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1 Úvod 

Pro zpracování diplomové práce jsem si jako téma zvolila Analýza postojů na trhu 

s farmaceutickými produkty. Předmět zkoumání se zaměřoval na farmaceutické produkty, 

konkrétně volně prodejné léky. Tato volba byla ovlivněna odbornou činností vedoucí této 

diplomové práce, která se problematikou spotřebitelských postojů na farmaceutickém trhu 

zabývá již několik let. Téma mne zaujalo také pro jeho nevšednost a ojedinělost zpracování. 

Cílem diplomové práce bude zjistit skutečné postoje a názory spotřebitelů na OTC 

léky a to zejména těch, kteří tyto produkty nakupují. Záměrem bude zjistit spotřebitelské 

postoje k pěti nadefinovaným oblastem – životní styl, produkt, referenční skupiny, 

informovanost a distribuce. Na základě výsledků analýzy bude snahou nadefinovat 

segmenty zákazníků. 

Farmaceutické společnosti mají při prosazování svých marketingových plánů 

obtížnější pozici než firmy v jiných oborech. Přispívá k tomu složitý vztahový prostor, 

výrazný důraz na etiku, státní zakázky a málo marketérů s odpovídajícím vzděláním. Ke 

klasickým čtyřem P tak přibývají další dvě, lidé (personnel) a politika (politics). [21] 

Farmaceutickým marketingem se rozumí ta aplikace marketingu, která se jako 

manažerský proces uplatňuje ve farmaceutických společnostech. Je zaměřen na uspokojování 

potřeb, které souvisejí se zdravím člověka. Farmaceutický marketing je charakteristický 

určitými specifiky. Prvním odlišujícím rysem je cílové zaměření na zdraví. V oblasti 

farmaceutického marketingu panuje také silná státní regulace a intenzivnější veřejný dohled 

nad celým oborem. Je zde více než jinde sledováno dodržování etiky a každý prohřešek vůči 

etice je chápán veřejností velmi negativně. Mimo zaměření na zdravotnická zařízení se ve 

farmaceutických společnostech rozvíjí i klasický marketing spotřebního zboží, který souvisí 

s volně prodejnými léky a doplňkovým sortimentem. [7, 21] 

V dnešním silně konkurenčním prostředí, kdy na trh přichází stále nové farmaceutické 

produkty, je velmi důležité znát nejen chování zákazníků, ale také motivy, které je k tomuto 

chování vedou.   

Analýza zaměřená na zjišťování postojů spotřebitelů k jednotlivým oblastem 

v souvislosti s farmaceutickými produkty, umožní alespoň částečné nahlédnutí do 
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spotřebitelovy mysli. Výzkum bude zaměřen na pět stěžejních oblastí, které budou mapovat 

postoje spotřebitelů.  

Výzkum se bude také orientovat na analýzu postojů jednotlivých segmentů. Cílem 

bude zjistit, jak se liší mínění spotřebitelů z hlediska jednotlivých segmentačních kritérií. Na 

základě těchto odlišností budou nadefinovány segmenty zákazníků.  

K dosažení tohoto cíle bude zrealizován marketingový výzkum formou osobního 

dotazování návštěvníků dvou lékáren.  
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2 Teoretická východiska analýzy postojů 

Obecně existují dva základní modely, které zkoumají chování zákazníků, model černé 

skříňky a sekvenční model rozhodovacího procesu. Model černé skříňky neboli tzv. model 

podnětu a reakce poukazuje na obtížnost komplexní predikce chování spotřebitele. Procesy 

a dění v lidské mysli je v současné době možné chápat prozatím pouze omezeně, mysl 

člověka tudíž pro marketéra představuje tzv. černou skříňku. Sekvenční model 

rozhodovacího procesu bude nastíněn v dalších částech kapitoly. [9] 

K pochopení jednotlivých modelů, je třeba také definovat pojem spotřební chování. 

K nejpoužívanějším definicím patří dvě následující: 

Jak tvrdí Koudelka „spotřební chování znamená chování lidí – konečných 

spotřebitelů, které se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků – 

produktů“. [5, s. 6] 

Schiffman spotřební chování charakterizuje jako „chování, kterým se spotřebitelé 

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

nichž očekávají uspokojení svých potřeb“. [9, s. 14] 

2.1 Model rozhodovacího procesu 

Spotřebitelské chování je obecně ovlivněno vnitřními a vnějšími vlivy, které na 

jednotlivce působí. Sebepojetí a životní styl každého jedince jsou spojeny s potřebami 

a touhami, z nichž mnohé vyžadují rozhodnutí o uspokojení. Jednotlivci se často dostávají do 

situací, kdy je nutné aktivovat spotřebitelský rozhodovací proces. Sebepojetí a životní styl 

jedince jsou určeny externími faktory (jako je kultura, sociální postavení, referenční 

skupiny, marketingové aktivity) a interními faktory (jako je vnímání, motivy, osobnost, 

emoce, postoje). Proces spotřebitelského chování zobrazuje Obr. 2.1, viz níže. [1, 12] 
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Obr. 2.1: Model spotřebitelského chování  1 

Zdroj: [12, s. 26], přeloženo a upraveno autorem 

Celkový nákupní sekvenční rozhodovací proces zákazníků je možné rozdělit do 

5 následujících etap: 

A. Rozpoznání problému 

Jedná se o fázi uvědomění si potřeby, kterou chce spotřebitel uspokojit nákupem. 

Většinou se snaží uspokojit nejdříve potřeby, které pociťuje jako naléhavé. Hierarchie potřeb 

může být určena například na základě Maslowovy pyramidy. [10, 11] 

B. Hledání informací 

K tomu, aby se mohl spotřebitel rozhodnout, potřebuje určitou míru informací. 

Nedostatek informací u spotřebitelů zvyšuje pocit rizika a naopak jejich přebytek může vést 

k dezorientaci. [10] 

C. Hodnocení variant 

V této fázi spotřebitel srovnává informace a vybírá nejvhodnější řešení. Často zde 

dochází k zapojování emocionálních procesů. [10] 
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D. Rozhodnutí o nákupu 

Poté, co spotřebitel vybere nejvhodnější produkt či službu, se rozhoduje, kdy a zda 

vůbec nákup uskuteční. Tato etapa rozhodování se však nevztahuje na impulsivní nákupy. 

[10] 

E. Ponákupní chování 

V poslední fázi spotřebitel porovnává očekávání a skutečnost. Při jeho hodnocení jsou 

možné 3 výsledky: (1) očekávání odpovídá skutečnosti, kdy pocity spotřebitelů jsou neutrální, 

(2) skutečnost překonává očekávání, což vede k pozitivnímu postoji spotřebitelů, tudíž ke 

spokojenosti a (3) skutečnost očekávání nesplňuje, což u spotřebitelů vyvolá negativní postoj, 

tedy nespokojenost. [9, 11]  

V rozhodovacím procesu existuje 5 základních rolí, které se vyskytují především 

v rodině. Mezi tyto role patří iniciátor, ovlivňovatel, rozhodovatel, kupující a uživatel. 

Často dochází k situaci, kdy jeden člen zastává několik rolí najednou. Může dojít ale také 

k tomu, že naopak jednu roli budou v součinnosti sehrávat dva a více členů rodiny. [9] 

2.1.1 Externí faktory  

Mezi vnější vlivy, jež na spotřebitele působí, patří faktory kulturní a společenské. [4] 

A. Kulturní faktory  

Kulturní faktory nejvýznamněji a nejsilněji působí na chování spotřebitele. Každá 

společnost má svoji osobitou charakteristiku, která je dána jazykem, zákony, náboženstvím, 

stravovacími zvyky, uměním, zvyky, hodnotami, produkty a jinými lidskými výtvory. [4]  

Kulturu je možné dle Schiffmana definovat jako „celkový souhrn nabytých názorů, 

zásad a zvyků, které slouží k usměrňování nákupního chování členů konkrétní společnosti“. 

[9, s. 403] 

V rámci jedné kultury působí ještě další skupiny subkultur, které tvoří soubory lidí 

zastávající společné národnostní, náboženské, etnické či geografické prvky, jež je spojují 

a zároveň odlišují od ostatních skupin. [11] 
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B. Společenské faktory  

Kromě kulturních faktorů mají významný vliv na chování spotřebitele také 

společenské faktory, mezi něž patří referenční skupiny, rodina, společenská role a status 

spotřebitele. [6] 

Každý jedinec si spotřební chování osvojuje v rámci procesu socializace, který je 

podmíněn vlivem sociálních skupin. Sociální skupiny jsou skupiny lidí, v nichž jsou sdíleny 

společné cíle, soubory sociálních norem, rolí a mezi jejichž členy probíhá interakce, která 

v čase trvá. [11] 

 Referenční skupina 

Referenční skupina je jakákoliv osoba či skupina, která slouží jako srovnání jedinci při 

utváření obecných nebo konkrétních hodnot, postojů, či konkrétního návodu k chování. 

Referenční skupina významným způsobem ovlivňuje spotřební názory, postoje a chování 

jednotlivce. [9] 

Vliv referenčních skupin na jedince může být přímý nebo nepřímý. Skupiny, které 

mají na spotřebitele přímý vliv, bývají nazývány jako členské skupiny. Některé členské 

skupiny jsou pak označeny jako primární skupiny, kam může patřit rodina, přátele, sousedé, 

kolegové, tedy lidé, se kterými se dotyčná osoba stýká relativně nepřetržitě a neformálně. [6] 

Existují také referenční skupiny, které se řadí mezi sekundární. Vztahy v těchto 

skupinách bývají formálnější a není vyžadována nepřetržitá interakce. Může se jednat o různá 

společenská hnutí, politické strany, náboženská společenství, zaměstnanecké svazy aj. [10] 

Na spotřebitele působí také tzv. aspirační skupiny. Jedná se o skupiny, ke kterým 

jedinec nepatří, ale rád by se k nim připojil. [6] 

Referenční skupiny mohou na spotřební chování působit v několika možných směrech. 

V rámci svého kupního rozhodování se spotřebitel obrací na referenční skupinu při získávání 

informací. Druhým významným směrem, kterým referenční skupina ovlivňuje chování 

spotřebitele, je schopnost produktu vyjadřovat příslušnost k dané referenční skupině. 

Referenční skupiny jsou velmi významné také z hlediska marketingu, kdy bývá často 

posilována jejich role v osobní komunikaci, jedná se o tzv. „slovo z úst“, které představuje 

nejúčinnější formu marketingové komunikace. [4] 
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 Rodina 

Nejdůležitější nákupní organizační jednotkou spotřebního zboží ve společnosti je 

rodina a členové rodiny, kteří tvoří nejvlivnější primární referenční skupinu. V životě každého 

spotřebitele se rozlišují dva typy rodin. Prvním typem je rodina orientační, kterou tvoří 

rodiče kupujícího, jež mu předávají své náboženské, politické a ekonomické postoje, čímž 

formují jeho osobní ambice a sebeúctu. Druhý typ, rodina proreakční je tvořena partnerem 

a dětmi kupujícího. Druhý typ rodiny je z nákupního pohledu pro marketéry důležitější, 

a proto je jí také věnována velká pozornost. Jsou sledovány vzájemné role a vlivy manžela, 

manželky a dětí při nákupu. [6] 

 Společenské role a postavení 

Každý jedinec je součástí mnoha skupin, v každé skupině lze jeho umístění definovat 

z hlediska role a postavení. Role se skládá z činností, které se od osoby očekávají. Každá role 

s sebou nese určité postavení. Lidé si vybírají produkty, které jistým způsobem odrážejí 

a dávají najevo jejich roli a skutečné nebo žádoucí postavení ve společnosti. [6] 

2.1.2 Interní faktory  

Mezi vnitřní faktory, které spotřebitele ovlivňují, se řadí faktory osobní 

a psychologické. [4] 

A. Osobní faktory 

K individuálním vlivům, které na spotřebitele působí, patří demografické 

a fyziognomické rysy, které mohou způsobovat odlišnosti v chování jednotlivých 

spotřebitelů. Mezi individuální vlivy patří také sociálně ekonomické prvky jako např. 

vzdělání, povolání nebo příjem. Spotřební chování jedinců bývá podmíněno také jejich 

majetkovým zajištěním a vybaveností. Celkový obraz je pak dotvořen geografickými 

predispozicemi, tedy místem, kde spotřebitel žije. [4] 

B. Psychologické faktory 

Spotřební chování každého jedince významným způsobem ovlivňují také 

psychologické procesy. Při zkoumání spotřebního chování je pozornost zaměřena především 

na vnímání, učení, postoje a motivace spotřebitele. [10] 
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 Vnímání spotřebitele 

Vnímání je proces výběru, organizace a interpretace signálů. Vnímání závisí nejen na 

fyzických podnětech, ale i na jejich vztahu k okolnímu prostředí a na vnitřním rozpoložení 

dané osoby. I když budou dva jedinci vystaveni stejné situaci, každý ji může vnímat odlišně. 

[4, 6] 

Středem pozornosti není pouze to, co spotřebitel svými smysly zachytí, ale i to, čemu 

věnuje větší či menší pozornost, jak tyto stimuly uspořádá, pochopí a jak s nimi naloží. [4] 

 Učení spotřebitele 

Vysekalová označuje učení jako „proces získávání zkušeností, získávání nových 

možností chování“. V souvislosti se spotřebním chováním existují 3 formy učení: 

podmiňování, kognitivní učení a sociální učení. [10, s. 27] 

Základní formou učení je vytváření podmíněných reflexů, jedná se o tzv. klasické 

podmiňování, kdy dochází k přenosu reakcí organismu na určité podněty na podněty jiné. 

Existuje pak také druhý typ tzv. operativní podmiňování, při němž musí být organismus sám 

aktivní. Jedná se o vědomou reakci zaměřenou na dosažení vytyčeného cíle. [10] 

Kognitivní učení představuje učení jako mentální proces, při němž spotřebitelé řeší 

problémy pomocí informací z okolí a vnitřních informací. Tento typ učení představuje 

záměrné získávání informací a jejich zpracování s cílem vyřešit určitý problém. [4] 

Sociální učení neboli učení pozorováním je případ, kdy si spotřebitel osvojuje určité 

spotřební chování na základě sledování jiných osob. [4] 

 Postoje spotřebitele 

„Postoj je naučený sklon chovat se shodně příznivě nebo nepříznivě vzhledem 

k danému předmětu“. [9, s. 252] 

Příznivý postoj k výrobku předchází jeho koupi. Spotřebitel zastává řadu postojů, 

možnost změnit postoje záleží na informovanosti o nabídce, osobnosti jedince a mírou zaujetí 

daným produktem. Některé postoje jsou obecné a je možné je snadno ovlivnit. Toho často 

využívají firmy, které se snaží změnit postoje spotřebitelů směrem k jejich nabídce. [11] 
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 Motivace spotřebitele 

Obecně je možné říci, že motivace člověka se utváří a vyvíjí celý život, stejně tak jako 

se utváří a vyvíjí osobnost člověka. Základním zdrojem motivace spotřebitele jsou jeho 

potřeby. Potřebou se míní stav nerovnováhy organismu. Motivaci je třeba chápat jako proces, 

na jehož začátku se objevuje potřeba a na konci dochází k uspokojení potřeby. [4, 10] 

2.2 Postoje spotřebitelů  

Postoje jsou hodnotící úsudky, které si spotřebitelé vytvářejí o osobách (prodejce, 

mluvčí, celebrita), místě (prodejna, hotel, webové stránky), věci (produkt, balení, reklama) 

nebo tématu (politická a ekonomická témata). Hodnotící úsudky mají dvě hlavní složky: 

směr (pozitivní, negativní nebo neutrální) a extrémnost (slabá, střední, nebo silná). [14] 

Obecně je známo, že postoje jsou naučené. Z toho vyplývá, že postoje, které souvisí 

s nákupním chováním, se formují jako důsledek přímé zkušenosti s produktem, informacemi 

získanými od známých nebo vystavení se reklamám v masmédiích, na internetu a jiným 

formám přímého marketingu. [9] 

2.2.1 Funkce postojů 

Postoje pomáhají při orientaci v řadě životních situací, stejně tak slouží také 

k orientaci při spotřebním rozhodování. Postoje plní několik hlavních funkcí: [4] 

A. Utilitářská funkce 

Postoje slouží spotřebiteli zejména k dosažení požadovaného užitku. Užitková funkce 

postojů je založena na základním principu „odměny a trestu“. Některé z postojů spotřebitelé 

formují pouze na základě toho, zda jim daný produkt přináší odměnu nebo ne. [4, 15] 

B. Sebeobranná funkce 

Postoje pomáhají spotřebitelům uchránit jejich identitu. Tato funkce se projevuje 

zejména u výrobků nesoucích také symbolický význam. [4] 
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C. Funkce vyjadřující hodnotu 

Prostřednictvím postojů mohou spotřebitelé vyjadřovat své osobní hodnoty a vlastní 

sebepojetí. Svým postojem k určitému produktu může spotřebitel dávat najevo, jaký životní 

styl zastává a jaké upřednostňuje zájmy, vyjadřuje tím svou sociální identitu. [15] 

D. Funkce ocenění objektu 

Na základě postojů si spotřebitelé vytváří znalost trhu. Postoje jim pak pomáhají při 

třídění podnětů a jejich interpretaci. [4] 

2.2.2 Formování postojů  

Utváření postojů je ovlivněno mnoha faktory, mezi něž patří informační zdroje, 

členství v sociálních skupinách, sociální prostředí, osobní zkušenosti a snaha uspokojovat 

potřeby. Na formování postojů každého jedince má zásadní vliv zejména rodina a přátele. 

