
 

  



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

 

 

 

Analýza spotřebitelského chování na trhu fotoaparátů 

Consumer Behaviour Analysis on the Camera Market 

 

 

 

 

 

 

Student:    Alexandra Klímová 

Vedoucí bakalářské práce:   doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. 

 

 

Ostrava 2015 



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Velmi děkuji vedoucímu mé bakalářské práce, doc. Ing. Vojtěchu Spáčilovi, CSc. za 

odbornou pomoc, cenné připomínky a rady, díky kterým jsem byla schopna bakalářskou práci 

dokončit. Děkuji mu také za jeho milý přístup a ochotu. 

 

Alexandra Klímová



3 

 

 

Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................... 6 

2 Teoretická východiska spotřebitelského chování .................................................... 8 

2.1 Spotřebitelské chování ...................................................................................... 8 

2.2 Přístupy ke sledování spotřebitelského chování ............................................... 8 

2.2.1 Racionální modely ...................................................................................... 9 

2.2.2 Psychologické modely ................................................................................ 9 

2.2.3 Sociologické modely ................................................................................... 9 

2.3 Působení sociálních skupin ............................................................................. 11 

2.3.1 Primární skupiny ....................................................................................... 12 

2.3.2 Sekundární skupiny ................................................................................... 12 

2.4 Subjekty nákupního procesu ........................................................................... 13 

2.5 Kupní rozhodovací proces .............................................................................. 14 

2.5.1 Fáze kupního rozhodovacího procesu ....................................................... 14 

2.5.2 Úrovně rozhodovacího procesu spotřebitele ............................................. 19 

3 Charakteristika trhu s fotoaparáty .......................................................................... 20 

3.1 Charakteristika makroprostředí ...................................................................... 20 

3.2 Klíčové společnosti na trhu fotoaparátů ......................................................... 24 

3.2.1 Nikon ........................................................................................................ 24 

3.2.2 Canon ........................................................................................................ 25 

3.2.3 Sony .......................................................................................................... 25 

3.2.4 Panasonic .................................................................................................. 26 

3.2.5 Olympus .................................................................................................... 26 

3.2.6 Fujifilm ..................................................................................................... 26 

3.3 Charakteristika distribuce na trhu fotoaparátů ................................................ 27 



4 

 

3.4 Marketingová komunikace na trhu fotoaparátů .............................................. 28 

4 Metodika shromažďování dat ................................................................................ 30 

4.1 Přípravná etapa ............................................................................................... 30 

4.1.1 Definování cíle výzkumu .......................................................................... 30 

4.1.2 Stanovení hypotézy ................................................................................... 31 

4.1.3 Plán výzkumného projektu ....................................................................... 31 

4.1.4 Předvýzkum .............................................................................................. 32 

4.2 Realizační etapa .............................................................................................. 32 

4.2.1 Sběr dat ..................................................................................................... 32 

4.2.2 Zpracování dat .......................................................................................... 33 

4.2.3 Struktura výběrového souboru .................................................................. 33 

5 Analýza výsledků výzkumu ................................................................................... 37 

5.1 Typ používaného fotoaparátu ......................................................................... 37 

5.2 Motiv nákupu fotoaparátu .............................................................................. 42 

5.3 Zdroje informací o nabídce fotoaparátů ......................................................... 44 

5.4 Kritéria výběru fotoaparátu ............................................................................ 48 

5.5 Preference značek fotoaparátů ........................................................................ 51 

5.6 Nákupní rozhodnutí ........................................................................................ 57 

5.7 Ponákupní chování ......................................................................................... 63 

5.8 Záměr nákupu nového fotoaparátu a příslušenství ......................................... 68 

5.9 Vyhodnocení hypotéz ..................................................................................... 73 

6 Návrhy a doporučení .............................................................................................. 75 

6.1 Sortiment ........................................................................................................ 75 

6.2 Motivace ......................................................................................................... 75 

6.3 Vliv zdrojů informací ..................................................................................... 76 

6.4 Místo prodeje .................................................................................................. 77 



5 

 

6.5 Motivace ve školách ....................................................................................... 77 

7 Závěr ...................................................................................................................... 79 

Seznam použité literatury ............................................................................................. 81 

Seznam zkratek ............................................................................................................. 83 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

  



6 

 

1 Úvod 

Trh fotoaparátů je charakteristický dynamickým vývojem, ale také vysokou 

konkurencí, která se neustále snaží své produkty vylepšovat. Mnoho firem se proto snaží 

odlišit svou nabídkou, a zároveň se stát úspěšnou a velice oblíbenou tak, aby si získala co 

nejširší okruh zákazníků. Požadavky a přání zákazníků se ovšem velmi liší, proto je nesmírně 

důležité je zkoumat, vyhodnocovat, a také zákazníkům naslouchat, s cílem vytvořit žádoucí 

nabídku fotografických produktů. Při výběru těchto produktů jsou zákazníci ovlivněni mnoha 

faktory, mezi které patří především cena, použitelnost, reklama, či samotná značka. Na trhu 

fotoaparátů se vyskytuje mnoho fotografických firem, proto je nutné brát ohled na všechna 

kritéria, která si zákazník volí, a podle nichž si následně vybere konkrétní firmu, a dále již 

samotný produkt.  Kromě zmíněných faktorů hraje také podstatnou roli také zkušenosti, ať už 

pozitivní, či negativní, tak reference, rozmanitost nabídky, či samotné nákupní prostředí.  

Fotoaparáty se staly produktem, bez kterých si mnoho lidí již nedokáže představit 

domácnost. Zpočátku ani fotoaparáty nebyly v domácnostech zastoupeny tak hojně, jako je 

tomu dnes. Od samotného vynálezu tohoto zařízení již uplynulo mnoho let, proto rozdíl mezí 

prvními fotoaparáty a těmi, které se firmy vyrábí dnes, jsou neskutečné. Fotoaparáty kdysi 

poskytovaly pouze černobílé snímky, které si člověk musel pracně vytvořit sám, nebo na ně 

alespoň čekat několik dní. Jejich kvalita byla velmi nízká. V současné době fotoaparáty 

dokážou vyprodukovat kvalitní obraz ve vysokém rozlišení, kde možnost nahrávání videa, či 

mnoho dalších funkcí, je samozřejmostí. Nyní se používají digitální fotoaparáty, které přináší 

oproti klasickým fotoaparátům na film, mnoho výhod. Mezi tyto výhody patří například fakt, 

že snímanou scénu lze ihned spatřit stejně jako snímek, který vyfotíme. S tímto faktem se pojí 

cenová výhoda, díky možnosti ukládat si fotografie na velikostně velmi malou paměťovou 

kartu, kterou lze opětovně použít, a která nabízí dostatek místa.  

Cílem bakalářské práce je analyzovat chování spotřebitelů na trhu fotoaparátů. Jako 

cílovou skupinu jsem zvolila studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a 

studenty Ostravské univerzity v Ostravě, kde budou rovněž zkoumány případné rozdíly. 

Prostřednictvím výzkumu bude zkoumáno, kolik studentů fotoaparát používá, kterou značku 

preferují, čím jsou při samotném nákupu ovlivnění, či zda si fotografováním vydělávají. Na 

základě prozkoumaných výsledků výzkumu budou následně sestaveny návrhy a doporučení. 

Tyto výsledky výzkumu budou sloužit fotografickým firmám, jednak k poznání a pochopení 
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nároků a požadavků spotřebitelů v oblasti používání fotoaparátů, tak k účinnějšímu a 

účelnějšímu vkládání finančních prostředků do tohoto odvětví.   
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2 Teoretická východiska spotřebitelského chování  

Tato kapitola shrnuje teorii, která se týká chování spotřebitele. Vysvětluje tedy jeho 

chování a přístupy k jeho sledování. Je zde popsán vliv sociálních skupin, jednotlivé subjekty 

nákupního procesu a také samotný kupní rozhodovací proces.  

2.1 Spotřebitelské chování 

Pro dobrou orientaci na trhu je nutné znát spotřebitele, tedy pochopit a poznat jeho 

chování. Přístup k trhu právě z marketingového hlediska vyžaduje dobrou znalost nejen 

současných ale i potenciálních zákazníků. [2] Firmy se proto snaží své zákazníky poznat co 

nejvíce, a odvíjet proto svou činnost takovým způsobem, který bude pro nakupující co 

nejpřitažlivější, a donutí tak co největší množství zákazníků ke koupi jejich výrobků a služeb. 

[7] 

Spotřebitelské chování zahrnuje vše, co se váže na proces, který vede k výsledné 

nákupní tržní aktivitě. Patří sem také samotný proces užívání produktů, tak i vše, co je 

spojeno s jeho zánikem. [2] Tedy kdy a jak přestáváme produkty užívat, jak je spotřebitelé 

odkládají. Zahrnuje důvody, které vedou k užívání a způsoby, pomocí kterých to provádějí. 

Zahrnuje ale také vlivy, které tento proces provázejí. [7]  

2.2 Přístupy ke sledování spotřebitelského chování 

Chování spotřebitele ovšem neprobíhá izolovaně ale ve vzájemném propojení s 

ostatními složkami lidského jednání. [5,2] 

Přibližně se setkáváme se třemi přístupy, které zakládají modelový pohled na 

spotřebitelské chování. Ostatní přístupy vycházejí z těchto tří modelů. Můžeme se setkávat 

s těmito odkazy:  

• racionální modely,  

• psychologické modely,  

• sociologické modely. 
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2.2.1 Racionální modely 

Tyto modely se snaží vysvětlit spotřebitelské chování na základě ekonomické 

racionality. Modely nahlíží na spotřebitele hlavně jako na racionálně uvažující bytost, která 

jedná na základě ekonomické výhodnosti. Proto chování spotřebitele vykládá spíše jako 

výsledek racionálních úvah spotřebitele. Podle těchto modelů se spotřebitel řídí podle 

takzvané chladné kalkulace, ve které mají emotivní, psychologické a sociální prvky 

především doplňující, nebo okrajovou roli. [6] 

Vychází z mnoha předpokladů, kterými jsou například plná informovanost spotřebitele 

o všech parametrech všech variant, nebo schopnost vytváření algoritmů rozhodnutí, které 

vědomě dodržuje. Jsou sledovány vazby mezi příjmem, cenami, vybaveností, rozpočtovým 

omezením, marginálními užitky, křížovou pružností apod. [7] 

2.2.2 Psychologické modely 

Psychologické přístupy zdůrazňují právě vliv psychických procesů.  

