. [4,5,7] 

3.6.4 Psychologické faktory 

Mezi faktory, které ovlivňují spotřebitele při nákupu řadíme i psychologické faktory. 

Předtím než spotřebitel může rozhodovat, musí mít nějaký zdroj znalostí nebo informací, na 

němž pak může své rozhodnutí založit. Tento zdroj – psychologické jádro – zahrnuje 

motivaci, schopnosti a příležitosti, učení, zkušenosti, mínění, postoje a vnímání. [999] 

Motivace je založena na tom, že všichni lidé mají v určitou dobu velké množství potřeb. 

Dělíme je na biogenické, které vycházejí z fyziologických stavů napětí, například hladu, žízně 

nebo nepohodlí a na psychologické, které vycházejí z psychických stavů touhy po uznání 

nebo sounáležitosti. Potřeba se přemění v motiv v okamžiku, kdy dosáhne dostatečného 

stupně intenzity. Dostatečně motivovaná osoba je připravená jednat. Její jednání je ovlivněno 

tím, jak vnímá danou situaci. Vnímání je proces sbírání, třídění a interpretace vstupních 

informací, který vede k utvoření smysluplného obrazu o světě. Závisí na fyzických podnětech, 

jejich vztahu k okolí a na vnitřním rozpoložení jednotlivce. Vystavení dvou jedinců stejným 

podmínkám může mít odlišný vliv na jejich vnímání. Učení ovlivňuje individuální chování 

jedince na základě získaných zkušeností. Jedná se o činnost člověka, při které si osvojuje 

určité vědomosti, dovednosti, osobní vlastnosti a různé formy chování. Většina lidského 

chování je naučená. Vzájemné působení pohnutek, stimulů, podnětů, reakcí a opakování tvoří 
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proces učení. Mínění vyjadřuje názor člověka a je založen na znalostech, názorech nebo 

důvěře. [4,5]  

3.6.5 Černá skřínka 

Tento přístup představuje spotřebitelovu mysl, na kterou má vliv skupina vnějších 

podnětů z makrookolí a mikrookolí. Dané podněty aktivují činnost procesů. Uvnitř černé 

skřínky probíhá rozhodování vedoucí ke spotřebitelově konečné reakci, kterou může být 

koupě nebo odmítnutí výrobku nebo služby. Jednání spotřebitele se následně projevuje 

v predispozicích jedince a jeho dalším kupním chování. Černá skřínka tedy symbolizuje 

psychiku člověka. [10] 
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4 Metodika výzkumu 

V této kapitole se budu zabývat výzkumem spotřebitelského chování na trhu televizorů, 

který představuje analýza jednotlivých faktorů a míry jejich vlivu. Samotný výzkum se dělí na 

přípravnou a realizační fázi.  

4.1 Přípravná fáze 

Podstatnější částí výzkumu je její první fáze, kterou tvoří definování problému a cíle 

výzkumu, analýza situace a předvýzkum.  

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

V dnešní době na trhu televizorů vystupuje velké množství výrobců, kteří se snaží získat 

co největší podíl. Zároveň však s neustálým technologickým pokrokem v tomto odvětví 

vzniká pro výrobce televizorů problém. Tímto problémem je přesycenost poptávky a současně 

neschopnost identifikovat potřeby zákazníka. Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jak 

se projevuje chování spotřebitelů při nákupu a samotném užívání televizorů, a dané chování 

analyzovat. Zjišťuje také důvody, proč lidé nejčastěji nakupují novou televizi, funkce, které 

jsou jimi při nákupu nové televize vyhledávány a upřednostňovány nebo vliv referenčních 

skupin na jejich nákup. Na základě těchto zjištění potom navrhuje doporučení, která povedou 

k lepšímu poznání potřeb zákazníků a může tak pomoci k jejich snazšímu uspokojení. 

V rámci výzkumu proto byly stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Při nákupu televizoru má cena pro zákazníky největší důležitost. 

Hypotéza 2: Prodejci a experti jsou pro zákazníky nejčastějším zdrojem informací  

o novinkách na trhu s TV. 

Hypotéza 3: Muži jsou ochotni na nákup nového televizoru vynakládat průměrně více peněz 

než ženy. 

4.1.2 Typy a zdroje dat 

Hlavním zdrojem informací výzkumu byla primární data získaná právě pro účely 

bakalářské práce prostřednictvím dotazníků. Sekundární data byla zjištěna pomocí oficiálních 

stránek jednotlivých výrobců televizorů, údaje o počtu a struktuře obyvatel 

Moravskoslezského kraje jsem čerpal ze stránek Českého statistického úřadu. Tato data a 

informace budou využity k doplnění výsledků výzkumu. 
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4.1.3 Metoda výzkumu 

Sběr dat provedu metodou dotazování. Konkrétně dotazováním osobním 

prostřednictvím dotazníku. Dotazník byl vytvořen z otázek, které odpovídají stanovenému 

problému a cíli výzkumu této bakalářské práce. Sestává celkem z dvaceti dvou otázek, které 

tvoří otázky uzavřené, polouzavřené a také dvě baterie. Pro snížení nákladů na výzkum byl 

dotazník vytištěn oboustranně ve formátu A4. Dotazník je v příloze č. 1. 

4.1.4 Tvorba výběrového souboru 

Základní soubor marketingového výzkumu tvoří muži i ženy starší patnácti let obývající 

Moravskoslezský kraj. Výběrový soubor, který je složen ze sto padesáti čtyř osob, byl 

sestaven na základě použití techniky vhodné příležitosti.  

4.1.5 Rozpočet výzkumu 

Hlavní položku rozpočtu mého výzkumu tvoří náklady na dotazníky, které zahrnují 

náklady na tisk a papír. Menší část rozpočtu pak představují náklady na dopravu. 

4.1.6 Časový harmonogram 

V následující tabulce je zachycen harmonogram činností výzkumu v období od 

listopadu 2011 do dubna 2012. 

Tab. 4.1 – Harmonogram činností 
DRUH ČINNOSTI LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN 

Definování problému a cíle X      

Sestavení plánu výzkumu  X     

Definování hypotéz  X     

Sestavení dotazníku   X    

Pilotáž dotazníku   X    

Sběr primárních údajů   X X   

Zpracování a analýza údajů    X X  

Formulace závěrů výzkumu      X 
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4.2 Realizační fáze 

Druhou část výzkumu představuje realizační fáze, během které byl proveden 

předvýzkum, sběr dat prostřednictvím dotazníkového šetření, zpracování získaných údajů a 

analýza těchto údajů.  

4.2.1 Předvýzkum 

Pro ověření správnosti otázek a jejich možných odpovědí jsem před samotným sběrem 

dat provedl kontrolu dotazníku pomocí předvýzkumu. Dotazník jsem předložil k vyplnění 

celkem patnácti respondentům. Na základě jejich odpovědí a informací o nesprávném 

pochopení některých otázek jsem dotazník upravil tak, aby byly otázky srozumitelné a 

možnosti u jednotlivých otázek byly kompletní a respondenti tak mohli celý dotazník bez 

problémů vyplnit. Tento dotazník byl následně použit pro konečný sběr dat.  

4.2.2 Sběr dat 

Dotazování probíhalo v městech Ostrava a Opava v průběhu ledna a února roku 2012. 