Také množství informací působí na tvorbu postojů. V případě, že spotřebitel o daném 

výrobku nemá dostatek informací, je pravděpodobnější, že vývoj postoje bude orientován 

nežádoucím směrem, což může být způsobeno obavou z novinky. [4] 

Základním zdrojem pro utváření postojů k výrobkům a službám jsou taktéž 

zákazníkovy přímé zkušenosti s nimi, vyzkoušení a vyhodnocení. Proto také často obchodníci 

nabízí vyzkoušení nových produktů např. formou předváděcích akcí nebo vzorků zdarma. [9] 

V oblasti přímého marketingu bývají často využívány vysoce zaměřené programy, 

jejichž cílem je oslovit zákazníky výrobky a službami, které odpovídají jejich zájmům 

a životnímu stylu. Obchodníci tak oslovují zákazníky na základě jejich demografických, 

psychografických či geodemografických profilů s velmi individuálně přizpůsobenou 

nabídkou. Takovéto programy přímého marketingu mají vysokou šanci kladně ovlivnit 

postoje cílových zákazníků. [9] 

Na základě provedených výzkumů bylo zjištěno, že postoje utvořené přímou 

zkušeností (např. použitím výrobku) jsou jistější a odolnější vůči útokům konkurence než 

postoje vytvořené nepřímou zkušeností (např. zhlédnutím reklamy). [9] 
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2.2.3 Změny postojů 

Utváření spotřebitelských postojů je prioritou zejména obchodníků, kteří se snaží 

měnit postoje s cílem ovlivňovat rozhodování a chování spotřebitelů. Aby mohli úspěšně 

vytvářet a měnit spotřebitelské postoje, je potřeba pochopit, jak postoje vznikají. [13] 

Obecně existují změny kongruetní, kdy zůstává stejná orientace a mění se jen postoj 

z kladného na velmi kladný. A změny inkongruetní, kdy dochází ke změně směru, tedy ze 

záporného na kladný postoj, což je na marketingové prostředky podstatně nákladnější. [4] 

Možnost změnit spotřebitelské postoje závisí na mnoha faktorech. Jedná se např. 

o míru zaujetí, informovanosti o nabídce, centrálnosti postoje - tzn. do jaké míry je postoj 

propojen se základními hodnotami jedince, osobnosti člověka, možnosti reciprocity, 

vzácnosti, autoritě či důvěryhodnosti zdroje aj. [4] 

Měnit spotřebitelské postoje je snadné ve chvíli, kdy spotřebitelé nejsou loajální vůči 

nějaké značce nebo o daném produktu mají nedostatek informací. V okamžiku, kdy už je 

spotřebitel nějaké značce loajální, je obtížné jeho postoj změnit. [13] 

2.2.4 Strukturální modely postojů  

V oblasti spotřebitelského chování existuje několik modelů, které se snaží vysvětlit 

vztah mezi postoji a chováním. [9] 

A. Trojdílný model postoje 

Dle tohoto modelu se postoje skládají z 3 hlavních složek: kognitivní, afektivní 

a konativní. [9] 

Složka kognitivní vyjadřuje skutečnost, že v každém postoji spotřebitele hraje určitou 

roli jeho vnímání nebo domněnka o výrobku. Složka afektivní zobrazuje citové zabarvení 

postoje. Bývá vyjadřována mírou obliby. Složka konativní značí, že v postoji bývá uložen ve 

větší či menší míře také sklon k jednání určitým směrem. [4] 

B. Více atributní modely postoje 

Tyto modely zobrazují postoje spotřebitele vzhledem k předmětu postoje jako funkci 

spotřebitelova vnímání a určení zásadních vlastností či názorů na určitý předmět postoje. 
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Nejčastěji se jedná o tyto 3 modely: model „postoj k předmětu“, model „postoj k chování“ 

a model teorie odůvodněného jednání. [9] 

 Model „postoj k předmětu“ 

Tento typ modelu je nejvhodnější zejména při měření postojů vzhledem ke kategorii 

výrobku (či služby) nebo určitým značkám. Dle tohoto modelu je pak zákazníkův postoj 

k určitému výrobku či značce funkcí přítomnosti. Při vyhodnocení se získají specifické 

názory na výrobek nebo jeho vlastnosti. [9] 

 Model „postoj k chování“ 

U tohoto modelu je individuální postoj k chování, který souvisí s předmětem, 

důležitější než samotný vztah k předmětu. Aplikace modelu zdůrazňuje více „vlastní chování“ 

než „postoj k předmětu“. [9] 

 Model teorie odůvodněného jednání 

Tato teorie vysvětluje vztah mezi postoji a chováním. Dle této teorie je lidské chování 

určováno postoji a subjektivními normami. Člověk se často chová určitým způsobem 

z důvodu nějakého záměru, k němuž došel zhodnocením dostupných informací. [51] 

C. Teorie „vyzkoušejte si zboží“ 

Snahou je rozšířit modely postojů tak, aby lépe mohly vycházet vstříc cílům 

spotřebitelů, jež jsou ztělesněny jejich snahou „konzumovat“. Tato teorie je vytvořena tak, 

aby byla aplikovatelná na více případů, ve kterých není výsledek jistý, ale místo toho odráží 

snahu spotřebitelů konzumovat (koupit). [9] 

D. Modely „postoje-k-reklamě“ 

Snahou marketingových pracovníků je porozumět dopadu reklamy či jiných 

reklamních prostředků na spotřebitelské postoje k určitým výrobkům nebo značkám. 

Spotřebitel si utváří různé pocity a soudy v důsledku vystavení se reklamě. Tyto pocity 

a posudky střídavě působí na postoj spotřebitele k reklamě a jeho názory na značku, které 

vznikly v důsledku vystavení se reklamě. V konečném důsledku je postoj spotřebitele ke 

značce ovlivněn jeho postojem k reklamě. [9]   
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2.2.5 Typologie spotřebitelů z hlediska postojů 

Ať už se jedná o jakoukoliv psychologickou klasifikaci, je potřeba brát v úvahu nejen 

osobnostní typ spotřebitele, ale také charakter spotřebovávaného výrobku. Současné typologie 

se již snaží zohledňovat tyto nové trendy, tj. kombinace osobnostních vlastností spotřebitelů 

s dalšími charakteristikami. [10]   

Na základě nových trendů v prodeji byla sestavena typologie, která rozděluje 

zákazníky do 4 typových kategorií, jež prezentují kombinaci osobnostních vlastností 

a postojů ke světu obecně, ovlivňující také jejich postoje k nákupu. [10]   

A. Bio zákazníci 

Jedná se o spotřebitele, kteří jsou posedlí vším, co je přírodní a ekologické. Věří 

a doufají, že technologie bude podřízena přírodě. Zastávají názor, že v době, kdy dochází ke 

krizi v potravinách a objevují se různé potravinářské nákazy, je nutné respektovat přírodu. 

[10]   

B. Vizionářští zákazníci 

Tito zákazníci chtějí neustále zkoušet nové věci a rádi vybočují ze zajetých kolejí. 

Jejich myšlenky často „předbíhají dobu“. Jsou příznivě nakloněni rozvoji nové 

IT technologie, kdy se virtuální svět začíná promítat do reálného světa. [10]   

C. Hedonističtí zákazníci 

Jejich hlavní touhou je prožívat radost, podle čehož se také chovají. Nezajímá je příliš, 

jak tohoto pocitu dosáhnou, ale chtějí ho především všemi smysly co nejintenzivněji prožít. 

[10]   

D. Zákazníci s představivostí  

Tato skupina zákazníků by chtěla, aby byl každý produkt doprovázen nějakým 

příběhem s ukázkou lidských hodnot. Tito zákazníci budou spokojeni, pokud budou masové 

produkty obohaceny o originální vzhled a příběh a zároveň budou vyprávět příběhy minulé, 

současné či budoucí. Jedná se o nový trend masové individuality, kdy zákazníci již nejsou 

pouhými kupujícími, ale chtějí se podílet na celém procesu. [10]   
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3 Charakteristika farmaceutického trhu 

3.1 Vznik a vývoj farmaceutického trhu 

Z historického hlediska sahá farmacie hluboko do minulosti. Potřeba řešit zdravotní 

problémy je tak stará jako lidstvo samo. Její počátky spadají až do pravěku. Nositeli 

léčitelských dovedností byli nejčastěji léčitelé, šamani a kněží. Období, kdy léčitelství v sobě 

zahrnovalo veškeré zdravotnictví, trvalo od pravěku až po starověké Řeky a Římany. Veškeré 

léčitelské poznatky rozvinuté starověkými Řeky převzali Římané a od nich pak přešly do 

arabské říše (7. - 15. století). Od 11. století přecházely léčitelské znalosti do jižní Evropy, do 

Itálie, Francie a v dalších stoletích dále pak na sever do Německa a do Českých zemí. [2] 

O klasickém lékárenství v českých zemích je možné mluvit od 11. století. Veřejnému 

lékařství tehdy předcházelo lékařství klášterní, kdy nositeli lékařství byli mniši. Farmacie 

měla v Českých zemích do konce 13. století právě podobu klášterního nebo mnišského 

lékárenství. Později se klášterní lékárny vyvíjely souběžně s lékárnami civilními 

měšťanskými. Éra klášterních lékáren skončila v Českých zemích na konci 18. století. [2] 

V 19. století začalo díky technickému pokroku postupně docházet ke strojové výrobě 

léčiv. Farmaceutický průmysl a hromadná výroba léků se rozrůstaly. Průmysl využíval 

jednoduché formulace pro použití a manipulaci s léčivy. Některé léky už měly i chytlavý 

název a atraktivní balení s charakteristickou nálepkou. V této době se objevují první značky 

a reklamy pro odlišení přípravků se stejnou účinnou látkou. Souběžně s tím se objevují také 

první snahy o působení na zákazníka, na jeho názory, postoje a vnímání značky či samotného 

produktu. [2, 8] 

Mnohé farmaceutické společnosti mají své předchůdce v lékárnách. Někteří podnikaví 

lékárníci se tehdy rozhodli pro přechod od malé lékárenské laboratoře k továrnímu provozu. 

V českých zemích k takovým farmaceutickým společnostem patří Zentiva, jejímž prapředkem 

byla Lékárna U Černého orla v Praze a společnosti Ivax-Galena, které předcházela lékárna 

U  Bílého anděla v Opavě. [8] 

Dominantní postavení ve farmaceutickém průmyslu 19. století mělo Německo. Před 

první světovou válkou produkovalo Německo pětinu celosvětové výroby léčiv a bylo jejich 

největším vývozcem. Po první světové válce se situace změnila. Na první místo se dostaly 
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Spojené státy americké, jejichž objem výroby léčiv se v období let 1905-1929 zvýšil více než 

šestinásobně. [8] 

Na počátku 20. století byla kvalita přípravků na farmaceutickém trhu roztříštěná. Na 

jedné straně existovaly na trhu léčivé přípravky, jejichž účinky na lidský organismus byly 

vědecky podloženy. Na straně druhé byly trhy zaplaveny velkým množstvím nekvalitních 

přípravků, které v lepším případě člověku neškodily. Tyto přípravky byly často podporovány 

reklamou s fantastickými a nepodloženými tvrzeními. Tato skutečnost iniciovala ve 

Spojených státech amerických první zákonná omezení týkající se reklamy. [8] 

3.2 Současný vývoj a budoucnost farmaceutického trhu 

3.2.1 Statistický vývoj farmaceutického trhu 

Farmaceutický trh je trhem velmi dynamickým a v posledních desetiletích prochází 

výraznými změnami. Vývoj velikosti českého farmaceutického trhu ve finančním vyjádření 

za posledních 5 let, s odlišením léků vázaných na předpis a volně prodejných, popisuje 

Obr. 3.1. [47] 

 

Obr. 3.1: Český farmaceutický trh 2006-20102 

Zdroj: [47] 

Z grafu je možné vyčíst, že celkový prodej léků ve finančním vyjádření vykazuje 

rostoucí trend. Obrat měřený v cenách výrobce vzrostl z necelých 40 mld. Kč v roce 2006 na 

zhruba 50 mld. Kč v roce 2010. V roce 2013 je prognózován další růst trhu. 

Na Obr. 3.2 je možné vidět, že v objemovém vyjádření vykazuje velikost českého trhu 

poněkud jiný obrázek. Počet balení prodaných do lékáren po propadu mezi roky 2007 a 2008 
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nadále meziročně klesá. Tento pokles může být způsoben mj. prodejem větších balení léků. 

Alternativní měření v tzv. Counting Units (tj. počtu tablet, mililitrů, atd.), které eliminuje 

efekt různých velikostí balení léků, ukazuje, že objemově je trh od roku 2008 poměrně 

stabilní. Naopak mírně roste počet prodaných denních dávek (DOT), což v souvislosti se 

stabilním počtem dávkovacích jednotek vypovídá spíše o příklonu k účinnějším lékům. [18] 

 

Obr. 3.2: Objem prodejů 2006-20103 

Zdroj: [18] 

Při srovnání obou předchozích grafů je možné sledovat zajímavý trend, kdy ve 

finančním vyjádření počet prodaných léků roste a naopak prodej v objemovém vyjádření 

mírně klesá. Tento trend může být způsobený růstem cen léků, který je možné v poslední 

době sledovat.  

 

Obr. 3.3: Počet léků uváděných na trh4 

Zdroj: [47] 
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Na dynamice vývoje trhu se významným způsobem podílejí generické léky. Jak 

ukazuje Obr. 3.3, mezi novými léky dominují právě léky generické („následné“). Tyto léky 

rozšiřují nabídku značek s aktivními látkami, které jsou na trhu již přítomné. Naopak počet 

léků, které přicházejí na trh s novými účinnými látkami („první“), dlouhodobě spíše klesá. 