Sledují například, jak spotřebitel vnímá vnější podněty, jak hlouběji ukryté motivy 

promítají v jeho spotřebních projevech. Při náhledu na lidské jednání se setkáváme 

s behaviorálními přístupy a s psychoanalytickými modely. [6] 

Behaviorální přístupy 

Vlastní rozhodování je považováno za vnitřní duševní svět, který není možné poznat 

přímo. Jsou sledovány relace mezi podněty (stimuly) a reakcemi (odezvy). Takže podněty, 

které mohou být například rysy výrobku, forma komunikace vyvolávají odezvu (například 

volba výrobku, zapamatování reklamního sdělení). Často se tento přístup vysvětluje pomocí 

schématu: [7]:  

Psychoanalytické modely 

Dalším směrem je zaměření na oblasti motivace. Spotřební chování je chápáno 

v souvislosti se vzájemným působením podvědomí a vědomí. [2] 

2.2.3 Sociologické modely 

Modely vysvětlují spotřebitelské chování na základě vlivů sociálního prostředí. [6] 
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Chování spotřebitele se zde vysvětluje na základě toho, do jakých sociálních skupin 

spotřebitel patří či nepatří. Jaké skupiny pro něj jsou důležité, jakou roli v nich hraje, ale také 

jak je v těchto skupinách vnímán a posuzován a jak zvládá požadavky a tlaky, které na něj 

jsou vyvíjeny. [7] 

Modifikovaný model 

Model vysvětluje spotřebitelské chování jako vazbu mezi predispozicemi ke 

konkrétním spotřebitelským projevům, které vyvolávají konkrétní spotřebitelské chování a 

mezi průběhem spotřebitelského chování až k jeho výsledkům, tedy k reakcím. Model je 

založen na vztahu [5]:  

   

 

Černá skříňka představuje vnitřní svět spotřebitele, ve kterém se později utváří 

rozhodnutí. [5] Jedná se o mentální proces, který ovšem nelze zkoumat. Prvkem, který 

odstartuje celý tento proces je vnitřní či vnější podnět. [5] 

Obr. 2.1 –  Základní struktura modifikovaného modelu  

 

Zdroj: [7, s.  10]  

Podnět Černá skříňka Reakce 



11 

 

V marketingu je žádoucí chápat chování spotřebitele komplexně. Všechny přístupy se 

totiž doplňují, prolínají. Je zavádějící posuzovat z uvedených přístupů, který je nejvhodnější, 

protože to závisí především na dvou okolnostech. Jednak záleží na situaci, při které jednání 

probíhá. Příkladem mohou mít více finančně náročnější investice, které vedou k vyšší roli 

racionalizace. Opakem může být zboží denní spotřeby, právě na základě zvyku stoupá 

význam psychologických a tedy i psychických přístupů. Při nakupování oblečení v popředí 

vystupují sociální přístupy. [7] 

Krom situace záleží také na účelu, s jakým chování sledujeme. Zde hrají důležitou roli 

faktory, například zda spotřebitelské chování bude zájmem psychologa, sociologa, ekonoma, 

či právě případ marketéra. [7] 

2.3 Působení sociálních skupin 

Na spotřebitelské a nákupní chování působí mnoho vlivů. Sociální psychologie se 

zabývá skutečností, že lidé jsou obklopeni jinými lidmi, kteří ovlivňují naše chování. [5] 

Sociální skupinou se rozumí převážně skupina ve vlastním smyslu. Soubor lidí je sociální 

skupinou plní-li několik podmínek: existuje společná komunikační síť, společný cíl, společná 

činnost, a diferenciace rolí a pozic. Dále je dán systém norem a hodnot, systém sankcí, je 

vědomá skupinová odlišnost a vědomá příslušnost ke skupině. [7] Hlavní druhy sociálních 

skupin jsou uváděny skupiny primární a sekundární. [5] 

Obr. 2.2 –  Sociální skupiny  

 

Formální požadavky členství 

ne ano 

Primární (častý 
osobní kontakt tváří v 
tvář) 

Rodina  
Přátelé  
Nákupní skupiny 

Bratrstva  
Spolky  
Týmy  
Kluby  
Skauti 

Sekundární (malý 
styk tváří v tvář) 

Sportovní hrdinové  
Osobnosti zábavy  
Obdivovaná povolání  
Reprezentanti životního stylu 

Profesní asociace  
Politické strany 
Náboženské organizace 

Zdroj: [1, s.  64]  
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2.3.1 Primární skupiny 

Primární skupiny v klasické literatuře bývají uváděny jako skupiny s osobním 

pojítkem. Jsou také označovány jako neformální, či prvotní skupiny. [5] Primární skupiny se 

vyznačují několika rysy, jsou jimi například: častý osobní kontakt, malý počet členů, 

důvěrnost, dobrovolnost, dlouhodobé trvání. [7] Jedná se především o rodinu, přátele, kolegy 

v práci, virtuální komunity, či skupiny lidí, kteří spolu nakupují. [2]   

Rodinou se rozumí dvě a více osob, které jsou spojeny krví, sňatkem, adopcí. [8] Je 

nutno ovšem rozlišovat rodinu a domácnost, i přestože mnohdy tyto dva pojmy splývají. Do 

rodiny spotřební prvky přináší i děti, které vstupují do spotřebitelského chování rodičů. [2] 

Děti mají většinou roli ovlivňovatelů při rozhodování o koupi výrobků. Zatímco rodina má 

větší vliv na základní hodnoty (způsoby, řeč, vzdělanost), přátelé mají větší vliv na expresivní 

postoje (styl, móda, koníčky). Na spotřebitelské chování mohou mít vliv také členové 

v pracovní skupině, a to zejména díky přátelským vztahům, sympatiím.  Nákupní skupinou se 

rozumí lidé, kteří jdou společně nakupovat, bývají to většinou přátelé a známí. Virtuální 

komunity jsou o společenství, ve kterých se kontakt naplňuje pomocí internetové komunikace. 

[7] 

2.3.2 Sekundární skupiny 

Sekundární skupiny bývají označovány jako skupiny s neosobním pojítkem. Jinak také 

jako formální skupiny. [5] Sekundární skupiny jsou založené na neosobním styku, spíše 

formálním. Navíc styk mezi členy bývá jen občasný. [7] Jsou to různá společenská hnutí, 

politické strany, apod. [5] Při sledování vztahu na spotřební chování je soustředěna pozornost 

zejména na sociální třídy. [2]  

Sociální třídu lze chápat jako skupinu jedinců s podobným sociálním zařazením. Mezi 

charakteristiky sociálních tříd patří například vyjádření sociálních statusů, hyerarchické 

uspořádání, dynamičnost, či vzájemné ovlivňování své spotřeby. [7] S každou sociální třídou 

však může být spojeno odlišné chování, rozdíly lze vidět mezi vyšší a nižší třídou. 

V marketingu se uplatňuje dvojí členění sociálních tříd. Prvním podle sociologa L. Warnera a 

kol. (vyšší, střední, nižší třída + další členění dolních a horních tříd), což bylo později 

modifikováno. A druhé je členění společnosti do pěti základních vrstev A, B, C, D, E 

(A=nejvyšší, E=nejnižší) podle povolání, vzdělání, apod. [2] Asociací se rozumí dlouhodobá 

seskupení lidí. Rozlišují se asociace založené na dobrovolnosti, na nedobrovolnosti a na 
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fakticitě členství. Etnické skupiny jsou odrazem rasových, či například národnostních 

kontextů. [7] 

2.4 Subjekty nákupního procesu 

Je důležité postihnout všechny subjekty a zahrnout je tak do marketingových aktivit. 

Chování kupujících na trhu je složitý proces. Jejich motivy, či chování je často 

nepředvídatelné. Společné ovšem je, že kupující chtějí prostřednictvím koupě získat určitý 

výrobek nebo službu. Úkolem marketérů je právě zjistit potřeby a přání u jedinců a pokusit se 

je uspokojit. [9] Je tedy důležité dobře znát současné i potenciální zákazníky. V marketingu 

hraje důležitou roli jak respektování zákazníků, tak respektování jejich vztahu k dané 

produktové oblasti. Znalost kupního chování zákazníků je podmínkou úspěšné marketingové 

orientace na trhu. [2] 

Při rozhodování, jakou marketingovou strategii použít je důležité zjistit, pro koho 

budou výrobky či služby určeny. V takovém případě lze kupující rozdělit do tří kategorií: 

Individuální kupující 

V tomto případě se kupující o nákupu rozhoduje sám a snaží se také sám uspokojit 

individuální potřebu. Pokud má hlad, koupí si v obchodě jídlo. [9] 

Domácnost 

Zboží je často nakupováno pro skupiny spotřebitelů, kteří tvoří domácnost. Tady 

nákup není záležitostí pouze individuálního kupujícího ale celé domácnosti. Proto motivy a 

rozhodnutí budou ovlivněny tím, že spotřebu nebude provádět pouze jedinec ale celá 

domácnost, přičemž její členové můžou mít odlišné preference. Samotný nákup je prováděn 

jednou osobou nebo více lidmi. [9] 

Existují určité vztahy, a z nich vyplývající role jednotlivých členů rodiny, které se při 

procesů rozhodování plní. Obecně jsou tyto role definovány takto [7]: 

• role iniciátora, který vyvolává potřebu nákupu; 

• role kupujícího, osoby, která uskutečňuje samotný nákup; 

• role rozhodovatele, který rozhoduje o koupi; 
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• role ovlivňovatele, která může v procesu rozhodování hrát významnou roli; 

• role uživatele, osoba, která výrobek užívá, a dojde tak k uspokojení potřeby. 

Organizace 

Kategorie může být tvořena podniky, vládními organizacemi, či různými 

rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi. Tady rozhodnutí o nákupu bývá 

institucionalizováno a proces koupě má předepsané procedury. [9] Kupní chování organizace 

závisí na složení, také na aktivitě kupního centra organizace. Kupní chování je také 

podmíněno působením vnějších a vnitřních vlivů. [2] 

2.5 Kupní rozhodovací proces 

Spotřebitelské predispozice naznačují rozdíly mezi spotřebiteli. Jsou to faktory, které 

je nutno poznávat pro postižení tržních segmentů a ve vztahu k dalším možnostem 

marketingové orientace a jejich nástrojů. Predispozice vytvářejí rámec pro rozhodování 

spotřebitele v konkrétní situaci. To probíhá v určité posloupnosti aktivit, která se označuje 

jako kupní rozhodovací proces. [7] Je to proces, ve kterém podněty vyvolávají u spotřebitele 

rozhodování, které je spojeno se získáním konkrétního výrobku. [6]  

2.5.1 Fáze kupního rozhodovacího procesu 

V kupním rozhodovacím procesu si spotřebitel prochází aktivitami, ovšem při 

rozhodování nemusí projít všemi a často nemusí postupovat přesně od jedné fázi k druhé. 