Respondenty jsem vyhledával v okolí náměstí, škol, obchodů a na dalších vysoce 

frekventovaných místech. I přesto, že jsem se snažil vybírat kolemjdoucí, kteří nemají na 

spěch, tak jsem se během sběru dat setkal s určitým počtem lidí neochotných účastnit se 

jakéhokoliv výzkumu. Celkový počet osob, které vyplnily dotazník bylo 172, ze kterých bylo 

později vybráno 154 kompletně a správně vyplněných dotazníků, které byly následně 

zpracovány a použity k analýze. 

4.2.3 Zpracování údajů 

Pro snadnější vyhodnocení výsledků výzkumu byly dotazníkům přiřazeny čísla a 

jednotlivým otázkám kódy. Byla provedena kontrola správnosti a kompletnosti vyplnění 

dotazníků. Následně byla získaná data převedena do datové matice v softwaru Microsoft 

Office Excel, kde jsem je seřadil podle požadovaných kritérií. 

4.2.4 Analýza údajů 

Poté, co byla data zpracována, jsem provedl analýzu získaných dat. Z převedené datové 

matice jsem pomocí softwaru SPSS vypočítal statistiky a vytvořil tabulky a grafy zachycující 

a zpřehledňující výsledky výzkumu. Výsledky jsem poté interpretoval. 
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4.2.5 Struktura respondentů 

Výzkumu se zúčastnilo přesně 154 osob. Tento počet tvoří z poloviny ženy a z poloviny 

muži. 

4.3 Identifikace výběrového souboru 

4.3.1 Věk respondentů 

Až 31,8 % respondentů tvořily osoby ve věku od čtyřiceti šesti let do padesáti pěti let. 

Zbylé skupiny již nebyly tak silně zastoupeny. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou byly 

osoby mezi 56 – 65 lety, které tvořily 17,5 %, dále 15 – 25 (16,9 %) a 36 – 45 (14,3 %). 

Dvěmi nejméně zastoupenými věkovými skupinami byly 26 – 35 let, kterou tvořilo 10,4 % a 

skupina osob starších šedesáti šesti let, kterou tvořilo 9,1 %. 

Obr. 4.1 – Věk respondentů 

 

4.3.2 Vzdělání respondentů 

Největší část respondentů tvořily osoby se středoškolským vzděláním s maturitou (42,2 

%), druhou nejvíce zastoupenou skupinou byli lidé s vysokoškolským vzděláním (31,2 %). 

Respondentů, kteří zvolili odpověď „vyučen“ bylo 14,9 %, základní vzdělání má 8,4 % a 3,2 

% respondentů má vyšší odborné vzdělání. 
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Obr. 4.2 – Vzdělání respondentů 

 

 

4.3.3 Sociální status respondentů 

Mezi respondenty se vyskytovali především zaměstnaní, kteří tvořili 68,2 % 

z celkového počtu. Studentů bylo mezi respondenty 14,3 %, důchodců 11 %, osob samostatně 

výdělečně činných 4,5 a necelá 2 % nezaměstnaných.  

Obr. 4.3 – Sociální status respondentů 
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5 Analýza spotřebitelského chování 

Cílem této kapitoly je interpretace údajů získaných pomocí dotazníkového šetření, které 

bylo blíže popsáno v předchozí kapitole. A zároveň vyhodnocení spotřebitelského chování na 

trhu televizorů. Vyhodnocovat budu faktory jako znalost značek mezi spotřebiteli, jejich 

postoj k důležitým vlastnostem televizorů, hodnocení  jednotlivých značek, zákaznické 

zvyklosti na trhu, zdroje, odkud zákazníci získávají informace o novinkách na trhu televizorů 

a další. Spotřebitelé budou analyzováni jako celek a u některých otázek bude využito třídění 

druhého stupně podle pohlaví a dosaženého vzdělání. 

5.1 Vlastnictví televizorů 

Podle odpovědí na první otázku jsem respondenty rozdělil na ty, kteří ve své 

domácnosti vlastní televizi, a na ty, kteří ji nevlastní. Respondenti, kteří televizi vlastní 

pokračovali odpovídáním na hlavní část dotazníku. Naopak ti respondenti, kteří televizi 

nevlastní, odpovídali již jen na identifikační otázky. Z celkového počtu osob, které se 

zúčastnili dotazníkového šetření, tedy ze sto padesáti čtyř respondentů, sto padesát 

odpovědělo kladně, tedy že ve své domácnosti televizi vlastní a čtyři lidé záporně, tedy že ve 

své domácnosti televizi nevlastní. Ačkoli je televize v dnešní době skoro v každé domácnosti, 

stále se najdou jedinci, kteří tento výrobek odmítají nebo jej z jiného důvodu nevlastní, což 

potvrzují proporce odpovědi u této otázky. 

5.2 Znalost značek 

Druhá otázka měla vést ke zjištění, které značky televizorů respondenti znají. Jedná se o 

tzv. vybavený soubor, tedy značky, které si respondenti spontánně vybaví. Odpovědi vystihují 

to, jak jsou značky populární a jakou známost má mezi spotřebiteli jejich jméno. Lidé, kteří 

nesledují novinky na trhu nebo se o televizory nezajímají, budou pravděpodobně znát 

mnohem méně značek než lidé, kteří problematiku sledují nebo dokonce jsou odborníky a 

tudíž znají značek hodně. 

Jak lze vyčíst z grafu, nejznámějšími značkami jsou mezi respondenty Panasonic a 

Sony. Značku Panasonic si spontánně vybavilo 72,7 % a značku Sony 66 % dotázaných. Mezi 

značky, o kterých má část respondentů určité povědomí, lze zařadit také značku Samsung, 

kterou zná 44 % dotázaných, a LG, kterou zná 40 % dotázaných. Podobné podíly odpovědí 

jsem zaznamenal i u otázky na značky, které respondenti vlastní. Nejčastěji vlastněnou 

značkou je Panasonic, druhou nejčastěji vlastněnou Sony, dále LG a Samsung. Televizor 
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značky Panasonic ve svých domácnostech vlastní 34,7 % respondentů, televizor Sony 29,3 %, 

LG 20 % a televizor značky Samsung vlastní 18,7 % respondentů. Zbylé značky již 

nedosahují tak velkého procenta mezi vlastněnými značkami. Rozdíly mezi známostí a 

vlastnictvím značek jsou u výrobků Samsung a LG, kdy procentuelně více respondentů zná 

značku Samsung, ale víc respondentů vlastní televizor značky LG. Tyto rozdíly mohou být 

způsobeny vysokou cenou, za kterou výrobci nabízejí své produkty nebo přehledem 

spotřebitelů o nabídce na trhu. Výsledek vypovídá o velké rozšířenosti sortimentu 

jmenovaných výrobců a částečně také o schopnosti daných společností prosadit své jméno 

mezi konkurenty a tím zvýšit možnost, že v případě, když budou zákazníci spokojeni, budou 

jejich výrobky při příštím nákupu znovu vyhledávat. 