Tento trend zpomalujícího se tempa příchodu nových účinných látek je pozorován 

v celosvětovém měřítku. [47] 

Výroba léčiv patří dlouhodobě k velmi perspektivním odvětvím. Její postavení 

posiluje z velké části očekávaný demografický vývoj v České republice, tedy nárůst starších 

osob v populaci, což povede k větší poptávce po léčivech. Její pozice získává na významu 

také díky trendu růstu spotřeby léků v celé populaci. Tento trend se s velkou 

pravděpodobností v příštích letech nezastaví. Odborníci na trh s léky (a potravinovými 

doplňky) v příštích letech prognózují šestiprocentního růstu celosvětového trhu. [17] 

3.2.2 Vymezení farmaceutických produktů 

Pro přehled v dané oblasti je důležité alespoň základní vymezení druhů 

farmaceutických produktů. Ve farmacii se rozeznává 5 základních druhů produktů. Patří mezi 

ně originální léčiva, generická léčiva, volně prodejná léčiva, vymezená léčiva a léky vázané 

na předpis. [8] 

A. Originální léčiva 

Originální léčiva jsou výsledkem dlouhodobé snahy inovativních firem, které se 

orientují na vyhledávání a vývoj nových originálních léčiv. Originální léky obsahují buď 

zcela novou účinnou látku anebo novou kombinaci účinných látek. Mohou ale také obsahovat 

již existující účinnou látku s novými přídavnými látkami, které zvyšují účinnost léku. Inovace 

může také spočívat v nové lékové formě, jež usnadní užívání a vstřebávání léku, ale také 

v nové indikaci. Originální léčivé přípravky jsou chráněny lhůtami duševního vlastnictví 

majitele (tzv. patentově chráněny). [3, 8] 

B. Generická léčiva 

Generické léčivo představuje ekvivalent originálního léčiva. Na trh může přijít až po 

vypršení patentových či jiných dodatkových ochran originálního léčiva. Generický lék 

(generikum) musí obsahovat stejnou účinnou látku jako příslušný originální přípravek, má 
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i stejnou lékovou formu (např. tablety a tobolky) a stejnou biologickou účinnost. Typ a poměr 

použitých pomocných látek (plniv, pojiv, barviv apod.) může být od originálu odlišný. Hlavní 

výhodu generik je jejich nižší cena v porovnání s originálními léčivy, čímž je zvyšována 

dostupnost moderních léků pro pacienty. [8, 19] 

C. Volně prodejná léčiva 

Volně prodejnými se na území ČR rozumí léčiva, jejichž výdej a prodej není vázán na 

lékařský předpis. Běžně mohou být volně prodejná léčiva označována také zkratkou OTC 

(over the counter). [3, 8] 

Česká lékárnická komora pod zkratkou OTC řadí všechny volně prodejné produkty 

(volně prodejné léky, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, doplňky výživy, testy, 

hygienické a kosmetické potřeby, nápoje). Společnost IMS Health (poskytovatel 

informačních řešení pro farmaceutické společnosti) vytvořila přehlednou klasifikaci OTC 

přípravků na českém trhu (viz Příloha č. 1). [8] 

Volně prodejné léky (mimo doplňků stravy a výživy, zdravotnických potřeb a nápojů) 

jsou v ČR prodávány pouze v lékárnách. Na českém trhu neexistuje samoobslužný prodej 

léčiv. V lékárně je vždy kontaktní osoba, která výdej OTC léčiva pacientovi zprostředkuje. 

V USA i jiných zemích jsou OTC přípravky součástí samoobslužného prodeje. Úspěšné 

zavedení samoobslužného prodeje proběhlo také v Nizozemsku, Velké Británii, Dánsku, 

Norsku a Finsku. V Maďarsku OTC léčiva prodává německý drogistický řetězec dm-drogerie. 

Od listopadu 2012 došlo k rozšíření prodeje do maloobchodních sítí a benzínových stanic také 

ve Švédsku. [8, 20] 

D. Vyhrazená léčiva 

Vyhrazená léčiva jsou tzv. humánní léky, které je možné používat bez odborné 

konzultace. Slouží především k akutnímu uspokojení individuální potřeby pacienta. Mezi 

vyhrazená léčiva patří například léčivé čaje, multivitaminové přípravky a minerální látky, 

dezinfekční přípravky, ale i léky na léčbu mírné bolesti či humánní přípravky k odvykání 

kouření. Prodej vyhrazených léčiv je možný i mimo prostory lékáren u tzv. prodejců 

vyhrazených léčiv. [21] 

 

http://www.olecich.cz/slovnik/humanni-lecivy-pripravek
http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-jsou-vyhrazena-leciva
http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-jsou-vyhrazena-leciva
http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-jsou-vyhrazena-leciva
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E. Léky vázané na předpis 

Tyto léky není možné zakoupit v lékárně bez receptu od lékaře. Léky na předpis je 

možné inzerovat pouze směrem k odborné veřejnosti. Tyto léky je tedy možné podpořit 

reklamou určenou pouze lékařům. Jako formy takové reklamy jsou definovány i návštěvy 

lékaře obchodními zástupci. Naproti tomu léky volně prodejné mohou být předmětem 

reklamy určené laické veřejnosti. [3] 

3.3 Charakteristika mezoprostředí 

3.3.1 Zákazníci 

Na farmaceutickém trhu existuje několik skupin zákazníků. Především se jedná 

o spotřebitele – osoby a domácnosti (nakupují pro svou vlastní spotřebu), obchodníky – 

jednotlivci i organizace (nakupují za účelem dalšího prodeje), stát – státní zdravotnická 

zařízení, neziskové organizace (pro plnění veřejných služeb) a může se jednat i o zahraniční 

zákazníky. [7] 

Produkty na farmaceutickém trhu jsou přizpůsobeny různým cílovým skupinám. Trh 

produktů pro konečné spotřebitele může být rozdělen podle věkových kategorií, kdy jsou 

produkty určeny pro spotřebitele od útlého věku přes střední věkové kategorie až po seniory.  

Farmaceutické produkty cílí na zákaznické skupiny také podle pohlaví. Na trhu 

existuje řada produktů určených pouze pro ženy nebo pouze pro muže, které jsou 

přizpůsobeny odlišným požadavkům každého z pohlaví.  

Kategorie zákazníků je možné rozdělit také dle cenové dostupnosti jednotlivých 

produktů, na zákazníky s nižšími příjmy, kteří se při rozhodování výrazně orientují na cenu 

a na zákazníky s vyššími příjmy, kteří si rádi připlatí za lepší kvalitu produktů. 

Farmaceutické firmy při tvorbě své nabídky neopomíjejí ani životní styl a volný čas 

spotřebitelů. Na trhu se vyskytují např. produkty určené pro sportovce a lidi s aktivním stylem 

života.  

Farmaceutické firmy by měly reagovat také na měnící se trendy ve společnosti. Mezi 

ty nejvýznamnější patří měnící se demografická struktura obyvatel, která se projevuje růstem 
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podílu seniorů. Tato skupina představuje pro farmaceutický průmysl velmi významnou 

zákaznickou oblast. [22]  

3.3.2 Dodavatelé 

Dodavatelé jsou firmy a jednotlivci, kteří nabízejí farmaceutické firmě zdroje nutné 

pro její činnost. Jedná se například o dodavatele surovin a materiálů nezbytných pro výrobu 

farmaceutických produktů, dodavatele energií, strojů a zařízení. Důležitou roli sehrávají také 

dodavatelé obalových a transportních materiálů. [7] 

3.3.3 Prostředníci 

Dle výsledků výzkumu z konce roku 2012 je patrné, že spotřebitelé v ČR volně 

prodejné léky nakupují stále téměř výhradně v kamenných lékárnách. Nákup na internetu je 

pouze okrajový - v České republice tvoří pětiprocentní a na Slovensku tříprocentní podíl. Na 

druhé straně pro různé výživové doplňky a přípravky na hubnutí jsou významným kanálem 

i supermarkety, hypermarkety, specializované prodejny, drogerie a internet. [44] 

Mezi největší lékárenské sítě v Česku patří Dr. Max a BENU (dříve Pharmaland) se 

zhruba 130 pobočkami. Ještě v srpnu 2012 patřila mezi 3 největší lékárenské sítě také síť 

lékáren Lloyds (55 lékáren). Ta se však společně s distributorem léčiv Gehe Pharma připojila 

pod Česko-slovenskou investiční skupinu Penta Investments, kam patří také síť lékáren 

Dr. Max. Jedná se o největší akviziční událost v roce 2012 na českém trhu. Lékárny Dr. Max 

tak totiž výrazně posílily svou pozici před českou dvojkou Lékárny Benu. Z původních 

212 poboček jich má síť Dr. Max nyní 270. [36, 37] 

Dr. Max využívá poměrně agresivní cenovou strategii. Zákazníky láká na nízké ceny 

a navíc na každý recept dává slevu třicet korun, aby pacientům vynahradil placení 

zdravotnických poplatků. Některé léky si dokonce začne řetězec vyrábět sám. Jeho snahou je 

vynechat zprostředkovatele, tedy farmaceutické firmy, čímž výrazně sníží cenu léků. První 

dva levnější léky vstoupily na trh v lednu 2013, jedná se o léky Ibuprofen a Paracetamol. Do 

dvou let pak přibude asi třicet dalších volně prodejných léků. Kromě současného umístění ve 

větších městech (obchodní centra, stanice metra, polikliniky) plánují v budoucnu sítě lékáren 

Dr. Max expandovat i do menších obcí. Nezávislé lékárny se tak ocitají pod velkým tlakem 

snižování cen. Aby měly lepší vyjednávací pozici, nezbývá jim, než se také sdružovat do 

skupin. [38, 45] 
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V podobě nové konkurence začínají na trh pronikat také lékárny obchodního domu 

Tesco. Společnost samotné lékárny propaguje jako součást nového modelu nakupování, který 

prezentuje prodejnami Tesco Extra. [42] 

 V posledních letech se hovoří o možnosti rozšíření míst volně prodejných léků. 

Účelem změny by bylo zvýšení komfortu pacientů, co se týče dostupnosti volně prodejných 

léků. S rozšířením míst možnosti nákupů léků souhlasí 37 % Čechů. Opačný názor vyjádřilo 

36 % respondentů a 27 % jich buď neví, nebo nemají na danou problematiku názor. [7] 

3.3.4 Konkurence 

Ve farmaceutickém průmyslu na českém trhu působí celá řada firem, které se zabývají 

výrobou a prodejem farmaceutických produktů. Většina českých farmaceutických výrobců 

a distributorů léčiv je v současné době již v rukou zahraničních vlastníků. Největší domácí 

farmaceutickou firmu Zentivu, a.s. plně převzal v roce 2009 francouzský gigant Sanofi – 

Aventis. Dalším klíčovým hráčem na tomto lukrativním trhu je izraelská skupina Teva 

Pharmaceuticals, která na českém trhu působí od roku 1997 a v roce 2006 se spojila 

s opavskou společností IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. dříve známá jako Galena. [33, 49] 

Společnost Zentiva je lídrem trhu ve vývoji, výrobě i distribuci moderních a cenově 

dostupných generických přípravků. V současné době Zentiva nabízí přes 500 produktů 

v 800 lékových formách, což představuje jedno z nejrozsáhlejších generických portfolií na 

mezinárodních trzích. V roce 2009 se Zentiva stala součástí skupiny Sanofi. V roce 2012 

Zentiva zveřejňuje své plány expandovat na Blízký Východ a do Afriky. [34, 41] 

Teva Pharmaceutical Industries je nadnárodní farmaceutická společnost se sídlem 

v Izraeli, která se zabývá výrobou a prodejem cenově dostupných generických i inovativních 

léčivých přípravků a účinných farmaceutických látek. Teva je celosvětově vůbec největším 

producentem generických léčivých přípravků s globálním portfoliem obsahujícím více než 

1300 molekul a přímou přítomností v 60 zemích světa. [35] 

Největším českým, ale i středoevropským producentem doplňků stravy je třinecká 

firma Walmark. Další významnou firmou je pak Lonza Biotec, a.s. v Kouřimi, jejímž 

majoritním majitelem je švýcarská skupina Lonza. [49] 
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V ČR se nachází také pobočka jedné z největších farmaceutických firem na světě 

GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně. Firma se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou 

a prodejem léčivých přípravků a patří mezi přední světové inovátory v tomto oboru. [40] 

3.3.5 Veřejnost  

Veřejnost je možné rozdělit do dvou základních skupin, na odbornou a laickou. Do 

odborné veřejnosti patří především lékárníci a poskytovatelé zdravotní péče (lékaři). Laická 

veřejnost je pak prezentována občanskou veřejností. Odborná veřejnost má oproti té laické 

značný informační náskok, např. o kvalitě, bezpečnosti a účinnosti, peněžní hodnotě 

a o ostatních náležitostech jednotlivých léků. Nejhůře informovaným článkem veřejnosti tak 

zůstává spotřebitel. Současní spotřebitelé však mají stále větší zájem dozvědět se více 

o lécích, které užívají, a chtějí mít větší slovo při rozhodování o tom, jak jsou léčeni. 

Současně jsou však vystaveni narůstajícímu množství informací o lécích z různých zdrojů 

a často je pro ně obtížné určit, které z nich jsou spolehlivé. Snahu ovlivnit to má také 

Evropská komise, která chce zavést jasnější pravidla pro poskytování informací o lécích na 

předpis. [50] 

3.4 Charakteristika makroprostředí 

3.4.1 Demografické prostředí 

K 30. září 2012 měla Česká republika 10 513 209 obyvatel. Od roku 2003 se počet 

obyvatel v ČR neustále zvyšuje. Hrozbou nejen pro Českou republiku, ale i pro ostatní 

vyspělé státy, je stárnutí populace. Prostřednictvím ČSÚ je možné na animovaných stromech 

života sledovat od roku 1945 (Obr. 3.4) vývoj věkové skladby obyvatelstva. Pozorované 

rozdíly jsou vskutku markantní. Podíl počtu obyvatel starších 65 let konstantně narůstá. 

V roce 1945 tato skupina tvořila pouze 8% podíl, naopak v roce 2011 byl tento podíl již na 

úrovni 16,2 %. Za 66 let došlo tedy k dvojnásobnému nárůstu této kategorie. Naopak podíl 

dětí (0-14 let) klesá. V roce 1945 tvořil podíl dětí v populaci 23,1 %. V roce 2008 tento podíl 

klesl na pouhých 14,1 %. Od roku 2009 (hodnota podílu byla 14,2 %) má podíl tendenci slabě 

růst. V roce 2011 se podíl vyšplhal na 14,7 %. Zda bude tento trend do budoucna pokračovat, 

není jisté. Jisté však je, že podíl počtu obyvatel starších 65 let, růst bude. [23]  
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Obr. 3.4: Věková skladba obyvatelstva ČR 

19455 

Zdroj: [23] 

 

Obr. 3.5:Věková skladba obyvatelstva ČR 

20116 

Zdroj: [23] 

Z všeobecného pohledu pro celou společnost není tato zpráva příznivá, nese s sebou 

řadu negativních dopadů. Co je však pro společnost hrozbou, může být pro farmaceutický trh 

příležitostí. Nárůst starších osob v populaci povede k větší poptávce po léčivech, čímž se bude 

postavení farmaceutického trhu ve společnosti ještě více posilovat. 

3.4.2 Ekonomické prostředí 

Od roku 2008 je nejen česká ekonomika, ale i ekonomiky ostatních evropských států, 

ochromena ekonomickou krizí. Krize zanechala následky téměř ve všech oblastech 

ekonomiky. V roce 2012 zbankrotovalo 3692 tuzemských firem, což je meziroční nárůst 

o 46 %. [43] 

Jak je však patrné ze statistických údajů, na farmaceutický trh neměla krize zásadní 

dopad. V roce 2009 čeští spotřebitelé za léky utratili před 50 miliard, což je o 10 % více než 

v roce 2008. Trend zvyšujících se výdajů domácností za léky je patrný již dlouhodobě. 

Výdaje českých domácností na zdravotní péči stouply v letech 2000 až 2008 podle Českého 

statistického úřadu téměř trojnásobně. Přispěly k tomu zejména regulační poplatky, růst 

doplatků na léky a zvýšený nákup volně prodejných léků. [24, 25] 

Od 1. ledna 2013 došlo ke změně sazby daně z přidané hodnoty. Došlo ke zvýšení 

obou sazeb o jeden procentní bod, tedy ze 14 na 15 % a z 20 na 21 %. Zvýšení sazby daně se 
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samozřejmě promítne také do cen léků. Vyšší daně vývoji ekonomiky škodí, ale pro politiky 

znamenají nejrychlejší a nejsnazší způsob, jak se bránit hlubšímu zadlužování Česka. [26, 27] 

V roce 2013 je možné dle optimistických prognóz očekávat příznivý vývoj 

ekonomiky. V roce 2012 ekonomika klesla odhadem o procento, v roce 2013 by již podle 

ČNB měla růst o 0,2 procenta. [27] 

3.4.3 Přírodní prostředí 

Přírodní zdroje, které farmaceutická firma potřebuje pro svou výrobu, hrají stále větší 

roli při rozhodování firmy. V současné době dohází neustále ke zpřísňování ekologických 

norem, zvyšují se obavy z nedostatku klíčových surovin, rostou ceny energií a stále častěji 

dochází také k neočekávaným klimatickým změnám. Ekologické požadavky vytvářejí pro 

firmy řadu překážek, na straně druhé ekologicky odpovědná firma má v očích veřejnosti lepší 

image. [7] 

3.4.4 Technologické prostředí 

V oblasti farmaceutického trhu existuje asociace, která sdružuje farmaceutické 

společnosti s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Je jí Asociace inovativního 

farmaceutického průmyslu (AIFP). [28] 

Výzkum a vývoj léků patří mezi velmi rizikové, nákladné a zdlouhavé podnikání. Aby 

vznikl nový lék, vědci musejí objevit tisíce nových sloučenin. Vysoká míra neúspěchu, 

rozsáhlejší klinické studie, rostoucí technická náročnost produktů a neustále se zvyšující 

nároky na bezpečnost a účinnost nového léku představují také hlavní příčinu růstu nákladů na 

výzkum a vývoj. Výzkum a vývoj inovativních léků i přes to neustále pokračuje. V nedávné 

době jej podpořila i směrnice Evropské unie, která stanovila podmínky pro výzkum léků 

v pediatrickém použití. V Evropě je pozice farmaceutického průmyslu i nadále silná. 