Někdy se k nějaké předcházející fázi může vrátit nebo jednu, či více fází vynechat. [6,9] 

Standardně se tento proces dělí do pěti fází: 

Rozpoznání problému 

Každý rozhodovací proces obecně začíná rozpoznáním problému, který má být 

vyřešen. Může se jednat o jakoukoli neuspokojenou potřebu, která je žádoucí či nějaké přání. 

[11] Může mít hmotný charakter, či nehmotný, nebo z časového hlediska aktuální a budoucí. 

Platí však, že se snažíme nejdříve uspokojit tu potřebu, která je naléhavá. [10] Jakmile si 

spotřebitel toto přání nebo potřebu uvědomí, nastartuje tak celý nákupní proces. Tuto potřebu 

můžou rámcově způsobit dva podněty, kterými jsou [11]:  
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• Požadovaná úroveň, forma uspokojení je nezměněná, změnil se nepříznivě 

skutečný stav (poškození určitého zařízení, vyčerpání zásob) [2] 

• Skutečný stav se spíše nezměnil, zvýšila se úroveň požadovaného stavu (nové 

výrobky, určitá informace na trhu) [2,11] 

V této fázi marketéři většinou zjišťují důvody, pro vyvolání poptávky po určité 

potřebě a snaží se tuto potřebu poptávky vyvolat. Snaží se ve spotřebiteli vyvolat jakousi 

mezeru mezi stávajícím a požadovaným stavem. Například při příchodu novinky na trh 

fotoaparátu vyvolat pocit zastaralosti stávajícího modelu, který spotřebitel vlastní a vyvolat 

tak stimul pro koupi zcela nového a lepšího fotoaparátu.  

Hledání informací 

Když spotřebitel projde první fází, kdy si uvědomí problém, je potřeba začít hledat 

informace, které dále pomůžou k úspěšnému nákupu. Tato fáze se liší od spotřebitele zvlášť, 

z časového hlediska, či podle důkladnosti nebo způsobu hledání informací. Platí zde, že 

náročnější, důležitější rozhodnutí jednak z finančního nebo časového hlediska, povedou 

k pečlivějšímu hledání informací, kterých bude daleko více, než v případě těch rozhodnutí, 

která jsou jednodušší, například z důvodu rutinního nákupu. [7,2] Obecně je možno 

postihnout vnější a vnitřní hledání informací. [7] 

Vnější hledání představuje, že spotřebitel získává informace ze svého okolí. Například 

z referenčních či firemních zdrojů. [2] 

Vnitřní hledání znamená oživení odpovídajících informací v paměti spotřebitele. 

Mohou být často výsledkem jeho zkušenosti, nebo jde o útržkovité a uložené vjemy. [7] 

Jestliže aktuálnost dosažení není příliš silná, jedná se o zvýšenou pozornost. U zvýšení 

pozornosti si spotřebitelé zachovávají pasivní přístup, ačkoliv jedinec začne více vnímat 

informace o produktu, uchovává si je na pozdější dobu, protože s nákupem nepospíchá. 

Naopak při aktivním vyhledávání jedinec sám začne usilovně vyhledávat informace a jedná se 

tak o cílenou činnost, která vede k získání potřebných informací o výrobku. Celá činnost je 

tak završena vyřešením problému. [7] 

Platí zde, pokud spotřebiteli nabídnu dostatek informací o produktu, tím větší je šance 

na uskutečnění nákup. Dochází také ke snížení rizika, které je spojeno s ponákupním 

chováním. Pokud spotřebiteli nabídnu velké množství informací, tím větší má povědomí o 
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produktu, o samotném zacházení s výrobkem, a lze tak předejít zklamání a následné 

nespokojenosti v době užívání produktu. Na rozsah informací, které spotřebitel vyhledává, 

působí několik faktorů. Jsou jimi například vnímané riziko, předchozí zkušenost, predispozice 

spotřebitele, či charakteristiky výrobku. [7]  

Zvláště při výběru fotoaparátu hraje důležitou roli množství interpretovaných 

informací. Detailní specifikace každého fotoaparátu je nutností. V případě rozhodování o 

nákupu fotoaparátu patrně bude hrát velkou roli jak doporučení známých či profesionálů, tak i 

vlastní zkušenost s danou značkou, či typem fotoaparátu. Podstatným zdrojem mohou být 

recenze ostatních uživatelů, katalogy a v kamenné prodejně především personál. 

Hodnocení alternativ 

Poté co spotřebitel získal dostatečné množství informací z různých zdrojů, přichází na 

řadu hodnocení. Zde si vybírá pro něj tu nejpřijatelnější alternativu. Většinou nezvažuje 

všechny produkty, které se na trhu nacházejí ale ty, které pro daného spotřebitele přichází 

v úvahu. Jedná se tedy o rozhodování v rámci určitého výběrového souboru. Jedinec 

porovnává vlastnosti, kterým přiřazuje různou důležitost. Hledá výhody, které získá a 

poměřuje užitkovou funkci. Spotřebitel si vybírá z variant tu, která nejvíce splňuje jeho 

požadavky, mohou jimi být estetické vlastnosti, či například nákupní kritéria (cena, záruka, 

servis). [7,2] Rozhodování spotřebitele o značce závisí na tom, jaké alternativy budou reálně 

zvažovány. Jedná se tedy o repertoár značek, ze kterého lze celkovou nabídku na trhu rozložit 

do několika okruhů. [7]   

Obr. 2.3 –  Kontext uvažovaného souboru  

 

Zdroj: [3, s.130]  
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Nevybavený soubor představuje výrobky a značky, které se spotřebiteli nevybaví, i 

když jsou nabízeny na trhu. 

Vybavený soubor představuje výrobky a značky, na které si spotřebitel vzpomene 

náhodně nebo z vnějších zdrojů. 

Uvažovaný soubor zahrnuje alternativy, které spotřebitel při rozhodování skutečně 

zvažuje. 

Netečný soubor zahrnuje značky, o kterých má spotřebitel povědomí, ale přikloní se 

k nim tehdy, kdy značky z uvažovaného souboru nebudou dostupné. 

Odmítavý soubor obsahuje značky, o kterých má spotřebitel povědomí, ale nemá 

k nim pozitivní přístup.  

Nákupní rozhodnutí 

Ve čtvrtém kroku kupního rozhodovacího procesu se promítají všechny předcházející 

fáze spotřebitele do nákupní fáze. Poté, co se zhodnotily všechny alternativy, vyplynula volba 

konkrétního výrobku. Vybranou alternativu však spotřebitel ještě nemusí zakoupit. [2] Mohou 

zde zasáhnout ještě další faktory, ke kterým především patří vnímané riziko, situační prostředí 

a postoje ostatních. Výsledkem může být koupě zvolené alternativy, či jiné varianty nebo 

odložení nákupu. [2] 

Obr. 2.4 –  Nákupní rozhodnutí  

 

Zdroj: [3, s.134]  
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Všímané riziko a sociální vlivy 

Sociálními vlivy se rozumí působení jiných osob před nákupem, působení dalších 

zákazníků v prodejně ale patří zde i prodavači. Jde tedy o skupiny lidí, které mají zřetelný vliv 

na naplnění vlastního nákupního záměru. [2,7] 

Situační vlivy 

Tyto vlivy působí nejen ve čtvrté fázi, každopádně jejich dopad je zde asi 

nejviditelnější. Mezi hlavní vlivy, které se mohou podstatně promítnout do nákupní akce, patří 

vlivy obchodního prostředí. Mezi situační vlivy obchodního prostředí patří zejména sortiment 

v obchodě, merchandising, atmosféra obchodu, či personál. [2,7] 

Celý dosavadní průběh kupního rozhodovacího procesu uzavírá jedna z následujících 

možností: 

• nákup určitého výrobku, tedy buď nákup alternativy z nákupního rozhodnutí, 

nebo jiné alternativy, 

• odložení nákupu, 

•       odmítnutí nákupu. 

Ponákupní chování 

Poslední fáze začíná vlastním užitím výrobku, kde se porovnává očekávaný a skutečný 

efekt. Vyplývá z toho, co spotřebitel očekával s tím, co se ve skutečnosti plní. [2,7] Mezi 

faktory, které zvyšují spokojenost patří [7] : 

Výrobek – základem je výrobek, který řeší problém. 

Odpovídající komunikace – souvisí s komunikací o rysech výrobku, kdy při prvotní 

nedůvěře je snaha o zveličení kladů. 

Kvalitní informace – jestliže je spotřebiteli poskytnuto dostatek informací, snižuje se 

tak prostor pro vznik negativních postojů. 

Kvalitní servis – souvisí s ním i ponákupní služby. 

Dále jimi mohou být citlivý přístup k nástrojům podpory prodeje, či reklama zaměřená 

na ty, kteří si produkt již pořídili. 
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2.5.2 Úrovně rozhodovacího procesu spotřebitele 

V závislosti na různých situacích, kdy se spotřebitel rozhoduje, je vyžadována různá 

míra vyhledávání informací. Není proto ve všech situacích vyžadováno značné úsilí ale 

naopak ne všechny nákupní situace mají rutinní charakter. Lze tedy rozlišit tři úrovně 

rozhodování spotřebitele, podle různých úrovní [7]: 

Zvykové rozhodování – u zboží, které spotřebitel nakupuje běžně. Nákup není spojen 

s vyšším rizikem. Jsou také zavedena kritéria, na základě kterých spotřebitel hodnotí značky. 

Omezené řešení problému – u zboží, které spotřebitel nakupuje často, zná výrobkovou 

kategorii. Spotřebitel se ale rozhoduje mezi nevyzkoušenými výrobky. Spotřebitel si vytvořil 

kritéria pro hodnocení produktů a značek v dané kategorii. Nezvolil však pevné preference. 