Obr. 5.1 – Srovnání známosti a vlastnictví značek 

 

 

5.3 Počet televizorů v domácnosti 

Polovina respondentů, kteří mají ve své domácnosti televizor, vlastní pouze jeden. Ze 

zbylých respondentů celkem 38,7 % vlastní televizory dva, tři televize vlastní 9,3 % a zbylá 2 

% vlastní ve svých domácnostech 4 a více televizorů. Tato data vypovídají o tom, že ačkoliv 

jsou v dnešní době televize velmi rozšířené, stále ještě existuje velké procento lidí, kteří 

vlastní pouze jednu televizi, a zároveň, že mnoha lidem v domácnosti nestačí pouze jedna 

televize. Třídění druhého stupně neprokázalo, že by měl příjem domácnosti významný vliv na 

počet televizorů v domácnosti. 
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5.4 Preference typu TV 

Další otázkou jsem zjišťoval, jaké preference mají různé typy televizorů. Z odpovědí je 

možné vypozorovat, zda lidé při nákupu upřednostňují kvalitu nad cenou nebo zda nějaký typ 

televizorů považují za méně kvalitní nebo méně výhodný oproti jinému. Důležitou roli u této 

otázky hraje doba, po kterou jsou jednotlivé typy televizorů na trhu. Předpokladem je, že 

nejvíc respondentů ve svých domácnostech vlastní klasický typ televizoru, který je ze všech 

typů na trhu nejdelší dobu. Nejpozději byl na trh zaveden 3D televizor, proto předpokládám, 

že tento typ zatím nebude mezi respondenty příliš rozšířený.   

Obr. 5.2 – Preference typu TV 

 

Ze mnou zkoumaného vzorku celkem 50 % respondentů vlastní ve své domácnosti 

klasický CRT televizor, dále 38,7 % vlastní televizor s LCD obrazovkou, 28 % televizor s 

LED obrazovkou a 24,7 % vlastní TV s plazmovou obrazovkou. Televizor s nejnovějším 

typem, tedy 3D televizor, vlastní 4 % dotázaných. Klasický CRT televizor je ze všech typů na 

trhu nejdelší dobu, proto je jeho podíl mezi vlastněnými typy pochopitelný, ovšem s vývojem 

nových technologií se jeho podíl bude postupně snižovat. LCD televizory, přesto že nejsou až 

tak dlouhou dobu na trhu jako klasické televizory, jsou stále druhým nejdéle dostupným 

typem, a proto je pochopitelné, že díky své nižší ceně a lepší dostupnosti dosahují vyššího 

podílu mezi vlastněnými televizory na trhu než televizory s LED a plazmovou obrazovkou. 

Po rozdělení vlastněných typů televizorů podle příjmových skupin respondentů jsem zjistil, že 



31 

televizory s plazmovou obrazovkou vlastní především domácnosti s vyššími příjmy. Klasické 

televizory vlastní všechny příjmové skupiny, což je způsobeno délkou jejich působnosti na 

trhu.  

5.5 Délka sledování televize 

Otázka ohledně času, po který respondenti denně sledují televizi, vede ke zjištění, zda 

by se výrobci měli zaměřit spíš na výrobu televizorů s nižší spotřebou energie, s nižším 

negativním vlivem na zrak diváků nebo raději vyrábět televize např. s vysokým důrazem na 

kvalitu obrazu. U této otázky jsem provedl také třídění dat druhého stupně, které mělo vést ke 

zjištění, zda má věk respondentů vliv na délku sledování televizoru. 

Obr. 5.3 – Čas věnovaný sledování TV 

 

 

Touto otázkou jsem zjistil, že nejvíc respondentů věnuje denně sledování televize 60 – 

120 minut (38,7 %), poté 121 – 180 minut (30,7 %). Dotázaných osob, které sledují televizor 

každý den méně než 60 minut je 14,7 % a respondentů, kteří sledují televizor denně mezi 181 

– 240 minutami je taktéž 14,7 %. Zbylá 1,3 % sledují televizi víc než 240 minut denně. 

Dohromady 69,4 % respondentů sleduje televizi denně mezi jednou až třemi hodinami. Z toho 

nemůžeme jasně potvrdit, zda lidé budou upřednostňovat televize s nižší spotřebou elektrické 

energie a takové, které nepoškozují jejich zrak. Tříděním druhého stupně bylo zjištěno, že 

věkové kategorie mezi patnácti a čtyřiceti pěti lety sledují televizi kratší dobu oproti lidem 
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starším. I přesto, že televizi denně sledují déle než 3 hodiny pouze respondenti ve věkových 

kategoriích 15-25 a 46 a více, nelze jednoznačně říct, že věk má na délku sledování televizoru 

významný vliv. 

5.6 Místo nákupu TV 

Osmou otázkou jsem zjišťoval, kde dotazovaní nejčastěji nakupují televizor. Tato 

informace poskytuje firmě představu o tom, do jakých druhů prodejen své produkty 

prosazovat a současně jaký styl prodeje zvolit. V poslední době roste podíl lidí nakupujících 

přes internet, proto se online prodej jeví z hlediska budoucnosti jako klíčový, avšak současně 

musí firmy dbát, aby byly jejich produkty zastoupeny v obchodech s elektronikou a 

podobných specializovaných prodejnách. 

Obr. 5.4 – Místo nákupu TV 

 

Téměř tři čtvrtiny respondentů (74,7 %) nejčastěji nakupují televizor v obchodě 

s elektronikou. Pro firmy tedy hraje podstatnou roli distribuce do tohoto typu prodejen nebo 

vedení specializované prodejny s produkty vlastní značky. Druhým nejčastějším místem 

nákupu televizorů je internet. Předpokládám, že podíl internetu na prodeji výrobků celkově 

poroste, proto je pro společnost důležité nejen nabízet své výrobky prostřednictvím online 

prodejen, ale zároveň mít online obchod jako součást svých webových stránek a zákazníkům 

tak stabilně poskytovat kompletní servis. 
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5.7 Důležitost faktorů při nákupu TV 

V další otázce jsem se zajímal o to, jakou přikládají lidé, kteří se zúčastnili 

dotazníkového šetření, důležitost vybraným faktorům. Jednalo se o mnou zvolené, hlavní 

faktory, které můžou ovlivňovat zákazníkovu volbu. Odpovědi nám poskytují informace o 

tom, co je pro zákazníky při nákupu televizoru důležité a co naopak považují za méně 

důležité. 

Obr. 5.5 – Důležitost faktorů 

 

U této otázky dotázaní hodnotili každý z vybraných faktorů, přičemž u každého z nich 

vybírali ze čtyř stupňů důležitosti: velmi vysoká důležitost, vysoká důležitost, nízká důležitost 

a velmi nízká důležitost. Z hodnocení vyplývá, že nejvíce důležitým faktorem při nákupu 

televizoru pro respondenty je kvalita obrazu, která získala průměrnou známku 1,74. Druhý 

nejdůležitější faktor je cena se známkou 1,82, dále pak následují zkušenosti respondentů a 

zvuk. Zbylé faktory, kterými jsou doporučení, úhlopříčka, záruka, značky, komplexnost 

funkcí a design získaly přibližně stejnou průměrnou známkou. Jako nejméně důležité faktory 

byly označeny komplexnost funkcí (2,3) a design (2,33). Přesto, že většina respondentů 

přikládá jednotlivým faktorům přibližně stejnou důležitost, nejdůležitějším faktorem je stále 

kvalita obrazu, tedy předmět stálých technologických pokroků a především jádro produktu. 