Představuje druhé největší průmyslové odvětví v zemích západní Evropy, jeho produkce se za 

posledních 20 let zpětinásobila. Plyne sem také druhý největší podíl soukromých investic do 

výzkumu a vývoje (18,5 %). [28] 

I přes to, jak již bylo zmíněno v Kapitole 3.2, počet léků, které přicházejí na trh 

s novými účinnými látkami, dlouhodobě spíše klesá. Trend zpomalujícího se tempa příchodu 
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nových účinných látek je pozorován v celosvětovém měřítku. K hlavním důvodům tohoto 

trendu patří mimo jiné zdlouhavé, časově a finančně náročné zavádění nového léku na trh. 

3.4.5 Sociálně-kulturní prostředí 

Všeobecně platí, že čím je daná země vyspělejší, tím větší je spotřeba léků. Důvodem 

je prodloužená délka života. Lidé chtějí žít lépe a bez nemocí. V poslední době je kladen stále 

větší důraz na zdravý životní styl a péči o své zdraví než tomu bylo v dřívějších dobách. 

Společnost, kde se lidé aktivně starají o své zdraví, vykazuje vyšší produktivitu. Je třeba tento 

trend podpořit především ze strany státu. Stát by měl mít zájem na tom, aby lidé aktivně 

pečovali o své zdraví. Přinese mu to pak nižší výdaje do zdravotnictví a vyšší přínos na 

jednoho člověka pro celou společnost. [8, 30] 

Jak ukazují výsledky průzkumů společnosti Gfk, také v České republice je kladen stále 

větší důraz na péči o vlastní zdraví, o čemž svědčí mimo jiné i stoupající spotřeba léků. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že více než 92 % Čechů si občas kupuje volně prodejné léky. 

Nejčastěji se jedná o vitamíny, minerály nebo jiné potravinové doplňky a léky na bolest. [44] 

3.4.6 Politické a legislativní prostředí 

Dění v ČR zásadně ovlivňuje dlouhodobá politická nestabilita a také nutnost neustále 

podřizovat národní legislativu požadavkům Evropské unie. V roce 2012 proběhla v režii 

ministra zdravotnictví Leoše Hegera reforma zdravotnictví. Ta s sebou mimo jiné přinesla 

vznik registru léků s omezeným výdejem, nové podmínky pro změnu pojišťovny a snazší 

možnost nahlížet do svého zdravotního účtu. Stanovila pravidla, za jakých se zdravotnický 

prostředek může dostat na český trh. Zpřísnila požadavky na distribuci a manipulaci s těmito 

prostředky. Ministerstvo zdravotnictví chce v budoucnu zavést také pravidla, kterými bude 

regulovat vstup moderních technologií do systému úhrad z veřejného pojištění. [7, 31] 

Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o léčivech, která se týká zamezení prodeje 

padělků léků. Novela zavádí jednotné ochranné prvky, které pomohou ověřit pravost léčiv. Ke 

stejnému datu začala platit také novela zákona o regulaci reklamy, která zavádí vyšší tresty za 

odměny od farmaceutických firem pro lékaře. Sankce za porušení se mohou vyšplhat až do 

výše 15 mil. Kč. Novela přesněji a v některých ohledech i přísněji vymezuje marketingové 

vztahy v oblasti reklamy mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými firmami. [31] 
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Ze strany státu existují i další výrazné bariéry, které omezují farmaceutický trh. Patří 

mezi ně regulace maximálních cen přípravků, regulace obchodní přirážky a regulace 

komunikačních aktivit firem. [22] 

Veškerá léková reklama mimo rozhlas a televizi, tedy ta, která nespadá pod Radu pro 

rozhlasové a televizní vysílání, podléhá Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Existuje 

však také organizace, která hájí společné zájmy farmaceutických firem, jedná se o Českou 

asociaci farmaceutických firem (ČAFF). Asociace sjednocuje firmy, které se zabývají 

výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem, propagací, marketingem v oblasti humánních 

léčivých přípravků a užití léčivých přípravků. [32] 

3.5 Trendy na farmaceutickém trhu 

V několika evropských zemích vznikly na zkoušku první lékárny, které vyřizují 

objednávku léku přes e-mail. Na síť jsou napojeny nejen ony, ale i pojišťovny a producenti 

léčiv. Převratné je to, že mohou v podstatě vynechat velkodistributora. Lékárna komunikuje 

totiž rovnou s výrobcem, který doplňuje zásoby. Tím se snižují náklady na prodej léků 

o marži velkoobchodníků. Ve vyspělých zemích stoupá snaha snížit náklady na veřejné 

zdravotnictví. To je důvod, proč se výrobci léků pokoušejí prosadit rozšíření volně 

prodejných přípravků. Předpokládaný růst na poli volně prodejných přípravků je z dnešních 

zhruba 20 % až na 45 %. Tento trend je možné sledovat v ČR již nyní. [22] 

V posledních letech se hovoří také o možnosti rozšíření míst volně prodejných léků. 

Účelem změny by bylo zvýšení komfortu pacientů, co se týče dostupnosti volně prodejných 

léků. S rozšířením míst možnosti nákupů léků souhlasí 37 % Čechů. Opačný názor vyjádřilo 

36 % respondentů a 27 % jich buď neví, nebo nemají na danou problematiku názor. [48] 

V některých evropských zemích je prodej OTC (volně prodejných) léků mimo lékárny 

již zaveden. V Maďarsku OTC léčiva prodává německý drogistický řetězec dm-drogerie. Ve 

Švédsku došlo od listopadu 2012 k rozšíření prodeje do maloobchodních sítí a benzínových 

stanic. Jedná se především o léčiva proti bolesti, nachlazení nebo při žaludečních potížích. 

Rozšíření znamená lepší dostupnost léků. Lékárny mají omezenou otevírací dobu, většina 

čerpacích stanic je však otevřena non-stop. Prodej OTC léčiv ve Švédsku zavádějí také 

supermarkety Coop. Reakce spotřebitelů jsou velmi pozitivní. [29] 
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4 Metodika shromažďování dat  

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému, cíl výzkumu  

K obecným trendům farmaceutického trhu patří jeho rychlý růst. V souvislosti s tímto 

růstem nejsou příliš známy postoje a názory spotřebitelů na farmaceutické produkty. Ze studie 

IMS Health vyplývá, že farmaceutický trh poroste ročně o 5-8 % až do roku 2014. Tento růst 

odráží také mimo jiné velmi silný růst rozvojových trhů. [39] 

Na farmaceutickém trhu se zvyšuje nejenom počet zákazníků, ale také počet 

nabízených produktů. [44] Často tak dochází k zahlcení zákazníků nabídkou produktů volně 

prodejných léčiv. Nabízený sortiment OTC léků se jednak rozšiřuje, ale také prohlubuje. 

Cílem výzkumu je získat data, na jejichž základě bude provedena analýza situace na 

farmaceutickém trhu. Záměrem je zjistit skutečné postoje a názory spotřebitelů na OTC léky 

a to zejména těch, kteří tyto produkty nakupují. Cílem výzkumu bude nadefinovat několik 

tvrzení, kdy pomocí míry souhlasu či nesouhlasu bude následně analyzován celkový postoj 

respondentů. 

Výzkum bude také zaměřen na analýzu postojů jednotlivých segmentů. Cílem bude 

zjistit, jak se liší mínění spotřebitelů z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, frekvence nákupu 

a průměrné měsíční útraty. Výzkum bude rovněž sledovat názory neuživatelů OTC léků, 

primárně však bude zaměřen na uživatele.  

4.1.2 Plán tvorby marketingového výzkumu 

Typy údajů 

V diplomové práci je čerpáno ze sekundárních i primárních zdrojů. Primární data byla 

získána na základě marketingového výzkumu, prostřednictvím osobního dotazování ve 

vybraných lékárnách ve městě Jeseník, pomocí nástroje dotazníku. Tento dotazník je uveden 

v příloze diplomové práce, viz Příloha č. 2. Stěžejní část dotazníku tvoří nadefinovaná 

tvrzení, jejichž cílem je získávat data kvalitativní povahy. Zbývající část dotazníku je 

doplněna o otázky zaměřené na zjišťování kvantitativních dat, které budou sloužit zejména při 

analýze pro třídění druhého stupně.  
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Sekundární data využita při zpracování, byla čerpána převážně z internetových zdrojů 

a odborných publikací, kdy několik z nich patřilo k publikacím zahraničním. Mezi další 

použité zdroje patří také články týkající se zkoumané problematiky, čerpané z odborných 

periodik. Všechny tyto zdroje jsou uvedeny v Seznamu použité literatury. 

Způsob sběru údajů  

Na základě marketingového výzkumu byla sesbírána primární data. Sběr dat byl 

naplánován na měsíc únor 2013. Údaje byly od respondentů získány prostřednictvím metody 

osobního dotazování. Dotazování probíhalo na základě zvolené techniky vhodné příležitosti. 

Sběr dat byl naplánován na dvou místech města Jeseník, mezi něž patřila Lázeňská lékárna 

a lékárna Jesenia. Pro výběr respondentů byla zvolena reprezentativní technika, konkrétně se 

jednalo o prostý náhodný výběr, kdy byl dotazován každý třetí návštěvník lékárny. Nástrojem 

byl dotazník, který obsahoval 16 otázek. Otázky byly pouze uzavřené a polootevřené. Dále 

byly v dotazníku využity i otázky škálové, kdy respondenti určovali míru souhlasu či 

nesouhlasu s danými tvrzeními. Před samotným sběrem dat byla provedena pilotáž dotazníku. 

Základní soubor tvořili návštěvníci Lázeňské lékárny a lékárny Jesenie ve městě 

Jeseník, jimž bylo více než 18 let. Velikost výběrového souboru byla plánována na 

150 respondentů. Tazatelem byla studentka oboru Marketing a obchod z Ekonomické fakulty 

VŠB-TUO, Kateřina Šafářová. 

Časový harmonogram 

V následující tabulce Tab. 4.1 je uveden časový harmonogram zpracování dílčích částí 

diplomové práce. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram činností 1 

                           čas 

úkol   11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 

Charakteristika 

farmaceutického trhu √           

Metodika 

shromažďování dat 
  √         

Tvorba dotazníku   

 

√       

Sběr dat     

 

√     

Teoretická východiska     

 

√  
 

  

Analýza postojů na trhu       
  √   

Závěr           √ 
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4.2 Realizační fáze 

Skutečná velikost výběrového souboru se od plánované velikosti částečně lišila. 

Celkem bylo dotázáno 125 respondentů, z toho 62 respondentů v Lázeňské lékárně 

a 63 respondentů v lékárně Jesenia. Nižší počet dotázaných respondentů byl dán náročností 

sběru dat, která je spojena se zvolenou metodou osobního dotazování. Při realizaci výzkumu 

nevznikl žádný závažnější problém. Vzhledem ke zvolené metodě osobního dotazování, kdy 

mohla tazatelka respondentům případné nejasnosti objasnit a dohlédnout na správnost 

vyplňování dotazníků, nebylo nutné vyřadit žádný ze sesbíraných dotazníků.  

Výzkum probíhal na základě zvolené techniky vhodné příležitosti. Sběr dat byl 

realizován na dvou zvolených místech města Jeseník, jimiž byla Lázeňská lékárna a lékárna 

Jesenia. Formou osobního dotazování byli respondenti oslovováni přímo v prostorách 

zvolených lékáren. Respondenti byli vybíráni pomocí zvolené reprezentativní techniky, kdy 

byl na základě prostého náhodného výběru dotazován každý třetí návštěvník lékárny. Níže 

uvedená tabulka Tab. 4.2 zobrazuje strukturu výběrového souboru na základě stanovených 

demografických charakteristik.  

Tab. 4.2: Počty dotazovaných respondentů dle demografických charakteristik 2 

  Lázeňská lékárna Lékárna Jesenia Celkem 

Pohlaví:     

ženy 52 83,9% 48 76,2% 100 80,0% 

muži 10 16,1% 15 23,8% 25 20,0% 

Věk: 

  18 - 25 let 26 41,9% 18 28,6% 44 35,2% 

26 - 35 let 8 12,9% 8 12,7% 16 12,8% 

36 - 45 let 10 16,1% 15 23,8% 25 20,0% 

46 - 55 let 7 11,3% 18 28,6% 25 20,0% 

56 - 65 let 9 14,5% 4 6,3% 13 10,4% 

66 let a více 2 3,2% 0 0,0% 2 1,6% 

Vzdělání: 
 

 základní 9 14,5% 3 4,8% 12 9,6% 

středoškolské 33 53,2% 43 68,3% 76 60,8% 

vysokoškolské 20 32,3% 17 27,0% 37 29,6% 

Sociální status: 

  zaměstnaný 14 22,6% 43 68,3% 57 45,6% 

nezaměstnaný 2 3,2% 0 0,0% 2 1,6% 

OSVČ 6 9,7% 4 6,3% 10 8,0% 

student 26 41,9% 14 22,2% 40 32,0% 

důchodce 8 12,9% 2 3,2% 10 8,0% 

jiné 6 9,7% 0 0,0% 6 4,8% 
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Z důvodů nízké návštěvnosti mužů v lékárnách se nepodařilo, aby byl vzorek 

respondentů z pohledu pohlaví, rovnoměrně zastoupen. V obou lékárnách převažují ženy, 

coby dotázaní respondenti. 

S výzkumem byly spojeny některé finanční náklady, konkrétně za drobné dary 

vedoucím jednotlivých lékáren za umožnění sběru dat v prostorách jejich lékárny. Další 

náklady byly spojené s tiskem dotazníků. Tyto náklady jsou zachyceny v níže uvedené 

tabulce Tab. 4.3. 

Tab. 4.3: Náklady na výzkum 3 

Druh nákladů: Výše nákladů 

Tisk dotazníků 150 Kč 

Drobné dary 150 Kč 

Celkem 300 Kč 

Podkladem pro vypracování analýzy bylo dotazníkové šetření, které bylo provedeno 

na návštěvnících dvou lékáren ve městě Jeseník. Analýza zachycuje postoje návštěvníků 

lékáren především k doplňkům stravy a volně prodejným lékům. Hlavním předmětem 

zkoumání bylo pět stěžejních oblastí – životní styl, produkt, referenční skupiny, 

informovanost a distribuce. U každé oblasti byla nadefinovaná tvrzení, u nichž respondenti 

vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu. Svůj postoj respondenti vyjadřovali na škále 1-5, 

kdy hodnocení 1 znamenalo „zcela nesouhlasím“ a hodnocení 5 „zcela souhlasím“.  

U čtyř oblastí (kromě oblasti „životní styl“) měli respondenti možnost zvolit N – 

„nejsem schopen ohodnotit“, a to v případě, kdy s danou situací neměli žádnou zkušenost 

a tudíž nebyli schopni vyjádřit míru souhlasu. Z výsledného hodnocení jednotlivých tvrzení 

byly nadefinovány faktory.  