Úplné řešení – u zboží, které spotřebitel nakupuje velmi málo. Je s ním spojena vyšší, 

cena, větší vnímané riziko. Spotřebitel nezavádí kritéria, ale potřebuje co nejvíce informací. 
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3 Charakteristika trhu s fotoaparáty 

Fotoaparáty slouží k zaznamenání okamžiků, které si chceme uchovat, o které 

nechceme přijít. Na současném trhu s fotoaparáty hraje důležitou roli modernizace. Výrobci 

na trhu neustále přicházejí s novými fotoaparáty, které pomohou odstranit nedostatky, spojené 

například s funkcemi, či samotnou obsluhou fotoaparátu. Mezi hlavní požadavky patří kvalita 

výsledné fotografie, proto se výrobce neustále snaží o její zdokonalení. Ovšem aby se 

jednotliví výrobci udrželi na dnešním vysoce konkurenčním trhu, kde spotřebitel očekává co 

nejrozmanitější výběr, který by postihl všechna jeho přání, je nezbytné tyto fotoaparáty a 

jejich příslušenství neustále zdokonalovat. Technologie jde neustále dopředu a současný trh 

nabízí takové možnosti, o kterých se fotografům před několika lety mohlo jenom zdát. 

V posledním čtvrtletí roku 2014 zaznamenal trh technického spotřebního zboží 

v České republice meziroční nárůst o více než 7%. Na trhu fotoaparátů ovšem stále dochází 

k poklesu. Celkově trh z hlediska hodnoty meziročně poklesl zhruba o 19%. Poslední čtvrtletí 

patřilo k těm lepším z hlediska kompaktů s pevným objektivem. Dále k tomuto vývoji 

přispěly kompakty s velkým senzorem, či vícenásobným optickým zoomem. Základní modely 

kompaktů však nyní čelí rostoucí konkurenci ze strany chytrých telefonů, které nabízí stále 

vyšší kvalitu obrazu. V roce 2014 zrcadlovky zaznamenaly jako jediný segment cenovou 

erozi. [12] V posledních letech je trh přesycen klasickými kompakty, EVF zrcadlovkami 

s různými zoomy. Ovšem pokud jedinec bere fotografování vážně, zcela jistě začne tíhnout ke 

klasické zrcadlovce. Vědí to i výrobci, proto se na trhu objevují častěji, což se také promítá 

v ceně. Na trh fotoaparátů má vliv makroekonomická situace v České republice a díky tomu i 

postupně se zvyšující důvěra spotřebitele.  

3.1 Charakteristika makroprostředí 

Každá společnost působí v určitém makroprostředí, které je více méně neovlivnitelné. 

Toto širší okolí vytváří prostor, ve kterém respektování existujících faktorů makroprostředí 

přináší podniku zajímavé podnikatelské příležitosti. Dodržování těchto faktorů také omezuje 

počet rizikových situací, ve kterých se subjekt může nacházet a které musí řešit. [2] Na 

makroprostředí, které ovlivňuje základní trendy společnosti, mají zejména vliv ekonomické, 

demografické, technické, přírodní, politické a sociálně-kulturní jevy. [9] 
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Ekonomické prostředí 

Na poptávku po fotoaparátech má vliv míra nezaměstnanosti, inflace, výše důchodů i 

hrubý domácí produkt.  

Česká republika patří k zemím, kde míra nezaměstnanosti patří k těm nejnižším. 

V průběhu roku 2014 docházelo k neustálému poklesu nezaměstnanosti. Nejvyšší hodnota 

byla zaznamenaná na začátku roku a činila 8,6% . Na konci roku pak činila 7,1%. V letošním 

roce je tato hodnota výrazně nižší, za leden činí 7,7% a za únor 7,5%. [13] 

Česká republika se skládá ze 14 krajů. Dotazníkové šetření probíhalo na dvou 

vysokých školách, které se nachází v Moravskoslezském kraji. Podíl nezaměstnaných osob 

v Moravskoslezském kraji od roku 2011 stále stoupá. V roce 2013 hodnota činila 10,5%, což 

je oproti roku 2012 nárůst o 1,3%. 

V roce 2014 se hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,5 % a 

v mezičtvrtletním srovnání o 0,4%. Tuzemská ekonomika v 1. čtvrtletí meziročně vzrostla 

nejvíce za poslední tři roky. Těžila z rostoucí zahraniční i domácí poptávky a také z nízké 

srovnávací základy. [14] Průměrná meziroční inflace pro 1. čtvrtletí roku 2014 činí 0,2%. 

V roce 2014 se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,7%. 

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice každým rokem roste. V roce 2010 

činila její hodnota 23 903 Kč, v roce 2013 její hodnota vzrostla na 25 100 Kč.  

V nepodnikatelské sféře průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2013 činila 25 254 Kč. 

V podnikatelské sféře pak téhož roku činila 25 038 Kč. V Moravskoslezském kraji průměrná 

hrubá měsíční mzda od roku 2011 také roste. V roce 2010 činila 24 554 Kč, o rok později byl 

zaznamenán pokles a to na 23 909 Kč. [15] 

Demografické prostředí 

Mezi základní ukazatele demografického prostředí patří počet obyvatel České 

republiky.  

Počet obyvatel v České republice od roku 2002 roste, kde byl zaznamenán počet 

10,203 mil. obyvatel. V roce 2010 počet obyvatel činil 10, 533 mil. obyvatel.  O rok později, 

tedy v roce 2011, byl zaznamenán pokles a to na 10, 505 mil. obyvatel. V letech 2001 až 2008 

dochází k růstu živě narozených dětí. Poté již ubývá počet živě narozených dětí. Za rok 2010 

bylo zaznamenáno 117 153 nových narození. V roce 2011 ovšem došlo k poklesu a to až o 
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8 480 dětí. Ubylo také sňatků a rozvodů. Počet zemřelých v roce 2012 se oproti roku 2011 

zvýšil pouze o 4 osoby. Snižující se počet narozených dětí má za následek snižující se počet 

potencionálních zákazníků, což působí negativně a je nutno tak posouvat zájmová kritéria a 

vyhledávat nové cílové skupiny. [15] 

Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji ke konci roku 2013 činil 1 221 832 osob. 

V průběhu roku poklesl počet obyvatel o 4 770 osob, což je největší meziroční pokles 

obyvatelstva od roku 1995. Klesající počet obyvatel byl narušen pouze v letech 2007 a 2008, 

v posledních letech se úbytek obyvatel kraje spíše zvětšuje. Na tento vývoj působil především 

fakt, že se z kraje vystěhovalo o 3 089 osob více, než kolik se jich přistěhovalo. Zejména 

okres Karviná (-1 774 osob) a okres Ostrava-město (-1 073 osob). V kraji se v roce 2013 

snížila meziročně porodnost a vzrostla úmrtnost. Narodilo se pouze 11 651 děti, což je o 136 

dětí méně, než v předchozím roce. Počet zemřelých v roce 2013 v kraji vzrostl na 13 284, což 

je o 136 osob více, než v roce 2012. [15] 

Mezi lety 2001-2010 počet studentů vysokých škol narůstal. V roce 2001 studovalo 

vysokou školu téměř 204 tisíc jedinců, v roce 2010 je jednalo o 396 tisíc. Od tohoto roku 

ovšem počet studentů klesá. V Moravskoslezském kraji se nachází více než 35 tisíc studentů a 

tvoří tak 26% vysokoškolských studentů v populaci osob 20-29 let. [15] 

Pro distribuci fotoaparátů je důležitá i hustota zalidnění obyvatel. Předpokládá se vyšší 

zájem a spotřeba ve větších městech. V České republice činí hustota zalidnění na 1 km2 

zhruba 133 obyvatel. V Moravskoslezském kraji žije 228 obyvatel na 1 km2, což je také 

nejvíce ze všech krajů. [15] 

Přírodní prostředí 

Díky rostoucímu znečištění je neustále kladen důraz na ekologicky čistou výrobu. 

Výrobci fotoaparátů se snaží o minimalizaci chemikálií, které přispívají ke globálnímu 

oteplování. Společnost Olympus usiluje o snižování emisí skleníkových plynů z veškeré její 

obchodní činnosti. Firma Fujifilm uvádí jejich snahu zmenšit uhlovodíkovou a vodní stopu a 

efektivněji využívá přírodní zdroje a obalové materiály. Kromě toho také minimalizuje tvorbu 

odpadu a ekologických rizik. 

Ekologicky smýšlející jedinci mohou přisuzovat důležitost fotoaparátům, které lze 

použít opakovaně, a tedy nejsou na „jedno použití“. Mohou také přisuzovat důležitost faktu, 

zda fotoaparát obsahuje dobíjecí baterii. Na druhé straně výrobci digitálních fotoaparátů 
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přikládají manuál, který zabírá třetinu prostoru krabice a mnohdy se vyrovná váze samotného 

fotoaparátu. Z těchto důvodů může být pro spotřebitele koupě určitého typu fotoaparátu 

naprosto nepřijatelné. 

 

Technologické prostředí 

Zvláště na trhu fotoaparátů hraje důležitou roli inovace a životnost samotných 

fotoaparátů. Na trhu působí obrovské množství výrobců, a tak je tvořeno silně konkurenční 

prostředí. Nároky na inovace jsou vysoké, proto i schopnost společností odlišit své výrobky 

od konkurence je naprostou výhodou. Každá společnost musí stále zdokonalovat svou 

technologii výroby, přinášet na trh nové výrobky a vylepšovat fotoaparáty po funkční stránce. 

Tyto aspekty lze sledovat v průběhu několika let, kdy je zaznamenán vývoj technologií a 

s ním spojené různé druhy fotoaparátů, nové funkce pro okamžitou úpravu fotografie, mobilní 

adaptéry, apod. Klasická zrcadlovka disponuje nízkou spotřebu baterie, dá se libovolně 

pracovat s hloubkou ostrosti. Digitální zrcadlovka oproti tomu nyní nabízí možnost okamžité 

kontroly snímku na displeji, či ukládání snímků na paměťovou kartu malých rozměrů, takže 

nyní je možné snímky na počítači upravovat. V posledních pár letech byl nepatrně 

zaznamenán posun ve snaze proměnit klasické zrcadlovky v digitální. Šlo o digitální film, 

který se umístil do zrcadlovky namísto 35 mm filmu, aniž by bylo zapotřebí přístroj 

upravovat. Tento produkt se však na trh nikdy nedostal.  

Sociálně-kulturní prostředí 

Jednak ve fázi navrhování, tak v samotné výrobě by měl být brán ohled na faktory, 

kterými jsou vzdělání, náboženství, tradice, či společenské hodnoty potenciálních zákazníků 

podle různých oblastí. Je žádoucí vhodné značení, pojmenování modelu. Důležitou roli hraje 

také volba jazykové lokalizace a uživatelsky příjemné rozhraní. 