Cena, ačkoliv trochu překvapivě, nehraje u některých respondentů téměř žádnou důležitost.  
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5.8 Průměrné hodnocení značek 

Touto otázkou jsem zjišťoval, jak jsou hodnoceny jednotlivé značky televizorů na 

základě čtyř základních vlastností, kterými jsou cena, design, funkce a dostupnost. Výsledky 

nám dávají představu o oblíbenosti značek mezi respondenty a také možnost porovnat je na 

základě již zmíněných čtyř vlastností. 

Obr. 5.6 – Hodnocení značek 

 

S průměrným hodnocením 1,6 je mezi respondenty nejoblíbenější značkou Sony. 

Druhou nejoblíbenější značkou je Panasonic s hodnocením 1,68 a třetí nejoblíbenější 

Samsung s hodnocením 1,69. O něco hůř je hodnocena značka LG, jejíž průměrné hodnocení 

je 1,93. Zmíněné čtyři značky byly zároveň hodnoceny nejčastěji, jelikož u této otázky měli 

respondenti hodnotit pouze ty značky, které sami znají nebo vlastní. Značky, které byly 

hodnoceny menším počtem respondentů než pět, jsem nezařadil do celkového pořadí. 

5.9 Důvod nákupu TV 

Jedenáctou otázkou jsem zjišťoval, v jaké situaci respondenti nakupují nový televizor. 

Odpovědí slouží k lepšímu pochopení chování spotřebitelů, především co se týká výběru typu 

televizoru. Pokud by všichni respondenti kupovali nový televizor až ve chvíli, kdy jim ten 

starý přestane fungovat, nebo je již zastaralý, pravděpodobně by kupovali pouze televizory, 

které jsou v danou chvíli pro ně nejdostupnější. 
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Obr. 5.7 – Důvod nákupu nové TV 

 

Nejčastější odpovědí na tuto otázku byla možnost „stará TV přestane fungovat“, kterou 

vybralo 84 % dotázaných. O poznání méně respondentů (28,7 %) zvolilo možnost „potřeba 

více TV v domácnosti“. 6,7 % dotázaných kupuje novou televizi při příchodu novinky na trh a 

2,7 % v jiné situaci. Mezi těmito odpověďmi se nejčastěji objevovala možnost, kdy dotázaní 

koupili novou televizi z důvodu digitalizace televize. Třídění dat druhého stupně u této otázky 

neprokázalo, že by měl čistý měsíční příjem domácnosti vliv na situaci, ve které respondenti 

nakupují nový televizor.  

5.10 Zdroj informací 

Další otázkou jsem se zaměřil na zdroj, ze kterého dotázaní přijímají informace o 

novinkách na trhu televizorů. Podle výsledků může společnost uzpůsobit systém, kterým 

propaguje a nabízí své výrobky nebo se zaměřit na konkrétní médium, pomocí kterého oslovit 

stávající a současně budoucí zákazníky.  

Nejčastějším zdrojem informací o novinkách na trhu TV je pro 40 % dotázaných stále 

mnohem více využívaný internet společně s televizí. Druhým nejčastějším zdrojem jsou se 34 

% časopisy, katalogy a letáky. A třetím jsou prodejci a experti, které jako nejčastější zdroj 

novinek na trhu TV označilo celkem 26 % dotázaných. Naopak respondentů, kteří novinky na 

trhu nesledují vůbec je celkem 18 %. Z hlediska marketingových aktivit to znamená, že pokud 

chce firma se svým novým výrobkem oslovit co největší počet potenciálních zákazníků, měla 
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by se zaměřit na internet, televizi, různá tištěná média a propagační materiály v podobě 

letáků. Zároveň mít kontrolu nad tím, jak prodejci a experti na televizory referují o jejich 

výrobku.  

Obr. 5.8 – Zdroj informací o novinkách na trhu 

 

5.11 Vliv referenčních skupin 

V další otázce jsem se ptal na referenční skupinu, která dotázané ovlivňuje při 

rozhodování o nákupu televizoru nejvíc. Stejně jako u předchozí otázky měla tato za cíl 

pomoci odhalit skupinu osob, na kterou by se firma měla zaměřit a na kterou klást největší 

důraz při šíření dobrého jména společnosti.  

Z grafu je možné vyčíst, že z možných odpovědí zvolilo nejvíc respondentů (44 %) 

možnost prodejce a experti. O něco méně respondentů (43,3 %) získala možnost rodina. Tyto 

dvě skupiny mají na respondenty při rozhodování o nákupu TV největší vliv. Možnost přátelé 

získala 12,7 % a trochu překvapivě možnost celebrity do svých odpovědí nezahrnul ani jeden 

z dotázaných. Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že nejvhodnější pro úspěšnost firmy je mít 

pověst výrobce a poskytovatele kvalitního zboží a služeb mezi prodejci a experty na 

elektroniku, popřípadě přímo mezi prodejci či experty na televizory, protože právě oni 

zaručují zvýšení povědomí o firmě a na to navazující volbu zákazníka. 
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Obr. 5.9 – Vliv referenčních skupin 

 

5.12 Role respondentů při nákupu nového televizoru 

Cílem této otázky bylo zjistit, jakou roli zastávají respondenti při nákupu nové TV. 

Jednotlivé role, které byly blíže popsány v teoretické části této práce nabízejí, při rozdělení 

respondentů podle pohlaví, bližší pohled na to, kdo v domácnostech například iniciuje potřebu 

koupit nový televizor, kdo celý proces výběru ovlivňuje svými názory a radami nebo kdo 

televizor nakonec koupí. Rozpoznání rolí členů domácnosti může pomoci při plánování na 

koho cílit reklamu ohledně kvality televizoru nebo na koho se zaměřit při optimalizaci 

vlastností televizoru.  

Největší rozdíly mezi muži a ženami byly zaznamenány především u rolí rozhodovatele 

a kupujícího. Mužů, kteří se považují za rozhodovatele bylo mezi účastníky dotazníkového 

šetření 24,3 %, zatímco žen pouze 10,5 %. Kupujících mužů bylo 55,4 % a žen o více než 

polovinu méně (21,1 %). U ostatních rolí byly rozdíly mezi pohlavími menší. Důležitými 

zjištěním je to, že mezi iniciátory nákupu nového televizoru převažují muži nad ženami. 

Konečnými uživateli jsou jak muži, tak ženy všech věkových kategorií, proto nelze při 

optimalizaci vlastností televizoru upřednostňovat jedno či druhé pohlaví. 
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Obr. 5.10 – Role respondentů podle pohlaví 

 

5.13 Optimální cena TV 

Otázka ohledně maximální částky, kterou jsou respondenti ochotni vynaložit na nákup 

nového televizoru, vyjadřuje výši částky, kterou jsou respondenti ochotni utratit za pořízení 

nového televizoru. Odpovědi tak poskytují pohled na to, v jakých relacích by se měla 

pohybovat cena televizoru, aby oslovila co největší počet zákazníků.  