Podstatná část analýzy byla provedena na základě tzv. shlukové analýzy, na jejímž 

základě byla provedena segmentace. Cílem této analýzy je identifikovat a vytvářet skupiny 

(shluky), uvnitř kterých si jsou proměnné podobnější než v jiných skupinách. [7] 

Další část analýzy byla realizována na základě binární logistické regrese. Tuto 

regresi je vhodné využívat v případě, kdy je závisle proměnná binárního typu, tedy nabývá 

hodnot 0 a 1. Konkrétně se bude jednat o situaci, kdy respondenti buď nakoupili (tomu bude 

odpovídat hodnota 1) nebo nenakoupili (hodnota 0) nadefinované kategorie farmaceutických 
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produktů (doplňky stravy, léky na bolest, léky na chřipku a nachlazení a léky na zažívací 

potíže). Model je založen na logistické funkci, která se pohybuje v intervalu 0;1. [46] 

Binární logistická regrese byla provedena na základě níže uvedeného vzorce, kde 

existuje binární veličina 
iY  charakterizující kladnou a zápornou odpověď i -tého respondenta, 

tedy 1iY  pro pozitivní odpověď a 0IY  pro negativní odpověď, pro 1,...,i N , kde N  je 

počet respondentů. Každý tento respondent je charakteristický vektorem 

 1 21, , ,....,i i i Kix x xx  obsahující K  prvků. [46] 

    1 ;
1

i

i
i i i

e
P P Y F

e




   



β x

β x
β x  (1) 

Výše uvedená kumulativní distribuční funkce logistického rozdělení je zároveň funkcí 

pravděpodobnosti kladné odpovědi. Naproti tomu lze pravděpodobnost negativní odpovědi 

lze vyjádřit jako iP1 . [13] 

K realizaci analýz bylo využito počítačových programů Microsoft Office Excel, SPSS 

for Windows a program STATA. V programu SPSS bylo provedeno třídění 1. a 2. stupně 

a shluková analýza. Binární logistická regrese byla zpracována pomocí programu STATA. 

Do programu Microsoft Office Excel byla vložena data a vytvořena datová matice. Výstupy 

analýz tvořily koláčové grafy, sloupcové grafy a tabulky. 
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5 Analýza postojů na trhu 

Postoje zákazníků na trhu s farmaceutickými produkty, zejména s doplňky stravy 

a jinými volně prodejnými léky, byly zjišťovány od zákazníků převážně pomocí navolených 

tvrzení. Respondenti pomocí pětibodové škály (1 – zcela nesouhlasím, 5 – zcela souhlasím) 

s danými tvrzeními vyjadřovali míru souhlasu. Ostatní otázky, které se v dotazníku 

vyskytovaly, sloužily především pro dokreslení celkového obrazu sledovaných postojů.  

5.1 Chování na trhu s doplňky stravy 

5.1.1 Nákup volně prodejných léků 

Při vyhodnocení dotazníkového šetření bylo zjištěno, že převážná většina respondentů 

(tj. 86,4 %) nakupuje volně prodejné léky nebo doplňky stravy. Pouze 13,6 % respondentů 

uvedlo, že volně prodejné léky nekupuje. Výsledky jsou uvedeny v Příloze č. 3, Obr. 1.   

Analýza třídění 2. stupně dle věku ukázala, že respondenti, kteří nejčastěji uváděli, že 

léky nekupují, patřili do věkové kategorie 18 – 25 let (29,5 %), viz Tab. 5.1 níže.  

Tab. 5.1: Nákup volně prodejných léků dle věkových kategorií 4 

 

Nakupujete volně prodejné 

léky?  

Total Ne, nekupuji  Ano, kupuji 

Věk 18 - 25 let 29,5% 70,5% 100,0% 

26 - 35 let ,0% 100,0% 100,0% 

36 - 45 let 8,0% 92,0% 100,0% 

46 - 55 let 8,0% 92,0% 100,0% 

56 - 65 let ,0% 100,0% 100,0% 

66 let a více ,0% 100,0% 100,0% 

Total 13,6% 86,4% 100,0% 

 

5.1.2 Druhy nakupovaných volně prodejných léků 

Analýza ukázala, že mezi nejvíce nakupované OTC léky patří 3 skupiny OTC léků. 

Téměř 90 % dotázaných, kteří nakupují volně prodejné léky, uvedlo, že nakupuje léky na 

bolest, 82 % nakupuje léky na chřipku a nachlazení a 75 % doplňky stravy. Dosažené 

výsledky v ostatních kategoriích je možné vidět níže v Obr. 5.1. 
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Obr. 5.1: Druhy nakupovaných volně prodejných léků 7 

Nákup jednotlivých druhů volně prodejných léků byl zhodnocen i z pohledu třídění 

2. stupně. Třídícím kritériem bylo vzdělání. Ukázalo se, že lidé se základním vzděláním 

nejvíce nakupují doplňky stravy, konkrétně každý respondent se základním vzděláním 

(100 %). Druhým nejčastějším typem léků u této skupiny jsou léky na chřipku a nachlazení 

(83,3 %). Naopak lidé se středoškolským vzděláním nejvíce nakupují léky na bolest 

(96,9 %). Výsledky analýzy je možné vidět v Příloze č. 4, Tab. 1.  

5.1.3 Frekvence nákupu volně prodejných léků 

U každé kategorie léků respondenti uváděli také frekvenci nákupu. Ukázalo se, že 

téměř všechny kategorie léků bývají nejvíce nakupovány ve čtvrtletním období. Možnost 

nákupu větších balení, která často bývají i výhodnější, umožňuje spotřebitelů, aby se na určité 

období léky předzásobili. Čtvrtletní nákup u doplňků stravy uvedlo 71,6 % respondentů, 

u léků na bolest 65 % a u léků na chřipku a nachlazení 47,2 % respondentů. U léků na 

chřipku a nachlazení bylo však podobné i zastoupení těch, kteří tyto léky nakupují ročně 

(51,7 %). Výsledky je možné vidět v Obr. 5.2, viz níže. 
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Obr. 5.2: Frekvence nákupu volně prodejných léků 8 

5.1.4 Důvody, proč volně prodejné léky nekupují 

Respondenti, kteří uvedli, že volně prodejné léky nekupují, uváděli důvody jejich 

postoje. Mezi nejčastěji uváděné důvody patřil zdravý životní styl (52,9 %) a preference 

přírodních produktů (41,2 %). Ostatní důvody byly zastoupeny menším podílem (viz 

Příloha č. 3, Obr. 2). 

5.1.5 Změna postoje 

Neuživatelé OTC léků dále uváděli, co by mohlo jejich postoj změnit. Ukázalo se, že 

největší vliv na případnou změnu postoje mají dvě referenční skupiny, a to doporučení 

známých a rodiny (52,9 %) a doporučení lékaře (35,3 %). Podrobnější výsledky viz 

Příloha č. 3, Obr. 3). 

5.1.6 Pro koho je nakupováno 

V otázce, která zjišťovala, pro koho respondenti volně prodejné léky nakupují, byly 

nejčastěji uváděny možnosti „pro sebe“ (91,7 %) a „pro členy rodiny“ (79,6 %). Výsledky 

je možné vidět také v Příloze č. 3, Obr. 4. 

5.1.7 Průměrná měsíční útrata za volně prodejné léky 

V případě průměrné měsíční útraty za léky se projevila tzv. nepřímá úměrnost, kdy se 

zvyšující se částkou klesá počet respondentů, kteří tuto částku za léky měsíčně utratí. Největší 

počet respondentů (61,1 %) uvedlo, že za léky měsíčně utratí částku 0-150 Kč. Nižší částka je 
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dána i tím, že většina spotřebitelů léky nenakupuje každý měsíc. Procentuální zastoupení 

respondentů u ostatních cenových intervalů útraty je možné vidět v Příloze č. 3, Obr. 5. 

Průměrná měsíční útrata za volně prodejné léky byla hodnocena také dle třídění 

2. stupně, kdy třídícím kritériem byl sociální status respondentů. U všech skupin respondentů 

výrazně převažovala měsíčná útrata v hodnotách 0-150 Kč. U skupiny zaměstnaných 

respondentů tuto možnost zvolilo 49,1 %. Tato skupina respondentů na rozdíl od ostatních 

také častěji volila možnost vyšší útraty, a to částku 151-300 Kč (33,3 %) a 301-450 Kč 

(17,5 %). Výsledky v ostatních sociálních skupinách je možné vidět v Obr. 5.3 níže.  

 

Obr. 5.3: Průměrná měsíční útrata dle sociálního postavení 9 

 

5.1.8 Nákupní role v rozhodovacím procesu 

V dotazníkovém šetření respondenti také uváděli, jaké sehrávají role v případě 

nákupního rozhodovacího procesu léků. Ve většině případů, jak respondenti uváděli, 

spotřebitel sehrává současně několik rolí. Nejvíce zastoupené byly role nákupčího (78,4 %), 

což je logické z toho důvodu, že dotazování probíhalo v lékárnách, kam každý přicházel 

z důvodu nákupu. Dále role uživatele (70,4 %) a rozhodovatele (68,8 %). Role 

ovlivňovatele (49,6 %) a iniciátora (44,8 %) byla zastoupena nižším podílem. Dosažené 

výsledky je možné vidět níže v Obr. 5.4. 
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Obr. 5.4: Nákupní role v rozhodovacím procesu 10 

 

Nákupní role byly hodnoceny také pomocí třídění 2. stupně, kdy třídícím kritériem 

bylo pohlaví. Již při sběru dat se ukázalo, že nákup volně prodejných léků je spíše ženskou 

záležitostí. Analýza potvrdila, že ženy v nákupním rozhodovacím procesu plní více rolí než 

muži. Pouze 6 % žen uvedlo, že neplní žádnou roli. Mezi nejčastěji uváděné role žen patří 

nákupčí (86,0 %), uživatel (76,0 %) a rozhodovatel (74,0 %). Výrazně zastoupené byly 

i ostatní role, ovlivňovatel (58,0 %) a iniciátor (54,0 %). Analýza ukázala, že muži volně 

prodejné léky nakupují podstatně méně. Častěji než ženy také uváděli, že neplní žádnou roli 

(36 %). Oproti ženám méně zastávají také role ovlivňovatele (16 %) a iniciátora (8 %). 

Zastoupení jednotlivých rolí dle pohlaví je možné nalézt v Příloze č. 4, Tab. 2.  

5.2 Hodnocení postojů spotřebitelů 

K hodnocení postojů spotřebitelů bylo nadefinováno 5 oblastí - životní styl, produkt, 

referenční skupiny, informovanost a distribuce, v nichž respondenti na pětibodové škále 

(1 – zcela nesouhlasím, 5 – zcela souhlasím) vyjadřovali svůj postoj k daným tvrzením. 

V následující části jsou zhodnoceny jednotlivé oblasti dle průměrných hodnocení za 

každé tvrzení zvlášť. Dále jsou pak vybraná tvrzení, u nichž se objevily výraznější odlišnosti, 

hodnocena pomocí třídění 2. stupně. 

Byla provedena také analýza průměrných hodnocení v nadefinovaných oblastech dle 

segmentačních kritérií. Výsledky této analýzy je možné nalézt v Příloze č. 8. 
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5.2.1 Životní styl  

V oblasti životní styl bylo nadefinováno 7 tvrzení. Jak prokázaly výsledky analýzy, 

nejvíce respondenti souhlasili s tvrzením, že „dlouhodobé užívání léků zatěžuje lidský 

organismus“. Ukázalo se, že respondenti mají ve své domácnosti „základní léky vždy 

v zásobě“, a také že dbají na své zdraví, jenž patří k jejich hlavním prioritám (viz Obr. 5.5). 

 

Obr. 5.5: Životní styl – průměrná hodnocení 11 

Na vybraných tvrzeních z kategorie životní styl bylo provedeno třídění 2. stupně. 

Konkrétně se jednalo o tvrzení, které bylo zaměřeno na nedůvěru v účinnost doplňků 

stravy, třídícím kritériem byl věk. Analýza odhalila patrné rozdíly názorů dle jednotlivých 

věkových kategorií. Část ze skupiny respondentů ve věku 46-55 let jako jediná projevila 

výrazný nesouhlas s tímto tvrzením - tzn., že účinnosti doplňků stravy zcela důvěřují. 

Naopak věková kategorie 36-45 let projevila oproti ostatním výraznější souhlas s tvrzením – 

tzn., že účinnosti doplňků stravy příliš nedůvěřují. Postoje ostatních věkových kategorií 

k této problematice je možné nalézt v Příloze č. 5, Obr. 1.   

Dalším hodnoceným tvrzením byla péče o zdraví jako jedna z hlavních priorit, 

hodnotícím kritériem byl také věk. Z grafu (viz Příloha č. 5, Obr. 2) je patrné, že pro věkovou 

kategorii 18-25 let není péče o zdraví hlavní priorita. Tato mladší věková kategorie se 

přikláněla převážně k neutrálnímu a spíše nesouhlasnému postoji. Naopak vyšší věková 

kategorie 46-55 let vyjádřila s tímto tvrzením pouze souhlasné postoje. 
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5.2.2 Produkt 

V kategorii produkt bylo hodnoceno 8 tvrzení, z nichž opět se 3 tvrzeními respondenti 

vyjádřili největší míru souhlasu. Ukázalo se, že největší důraz při nákupním rozhodování 

dávají na svou předchozí zkušenost. Dále se potvrdilo, že nabídka doplňků stravy 

i celkově volně prodejných léků je pro respondenty dostačující (viz Obr. 5.6). 

 

Obr. 5.6: Produkt - průměrná hodnocení  12 

Při třídění 2. stupně byl zkoumán postoj k významu ceny při nákupu z hlediska 

vzdělání. V grafu (viz Příloha č. 5, Obr. 3) je možné vidět, že skupina respondentů se 

středoškolským vzděláním jako jediná, ač v nízkém počtu, volila možnost „zcela 

nesouhlasím“ s tímto tvrzením, tedy že cena pro ně při nákupu není rozhodující. Ale 

podstatná část středoškolsky vzdělaných respondentů cenu považuje spíše za důležitou. 

U poloviny vysokoškolsky vzdělaných respondentů převažuje neutrální a spíše nesouhlasný 

postoj, ceny pro ně tedy není rozhodující.     

Analýze bylo podrobeno také časté střídání značek produktů, kdy třídícím kritériem 

bylo pohlaví. Z grafu (viz Příloha č. 5, Obr. 4) je zřejmé, že ženy značky střídají častěji než 

muži. Muži k tvrzení na časté střídání značek vyjadřovali spíše nesouhlasný postoj. 

5.2.3 Referenční skupiny 

Ve třetí oblasti, kde respondenti hodnotili vliv jednotlivých referenčních skupin, bylo 

nadefinováno 5 tvrzení. Respondenti největší míru souhlasu prokázali u tvrzení, že 
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významným vlivem při rozhodování na ně působí doporučení lékárníka, doporučení lékaře 

a v podstatné míře i doporučení známých a rodiny (viz Obr. 5.7). 

 

Obr. 5.7: Referenční skupiny - průměrná hodnocení 13 

Při analýze třídění 2. stupně se neprojevily žádné výraznější rozdíly dle 

demografických charakteristik. 

Při srovnání vlivu lékaře a lékárníka dle pohlaví se ukázalo, že na respondenty má 

při nákupním rozhodování lékárník velmi podobný vliv, jako lékař (viz Příloha č. 5, 

Tab. 1 a Tab. 2). To jen potvrzuje fakt, že lékárníci v mnohých případech částečně suplují roli 

lékaře. Tuto skutečnost potvrzují také výsledky otázky, která zjišťovala, zda respondenti 

preferují návštěvu lékárny před návštěvou lékaře. Analýza ukázala, že většina 

respondentů (celkem 64,1 %) v případě běžného zdravotního problému preferuje návštěvu 

lékárny před návštěvou lékaře (viz Tab. 5.2). 

Tab. 5.2: Preference lékárny před návštěvou lékaře 5 

 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní 

četnost 

 zcela nesouhlasím 7 6,6 6,6 

spíše nesouhlasím 17 16,0 22,6 

neutrální postoj 14 13,2 35,8 

spíše souhlasím 49 46,2 82,1 

zcela souhlasím 19 17,9 100,0 

Celkem 106 100,0  
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5.2.4 Informovanost 

V oblasti zaměřující se na informace bylo hodnoceno 6 tvrzení. Respondenti ve větší 

míře souhlasili, že informace v příbalových letácích jsou pro ně srozumitelné, informace 

o lécích získávají prostřednictvím lékárníka a většina respondentů se také domnívá, že 

o lécích, které užívá, má dostatek informací (viz Obr. 5.8). 

 

Obr. 5.8: Informovanost - průměrná hodnocení 14 

Mimo jiné bylo také zjišťováno, zda respondenti získávají informace od lékárníka. 

Z pohledu třídění 2. stupně, kdy třídícím kritériem bylo pohlaví, analýza ukázala (viz Příloha 

č. 5, Obr. 5), že muži s tímto tvrzením projevili pouze souhlasný nebo neutrální postoj. U žen 

převažuje také souhlasný postoj (83,3 %), avšak na rozdíl od mužů některé z žen projevily 

také nesouhlasný postoj (téměř 8 %), tedy že od lékárníka informace o lécích nezískávají. 