Důležité jsou také současné trendy. Nové fotoaparáty na trhu lákají spotřebitele 

k jejich koupi, na nich pak závisí, do jaké míry se nechají ovlivnit a výrobek zakoupí. 

Významnou roli hrají také rodiče a přátelé. Zvláště děti mají velmi podobné preference jako 
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jejich rodiče. Pokud tedy rodiče často používají fotoaparát, a to nejen na zvláštní příležitosti, 

je pak velká pravděpodobnost, že v dospělosti jejich děti také budou tíhnout ke koupi 

jednoho, či více fotoaparátů. Chování spotřebitele ale neovlivňují pouze přátelé a rodiče, ale 

také různé sociální skupiny, ve kterých se spotřebitel pohybuje.  

Politicko-právní prostředí 

V rámci politicko-právního prostředí vyplývá pro společnosti práva a povinnosti, které 

ovlivňují jejich činnosti. Povinností každé společnosti je znát právní předpisy a normy 

stanovené na trhu, na kterém působí. V České republice se právní prostředí neustále vyvíjí. 

Společnosti vystupující na fotografickém trhu se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o 

elektroodpadu, zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a zákonem č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pro společnosti je nutné dodržovat zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů. Každá značka výrobce fotoaparátu je chráněna ochrannou 

známkou podle zákona 441/2003 Sb. Krom toho jsou pro společnosti důležitá nařízení a 

zákony, které se vztahují k její podnikatelské činnosti. V České republice mezi základní 

právní normy patří Obchodní zákoník, Občanský zákoník, Zákoník práce a Živnostenský 

zákon.  

3.2 Klíčové společnosti na trhu fotoaparátů 

Na trhu fotoaparátů se objevuje mnoho společností. Ať už se jedná o výrobce 

digitálních fotoaparátů, nebo výrobce klasických fotoaparátů na film. Jedná se o společnosti, 

které v České republice působí a realizují svůj prodej prostřednictvím internetového prodeje, 

přímo ve svých kamenných prodejnách, či prostřednictvím maloobchodů, velkoobchodů a 

obchodů s elektronikou.  

3.2.1 Nikon   

Nikon spol. s.r.o. je zastoupením japonské firmy Nikon Corporation pro Českou 

republiku. Na český trh dodává fotografickou techniku, sportovní optiku a mikroskopy. 

Japonská společnost Nikon patří k největším a nejvíce ceněným výrobcům opto-elektroniky 

na světě. Za tuto pozici na trhu vděčí především filozofii: „Jenom nejlepší produkt je 

dostatečně dobrý.“ [16] 
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Ve srovnání s konkurencí je obrovskou výhodou zrcadlovek Nikon velký počet 

objektivů, které jsou k těmto zrcadlovkám nabízeny, a také jejich vysoká kompatibilita a 

kvalita. Moderní konstrukce a za dostupnou cenu nabízí nejvyšší kvalitu digitálních snímků. 

V roce 2005 uvedla společnost jako první na trh fotoaparáty s automatickým ostřením na 

lidskou tvář. U modelů Coolpix 7900, 5900 a 7600. Kromě toho se společnost Nikon byla 

jako první, která své fotoaparáty vybavila funkcemi pro úpravu snímků v samotném 

fotoaparátu. [17] 

3.2.2 Canon 

Značka Canon je spojená s fotografickou technikou. V České republice působí od roku 

1994. Za tu dobu společnost vybudovala širokou síť partnerů, distributorů a vytvořila 

komunitu spokojených uživatelů jak v domácí, tak podnikové sféře. Od počátku své existence 

se Canon soustředí na oblast fototechniky, a na další oblasti, které souvisí s řešením pro 

zpracování obrazu a aplikovaným využitím kancelářské a výpočetní techniky. Na český trh 

přináší všechny hodnoty, díky kterým je Canon uznávanou globální jedničkou. Mezi tyto 

hodnoty patří technologická vyspělost, důraz na vysokou přidanou hodnotu a spolehlivý 

trvalý vztah s partnery. V České republice patří společnost Canon do špičky ve všech 

oblastech, ve kterých se pohybuje. V oblasti inkoustových multifunkcí ovládá okolo 40% 

trhu. [18] 

3.2.3 Sony 

Japonská společnost Sony, také známá jako Sony Corporation, je zaměřena na 

především na elektroniku, videohry a zábavní průmysl. Hlavní sídlo společnosti se nachází ve 

městě Minato, Tokio, Japonsko. Aktuální slogan společnosti zní „Be Moved“. Před tímto 

měla společnost slogany „make.believe“ a „like.no.other“. Sony je proslulá tím, že vytváří se 

vlastní standardy, namísto přijmutí standardů jiných firem. Sony své kompaktní fotoaparáty 

prodává pod obchodní značkou Cyber-shot. Digitální zrcadlovky pak pod obchodním názvem 

Alpha, jejich první model vyšel v roce 2006. V roce 2005 společnost odkoupila divizi 

fotoaparátů od společnosti Konic Minolta, a tak modely Alpha začaly využívat její 

technologie. Sony je třetí největší výrobce fotoaparátů na světě, a to po společnostech Canon 

a Nikon. [20] 



26 

 

3.2.4 Panasonic 

Lidé a zlepšování životů je hlavní motivací společnosti Panasonic již od jejího 

založení v roce 1918. Společnost navazuje na své inovační technologie a nabízí širokou 

nabídku produktů, systémů a služeb, od spotřební elektroniky po průmyslová zařízení, 

stavební produkty a obytné objekty. V Evropě má společnost Panasonic ústřední místo 

v Bracknell v UK, sídlo pro marketingové, prodejní a jiné činnosti pak ve městě Wiesbaden 

v Německu. Panasonic Czech Republic, s.r.o. byla založena v roce 1995 v Praze, s cílem 

rozšířit své aktivity na českém trhu. V roce 2010 byla společnost Panasonic Czech Republic 

převedena na společnost Panasonic Marketing Europe, která jedná v České republice za 

pomocí své organizační složky. V současné době firma na českém trhu prodává před 800 

druhů produktů. Slogan značky panasonic zní A Better Life, A Better World. [19] 

3.2.5 Olympus 

Společnost Olympus byla založena roku 1919 v Japonsku a stala se tak vedoucím 

výrobcem inovativních optických a digitálních přístrojů v oblasti zdravotní péče a spotřební 

elektroniky. Přináší produkty v oblasti endoskopie, mikroskopie, lékařských a průmyslových 

produktů, fotoaparátů a diktafonů. [21] 

3.2.6 Fujifilm 

Japonská společnost Fujifilm, se sídlem v Tokiu, je dceřiná společnost společnosti 

Fujifilm Holdings Corporation. Společnost byla založena roku 1934 jako výrobce 

fotografického filmu Fuji Photo Film CO., Ltd. Společnost dále přináší produkty a inovace 

elektronického zobrazování, vybavení k laboratornímu zpracování fotografií, lékařských 

systémů a věd, grafických umění. Na českém trhu společnost Fujifilm CZ, s.r.o. zahrnuje 

dovoz a prodej fotografickým materiálů, minilabů, fotoaparátů analogových i digitálních, 

fotografického zařízení, záznamových médií, materiálů a zařízení pro polygrafický průmysl a 

poskytování servisních služeb a poradenství. V současné době subjekty Fujifilm operují ve 

více než 50 skupinových společnostech v Evropě. [22] 
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3.3 Charakteristika distribuce na trhu fotoaparátů 

Fotoaparáty je možné pořídit v mnoha typech distribučních kanálů – ve 

specializovaných prodejnách, v prodejnách s elektronikou, v maloobchodech a 

velkoobchodech, či přes internet. Mezi výhody specializovaných prodejen patří fakt, že 

prodavači se zde zákazníkům více věnují, a také jim vychází více vstříc v závislosti na jejich 

přáních a potřebách. Mají také plnou informovanost v dané problematice, takže zákazník 

může získat všechny informace, které potřebuje. Ceny ve specializovaných jsou však často 

vyšší. Prodejny s elektronikou často nabízí všemožné spektrum zboží. Tyto prodejny převážně 

nabízí také fotoaparáty mnoha druhů a značek. Jejich množství však není tak značné jako ve 

specializovaných prodejnách, což může odpovídat také informovanosti personálu. 

Fotoaparáty však lze pořídit za zvýhodněnou cenu, či se speciálním příslušenstvím. 

V některých ostatních obchodech, které kromě jídla nabízí také elektroniku, lze nalézt i 

fotoaparáty. Výhodou je také nižší cena, která je často zvýhodněna. Nevýhodou je omezená 

možnost výběru fotoaparátů a také neochota personálu. Bývá zde uspokojen nenáročný 

zákazník. Dalším způsobem je nákup na internetu. Výhodou je rychlost, pohodlí, celkem 

nízké ceny a také široký výběr. Nevýhodou však je nemožnost výrobek vyzkoušet před jeho 

koupí, což může odradit ty, kteří si výrobek potřebují vždy před jeho koupí prohlédnout. I 

přesto je nakupování fotoaparátu na internetu stále oblíbenější, a zvyšuje se tak počet 

zákazníků, kteří takto nakupují.  

Do oblasti přímé distribuce lze zahrnout jednak samotný prodej v podnikových 

prodejnách, tak i přímý marketing, který probíhá prostřednictvím internetu, katalogů, televize, 

dopisů. Přímý marketing je součástí marketingového komunikačního mixu. Přímá distribuce 

pro spotřebitelské trhy se užívá především pro zboží, které podléhá rychlé zkáze, dále zboží, 

které je vhodné pro nabídku v prodejních automatech, či zboží, které je možné nabízet pomocí 

katalogů, reklamních brožur, reklamy, apod. [2] V tomto případě se jedná o prodej 

v podnikových prodejnách, které využívají například společnosti Nikon, Canon, Panasonic, 

Sony, Olympus. Prodej na internetu využívá většina společností.  