Obr. 5.11 – Optimální cena televizoru 
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Z grafu lze vyčíst, že optimální cena nového televizoru se pro největší část respondentů 

pohybuje v intervalu 5000 – 14999 Kč. Tuto možnost vybralo 38,7 % dotázaných. Druhou 

nejčastější odpovědí byla možnost 15000 – 24999 Kč, kterou vybralo 28,7 %. Odpověď 

25000 – 34999 Kč zvolilo 14 % a 6,7 % vybralo možnost 35000 – 44999 Kč. Zbylé možnost 

dosahovaly vždy menšího počtu než 5 % respondentů. Při porovnání skutečných cen 

jednotlivých typů televizorů a zjištěné optimální ceny lze zjistit, že ceny LED a LCD 

televizorů jsou většinou zastoupeny v optimálním cenovém intervalu. V tomto stejném 

intervalu je také zastoupena část cen plazmových televizorů. Ceny 3D televizorů, i přesto že 

lze na trhu nalézt produkty v nejčastěji voleném intervalu, se pohybují ve vyšších cenových 

relacích. 

5.14 Hodnocení hypotéz 

První hypotéza 

Předpokladem první hypotézy bylo, že při nákupu televizoru má cena pro zákazníky 

největší důležitost. Z grafu (viz. obr. 5.5) je jasné, že nejdůležitějším faktorem je pro většinu 

respondentů kvalita obrazu. Cena je až druhým nejčastěji voleným faktorem. Tato hypotéza 

byla proto vyvrácena. 

Druhá hypotéza 

Na obrázku 5.8 je vidět, že nejčastějšími zdroji, odkud získávají respondenti informace 

o novinkách na trhu TV, jsou internet a televize. Pátá hypotéza, která předpokládala, že 

prodejci a experti jsou pro zákazníky nejčastějším zdrojem informací o novinkách na trhu 

s TV, byla vyvrácena. 

Třetí hypotéza 

Další hypotéza se týkala peněžní částky, kterou jsou respondenti ochotni vynaložit na 

nákup nového televizoru, především porovnání nejčastěji volené odpovědí u mužů 

s nejčastější odpovědí žen. Předpoklad byl, že muži jsou ochotni na nákup nového televizoru 

vynakládat průměrně více peněz než ženy. Jak je možné vidět na grafu, tak nejvíce mužů je 

ochotno vynaložit částku v intervalu 15000 – 24999 Kč, zatímco nejvíce žen je ochotno 

vynaložit částku 5000 – 14999 Kč. Hypotéza byla potvrzena. 
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Obr. 5.12 – Optimální cena TV podle pohlaví 
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6 Návrhy a doporučení 

V návaznosti na kapitolu analýza spotřebitelského chování nyní shrnu výsledky této 

práce. S ohledem na problém a cíle výzkumu vyvodím návrhy a doporučení, jak by mohla 

společnost, na kterou jsem se touto prací zaměřoval, postupovat k jejich vyřešení. 

Na trhu televizorů figuruje velké množství značek, proto jsem zjišťoval ty z nich, které 

si respondenti vybaví, které vlastní a také jak hodnotí jejich kvalitu. Nejznámější značkou se 

z pohledu respondentů stala značka Panasonic, která je také nejčastěji vlastněnou značkou. 

Společnost Sony se v obou ohledech drží těsně za značkou Panasonic. V hodnocení 

jednotlivých značek na základě ceny, designu, funkcí a dostupnosti byla ovšem jako nejlepší 

vybrána značka Sony. Ze zjištěných informací lze usoudit, že obě značky si za dobu své 

působnosti na trhu dokázaly vybudovat jméno zaručující kvalitu a spolehlivost výrobků, 

servis a péči o zákazníky a investice do inovací.  

Důležitou se z hlediska budoucího vývoje zdá volba typu televizorů, na který se při 

vývoji a výrobě zaměřit. V době, kdy většina domácností stále ještě vlastní klasické CRT 

televizory, ale jejich výroba i prodej všeobecně ustupuje, lze očekávat, že typ televizoru, který 

bude pro domácnosti cenově nejdostupnější a zároveň bude nabízet vlastnosti, které od 

nového přístroje vyžadují, bude tím nejprodávanějším. U zbylých typů lze vysledovat vztah 

mezi počtem lidí, kteří televizor vlastní a dobou, po kterou je daný typ na trhu, což se odráží 

na ceně jednotlivých typů. V návaznosti na to je potřeba zmínit, že faktorem, který byl 

respondenty vybrán jako nejdůležitější je kvalita obrazu, druhým nejdůležitějším je cena. 

Dalšími faktory, které by výrobci neměli opomíjet jsou také zkušenosti zákazníků a zvuk. 

Vlastnosti jako rozlišení obrazovky, jas a kontrast se dnes mezi televizory s LCD, LED i 

plazmovou obrazovkou liší pouze minimálně, LED televizory však mají z těchto tří typů 

nejostřejší obraz podtržený dlouhou životností, na druhou stranu mají vyšší cenu. Nejvyšší 

kvalitu obrazu mají současně na trhu 3D televizory, které jsou nejméně často vlastněným 

typem televizoru. Důvodem může být částečně krátká doba, po kterou jsou v prodeji, a 

částečně nutnost mít při sledování nasazeny brýle, což může vyvolávat v zákaznících jistý 

nezvyk a nepohodlí. Naopak pozitivní pro další vývoj prodeje 3D televizorů je fakt, že 

největší část respondentů věnuje denně sledování TV mezi jednou až dvěma hodinami. Druhé 

nejvyšší zastoupení měli respondenti, kteří denně televizi sledují mezi dvěma až třemi 

hodinami. Při nutnosti mít u sledování 3D televizoru nasazeny brýle tak může být 
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spotřebitelům zdůrazněno mnohem menší riziko poškození zraku, které by mohlo pro mnoho 

lidí představovat další z důvodů, proč namísto 3D televizoru koupit jiný typ. Pro pochopení 

výsledků by měl být ovšem zohledněn fakt, že se výzkumu neúčastnily osoby mladší patnácti 

let, tedy důležitá skupina z pohledu času denně věnovanému sledování televize. V neposlední 

řadě je podstatným problémem také malé množství programů vysílaných ve 3D. V tomto 

ohledu bych společnosti Sony doporučil zaměřit se především na výrobu LED televizorů, 

které zákazníkům poskytnou nejvyšší kvalitu obrazu, protože ta se jim jeví při koupi 

televizoru jako nejdůležitější. Zároveň by se společnost měla zaměřit na lepší propagaci 

kvalitního obrazu a dalších vlastností 3D televizorů a pokusit se přijít s technologií, která 

povede k usnadnění a vnesení většího pohodlí do sledování tohoto typu TV. Společnost by 

neměla opomíjet ani nové technologické možnosti a být stále inovativní. Jednou z možností je 

využití technologie OLED, se kterou již někteří významní výrobci elektroniky pracují. 

Výrobci by také neměli zapomínat na možnosti připojení televizoru k internetu, možnosti 

připojení dalších zařízení pro přehrávání nebo záznam televizního obrazu nebo zvuku. 

Maximální možná částka, kterou jsou respondenti ochotni za pořízení nového televizoru 

zaplatit, byla pro největší část z nich v rozmezí 5000 – 14999 Kč. V tomto cenovém rozmezí 

se pohybuje většina televizorů jak s plazmovou a LCD obrazovkou, tak i mnou 

doporučovaných LED televizorů. Za 3D televizory by si museli zákazníci připlatit. Mezi 

respondenty se ovšem objevil dostatek osob, které by byly ochotny za nový televizor zaplatit 

vyšší částku než jen 15000 Kč, což nabízí výrobcům možnost zaměřit se také na již zmíněné 

3D televizory, a zároveň to pro ně představuje možnost vyvíjet televizory s lepšími, zákazníky 

požadovanými, vlastnostmi i za vyšší cenu. 