Analýza tvrzení zaměřující se na získávání informací od známých a rodiny ukázala 

výrazné rozdíly u dvou skupin respondentů, u nezaměstnaných a OSVČ (viz Příloha č. 5, 

Obr. 6). U nezaměstnaných byl jednoznačně nesouhlasný postoj (100 %), tedy že informace 

o lécích prostřednictvím rodiny a známých nezískávají. Naopak u OSVČ převažoval spíše 

souhlasný postoj. 

5.2.5 Distribuce 

V této části, kde byly od respondentů zjišťovány jejich názory na rozšíření 

distribučních míst pro prodej léků, bylo nadefinováno 10 tvrzení. Největší míra souhlasu byla 

zaznamenána pouze u tvrzení „prodej léků by měl být povolen pouze v lékárnách“. 
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V případě ostatních tvrzení, která zjišťovala především názory na případná nová distribuční 

místa pro prodej volně prodejných léků, nebyla prokázána výrazně vyšší míra souhlasu, 

většina respondentů se přikláněla spíše k nesouhlasu (viz Obr. 5.9). 

 

Obr. 5.9: Rozšíření distribuce - průměrná hodnocení 15 

Při analýze třídění 2. stupně bylo zjištěno, že dvě skupiny respondentů (dle sociálního 

postavení) – důchodci a OSVČ zastávají konzervativnější postoj a vůbec nepřipouštějí 

možnost, že by mohl být prodej léků povolen i na jiných místech než pouze v lékárnách. 

Naopak u studentů a nezaměstnaných převládá liberálnější postoj. S navoleným tvrzením 

vyjadřovali nejčastěji nesouhlas – tzn., že jsou nakloněni i možnosti, že by byl prodej léků 

povolen i na jiných místech než pouze v lékárnách. Výsledky této analýzy je možné nalézt 

v Příloze č. 5, Obr. 7. 

Při analýze, která zkoumala názory na konkrétní místa, o která by mohl být prodej 

rozšířen, se ukázalo, že všeobecně panuje konzervativnější postoj, co se rozšíření distribuce 

týče. Ani dle demografických kritérií se názory nijak výrazně nelišily. Převážná část 

respondentů není nakloněna tomu, aby se volně prodejné léky prodávaly 

v super/hypermarketech nebo drogeriích (viz Příloha č. 8 – Průměrná hodnocení). Menší 

odlišnosti se projevili v případě čerpacích stanic, kdy respondenti zvažovali možnost, že toto 

prodejní místo by mohlo být vhodné v úsecích dálnic, kde jiná možnost koupě základních 

léků většinou není.  

V případě třídění 2. stupně, kdy třídícím kritériem bylo pohlaví, se ukázalo, že určitá 

část respondentů, jak u mužů, tak i u žen, by souhlasila s rozšířením distribuce základních 
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léků na čerpací stanice. U žen se tento kladný postoj projevil o něco výrazněji než u mužů. U 

mužů jasně převážil spíše nesouhlasný postoj. Výsledky tohoto třídění je možné vidět v Obr. 

5.10 níže.  

 

Obr. 5.10: Rozšíření distribuce na čerpací stanice – dle pohlaví 16 

    

5.3 Typologie zákazníků 

5.3.1 Segment č. 1: Nedůvěřivý zákazník 

Tento segment zákazníků vyjádřil ve většině případů (téměř 60 %) nedůvěru 

v účinnost doplňků stravy (viz Příloha č. 6, Obr. 1). Nedůvěřiví zákazníci projevili také 

výrazný souhlas s tvrzením, že doplňky stravy jsou pouze nástroj, jak z lidí vytáhnout peníze 

(viz Obr. 5.11 níže), kdy s tímto tvrzením souhlasilo přes 70 % respondentů z tohoto 

segmentu. 
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Obr. 5.11: Doplňky stravy: nástroj na tahání peněz dle segmentů 17 

Segment nedůvěřivých zákazníků je ze 71, 4 % tvořen ženami, stejným procentem je 

pak zastoupena i věková kategorie 18 – 25 let, na což logicky navazuje i fakt, že 71,4 % 

tohoto segmentu tvoří z hlediska sociálního postavení studenti. Podrobnější popis tohoto 

segmentu dle demografických kritérií je možné nalézt v Příloze č. 6, Tab. 2. 

5.3.2 Segment č. 2: Distribuční inovátor 

Tento segment zákazníků se od ostatních odlišoval především svým názorem na 

rozšíření distribučních míst. Konkrétně by celkem 58 % respondentů z tohoto segmentu 

souhlasilo s rozšířením distribuce některých léků do super/hyper marketů, viz Příloha č. 6, 

Obr. 2. Respondenti z tohoto segmentu projevili oproti ostatním také značnou důvěryhodnost 

k super/hyper marketům jako potencionálnímu prodejnímu místu některých volně prodejných 

léků, viz Obr. 5.12. Značnou důvěryhodnost pak projevili také k dalším potencionálním 

místům prodeje, jako jsou drogerie a čerpací stanice (viz Příloha č. 6, Tab. 1). 
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Obr. 5.12: Důvěryhodnost: super/hyper markety dle segmentů 18 

Druhý segment je z téměř 90 % tvořen ženami, věkové složení je zastoupeno poměrně 

rovnoměrně (viz Příloha č. 6, Tab. 2). Z pohledu vzdělání převažují středoškolsky vzdělaní 

respondenti (57,9 %). Co se týče sociálního postavení, ve větší míře se jedná o zaměstnané 

(73,7 %). 

5.3.3 Segment č. 3: Tradiční zákazník 

Při hodnocení rozšíření distribučních míst prodeje volně prodejných léků se u tohoto 

segmentu projevil konzervativnější názor. Tito zákazníci ze všech skupin nejvíce (70 %) 

zastávají názor, že prodej léků by měl být povolen pouze v lékárnách (viz Obr. 5.13 níže) 

a nesouhlasí s rozšířením distribuce na jakákoliv jiná místa. Také hodnocení důvěryhodnosti 

potencionálních distribučních míst bylo jednoznačné. Celých 100 % respondentů z tohoto 

segmentu nedůvěřuje super/hyper marketu, drogerii ani internetu jako potencionálnímu 

prodejnímu místu léků (viz Příloha č. 6, Tab. 1). 

Segment tradiční zákazník je z 90 % zastoupen opět ženami. Z hlediska vzdělání zde 

převažují středoškolsky vzdělaní respondenti (64,5 %) a většinou se jedná o zaměstnané 

(51,6 %). Z hlediska věku není výrazná žádná věková kategorie (viz Příloha č. 6, Tab. 2). 
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Obr. 5.13: Prodej léků pouze v lékárnách dle segmentů 19 

 

5.3.4 Segment 4: Moderní zákazník 

Tento segment zákazníků je z velké části opak tradičního zákazníka. Jak je možné 

vidět z Obr. 5.13 výše, u čtvrtého segmentu převažuje (celkem 70 %) nesouhlasný postoj 

k tvrzení, že prodej by měl být povolen pouze v lékárnách. 

Tento typ zákazníka pak také jako jediný uváděl nejčastěji svou zkušenost s nákupem 

volně prodejných léků na internetu (celkem 40 %), viz Obr. 5.14. Oproti ostatním 

segmentů vyjádřili také výraznější důvěryhodnost k internetu coby prodejnímu místu léků 

(viz Příloha č. 6, Tab. 1). 
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Obr. 5.14: Zkušenost s nákupem léků na internetu dle segmentů 20 

Čtvrtý segment je opět z větší části (90 %) tvořen ženami, výrazněji zde převažuje 

věková kategorie 18 – 25 let (60 %). Tento segment je jako jediné z větší části tvořen 

vysokoškolsky vzdělanými respondenty (60 %), z 80 % zde také převažují studenti (viz 

Příloha č. 6, Tab. 2). 

5.3.5 Segment 5: Neuživatel 

Tento segment je speciálním typem zákazníků, kteří volně prodejné léky nenakupují 

nebo je dokonce z nějakého důvodu odmítají. Důvody, proč léky nenakupují, je možné nalézt 

v Příloze č. 3, Obr. 3. Jako nejčastější důvody uváděli zdravý životní styl a preferenci 

přírodních produktů. V Příloze č. 3, Obr. 4 lze také vidět, co by vedlo neuživatele k tomu, 

aby svůj postoj změnili. Nejčastěji uváděli, že by svůj postoj změnili na základě doporučení 

známých a rodiny a na doporučení lékaře. Tento segment projevil také nedůvěru v účinnost 

doplňků stravy (47 %), což je možné vidět v Příloze č. 6, Obr. 1. 

Segment neuživatelů je jako jediný z pohledu pohlaví poměrně rovnoměrně zastoupen, 

ženy tvoří necelých 60 % a muži více než 40 %. Převažuje věková kategorie 18 – 25 let 

(76,5 %) a stejnou většinu tvoří i studenti. Z pohledu vzdělání převažuje středoškolské 

(64,7 %).  
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5.3.6 Segment 6: Obtížně ovlivnitelný zákazník 

Poslední segment zákazníků je z pohledu obchodníků a marketérů nejnáročnější na 

ovlivnění. Oproti ostatním skupinám na něj některé referenční skupiny nemají tak silný vliv. 

Například co se týče vlivu známých a rodiny, tak ten je v případě tohoto segmentu 

v porovnání s ostatními nejmenší. Téměř 40 % respondentů z této skupiny uvádělo, že na něj 

známí a rodina nemají při rozhodování vliv (viz Příloha č. 6, Obr. 3). 

Tato skupina zákazníků také výrazně odmítá jakýkoliv vliv informací v médiích na 

jejich rozhodování. Celkově tento vliv odmítá 90 % respondentů z tohoto segmentu (viz 

Obr. 5.15 níže). 

Z pohledu demografického složení se jedná ze 75,6 % o ženy, středoškolsky vzdělané 

(65,9 %) a zaměstnané (56,1 %). Podrobnější výsledky viz Příloha č. 6, Tab. 2. 

 

Obr. 5.15: Vliv informací v médiích dle segmentů  21 

 

5.4 Regresní analýza 

U nadefinované typologie zákazníků byla provedena binární logistická regrese, kdy 

byl zkoumán vztah, zda příslušnost k jednotlivým skupinám zákazníků měla vliv na koupi 

jednotlivých kategorií léčiv (doplňky stravy, léky na bolest, léky na chřipku a nachlazení 

a léky na zažívací potíže).  
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Testování probíhalo na 5% hladině významnosti. Vysvětlovaná proměnná nabývá dvou 

hodnot (koupil/nekoupil), v případě, že si respondent zakoupil danou kategorii léků, byla 

přiřazena hodnota 1. V případě, že si ji nezakoupil, byla přiřazena hodnota 0. Vysvětlující 

proměnnou je nadefinovaná typologie.  

Bylo statisticky testováno, zda existuje závislost mezi typologií zákazníků 

sledovaného vzorku respondentů (nezávisle proměnná) a nákupem jednotlivých kategorií léků 

(závisle proměnná). 

První sledovanou kategorií byly doplňky stravy. Pro tuto kategorii byl proveden 

odhad modelu logistické regrese. Výsledky jsou zobrazeny v Obr. 5.16, viz níže. 

 
Obr. 5.16: Odhad modelu pro kategorii doplňky stravy 22 

Testování probíhalo na 5% hladině významnosti. Na základě srovnání celkové 

hodnoty modelu P (0,000), lze tvrdit, že existuje vazba mezi typologií sledovaného vzorku 

respondentů a nákupem doplňků stravy. Dle porovnání Pseudo R2 tohoto odhadnutého 

modelu a modelů dalších kategorií (viz Příloha č. 7), je možné vidět, že tento model má 

největší kvalitu oproti zbývajícím, jelikož má největší hodnotu tohoto ukazatele. 

Existence vlivu typologie na nákup doplňků stravy byla identifikována. V Obr. 5.16 je 

uvedena výše konstanty a koeficientů modelu, na základě těchto hodnot lze sestavit rovnici 

modelu k určení pravděpodobnosti nákupu v podobě 

 

    (    )   
 (                                           )

   (                                           )
, (2) 

v rovnici je P pravděpodobnost koupě, N je počet respondentů a x je nezávisle proměnná. 

V případě výpočtu pravděpodobnosti u prvního segmentu zákazníků byla brána v úvahu 

pouze hodnota konstanty, jelikož první kategorie je brána jako „referenční kategorie“, kdy 

všechna x = 0.  
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Při výpočtu pravděpodobnosti nákupu druhého segmentu, byla za x1 dosazena 

hodnota 1, ostatní x = 0. V případě výpočtu pravděpodobnosti nákupu třetího segmentu, byla 

za x2 dosazena hodnota 1, ostatní x = 0. Stejný způsob dosazování byl využit i v případě 

čtvrtého segmentu (x3 = 1, ostatní x = 0). 

Výpočet pro pátý segment byl z modelu vyjmut z důvodu chybějících hodnot. 

Výpočet pravděpodobnosti pro šestý segment není, jelikož vyšel stastisticky nevýznamný, 

není obsažen ani v odhadu rovnice modelu. 

Po dosazení proměnných do rovnice odhadnutého modelu lze kvantitativně vyjádřit 

pravděpodobnost nákupu. Jestliže bude respondent náležet k segmentu zákazníků č. 1, pak 

pravděpodobnost nákupu doplňků stravy lze vyčíslit na 42,8 %. V případě segmentu č. 2 

bude pravděpodobnost nákupu této kategorie léčiv 94,7 %. Segment č. 3 bude doplňky stravy 

nakupovat s pravděpodobností 96,8 %, segment č. 4 s 90% pravděpodobností. V případě 

posledního segmentu, segmentu č. 6, nabývá pravděpodobnost hodnoty 51,2 %. Tato 

hodnota však vyšla jako statisticky nevýznamná, proto k ní při závěrech v rámci 

pravděpodobnosti nákupu doplňků stravy nelze přihlížet. 

 

Obr. 5.17: Pravděpodobnost nákupu doplňků stravy dle segmentů 23 

 

V případě ostatních sledovaných kategorií se závislost mezi typologií zákazníků 

a nákupem jednotlivých kategorií léků neprojevila. Výsledky jednotlivých odhadů modelů 

logistické regrese je možné nalézt v Příloze č. 7. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit skutečné postoje a názory spotřebitelů na OTC léky 

a to zejména těch, kteří tyto produkty nakupují. Hlavním záměrem bylo zjištění 

spotřebitelských postojů k pěti nadefinovaným oblastem – životní styl, produkt, referenční 

skupiny, informovanost a distribuce. Na základě výsledků analýzy bylo snahou nadefinovat 

segmenty zákazníků. 

Pro zpracování práce byla využita sekundární i primární data. Pro získání primárních 

dat byl využit marketingový výzkum. Průzkum byl realizován ve dvou lékárnách ve městě 

Jeseník. Byla využita metoda osobního dotazování, které probíhalo na základě techniky 

vhodné příležitosti.  Nástrojem výzkumu byl strukturovaný dotazník, kdy respondenti mimo 

jiné ve stěžejní části vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu s nadefinovanými tvrzeními 

v pěti zvolených oblastech. Získaná data byla zpracována a vyhodnocena pomocí grafů 

a tabulek. 

Z dosažených výsledků bylo nadefinováno šest segmentů zákazníků na 

farmaceutickém trhu: segment nedůvěřivý zákazník, distribuční inovátor, tradiční 

zákazník, moderní zákazník, neuživatel a obtížně ovlivnitelný zákazník. 

Bylo zjištěno, že je obtížné přesvědčit segment „nedůvěřivý zákazník“ o účinnosti 

doplňků stravy. Zjištěnou nedůvěru k doplňkům stravy podpořily také výsledky regresní 

analýzy, která ukázala, že tento segment zákazníků doplňky stravy nakupuje ze všech 

segmentů nejméně. Aby byl podpořen nejen nákup těchto produktů ale také důvěra k nim, 

bylo by vhodné zvolit některé speciální marketingové nástroje, které by tyto zákazníky 

přesvědčily o opaku, např. možnost vyzkoušet produkt zdarma nebo případně vrácení peněz 

v případě nespokojenosti. Tito zákazníci potřebují jasnou garanci, aby byli ochotni produktu 

důvěřovat. 