Do oblasti nepřímé distribuce patří dodávka zboží zákazníkům pomocí distribučních 

mezičlánků. V tomto případě se pak cesta prodlužuje a mnohdy i komplikuje. Nepřímou cestu 

využívají výrobci fotoaparátů, kteří pomocí mezičlánků přemisťují své zboží ke konečnému 

uživateli. Mezi tyto mezičlánky patří právě prodejny s elektrem, maloobchody, velkoobchody. 
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3.4 Marketingová komunikace na trhu fotoaparátů 

Marketingová komunikace je každá forma komunikace, kterou společnost používá 

k informování, přesvědčování a ovlivňování spotřebitelů. Komunikace může být osobní, 

založená na fyzickém kontaktu a kdy vystupuje jen několik málo osob. Může být ale i 

neosobní, tedy masová, která umožňuje předat sdělení větší skupině lidí přibližně ve stejný 

okamžik. Cílem marketingové komunikace je informovat zákazníka a ovlivnit jeho kupní 

chování. Při rozvíjení marketingové komunikační strategie je velmi důležité, jaké informace 

zákazník hledá. Společnosti vystupující na trhu fotoaparátů využívají propagačních materiálů, 

jako letáků, katalogů a brožur, či reklam na různých televizních stanicích, apod. [2] 

Reklama patří mezi důležitou složku marketingové komunikace, která pomáhá 

zvyšovat povědomí o výrobku, a také usnadňuje osobní prodej, který by bez ní mohl být 

obtížnější. Reklama má funkci informativní, přesvědčovací nebo připomínací. [2] S reklamou 

se spotřebitel setkává denně, a proto se také uplatňuje na trhu fotoaparátů. Mezi jedno 

z nejefektivnějších médií je považována televize, která často vysílá reklamy týkající se 

novinek z trhu fotoaparátů. Krom televize v domácnostech, lze také často vidět různé 

billboardy, odkazující na produkty dané společnosti, či zdůrazňující jiné výhodné akce. 

Společnosti často vytváří reklamní kampaně, ve kterých například představují nejnovější 

fotoaparáty konkrétní řady. V minulých letech společnost Nikon spustila po celé Evropě 

reklamní kampaň I AM NIKON (viz. příloha č. 1), které byla určena pro televizi, tištěná i 

internetová média. 

Další složkou marketingové komunikace je podpora prodeje, která účinně doplňuje 

reklamu. [2] Mezi účinné formy v tomto případě patří různá zvýhodněná balení, která prodejci 

nabízí. Zákazník tak dostane ke svému fotoaparátu za odpovídající cenu také například 

brašnu, objektiv, apod. Společnost Nikon často ke svým zrcadlovkám příkládá zdarma 

poukázku na čištění snímače, které zákazník může opakovaně využít. Další formou je slevový 

kupón, který zákazník při opětovném nákupu může využít. 

 PR neboli Public Relations, také překládaný jako vztahy s veřejností. Hlavním 

smyslem je vytvořit kladnou představu o podniku, jeho záměrech a to vše v povědomí 

veřejnosti. [2] Mezi hlavní nástroje, které společnosti na trhu fotoaparátů nabízí, patří 

například různé speciální akce. Tyto akce a události mají za cíl vyvolat neopakovatelné 

dojmy. Na těchto akcích společnosti vyrábějící fotoaparáty zpravidla představují a upozorňují 
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na tradici značky dané společnosti, na profesionalitu a také na novátorství. Společnost Canon 

také využívá sponzoringu různých kulturních a sportovních události, či výstav, apod.  
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4 Metodika shromažďování dat 

Tato bakalářská práce je zpracována za účelem analýzy spotřebitelského chování na 

trhu fotoaparátů. Je zaměřena na studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava a na studenty Ostravské univerzity v Ostravě. Cílem výzkum je zjistit a popsat rozdíly 

v chování studentů na trhu fotoaparátů. Pro analýzu chování je nutné provést marketingový 

výzkum, který je rozdělen na dvě etapy. První je etapa přípravná, po ní následuje realizační 

etapa.  

Přípravná fáze zahrnuje definování cíle a stanovení hypotéz, sestavení výzkumného 

plánu a předvýzkum. 

Do realizační fáze patří sběr dat, zpracování a analýza dat, dále interpretace dat a 

následné doporučení. 

4.1 Přípravná etapa 

Pozornost je zde mimojiné věnována také v souvislosti s vymezením výběrového 

souboru, který je zde důležitým faktorem pro oslovení během dotazování. 

4.1.1 Definování cíle výzkumu 

Cílem tohoto marketingového výzkumu je zjistit, jaké je spotřebitelské chování 

studentů na trhu fotoaparátů a analyzovat jejich nákupní chování.  

V dnešní době na trhu fotoaparátů vystupuje množství výrobců. Každý spotřebitel má 

individuální požadavky, které často výběr koncového výrobce velmi ovlivní. Výrobci se proto 

snaží zavádět nové, výkonnější fotoaparáty se specifickými parametry. Důležitým aspektem je 

vytvoření image značky, ta je tvořena například kvalitou produktů, způsobem komunikace, 

apod. V marketingovém výzkumu byly zkoumány nejdůležitější faktory při výběru 

fotoaparátu, preference značek a typy fotoaparátů, které studenti používají nejčastěji. Byly 

zkoumány aktivity, při kterých studenti nejčastěji využívají fotoaparát, a také, kolik studentů 

si fotografováním přivydělává. 
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4.1.2 Stanovení hypotézy 

Byly stanoveny následující hypotézy, které budou na základě získaných dat 

ověřovány: 

• Existuje závislost mezi studovanou univerzitou a typem používaného fotoaparátu. 

• Studenti Ostravské univerzity v Ostravě nejčastější využívají fotoaparát při školních 

aktivitách a kulturních akcích.  

4.1.3 Plán výzkumného projektu 

• Zdroje dat 

Ke zpracování bakalářské práce bylo plánem využívat jednak primárních, tak i 

sekundárních zdrojů. Primární data byla zjištěna dotazováním na internetu pomocí dotazníku, 

sekundární data byla získána z odborné literatury a internetu. 

• Způsob sběru dat 

Sběr dat probíhal pomocí metody dotazování. Dotazování probíhalo elektronicky 

s využitím služby Google Forms, kde se otázky nadefinovaly a následně byly vloženy na 

sociální síť Facebook. Pro větší rozsah byl odkaz dotazníku zaslán do zpráv spolužákům a 

známým, kteří studují zmíněné univerzity. Ti pak rozesílali odkaz svým spolužákům. Odkaz 

na dotazník byl také zveřejněn na FB stránkách daných škol.  

• Základní a výběrový soubor 

Základní soubor je tvořen počtem studentů VŠB – TU a OSU. Výběrový soubor je 

tvořen studenty Ostravské univerzity v Ostravě a studenty Vysoké školy báňské – TU. 

Velikost výběrového souboru byla stanovena v rozmezí 100-115 respondentů.  

• Nástroje sběru dat 

Nástrojem primárních dat byl zvolen dotazník v elektronické podobě. Dotazník 

obsahuje kromě otázek název výzkumu, také úvodní oslovení. Dotazník zahrnoval 19 otázek, 

a byl zaměřen na chování studenta na trhu fotoaparátů. Byl stanoven kvazi reprezentativní 

kvótní výběr. Byla stanovená kvóta pro vyvážený poměr mezi studenty obou škol a druhá 

kvóta pro vyvážený poměr mezi pohlavím. Dotazník je možné najít v příloze č. 2. 
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• Metody analýzy sběru dat 

Pomocí Google Forms jsem si stáhla veškeré odpovědi respondentů. Ty jsem poté 

vložila do tabulkového editor MS Excel, abych tak zaznamenala data. Všechny získané 

informace byly následně převedeny do tabulek a grafů. 

• Časový harmonogram činností 

Na obrázku níže se nachází časový harmonogram výzkumu. Zobrazuje dílčí činnosti a 

časovou osu v měsících roku 2014 a 2015. Vybarvené pole pak znázorňuje činnosti, které 

byly v daném měsíci provedeny.  

Tab. 4.1 Harmonogram činností  

Činnost Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Definice cíle       

Sestavení dotazníku       

Plán výzkumu       

Předvýzkum       

Sběr dat       

Zpracování dat       

Analýza dat       

Návrhy a doporučení       

 

4.1.4 Předvýzkum 

Předvýzkum probíhal od 4. února 2015 do 6. února 2015, pro ověření srozumitelnosti 

a logické struktury. Dotazník byl předložen 5 respondentům, kterými byli studenti VŠB – TU, 

jejich reakce ukázala chyby, mezi které patřilo nepochopení otázky a pravopisné chyby. 

4.2 Realizační etapa 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal od 16. února do 23. března 2015 na sociální síti Facebook, kde byl 

vložen odkaz s dotazníkem.  
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4.2.2 Zpracování dat 

Kontrola správnosti a spolehlivosti dat byla provedena, dále byl spočítán počet 

správně vyplněných dotazníků. Sesbíráno bylo 105 dotazníků. 2 dotazníky byly vyřazeny 

z důvodů neúplnosti v otevřených otázkách. Vyhodnoceno tedy bylo 103 dotazníků. Dále 

bylo provedeno zakódování odpovědí a byla vytvořena matice s daty z dotazníku. Poté byla 

provedena kontrola vyplněných dat v této datové matici v MS Excel. Závěrečná zprávy byla 

následně zpracována v programu Microsoft Office Word 2013. 

4.2.3 Struktura výběrového souboru 

Plánovaný počet respondentů, kteří dotazník vyplní, byl stanoven v rozmezí 100-115, 

čehož bylo dosaženo. Výběrový soubor a kvóty, které byly stanoveny, byly dodrženy. Kvóta 

rozložení vyváženého počtu studentů dle studované univerzity, se výrazně odchylkou nelišila, 

jelikož byla v průběhu výzkumu neustále kontrolována. Studovaná univerzita byla 

z celkového počtu studentů rozdělena na 50,5% VŠB – TU a 49,5% OSU. Mírná převaha 

studentů VŠB – TU byla dána větší ochotou ze stran studentů VŠB – TU (otázka č. 19, 

uvedeno v příloze č. 2)  

Obr. 4.1 –  Struktura výběrového souboru podle studované univerzity  

 

 

50,5%49,5%

Student univerzity

VŠB-TU

OSU
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V dotazníku byla uvedena otázka č. 18 (uvedeno v příloze č. 2), kde respondenti 

zaznamenávali pohlaví. Pohlaví bylo z celkového počtu studentů rozděleno na 56,3% žen a 

43,7% mužů. Tato převaha byla způsobena menší ochotou mužů spolupracovat na 

problematice trhu fotoaparátů. 