Nejčastějšími zdroji, kde respondenti tohoto výzkumu vyhledávají informace o 

novinkách na trhu jsou internet a televize. Pro společnost je tedy samozřejmá prezentace 

prostřednictvím webových stránek především s charakteristikou a popisem aktuálně 

nabízených produktů, s články podporujícími povědomí zákazníků o firmě a produktech, také 

se službou poskytující zákazníkům informace o způsobu řešení problémů nebo informace 

ohledně zákaznické linky a v neposlední řadě o prodejních místech s produkty značky Sony. 

Dalšími nejčastěji používanými zdroji informací jsou časopisy, katalogy, prodejci a experti. 

Společnost by se tak měla snažit s určitou pravidelností obesílat obchody s elektronikou a 

různé další prodejce televizorů s časopisy a katalogy se svou aktuální nabídkou a informacemi 

z oblasti televizorů. Experti a prodejci by měli být přesvědčeni o kvalitách a výjimečnosti 

výrobků společnosti, čehož společnost dosahuje spolehlivostí a tradicí mezi výrobci 
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elektroniky. Všechny zmíněné zdroje informací by měly poskytovat zákazníkům 

plnohodnotné informace, které budou aktuální, pravdivé a zákazníci je tak budou moci 

uplatnit při nákupu nového televizoru. Experti a prodejci jsou, společně s rodinou zákazníků, 

největšími ovlivňovateli při rozhodování o nákupu televizoru. Pro společnosti to znamená, že 

pokud má jejich značka vybudovanou dobrou image mezi odborníky na televizory, mají vyšší 

šanci, že jejich výrobky budou oni sami propagovat a motivovat tak zákazníky k nákupu 

právě dané značky, ať už při samotném procesu prodeje, prostřednictvím článků nebo jiných 

zmínek v odborných časopisech a katalozích. To stejné platí i z pohledu rodiny respondentů. 

Tedy pokud jsou členové rodiny přesvědčeni o kvalitách konkrétní značky, bude 

pravděpodobnější, že danou značku svým příbuzným doporučí nebo o ní budou kladně 

referovat.  

Jak bylo zjištěno, většina respondentů nakupuje nový televizor až v situaci, kdy ten 

starý přestane fungovat. Pro výrobce to znamená, že pokud si chtějí udržet svou stálou 

klientelu, jsou nuceni vyrábět televizory, které budou spolehlivé a naplní zákazníkovy 

potřeby. Na druhou stranu, i přestože nový televizor nakupuje s příchodem novinky na trh  

minimum dotázaných, je pro společnost důležité, aby ve svých zákaznících vyvolala svými 

nejnovějšími produkty pocit, že nový televizor jim může nabídnout opět něco nového a 

lepšího oproti jejich současnému přístroji, čehož lze dosáhnout větší propagací nových funkcí 

a lepších vlastností nových televizorů. V současné době může být tímto stimulem především 

přechod z analogového na digitální vysílání a s tím spojené pořízení set-top-boxu nebo 

televizoru se zabudovaným přijímačem pro digitální zemské vysílání. Téměř třetina 

respondentů zároveň nakupuje nový televizor v případě potřeby více kusů televizorů 

v domácnosti. Pro Sony tak vzniká možnost vytvoření věrnostní nabídky, kdy zákazníci, kteří 

již v domácnosti jeden televizor značky Sony vlastní, dostanou slevový poukaz v případě 

nákupu druhého televizoru. 

Společnosti bych doporučil zavedení dalších Sony Center. V současné době jsou tyto 

prodejny v Moravskoslezském kraji zatím pouze na dvou místech - v Ostravě a v Orlové. 

V České republice je jich celkem 16. Zavedením těchto specializovaných prodejen společnost 

rozšíří své působiště a zákazníci tak budou mít možnost využít služeb zmíněných zařízení i 

v dalších městech. Doporučuji tak nadále zlepšovat a rozšiřovat množství služeb nabízených 

prodejnami Sony Center, která budou zákazníkům poskytovat vedle nejnovějších výrobků 

společnosti také prvotřídní servis, do kterého spadá instalace produktů, možnost získat 
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informace o novinkách, možnost vyzkoušet ovládání výrobků apod. To vše prostřednictvím 

školeného personálu se stoprocentní znalostí sortimentu, orientací v oboru a především 

s přesvědčením o kvalitách produktů společností nabízených. Především na tyto prodejny by 

měl být kladen důraz, jelikož jak již bylo zmíněno, zákazníci nejčastěji nakupují televizory 

v obchodech s elektronikou, proto je vlastní specializovaná prodejna výhodou a zároveň 

příležitostí pro prezentaci značky a přesvědčení zákazníka o kvalitách nabízeného zboží a 

služeb. Osobou, která nový televizor nakupuje  jsou častěji muži. Společnost by proto do 

těchto prodejen měla umisťovat především sortiment, který bude zaměřen na mužské zájmy a 

zohlednit to také při nabídce a popisu výrobků. Při navrhování nových produktů je však 

potřeba zohledňovat jak muže tak ženy, protože mezi konečnými uživateli televizorů mají obě 

pohlaví vysoké zastoupení.  
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7 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval analýzou spotřebitelského chování na trhu 

televizorů. Zaměřil jsem se na obyvatele Moravskoslezského kraje a na vzorku 154 osob jsem 

zkoumal, jaké chování spotřebitelé ve vztahu k televizorům projevují. Hlavním cílem bylo 

zjistit, jak jsou spotřebitelé ovlivňováni v průběhu pořizovaní a užívání televizorů. Současně 

jsem zjišťoval, jakou důležitost přikládají při nákupu různým faktorům, a dále jsem se ptal na 

jejich postoje ke značkám, které na trhu televizorů vystupují. 

  Výzkum potvrdil, že televizor ve své domácnosti vlastní dnes již téměř každý. Najdou 

se i lidé, kteří vlastní více než jeden. Nejznámější a současně nejčastěji vlastněnou je značka 

Panasonic. Celkově lze pak říci, že nejznámější a nejčastěji vlastněné značky jsou ty, které na 

trhu vystupují delší dobu a mají určitou tradici. Výrobci těchto značek televizorů poskytují 

svým zákazníkům kvalitní produkty a služby. Na základě faktorů jako jsou cena, design, 

funkce a dostupnost je nejlépe hodnocenou značka Sony. Většina z nich se nesoustřeďuje 

pouze na produkty z oblasti televizorů, ale také na další elektronické výrobky. Co se typu 

televizorů týče, tak tento trh v posledních letech zaznamenal několik technologických inovací. 