Segment zákazníků „distribuční inovátor“ je jako jeden z mála příznivě nakloněn 

změnám. Konkrétně tento typ zákazníků bude pozitivně reagovat v případě, že by došlo 

k rozšíření distribučních míst určených pro prodej OTC léků. Nejenže bude reagovat 

pozitivně, ale navíc bude s touto změnou spokojen a bude ji chápat jako výhodu, která mu 

usnadní nákup. 
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Oproti tomu „tradiční zákazník“ ponese rozšíření distribučních míst nelibě. Nová 

distribuční místa k nákupu léků využívat nebude, zůstane věrný tradičnímu místu prodeje, 

tedy lékárnám. 

U „moderního zákazníka“ je velkou výhodou možnost rozšířené komunikace 

prostřednictvím internetu, který tento zákazník hojně využívá nejen při vyhledávání 

informací, ale i při samotném nákupu.  

O nákupu jakýchkoliv léků bude obtížné přesvědčit segment „neuživatel“. Tento typ 

zákazníků je ochoten k nákupu přistoupit pouze v případě nutnosti, např. při vážné nemoci 

nebo na doporučení lékaře.  

Poslední segment „obtížně ovlivnitelný zákazník“ se řídí především vlastní 

zkušeností a názorem. Málokterá referenční skupina jej při rozhodování může ovlivnit. Tento 

zákazník bude ochoten produkt koupit, pokud se takto sám rozhodne nebo na základě vlastní 

ověřené zkušenosti. 

Věřím, že poznatky získané z uskutečněného výzkumu budou přínosem a zdrojem 

informací pro případné další bádání v této oblasti. Výstupy práce budou poskytnuty také 

vedení obou lékáren, kde byl výzkum uskutečněný. Vedoucí lékáren mohou výstupy této 

práce využít pro lepší pochopení potřeb zákazníků a zkvalitnění komunikace se zákazníky. 
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PŘÍLOHA Č. 1: KLASIFIKACE OTC PŘÍPRAVKŮ PODLE SPOLEČNOSTI IMS 

 

Klasifikace OTC přípravků na základě rozdělení přípravků do skupin podle účelu 

použití: 

01  Přípravky proti kašli 

02  Přípravky proti bolesti 

03  Přípravky pro zažívací systém 

04  Doplňky stravy (vitaminy, minerály, nutriční doplňky) 

05  Stimulující prostředky 

06  Přípravky pro kožní onemocnění 

07  Oční přípravky 

08  Ušní přípravky 

09  Stomatologické přípravky 

10  Přípravky pro oběhový systém 

11  Přípravky proti zvracení 

12  Přípravky pro močový systém 

13  Utišující přípravky 

14  Přípravky pro duševní choroby 

15  Různé 

16  Všechny ostatní [5] 
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PŘÍLOHA Č. 2: STRUKTUROVANÝ DOTAZNÍK 

Dotazník 

Vážený respondente, 

jsem studentka 2. ročníku navazujícího studia na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, oboru marketing 

a obchod, a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku. Získané informace budou 

sloužit k vypracování mé diplomové práce. Cílem dotazování je zjištění spotřebitelských postojů na 

trhu s farmaceutickými produkty.  

Všechny informace získané tímto dotazníkem, jsou zcela anonymní a budou použity pouze pro 

potřeby mého výzkumu. 

Předem děkuji za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem. 

Bc. Kateřina Šafářová 

1. Nakupujete volně prodejné léky?  

  (1) Ne, nekupuji, kupuje někdo jiný v rodině (Přejděte na otázku č. 3.) 

 (2) Ne, nekupuji já ani nikdo jiný v rodině (Přejděte na otázku č. 3.)    

 (3) Ano, kupuji  

 

2. Nakupuji tyto léky: 
Možnost zvolit více odpovědí. 

Přejděte na otázku č. 5. 

        

3. V případě, že volně prodejné léky nenakupujete, uveďte důvod: 

Možnost zvolit více odpovědí. 

 (1) vysoká cena 

 (2) nedůvěra v nabízené produkty  

 (3) preference přírodních a bylinných produktů 

 (4) zdravý životní styl, nepotřebuji užívat 

 (5) jiné, uveďte:………………………………………………… 

 

4. V případě, že volně prodejné léky nenakupujete, uveďte, co by změnilo Váš postoj: 

Možnost zvolit více odpovědí. 

 (1) nic 

 (2) snížení ceny  

 (3) více informací o produktech 

 (4) farmaceutické produkty na přírodní bázi  

 (5) doporučení lékaře 

 měsíčně čtvrtletně ročně 

 (2.1) doplňky stravy     

 (2.2) léky na bolest    

 (2.3) léky na chřipku a nachlazení    

 (2.4) léky na zažívací potíže    

 (2.5) jiné, uveďte:………………………    
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 (6) doporučení známých, rodiny 

 (7) jiné, uveďte:………………………………………………… 

Přejděte na otázku č. 5, dále pak na otázku č. 12. 

 

 

5. Určete, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 – zcela NEsouhlasím, 5 – zcela 

souhlasím): 

ŽIVOTNÍ STYL 1 2 3 4 5 

(5.1) Účinnosti doplňků stravy nevěřím.      

(5.2) Doplňky stravy jsou jen nástroj, jak z lidí vytáhnout peníze.      

(5.3) Raději než léky využívám přírodní produkty.      

(5.4) Farmaceutické produkty škodí lidskému organismu.      

(5.5) Péče o zdraví je jednou z mých hlavních priorit.      

(5.6) V naší domácnosti máme vždy v zásobě základní léky.      

(5.7) Dlouhodobé užívání léků zatěžuje lidský organismus.      

 

 

6. Léky nakupuji: 

Možnost zvolit více odpovědí. 

 (1) pro sebe   (2) pro členy rodiny    (3) pro někoho jiného 

 

 

7. Kolik průměrně měsíčně utratíte za volně prodejné léky a doplňky stravy? 

 (1) 0 – 150 Kč   (2) 151 – 300 Kč    

 (3) 301 – 450 Kč   (4) více než 450 Kč 

 

 

8. Určete, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 – zcela NEsouhlasím, 5 – zcela 

souhlasím, N – nejsem schopen ohodnotit): 

 

PRODUKT 1 2 3 4 5 N 

(8.1) S rozsahem nabídky doplňků stravy jsem spokojen/a.       

(8.2) S rozsahem nabídky volně prodejných léků jsem spokojen/a.       

(8.3) Při nákupu důležitou roli sehrává značka.       

(8.4) Při nákupu důležitou roli sehrává balení (velikost, vzhled, informace).       

(8.5) Při nákupu důležitou roli sehrává cena.       

(8.6) Při nákupu důležitou roli sehrává země původu.       

(8.7) Při nákupu důležitou roli sehrává předchozí zkušenost.       

(8.8) Značky produktů často střídám.       
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9. Vyjádřete míru souhlasu, jak Vás jednotlivé skupiny ovlivňují při nákupu (1 – zcela NEsouhlasím, 

5 – zcela souhlasím, N – nejsem schopen ohodnotit): 

 

REFERENČNÍ SKUPINY 1 2 3 4 5 N 

(9.1) Při výběru volně prodejných léků / doplňků má vliv doporučení známých a rodiny.       

(9.2) Při výběru volně prodejných léků / doplňků má vliv doporučení lékaře.       

(9.3) Při výběru volně prodejných léků / doplňků má vliv doporučení lékárníka.       

(9.4) Při výběru volně prodejných léků / doplňků mají vliv informace v médiích.       

(9.5) V případě zdravotního problému preferuji návštěvu lékárny před návštěvou lékaře.       

 

 

 

10. Určete, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 – zcela NEsouhlasím, 5 – zcela souhlasím, 

N – nejsem schopen ohodnotit): 

 

 

11. Určete, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními (1 – zcela NEsouhlasím, 5 – zcela souhlasím, 

N – nejsem schopen ohodnotit): 

 

DISTRIBUCE 1 2 3 4 5 N 

(11.1) Rozšíření distribučních míst volně prodejných léků o super/hypermarkety.       

(11.2) Rozšíření distribučních míst volně prodejných léků o drogistické řetězce.       

(11.3) Rozšíření distribučních míst volně prodejných léků o čerpací stanice.       

(11.4) Prodej jakéhokoliv léku (vč. volně prodejných) by měl být povolen jen v lékárnách.       

(11.5) Preferuji elektronický nákup léků před nákupem osobním.       

(11.6) S nákupem volně prodejných léků na internetu mám již zkušenost.       

(11.7) Důvěryhodnost ve mně vzbuzuje nákup léků v super/hypermarketu.       

(11.8) Důvěryhodnost ve mně vzbuzuje nákup léků v drogistickém řetězci.       

(11.9) Důvěryhodnost ve mně vzbuzuje nákup léků na čerpací stanici.       

(11.10) Důvěryhodnost ve mně vzbuzuje nákup léků na internetu.       

 

12. V rozhodovacím procesu o nákupu léků nejčastěji zastávám tyto role: 
Možnost zvolit více odpovědí. 

 (1) podněcuji nákup    (2) ovlivňuji nákup  (3) rozhoduji o nákupu 

 (4) nakupuji     (5) užívám    (6) neplním žádnou roli 

INFORMOVANOST 1 2 3 4 5 N 

(10.1) O lécích, které užívám, mám dostatek informací.       

(10.2) Informace v příbalových letácích a na obalech bývají dostatečné a srozumitelné.       

(10.3) Informace získávám prostřednictvím lékaře.       

(10.4) Informace získávám prostřednictvím lékárníka.       

(10.5) Informace získávám prostřednictvím známých a rodiny.       

(10.6) Informace získávám prostřednictvím sdělovacích prostředků (TV, internet, tiskoviny).       
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13. Pohlaví: 

 (1) žena     (2) muž 

 

14. Věk: 

 (1) 18-25 let     (2) 26-35 let   (3) 36-45 let

  

 (4) 46-55 let    (5) 56-65  let    (6) 66 let a 

více 

 

15. Vzdělání: 

 (1) základní      (2) středoškolské  (3) vysokoškolské

  

     

16. Sociální status: 

 (1) zaměstnaný     (2) nezaměstnaný  (3) OSVČ

  

 (4) student     (5) důchodce    (6) jiné 

 

Ještě jednou Vám velmi děkuji za vyplnění dotazníku. 
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PŘÍLOHA Č. 3: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 1. STUPNĚ 

 

 

 

Obr. 1: Nákup volně prodejných léků 

 

 

 

 

Obr. 2: Důvody, proč volně prodejné léky nekupují 

 

 



2 

 
Obr. 3: Co by mohlo změnit jejich postoj 

 

 

 
Obr. 4: Pro koho léky nakupují 

 

 

 
Obr. 5: Průměrná měsíční útrata za volně prodejné léky 
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PŘÍLOHA Č. 4: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 2. STUPNĚ 

 

Tab. 1: Nakupované druhy volně prodejných léků dle vzdělání  

 

druhy 

doplňky 

stravy léky na bolest 

léky na 

chřipku  

léky na 

zažívání 

Vzdělání: základní 100,0% 50,0% 83,3% ,0% 

středoškolské 75,4% 96,9% 84,6% 26,2% 

vysokoškolské 74,3% 88,6% 82,9% 40,0% 

 

 

 

 

 
Tab. 2: Nákupní rozhodovací role dle pohlaví  

 

 

role 

podněcuji 

nákup 

ovlivňuji 

nákup 

rozhoduji 

o nákupu nakupuji užívám 

neplním 

žádnou roli 

Pohlaví: žena 54,0% 58,0% 74,0% 86,0% 76,0% 6,0% 

muž 8,0% 16,0% 48,0% 48,0% 48,0% 36,0% 
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PŘÍLOHA Č. 5: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 2. STUPNĚ – POSTOJE 

 

 

 

Obr. 1: Nedůvěra v účinnost doplňků stravy - dle věku 

 

 

 

 

Obr. 2: Péče o zdraví jako hlavní priorita - dle věku 
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Obr. 3: Důležitá role ceny - dle vzdělání 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Časté střídání značek - dle pohlaví  
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Tab. 1: Vliv doporučení lékaře dle pohlaví  

 

vliv doporučení lékaře 

Total 

zcela 

nesouhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

neutrální 

postoj 

spíše 

souhlasím 

zcela 

souhlasím 

Pohlaví žena ,0% 4,4% 5,6% 35,6% 54,4% 100,0% 

muž 5,6% ,0% 11,1% 33,3% 50,0% 100,0% 

Total ,9% 3,7% 6,5% 35,2% 53,7% 100,0% 

 

 

 
Tab. 2: Vliv doporučení lékárníka dle pohlaví 

 

vliv doporučení lékárníka 

Total 

spíše 

nesouhlasím 

neutrální 

postoj 

spíše 

souhlasím 

zcela 

souhlasím 

Pohlaví žena 1,1% 7,8% 37,8% 53,3% 100,0% 

muž ,0% 5,6% 55,6% 38,9% 100,0% 

Total ,9% 7,4% 40,7% 50,9% 100,0% 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Informace získávané od lékárníka – dle pohlaví  
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Obr. 6: Informace získávané od rodiny a známých – dle sociálního 

postavení 

 

 

 

 

Obr. 7: Prodej léků pouze v lékárnách – dle sociálního 

postavení 
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PŘÍLOHA Č. 6: VÝSLEDKY VÝKUMU DLE TŘÍDĚNÍ 2. STUPNĚ – TYPOLOGIE 

 

 

Obr. 1: Nedůvěra v účinnost doplňků stravy dle segmentů  

 

 

 

 

 

Obr. 2: Rozšíření distribuce: super/hyper markety dle segmentů  
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Obr. 3: Vliv doporučení známých a rodiny dle segmentů  
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Tab. 1: Důvěryhodnost distribučních míst dle segmentů 

 

 

důvěryhodnost: super/hypermarket 

Total 

zcela 

nesouhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

neutrální 

postoj 

spíše 

souhlasím 

zcela 

souhlasím 

Segment 1 42,9% 0,0% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% 

2 0,0% 21,1% 0,0% 68,4% 10,5% 100,0% 

3 58,6% 41,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 30,0% 30,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

6 58,5% 24,4% 0,0% 14,6% 2,4% 100,0% 

Total 44,3% 27,4% 6,6% 18,9% 2,8% 100,0% 

  

důvěryhodnost: drogerie 

Total 

zcela 

nesouhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

neutrální 

postoj 

spíše 

souhlasím 

zcela 

souhlasím 

Segment 1 28,6% 14,3% 14,3% 42,9% 0,0% 100,0% 

2 0,0% 21,1% 10,5% 57,9% 10,5% 100,0% 

3 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 10,0% 20,0% 60,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

6 56,1% 29,3% 9,8% 4,9% 0,0% 100,0% 

Total 38,3% 31,8% 12,1% 15,0% 2,8% 100,0% 

  

důvěryhodnost: internet 

Total 

zcela 

nesouhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

neutrální 

postoj 

spíše 

souhlasím 

zcela 

souhlasím 

Segment 1 85,7% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 21,1% 10,5% 26,3% 21,1% 21,1% 100,0% 

3 93,1% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 22,2% 0,0% 33,3% 44,4% 0,0% 100,0% 

6 75,6% 9,8% 9,8% 4,9% 0,0% 100,0% 

Total 66,7% 7,6% 12,4% 9,5% 3,8% 100,0% 

  

důvěryhodnost: čerpací stanice 

Total zcela 

nesouhlasím 

spíše 

nesouhlasím 

neutrální 

postoj 

spíše 

souhlasím 

zcela 

souhlasím 

Segment 1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

2 0,00% 21,10% 5,30% 52,60% 21,10% 100,00% 

3 58,60% 27,60% 13,80% 0,00% 0,00% 100,00% 

4 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 100,00% 

6 78,00% 12,20% 9,80% 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 52,40% 17,10% 16,20% 10,50% 3,80% 100,00% 
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Tab. 2: Typologie zákazníků dle demografických kritérií 

 

Segment 

    1 2 3 4 5 6 Total 

Pohlaví 

žena 71,4% 89,5% 90,3% 90,0% 58,8% 75,6% 80,0% 

muž 28,6% 10,5% 9,7% 10,0% 41,2% 24,4% 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Věk 