Obr. 4.2 –  Struktura výběrového souboru podle pohlaví  

 

 

Na úvodní filtrační otázku „ Používáte fotoaparát?“, odpovědělo ze 103 respondentů 

kladně 81 respondentů. Tímto se rozčlenil počet respondentů na ty, kteří fotoaparát využívají, 

a na ty, kteří nikoli. Počet studentů, kteří fotoaparát využívají, představuje 78,6% (81) 

studentů. Zbývajících 21,4% (22) studentů vyjádřilo, že fotoaparát nepoužívá, proto dále 

zodpovídali pouze otázky, týkající se univerzity, kterou studují a pohlaví, které zastupují. 

(uvedeno v Tab. 1, v příloze č. 3)  
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Obr. 4.3 –  Používání fotoaparátu u všech studentů

 

 

Oblíbenost fotoaparátů ovšem převažuje mezi studenty Ostravské univerzity. 

Z celkového počtu (51) studentů OSU odpovědělo, že 43 (84,3%) fotoaparát používá. 

Zbývajících 8 studentů (15,7%) tvrdí, že fotoaparát nepoužívá. Tato větší oblíbenost může být 

dána povahou studentů, kteří navštěvují Ostravskou univerzitu, a která nabízí na fakultě 

umění, krom jiných, také obor Tvůrčí fotografie. Studenti Ostravské univerzity tak mohou 

více tíhnout k umění, a fotoaparát tak využívat častěji.  

Obr. 4.4 –  Používání fotoaparátu podle univerzity  
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Dle výsledků ženy využívají více fotoaparáty, než muži a to na obou univerzitách. Na 

OSU však více žen používá fotoaparát (93,1%), než je tomu u žen studující VŠB-TU (79,3%). 

Na VŠB-TU až 34,8% mužů nepoužívá fotoaparát vůbec. 

Tab. 4.2 –  Používání fotoaparátu dle pohlaví  

Používáte fotoaparát? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Ano 78,6% 79,3% 65,2% 93,1% 72,7% 

Ne 21,4% 20,7% 34,8% 6,9% 27,3% 

Všechny otázky dotazníku jsou v příloze č. 3 uvedeny dle jejich četností v absolutním 

a relativním vyjádření. 
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Tato kapitola se zabývá analýzou spotřebitelského chování studentů na trhu 

fotoaparátů, která byla provedena na základě dotazníkového šetření. Kapitola 2.5 byla 

věnována kupnímu rozhodovacímu procesu. Tyto poznatky byly využity pro shrnutí výzkumu 

dle jednotlivých fází, ze kterých se tento proces skládá.  

5.1 Typ používaného fotoaparátu 

Studenti byli dále dotazování, jaký druh fotoaparátu využívají. Na výběr měli možnost 

klasický a digitální fotoaparát, či možnost zvolit vlastní odpověď. Studenti obou univerzit 

zvolili, že nejčastěji využívají digitální fotoaparát. Tento fakt je dán oblíbeností digitálních 

zařízení v dnešní pokrokové době, a skutečností, že výrobci na trhu digitálních fotoaparátů 

nabízí tolik možností, ze kterých si vybere každý. Studenti OSU ovšem více využívají 

klasické fotoaparáty (25,6%), než studenti VŠB-TU (10,5%). 

Obr. 5.1 –  Druh nejčastěji využívaného fotoaparátu podle univerzity  

 

Digitální fotoaparát je u obou pohlaví zastoupen nejvíce. U žen studující VŠB-TU je však 

oblíbenější. Klasický fotoaparát se u mužů studujících VŠB-TU neobjevil ani jednou, všichni 

muži používají pouze digitální fotoaparáty. Ovšem u studentů OSU se tento typ fotoaparátu 

objevil hned několikrát. U mužů studujících OSU až v 25%. 
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Tab. 5.1 –  Druh nejčastěji využívaného fotoaparátu podle pohlaví  

Jaký druh fotoaparátu využíváte 

nejvíce? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Digitální 82,7% 82,6% 100% 74,1% 75% 

Klasický 17,3% 17,4% 0% 25,9% 25% 

 

Digitální fotoaparáty tedy mají největší zastoupení jak u mužů (87,1%), tak u žen 

(78%). Ženy ovšem klasické fotoaparáty využívají více. 

Obr. 5.2 –  Druh nejčastěji využívaného fotoaparátu podle pohlaví  

 

Na další otázku studenti odpovídali v závislosti na odpovědi v předchozí otázce. Ti, 

kteří zvolili možnost digitálního fotoaparátu, odpovídali na otázku, která se na ni vázala. 

Z grafu (obr. 5.2) je patrné, že studenti OSU spíše využívají zrcadlovku (53,1%). Tento fakt 

může být dán oborem, který studují, pro který může být užívání zrcadlovky nutností. Také to 

je dáno tím, že studenti OSU více využívají fotoaparát, než studenti VŠB-TU (obr. 5.1). 

V posledních několika letech se na trhu digitálních fotoaparátů objevil také instantní digitál, 

který spojuje možnost pořízení instantní fotografie za pomocí digitální techniky. Tento 

způsob zvolil pouze jeden respondent, studující OSU. Studenti VŠB-TU nejčastěji využívají 

kompaktní fotoaparát, což může být způsobeno nízkou hmotností a rozměry, a také cenou.  
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Obr. 5.3 –  Typ nejčastěji využívaného digitálního fotoaparátu podle univerzity  

 

Dle výsledků více než polovina žen studující VŠB –TU využívá kompaktní fotoaparát 

(63,2%), hned poté využívají zrcadlovku (31,6%). Nejvíce mužů studujících VŠB-TU také 

využívá kompaktní fotoaparát (66,7%), a hned poté zrcadlovku spolu s kompaktními 

fotoaparáty nabízející výměnu objektivů. 

Nejvíce studentek OSU označilo zrcadlovku (55%), a poté kompaktní fotoaparáty 

s výměnnými objektivy (30%). V obou případech se jedná o kvalitní fotoaparáty, které nabízí 

možnost slušné optiky. Je tedy evidentní, že studentky OSU preferují kontrolu nad obrazovou 

kvalitou, kterou mohou výrazně ovlivnit adekvátní volbou objektivu. Studenti OSU také 

nejvíce využívají zrcadlovku (50%) a poté se přiklání ke kompaktnímu fotoaparátu (41,7%). 

Jediný student uvedl, že používá instantní digitál. 

Tab. 5.2 –  Typ nejčastěji využívaného digitálního fotoaparátu podle pohlaví  

Jaký typ digitálního fotoaparátu 

využíváte? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Kompaktní 45,5% 63,2% 66,7% 15% 41,7% 

Zrcadlovka 40,9% 31,6% 26,7% 55% 50% 

Kompaktní s výměnnými objektivy 21,2% 5,3% 26,7% 30% 25% 

Instantní digitál 1,5% 0% 0% 0% 8,3% 
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Z výsledků je patrné, že muži nejčastějši využívají kompaktní fotoaparáty (55,6%), 

které nabízí mimo jiné jednoduchou manipulaci a nízké ceny. Hned poté preferují zrcadlovky 

(37%) a nejméně využívají instantní digitál (3,7%). U žen se instantní digitál neobjevil ani 

jednou, nejméně využívají kompaktní fotoaparáty s výměnnými objektivy (17,9%). Nejvíce 

studentek využívá zrcadlovky (43,6%) a hned poté kompaktní fotoaparáty (38,5%). 

Obr. 5.4 –  Typ nejčastěji využívaného digitálního fotoaparátu podle pohlaví  

 

Studenti, kteří zodpověděli, že nejvíce využívají klasický fotoaparát, pokračovali na 

dotaz, týkající se konkrétního typu. Zde měli na výběr několik možností, a opět mohli doplnit 

o vlastní typ, či zvolit až několik možností. Studenti OSU nejvíce využívají instantní 

fotoaparáty (54,5%). Při analýze bylo z výsledků patrné, že nejoblíbenější značkou je 

Polaroid, a že je tedy v posledních letech fotografování Polaroidem opět velmi oblíbené. 

Kompaktní fotoaparát a dvouokou zrcadlovku využívají studenti ve stejně míře, která činí 

36,4%. Studenti VŠB-TU v případě klasických fotoaparátů využívají pouze instantní 

fotoaparáty (75%) a dvouoké zrcadlovky (50%).  
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Obr. 5.5 –  Typ nejčastěji využívaného klasického fotoaparátu podle univerzity  

 

Dle výsledků nejvíce studentek VŠB-TU využívá instantní fotoaparáty a to až 75%, a poté 

dvouoké zrcadlovky (50%). Jiná možnost nebyla zvolena. Nejvíce studentek OSU využívá 

kompaktní fotoaparáty (75%) a hned poté instantní fotoaparáty (57,1%). Muži studující VŠB-

TU nepoužívají klasické fotoaparáty vůbec. Studenti OSU nejvíce využívají dvouoké 

zrcadlovky (75%), 50% označilo instantní fotoaparáty a 25% zvolilo možnost kompaktní 

fotoaparát. 

Tab. 5.3 –  Typ nejčastěji využívaného klasického fotoaparátu podle pohlaví  

Jaký typ klasického fotoaparátu 

využíváte? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Instantní fotoaparát 60% 75% 0% 57,1% 50% 

Dvouoká zrcadlovka 40% 50% 0% 14,3% 75% 

Kompaktní 36,7% 0% 0% 75% 25% 

Ženy nejčastěji využívají instantní fotoaparáty (53,8%). Kompaktní fotoaparáty a dvouoké 

zrcadlovky využívají stejně, v obou případech se jedná o 23,1%. 
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Obr. 5.6 –  Typ nejčastěji využívaného klasického fotoaparátu podle pohlaví  

 

5.2 Motiv nákupu fotoaparátu 

Další zkoumanou otázkou, která byla položena studentům se týkala situace, kdy nový 

fotoaparát kupují. Zde měli studenti na výběr několik možností. Studenti VŠB-TU kupují 

nový fotoaparát nejvíce tehdy, kdy jim starý přestane fungovat (31,6%) a poté hned v případě 

častých poruch (23,7%). Oproti tomu studenti OSU si nový fotoaparát pořizují tehdy, kdy 

potřebují více fotoaparátů (30,2%). Tento fakt může být dán zájmy, či studovaným oborem. 

Studenti na fakultě umění mohou být více nuceni využívat nejeden fotoaparát jak pro školní 

aktivity, tak mimo ně. Studenti obou fakult věnují nejmenší pozornost nákupu fotoaparátu, 

který nově přijde na trh, což může být dáno faktem, že studenti disponují menšími příjmy, než 

jsou běžně pracující lidé, a tak si nemohou dovolit kupovat tak často nové fotoaparáty. 