Nejrozšířenějším typem však stále zůstává tradiční CRT televizor, z novějších typů je 

nejrozšířenější LCD televizor. Nejčastějším zdrojem informací o novinkách na trhu je pro 

zákazníky internet. Nový televizor nejčastěji nakupují v obchodě s elektronikou a činí tak 

v situaci, kdy jejich starý televizor přestane fungovat, přičemž toho se většina respondentů 

zbavuje odvozem do sběrného dvoru. Při výběru nového televizoru kladou zákazníci určitou 

důležitost různým faktorům. Zjistil jsem, že pro zákazníky je nejdůležitějším faktorem kvalita 

obrazu. Dalšími důležitými faktory jsou cena, vlastní zkušenosti, zvuk a například také 

doporučení prodejců. Cenový interval, který by bylo nejvíc zákazníků ochotno vynaložit na 

nákup nového televizoru je 5000 – 14999 Kč. Zjišťoval jsem také, která skupina lidí ovlivňuje 

zákazníky při rozhodování o nákupu nového televizoru. Nejčastěji byli vybráni prodejci a 

experti, téměř totožný vliv byl zaznamenán i u rodiny.  

Společnost Sony může profitovat ze své tradice a ze své oblíbenosti mezi zákazníky. 

Musí však stále investovat do nových technologií, které jsou pro trh televizorů prioritní. 

Současně by měla dbát na potřeby zákazníků a zaměřit se na jejich spokojenost, protože ta 

vede k opakovanému nákupu zboží stejné značky. 
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Seznam zkratek 

CRT  Cathode ray tube 

USA  United states of America 

HDTV  High-definition television 

VHS  Video Home System 

LCD  Liquid Crystal Display 

TV  televizor 

3D  Three-dimensional space 

DVD  Digital Versatile Disc 

CD  Compact Disc 

DAT  Digital Audio Tape 

HD  High-definition 

LED  Light-Emitting Diode 

ACSI  American Customer Satisfaction Index 

ECSI  European Customer Satisfaction Index 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

tzv.  takzvaný 

Kč  Koruna česká 

OLED  Organic Light-Emitting Diode 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Jiří Krečmer a studuji Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity v Ostravě, obor Marketing a obchod. Velice by mi pomohlo, kdybyste vyplnili 

následující dotazník k mé bakalářské práci. Dotazník se týká spotřebitelského chování na trhu 

televizorů. Vyplnění dotazníku je anonymní a výsledky budou použity pouze v rámci mé 

bakalářské práce. Není-li určeno jinak, označte, prosím, vždy pouze jednu odpověď. 

Za vyplnění dotazníku děkuji.  

 

1 Vlastníte ve své domácnosti TV? 

●  ano    ●  ne (pokračujte otázkou č. 17) 

 

2 Jaké značky TV znáte? 

………………………………………………………………………………. 

  

3 Kolik TV máte ve své domácnosti? 

●  1  ●  2  ●  3  ● 4 a více 

 

4 Jakou značku TV vlastníte? (Pokud vlastníte více televizorů jiných značek, uveďte 

všechny) 

………………………………………………………………………………. 

 

5 Jaký typ TV vlastníte? (pokud vlastníte více TV jiného typu, označte více možností) 

●  klasický (CRT)   ●  s LCD obrazovkou  

●  s LED obrazovkou   ●  3D televize 

●  s plazmovou obrazovkou 

 

6 Jste spokojen/a s typem TV, jenž vlastníte? 

●  ano    ●  ne 

 

7 Kolik času denně věnujete sledování TV? 

●  méně než 1 hodinu  ●  60 – 120 minut ●  121 – 180 minut 

●  181 – 240 minut  ●  241 a více minut 

 

8 Kde nejčastěji kupujete TV? 

●  v obchodě s elektronikou   ●  v obchodním domě 

●  v supermarketu/hypermarketu  ●  ve velkoobchodě 

●  v bazaru     ●  přes internet 

 

9 Jakou důležitost přikládáte při koupi TV následujícím faktorům? 

(vybranou možnost zaznačte křížkem) 

Faktor / důležitost velmi vysoká vysoká nízká velmi nízká 

cena     

značka     

design     

doporučení     
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zkušenosti     

záruka     

zvuk     

úhlopříčka     

kvalita obrazu     

komplexnost funkcí     

 

10 Ohodnoťte vlastnosti TV u značek, které znáte: (1 – nejlepší, 5 nejhorší) 

 cena design funkce dostupnost 

Panasonic     

Sony     

Samsung     

LG     

JVC     

Sharp     

Orion     

Mascom     

Funai     

Finlux     

Grundig     

ECG     

Toshiba     

Hyundai     

Sencor     

Thomson     

Philips     

Orava     

Tesla      

Jiná:  

 

……………… 

    

 

11 V jaké situaci kupujete novou TV? (můžete označit více odpovědí) 

●  stará TV přestane fungovat  ●  při příchodu novinky na trh 

●  potřeba více TV v domácnosti  ●  jiná: ……………………….. 

 

12 Jak nakládáte s nepotřebnou TV? (můžete označit více odpovědí) 

●  odvoz do sběrného dvoru   ●  použití k jiným účelům 

●  uskladnění v domě/bytě/sklepě  ●  předání někomu jinému 

●  jinak: ………………………….. 

 

13 Jaký je zdroj Vašich informací o novinkách na trhu TV?  

(můžete označit více odpovědí) 

 ●  časopisy, katalogy, letáky   ●  internet, televize 

 ●  přátelé     ●  rodina 

 ●  prodejce, experti    ●  novinky nesleduji 

 

14 Kdo Vás nejvíce ovlivňuje při rozhodování o nákupu TV? 

●  přátelé    ●  rodina 
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●  prodejce, experti   ●  celebrity 

 

15 Jaká je Vaše role při nákupu nové TV? (můžete označit více odpovědí) 

●  iniciátor (iniciuje potřebu koupit)   

●  ovlivňovatel (názory a rady) 

●  rozhodovatel (učiní konečné rozhodnutí) 

●  kupující (provede vlastní nákup)   

●  uživatel (osoba užívající výrobek) 

 

16 Kolik peněz jste ochotni vynaložit na nákup nové TV? 

●  do 5 000,-   ●  5 000 – 14 999,-  ●  15 000 – 24 999,- 

●  25 000 – 34 999,-  ●  35 000 – 44 999,-  ●  45 000 – 54 999,- 

●  55 000 – 64 999,-  ●  65 000 – 74 999,-  ●  75 000 a více 

 

17 Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? 

●  do 10 000,-   ●  10 000 – 14 999,-  ●  15 000 – 19 999,- 

●  20 000 – 24 999,-  ●  25 000 – 29 999,-  ●  30 000 – 34 999,- 

●  35 000 – 39 999,-  ●  40 000 – 44 999,-  ●  45 000 a více 

 

18 Kolik osob žije ve Vaší domácnost? 

●  1  ●  2  ●  3  ● 4 a více 

 

19 Jaký je Váš věk? 

●  15-25  ●  26-35  ●  36-45  

●  46-55  ●  56-65  ●  66 a více 

 

20 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

●  základní  ●  vyučen  ●  středoškolské 

●  vyšší odborné ●  vysokoškolské 

 

21 Jaký je Váš současný status? 

●  zaměstnaný   ●  nezaměstnaný  ●  student  

●  důchodce   ● OSVČ 

 

22 Jaké je Vaše pohlaví? 

●  muž     ●  žena 
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Příloha č. 2: Tabulky 

 

Tab. 1 

 
vlastníte tv 

ano ne 

Počet 150 4 

Procent 96,8% 2,6% 

 