18 - 25 let 71,4% 15,8% 35,5% 60,0% 76,5% 14,6% 35,2% 

26 - 35 let 0,0% 10,5% 0,0% 20,0% 0,0% 29,3% 12,8% 

36 - 45 let 14,3% 21,1% 25,8% 0,0% 11,8% 24,4% 20,0% 

46 - 55 let 0,0% 31,6% 32,3% 0,0% 11,8% 17,1% 20,0% 

56 - 65 let 14,3% 21,1% 6,5% 20,0% 0,0% 9,8% 10,4% 

66 let a více 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vzdělání 

základní 14,3% 0,0% 16,1% 0,0% 23,5% 4,9% 9,6% 

středoškolské 42,9% 57,9% 64,5% 40,0% 64,7% 65,9% 60,8% 

vysokoškolské 42,9% 42,1% 19,4% 60,0% 11,8% 29,3% 29,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sociální status 

zaměstnaný 28,6% 73,7% 51,6% 20,0% 0,0% 56,1% 45,6% 

nezaměstnaný 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 1,6% 

OSVČ 0,0% 10,5% 6,5% 0,0% 11,8% 9,8% 8,0% 

student 71,4% 5,3% 29,0% 80,0% 76,5% 9,8% 32,0% 

důchodce 0,0% 10,5% 12,9% 0,0% 0,0% 9,8% 8,0% 

jiné 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 9,8% 4,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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PŘÍLOHA Č. 7: VÝSLEDKY BINÁRNÍ LOGISTICKÉ REGRESE 

 

 
Obr. 1: Odhad modelu pro kategorii léky na bolest 

 

 

 

Obr. 2: Odhad modelu pro kategorii léky na chřipku a nachlazení 

 

 

 

Obr. 3: Odhad modelu pro kategorii léky na zažívání 
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PŘÍLOHA Č. 8: PRŮMĚRNÁ HODNOCENÍ DLE DEMOGRAFICKÝCH OTÁZEK 

Tab. 1: Průměrná hodnocení jednotlivých tvrzení – životní styl  
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Pohlaví   

  

žena 2,94 2,84 3,70 2,63 4,16 4,17 4,18 

muž 2,96 3,16 3,36 3,36 3,24 4,08 4,36 

Total 2,94 2,90 3,63 2,78 3,98 4,15 4,22 

Věk   

  

18 - 25 let 3,07 2,91 3,55 2,64 3,70 4,30 4,23 

26 - 35 let 2,63 2,63 2,88 2,63 4,13 4,38 4,13 

36 - 45 let 3,52 3,12 3,68 2,48 3,60 4,20 3,96 

46 - 55 let 2,60 3,00 4,04 3,36 4,76 4,36 4,60 

56 - 65 let 2,31 2,46 3,77 2,85 3,92 3,23 4,08 

66 let a více 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 2,00 4,00 

Total 2,94 2,90 3,63 2,78 3,98 4,15 4,22 

Vzdělání   

  

základní 2,58 2,75 4,25 2,58 3,92 3,58 3,67 

středoškolské 3,12 3,08 3,59 2,97 4,08 4,28 4,37 

vysokoškolské 2,70 2,59 3,51 2,43 3,78 4,08 4,08 

Total 2,94 2,90 3,63 2,78 3,98 4,15 4,22 

Sociální status   

  

zaměstnaný 3,04 2,89 3,58 2,68 4,18 4,25 4,16 

nezaměstnaný 4,00 4,00 5,00 2,00 4,00 5,00 4,00 

OSVČ 2,60 3,20 3,20 3,40 3,80 3,60 4,20 

student 3,08 2,95 3,40 2,65 3,68 4,28 4,40 

důchodce 2,40 2,60 4,60 3,20 4,40 3,40 4,40 

jiné 2,33 2,33 4,33 3,00 3,67 4,33 3,33 

Total 2,94 2,90 3,63 2,78 3,98 4,15 4,22 

Typ lékárny   

  

Lázeňská lékárna 2,82 2,92 3,73 2,81 3,79 4,23 4,08 

lékárna Jesenia 3,06 2,89 3,54 2,75 4,16 4,08 4,35 

Total 2,94 2,90 3,63 2,78 3,98 4,15 4,22 

Typologie   

  

nedůvěřivý zákazník 3,43 3,71 4,14 3,43 3,29 4,00 5,00 

distribuční inovátor 2,68 2,63 3,63 2,53 4,00 4,47 3,79 

tradiční zákazník 2,84 2,58 4,26 2,94 4,65 4,68 4,10 

moderní zákazník 2,50 2,20 3,00 1,90 4,20 4,60 4,50 

neuživatel 3,29 3,12 3,35 3,12 3,47 3,65 4,35 

obtížně ovlivnitelný 3,02 3,22 3,34 2,73 3,73 3,73 4,24 

Total 2,94 2,90 3,63 2,78 3,98 4,15 4,22 

Hodnocení tvrzení na pětibodové škále: 1 – zcela nesouhlasím, 5 – zcela souhlasím 
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Tab. 2: Průměrná hodnocení jednotlivých tvrzení – produkt 
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Pohlaví   

  

žena 4,40 4,43 2,21 3,29 3,81 2,15 4,63 2,97 

muž 4,29 4,41 2,50 3,17 3,44 2,11 4,71 2,56 

Total 4,39 4,43 2,26 3,27 3,75 2,14 4,64 2,90 

Věk     

  

18 - 25 let 4,12 4,17 3,20 3,16 3,97 2,45 4,83 2,97 

26 - 35 let 4,25 4,38 1,75 3,63 3,75 1,88 4,75 2,50 

36 - 45 let 4,82 4,74 1,65 3,35 3,70 1,39 4,52 3,00 

46 - 55 let 4,48 4,57 1,91 3,04 3,48 2,22 4,67 3,13 

56 - 65 let 4,38 4,50 2,46 3,38 3,77 2,85 4,45 2,62 

66 let a více 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

Total 4,39 4,43 2,26 3,27 3,75 2,14 4,64 2,90 

Vzdělání     

  

základní 3,75 4,14 2,88 3,50 3,75 2,50 4,25 2,88 

středoškolské 4,51 4,48 2,05 3,45 3,91 1,95 4,60 2,91 

vysokoškolské 4,31 4,39 2,51 2,89 3,46 2,40 4,82 2,89 

Total 4,39 4,43 2,26 3,27 3,75 2,14 4,64 2,90 

Sociální status   

  

zaměstnaný 4,59 4,59 1,86 3,21 3,58 1,86 4,57 2,96 

nezaměstnaný 5,00 5,00 2,00 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00 

OSVČ 4,50 4,75 2,25 3,25 3,00 2,50 4,67 3,25 

student 3,96 4,11 3,15 3,26 4,04 2,52 4,88 2,96 

důchodce 4,00 4,00 2,60 3,80 4,00 3,00 4,20 3,00 

jiné 4,50 4,50 1,50 3,50 4,50 1,00 5,00 1,00 

Total 4,39 4,43 2,26 3,27 3,75 2,14 4,64 2,90 

Typ lékárny   

  

Lázeňská lékárna 4,38 4,40 2,24 3,35 3,96 2,32 4,65 2,66 

lékárna Jesenia 4,40 4,45 2,28 3,19 3,56 1,98 4,64 3,11 

Total 4,39 4,43 2,26 3,27 3,75 2,14 4,64 2,90 

Typologie   

  

nedůvěřivý zákazník 4,33 4,50 3,17 2,00 4,00 2,33 4,86 1,83 

distribuční inovátor 4,47 4,41 2,11 2,89 3,53 1,95 4,37 3,21 

tradiční zákazník 4,61 4,61 2,35 4,03 3,74 2,65 4,73 3,23 

moderní zákazník 3,89 4,00 3,00 3,40 3,30 3,00 5,00 2,80 

obtížně ovlivnitelný 4,29 4,39 1,95 3,05 3,93 1,60 4,57 2,68 

Total 4,39 4,43 2,26 3,27 3,75 2,14 4,64 2,90 

Hodnocení tvrzení na pětibodové škále: 1 – zcela nesouhlasím, 5 – zcela souhlasím  
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Tab. 3: Průměrná hodnocení jednotlivých tvrzení – referenční skupiny  
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Pohlaví     

  

žena 3,86 4,40 4,43 2,47 3,57 

muž 3,89 4,22 4,33 2,06 3,33 

Total 3,86 4,37 4,42 2,40 3,53 

Věk   

  

18 - 25 let 4,23 4,23 4,26 2,63 3,21 

26 - 35 let 3,75 4,25 4,38 2,38 3,63 

36 - 45 let 4,13 4,70 4,78 2,39 3,57 

46 - 55 let 3,74 4,43 4,35 2,35 4,17 

56 - 65 let 3,15 4,23 4,38 2,08 2,85 

66 let a více 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 

Total 3,86 4,37 4,42 2,40 3,53 

Vzdělání   

  

základní 4,00 4,75 4,25 1,75 4,14 

středoškolské 3,85 4,40 4,48 2,34 3,36 

vysokoškolské 3,86 4,23 4,34 2,66 3,71 

Total 3,86 4,37 4,42 2,40 3,53 

Sociální status   

  

zaměstnaný 3,68 4,33 4,47 2,60 3,63 

nezaměstnaný 5,00 5,00 5,00 2,00 4,00 

OSVČ 3,50 4,25 4,50 1,50 4,50 

student 4,41 4,48 4,30 2,58 3,32 

důchodce 3,20 4,40 4,20 1,80 2,80 

jiné 4,50 4,00 4,50 2,00 3,00 

Total 3,86 4,37 4,42 2,40 3,53 

Typ lékárny   

  

Lázeňská lékárna 4,12 4,57 4,53 2,28 3,49 

lékárna Jesenia 3,63 4,19 4,32 2,51 3,56 

Total 3,86 4,37 4,42 2,40 3,53 

Typologie   

  

nedůvěřivý 

zákazník 

4,57 4,57 4,43 1,83 3,57 

distribuční inovátor 3,53 4,26 4,26 3,21 3,58 

tradiční zákazník 4,58 4,68 4,77 2,58 3,60 

moderní zákazník 4,40 4,20 3,80 2,90 3,30 

obtížně ovlivnitelný 3,22 4,20 4,37 1,85 3,50 

Total 3,86 4,37 4,42 2,40 3,53 

Hodnocení tvrzení na pětibodové škále: 1 – zcela nesouhlasím, 5 – zcela souhlasím 
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Tab. 4: Průměrná hodnocení jednotlivých tvrzení – informovanost  

INFORMOVANOST 
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Pohlaví   

  

žena 4,02 4,00 3,39 4,07 3,06 3,04 

muž 3,56 4,06 3,06 3,72 3,28 3,33 

Total 3,94 4,01 3,33 4,01 3,09 3,09 

Věk   

  

18 - 25 let 3,94 3,90 3,55 3,94 3,48 3,16 

26 - 35 let 4,00 3,88 2,63 3,63 2,75 3,38 

36 - 45 let 3,78 4,29 3,43 4,26 3,00 3,04 

46 - 55 let 4,17 4,22 3,65 4,26 2,87 3,13 

56 - 65 let 3,77 3,62 3,15 4,08 3,46 2,92 

66 let a více 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

Total 3,94 4,01 3,33 4,01 3,09 3,09 

Vzdělání   

  

základní 4,00 4,00 4,00 4,13 3,00 2,13 

středoškolské 4,02 4,08 3,37 4,00 3,03 3,09 

vysokoškolské 3,80 3,89 3,11 4,00 3,23 3,31 

Total 3,94 4,01 3,33 4,01 3,09 3,09 

Sociální status   

  

zaměstnaný 3,96 4,29 3,30 4,19 2,88 3,02 

nezaměstnaný 4,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 

OSVČ 4,50 4,25 3,25 4,25 3,75 3,75 

student 3,93 3,81 3,63 3,93 3,78 3,33 

důchodce 3,40 3,40 3,60 3,60 2,40 1,80 

jiné 4,00 2,50 2,00 2,50 2,50 4,00 

Total 3,94 4,01 3,33 4,01 3,09 3,09 

Typ lékárny   

  

Lázeňská lékárna 3,73 3,69 3,45 3,88 3,33 3,10 

lékárna Jesenia 4,14 4,29 3,23 4,12 2,88 3,09 

Total 3,94 4,01 3,33 4,01 3,09 3,09 

Typologie   

  

nedůvěřivý zákazník 3,71 4,14 3,86 4,14 3,29 1,86 

distribuční inovátor 4,11 4,47 3,79 4,00 2,74 3,47 

tradiční zákazník 4,03 4,16 3,94 4,48 3,94 3,23 

moderní zákazník 4,60 4,10 3,10 3,70 4,10 3,90 

obtížně ovlivnitelný 3,68 3,65 2,63 3,71 2,34 2,83 

Total 3,94 4,01 3,33 4,01 3,09 3,09 

Hodnocení tvrzení na pětibodové škále: 1 – zcela nesouhlasím, 5 – zcela souhlasím 
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Tab. 5: Průměrná hodnocení jednotlivých tvrzení – distribuce  
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Pohlaví   

  

žena 2,39 2,34 2,44 3,54 1,27 1,28 2,17 2,13 2,10 1,73 

muž 2,06 1,94 1,40 3,94 2,00 2,50 1,67 2,06 1,24 1,94 

Total 2,34 2,28 2,29 3,61 1,38 1,49 2,08 2,12 1,96 1,76 

Věk   

  

18 - 25 let 2,55 2,63 2,20 3,17 1,50 1,32 1,97 2,17 1,76 1,79 

26 - 35 let 2,25 2,13 2,00 3,75 1,63 2,00 1,75 1,88 1,63 2,13 

36 - 45 let 2,05 2,19 2,71 3,39 1,19 1,70 2,04 2,13 2,04 1,43 

46 - 55 let 2,22 1,96 2,39 4,00 1,09 1,09 2,48 2,30 2,35 1,70 

56 - 65 let 2,38 2,23 2,00 4,23 1,69 1,62 1,85 1,69 2,17 2,08 

66 let a více 4,00 3,00 2,00 3,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 1,00 

Total 2,34 2,28 2,29 3,61 1,38 1,49 2,08 2,12 1,96 1,76 

Vzdělání   

  

základní 2,75 2,50 1,86 4,25 1,38 1,00 2,29 2,00 1,00 1,00 

středoškolské 2,39 2,18 2,42 3,63 1,21 1,37 1,97 1,94 1,98 1,63 

vysokoškolské 2,14 2,40 2,14 3,43 1,69 1,80 2,26 2,49 2,09 2,14 

Total 2,34 2,28 2,29 3,61 1,38 1,49 2,08 2,12 1,96 1,76 

Sociální status   

  

zaměstnaný 2,31 2,25 2,44 3,74 1,31 1,60 2,21 2,21 2,16 1,74 

nezaměstnaný 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

OSVČ 1,50 1,25 1,75 4,25 1,75 2,00 2,00 2,00 1,75 2,25 

student 2,72 2,88 2,54 2,88 1,50 1,29 1,96 2,19 1,80 1,67 

důchodce 2,00 1,80 1,40 4,40 1,00 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 

jiné 3,50 2,50 2,00 4,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,00 2,00 

Total 2,34 2,28 2,29 3,61 1,38 1,49 2,08 2,12 1,96 1,76 

Typ lékárny   

  

Lázeňská lékárna 2,41 2,28 2,10 3,62 1,36 1,76 2,04 2,06 1,78 1,86 

lékárna Jesenia 2,27 2,27 2,45 3,60 1,40 1,24 2,13 2,18 2,13 1,67 

Total 2,34 2,28 2,29 3,61 1,38 1,49 2,08 2,12 1,96 1,76 

Typologie   

  

nedůvěřivý zákazník 3,29 2,57 1,33 2,83 1,57 1,00 2,29 2,71 1,00 1,29 

distribuční inovátor 3,42 3,42 3,32 2,26 1,21 1,42 3,68 3,58 3,74 3,11 

tradiční zákazník 1,67 1,90 2,20 4,32 1,13 1,07 1,41 1,50 1,55 1,07 

moderní zákazník 3,11 3,67 3,80 2,30 2,20 2,50 2,10 2,80 3,00 3,00 

obtížně ovlivnitelný 1,97 1,64 1,62 4,12 1,41 1,63 1,78 1,63 1,32 1,44 

Total 2,34 2,28 2,29 3,61 1,38 1,49 2,08 2,12 1,96 1,76 

Hodnocení tvrzení na pětibodové škále: 1 – zcela nesouhlasím, 5 – zcela souhlasím 