Tab. 2 

značky znáte Počet Procent 

panasonic 109 72,66% 

sony 99 66,00% 

samsung 66 44,00% 

lg 60 40,00% 

jvc 18 12,00% 

sharp 16 10,66% 

orion 1 0,66% 

mascom 16 10,66% 

funai 2 1,33% 

finlux 5 3,33% 

grundig 23 15,33% 

ecg 1 0,66% 

toshiba 12 8,00% 

hyundai 9 6,00% 

sencor 4 2,66% 

thomson 5 3,33% 

philips 30 20,00% 

orava 22 14,66% 

tesla 7 4,66% 

nokia 1 0,66% 

loewe 3 2,00% 

 

Tab. 3 

 
kolik tv vlastníte 

1 2 3 4 a více 

Počet 75 58 14 3 

Procent 50,0% 38,7% 9,3% 2,0% 
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Tab. 4 

značky vlastníte Počet Procent 

panasonic 52 34,66% 

sony 44 29,33% 

samsung 28 18,66% 

lg 30 20,00% 

jvc 3 2,00% 

sharp 3 2,00% 

mascom 7 4,66% 

funai 2 1,33% 

finlux 2 1,33% 

grundig 7 4,66% 

ecg 1 0,66% 

toshiba 1 0,66% 

hyundai 4 2,66% 

sencor 3 2,66% 

thomson 5 3,33% 

philips 10 6,66% 

orava 14 9,33% 

nokia 1 0,66% 

loewe 1 0,66% 

 

Tab. 5 

 
typ tv 

klasicky lcd led 3D plazmova 

Počet 75 58 42 6 37 

Procent 50,0% 38,66% 28,00% 4,0% 24,66% 

 

Tab. 6 

 
spokojen s typem 

ano ne 

Počet 147 3 

Procent 98,0% 2,0% 

 

Tab. 7 

 

kolik času sledujete 

méně než 1 

hodinu 60 - 120 minut 121 - 180 minut 181-240 minut 

241 a více 

minut 

Počet 22 58 46 22 2 

Procent 14,7% 38,7% 30,7% 14,7% 1,3% 
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Tab. 8 

 

kde kupujete 

v obchodě s 

elektronikou 

v obchodním 

domě 

v 

supermarketu/h

ypermarketu 

ve 

velkoobchodě v bazaru přes internet 

Počet 112 4 9 3 1 21 

Procent 74,7% 2,7% 6,0% 2,0% ,7% 14,0% 

 

Tab. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10 

 

 

 

 

 

důležitost průměr 

cena 1,82 

znacka 2,26 

design 2,33 

doporuceni 2,21 

zkusenosti 1,91 

zaruka 2,23 

zvuk 2,05 

uhlopricka 2,22 

kvalita obrazu 1,74 

komplexnost funkci 2,30 

hodnocení značek hodn cena hodn design hodn funkce hodn dostup prum hodn 

panasonic 1,98 1,7 1,62 1,42 1,68 

sony 2,04 1,55 1,58 1,26 1,6 

samsung 1,78 1,65 1,84 1,47 1,69 

lg 1,89 1,81 2,02 1,6 1,93 

jvc 1,8 2,2 2,27 2,00 2,07 

sharp 2,5 1,8 1,9 2,2 2,1 

mascom 1,67 2,73 2,2 1,53 2,03 

finlux 1,6 3,00 2,4 2,2 2,3 

grundig 1,9 2,6 2,4 1,85 2,19 

toshiba 1,78 2,33 2,33 2,00 2,11 

hyundai 1,6 2,4 2,00 1,8 1,95 

thomson 2,33 2,83 2,17 2,00 2,33 

philips 2,15 2,25 2,00 2,05 2,11 

orava 2,21 2,64 2,64 3,29 2,7 
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Tab. 11 

 
nákup nové tv 

stara prestane novinka na trhu vice tv doma jina 

Počet 126 10 43 4 

Procent 84,0% 6,66% 28,66% 2,66% 

 

Tab. 12 

 
nepotřebná tv  

odvoz jiny ucel uskladneni predani jinak 

Počet 101 10 23 48 6 

Procent 67,33% 6,67% 15,33% 32,0% 4,0% 

 

Tab. 13 

 
zdroj informací 

casopisy internet pratele rodina prodejce nesleduje 

Počet 51 60 27 30 39 27 

Procent 34,0% 40,0% 18,67% 20,67% 26,0% 18,0% 

 

Tab. 14 

 
referenční skupiny 

přátelé rodina prodejce, experti 

Počet 19 65 66 

Procent 12,7% 43,3% 44,0% 

 

Tab. 15 

 
role při nákupu 

iniciátor   ovlivňovatel  rozhodovatel kupující  uživatel  

Počet 43 33 26 57 116 

Procenta 28,66% 22,0% 17,33% 38,0% 77,33% 

 

Tab. 16 

ochotni zaplatit za tv Počet Procent 

do 5 000,- 6 4,0% 

5 000 - 14 999,- 58 38,7% 

15 000 - 24 999,- 43 28,7% 

25 000 - 34 999,- 21 14,0% 

35 000 - 44 999,- 10 6,7% 

45 000 - 54 999,- 3 2,0% 

55 000 - 64 999,- 3 2,0% 

65 000 - 74 999,- 4 2,7% 

75 000 a více 2 1,3% 
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Tab. 17 

příjem domácnosti Počet Procent 

do 10 000,- 1 0,7% 

10 000 - 14 999,- 11 7,2% 

15 000 - 19 999,- 12 7,8% 

20 000 - 24 999,- 19 12,4% 

25 000 - 29 999,- 21 13,7% 

30 000 - 34 999,- 23 15,0% 

35 000 - 39 999,- 29 19,0% 

40 000 - 44 999,- 26 17,0% 

45 000 a více 11 7,2% 

 

Tab. 18 

 
osob v domácnosti 

1 2 3 4 a více 

Počet 18 38 40 57 

Procent 11,8% 24,8% 26,1% 37,3% 

 

Tab. 19 

 
věk 

15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 a více 

Počet 26 16 22 49 27 14 

Procent 16,9% 10,4% 14,3% 31,8% 17,5% 9,1% 

 

Tab. 20 

 
dosažené vzděláni 

základní vyučen středoškolské vyšší odborné vysokoškolské 

Počet 13 23 65 5 48 

Procent 8,4% 14,9% 42,2% 3,2% 31,2% 

 

Tab. 21 

 
status 

zaměstnaný nezaměstnaný student důchodce OSVČ 

Počet 105 3 22 17 7 

Procent 68,2% 1,9% 14,3% 11,0% 4,5% 
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Tab. 22 

 
pohlaví 

muž žena 

Počet 77 77 

Procent 50,0% 50,0% 
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Příloha č. 3: Grafy 

 

Obr. 1 – Vlastnictví TV v domácnosti 

 
 

 

 

Obr. 2 – Počet televizorů v domácnosti 
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Obr. 3 – Spokojenost s typem televizoru 

 
 

 

 

 

Obr. 4 – Délka sledování TV 
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Obr. 5 – Způsob zacházení s nepotřebnou TV 

 
 

Obr. 6 – Role při nákupu televizoru 
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Obr. 7 – Čistý měsíční příjem domácnosti 

 
 

 

Obr. 8 – Počet osob v domácnosti 

 
 

 

 

 

 

 