Obr. 5.7 –  Nejčastější situace koupě fotoaparátu podle univerzity  
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Nejvíce studentek VŠB-TU uvedlo, že nový fotoaparát si pořizují v případě, že jim starý 

přestane fungovat (34,8%) a hned poté v případě zvláštní situace (21,7%), za kterou může být 

považována například koupě jednorázového fotoaparátu, či podvodního fotoaparátu, apod. 

Nejvíce mužů studujících VŠB-TU si fotoaparát pořizuje v případě častých poruch (33,3%), 

či v případě, kdy potřebují více fotoaparátů (33,3%). Nejvíce studentek OSU si také kupují 

nový fotoaparát z důvodu častých poruch dosavadního (37%) a poté, když potřebují více 

fotoaparátů (25,9%). Nejvíce mužů studujících OSU si fotoaparát pořizují tehdy, když 

potřebují více přístrojů (37,5%) a hned poté v případě, kdy na trh příjde novinka (18,8%), či 

jen potřebují nový fotoaparát kvůli zvláštní příležitosti (18,8%). 

Tab. 5.4 –  Nejčastější situace koupě fotoaparátu podle pohlaví  

V jaké situaci kupujete nový fotoaparát? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Časté poruchy dosavadního fotoaparátu 25,9% 17,4% 33,3% 37% 12,5% 

Potřeba více fotoaparátů 24,7% 8,7% 33,3% 25,9% 37,5% 

Starý přestane fungovat 22,2% 34,8% 26,7% 14,8% 12,5% 

Speciální příležitost (např. dovolená - podvodní 

fotoaparát) 
14,8% 21,7% 0% 14,8% 18,8% 

Příchod novinky na trh 12,3% 17,4% 6,7% 7,4% 18,8% 

Nejvíce žen řeší možnost nového fotoaparátu v případě častých poruch dosavadního (28%). 

Pro muže je naopak nejčastějším důvodem koupě nového fotoaparátu právě nutnost mít jich 

více, což uvedlo až 35,5% mužů.  

Obr. 5.8 –  Nejčastější situace koupě fotoaparátu podle pohlaví  
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Dále byl zkoumán vztah mezi důvodem ke koupi nového fotoaparátu v závislosti na možností 

privýdělku. Z výsledků vyplynulo, že studenti, kteří si přivydělávají fotografováním také 

nejvíce označují, že nový fotoaparát si kupují tehdy, kdy potřebují další. Téměř každý 

fotograf potřebuje minimálně jeden fotoaparát, proto je patrné, že studenti, kteří si 

fotografováním přivydělávají, jako důvod označovali právě tuto potřebu dalšího fotoaparátu 

(37,5%). Studenti, kteří označili, že si fotografováním nepřivydělávají, nejčastěji označovali, 

že nový fotoaparát kupují tehdy, kdy jim dosavadní přestane fungovat 28,6%. 

Tab. 5.5 –Nejčastější situace koupě fotoaparátu podle přivýdělku fotografováním  

V jaké situaci kupujete nový fotoaparát? 
 

Přivýdělek 

fotografováním 

Celkem Ano Ne 

Časté poruchy dosavadního fotoaparátu 24,7% 18,75% 30,6% 

Příchod novinky na trh 12,4% 12,5% 12,2% 

Starý přestane fungovat 20,6% 12,5% 28,6% 

Potřeba více fotoaparátů 26,9% 37,5% 16,3% 

Speciální příležitost (např. dovolená - podvodní fotoaparát) 15,5% 18,75% 12,2% 

 

5.3 Zdroje informací o nabídce fotoaparátů 

Po rozpoznání problému a jeho specifikaci následuje hledání informací. Hledají se 

informace o produktech, které by mohly uspokojit potřebu. Zde bylo zkoumáno, kde studenti 

zjišťují informace před samotným výběrem fotoaparátu. 

Na zkoumanou otázku studenti vybírali ze sedmi možností. Odpovídat mohli na více 

možností. Primární skupina, do které spadají známí, je nejčastější volbou u studentů OSU (její 

hodnota je 34,9%) a nejvíce je tak ovlivňují při hledání informací. Studenty VŠB-TU naopak 

nejvíce využívají při hledání informací internet. Je tedy patrné, že studenti technické 

univerzity více spoléhají na techniku a raději hledají informace online, prostřednictvím 

webových stránek. Mezi druhý preferovaný způsob je u studentů obou škol, zmíněn způsob 

hledání informací přímo v prodejnách. Fakt, že je tento způsob až na druhém místě může být 

dán stydlivostí studentů, absencí fotoprodejny v jejich městě a okolí, či nezkušeným 

personálem. Prodejny s fototechnikou by tak měly rozšířit svou činnost, i do menších měst a 

dbát na důkladné školení.  
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Obr. 5.9 –  Zdroj informací před výběrem fotoaparátu podle univerzity  

 

Dle výsledků více než studentek VŠB-TU zjišťuje informace před výběrem fotoaparátu právě 
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TU nejčastěji zjišťují informace na internetu (73,3%) a poté v prodejně (60%). Studenti OSU 

se nejčastěji spoléhají na internet, na známé a na výrobce před výběrem fotoaparátu.  

Tab. 5.6 –  Zdroj informací před výběrem fotoaparátu podle pohlaví  

Kde zjišťujete informace před výběrem 

fotoaparátu? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Internet 45,7% 56,5% 73,3% 33,3% 25% 
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Časopisy 21% 21,7% 20% 22,2% 18,8% 

U jiných fotografů 19,8% 17,4% 20% 22,2% 18,8% 
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Muži jako nejpreferovanější zdroj informací pokládají internet (48,4%), stejně jako 

ženy (44%). Tato možnost je výhodná z časového, či finančního hlediska, ale také díky 

zvýšené pohodlnosti. Poté hned se obrací na personál v prodejnách, ženy se ve stejné míře 

přiklání také ke známým (38%). 

Obr. 5.10 –  Zdroj informací před výběrem fotoaparátu podle pohlaví  

 

Studenti měli dále odpovídat na otázku, kdo nejvíce ovlivňuje jejich výběr při koupi 

fotoaparátu. Zde měli na výběr šest možností a opět mohli zvolit až několik odpovědí. Je 

patrné, že studenti OSU kladou důraz, při koupi fotoaparátu, na názor primární skupiny, do 

které patří kamarádi (23,3%) a rodina (23,3%). Naproti tomu studenti VŠB-TU se při koupi 

nejraději neradí s nikým (28,9%) a poté se až přikloní k názoru rodiny (21,1%). 
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Obr. 5.11 –  Vliv osobních informačních zdrojů při koupi fotoaparátu  

 

 

Nejvíce studentek VŠB-TU vnímá, že je při koupi fotoaparátu nejvíce ovlivňuje buďto 

rodina (30,4%), či nikdo (30,4%). Studentky OSU vnímají, že rodina je také nejvíce při koupi 

fotoaparátu ovlivňuje (29,6%). Poté vnímají vliv kamarádů (18,5%). Nejvíce mužů 

studujících VŠB-TU nevnímají, že by je někdo ovlivňoval při výběru fotoaparátu, naopak vliv 

rodiny, či prodavačů vnímají jako nejmenší (6,7% v obou případech). Muži studující OSU 

oproti tomu vnímají nejsilněji vliv kamarádů (31,3%) a jako nejmenší vliv prodavačů a 

uživatelů internetu (6,3% v obou případech). 

Tab. 5.7 –  Vliv osobních informačních zdrojů při koupi fotoaparátu podle pohlaví  

Kdo nejvíce ovlivňuje Váš výběr při koupi 

fotoaparátu?  

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Rodina 22,2% 30,4% 6,70% 29,6% 12,5% 

Nikdo 21% 30,4% 26,7% 11,1% 18,8% 

Kamarádi 18,5% 8,7% 20% 18,5% 31,3% 

Jiní fotografové 16% 8,7% 20% 14,8% 25% 

Uživatelé internetu 12,3% 13% 20% 11,1% 6,3% 

Prodavači v kamenné prodejně 9,9% 8,7% 6,7% 14,8% 6,3% 

Dle výsledků muži vnímají, že je při koupi fotoaparátu nejsilněji ovlivňují kamarádi 

(25,8%) a poté buďto nikdo, či jiní fotografové (22,6% v obou případech).  
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Obr. 5.12 –  Vliv osobních informačních zdrojů při koupi fotoaparátu podle pohlaví  
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Studenti byli tázáni na kritéria, která jsou pro ně nejdůležitější při výběru fotoaparátu 
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studenti OSU dbají na kvalitní obrazovou kvalitu, což bylo patrné také z grafu (obr. 5.1-4), 

kde označovali jako nejvyužívanější digitální fotoaparát zrcadlovku. Naopak možnost 

natáčení videí je pro studenty nejméně rozhodujícím kritériem (16,3%). 
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Obr. 5.13 –  Kritéria při výběru fotoaparátu podle studentů OSU  

 

 

Studenti VŠB-TU označili, obdobně jako studenti OSU, jako nejdůležitější kritérium 

vysoké rozlišení fotoaparátu (68,4%). Hned poté považují za důležité známost značky 

(39,5%). Zde se mohou výrobci snažit o větší propagaci, která je, dle studentů, při výběru 

důležitá. Stejně jako popularitu značky považují studenti za důležité možnost natáčet videa 

(39,5%). Tento fakt může být dán okolnosti, za kterých byl dotazník předkládán. Studenti 

(nejen) oboru Marketing a obchod jsou v posledním semestru studia vyzváni k vytvoření a 

propagaci vlastního videa. Proto mohou přikládat tak značnou pozornost fotoaparátům, 

poskytujícím nahrávání videí. Naopak studenti nepřikládají důležitost výklopnému displeji, 

ačkoliv se jedná o velice užitečnou a mnohdy důležitou věc. Zde by se mohli výrobci zaměřit 

na propagaci fotoaparátů s výklopným displejem, a také na sdělení všech výhod, které tato 

možnost displeje skýtá.  
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Obr. 5.14 –  Kritéria při výběru fotoaparátu podle studentů VŠB-TU 

 

Studenti všech univerzit označili jako nejdůležitější kritérium vysoké rozlišení. Studentky 

VŠB-TU dále pak obsah balení (47,8%). Studentky OSU dále vysokou světelnost fotoaparátu 

(44,4%), což mimo jiné také vyplývá z Obr. 5.4 , kde studentky označily že nejvíce využívají 

zrcadlovky a kompaktní fotoaparáty s výměnnými objektivy. Muži studující VŠB-TU po 

vysokém rozlišení preferují možnost natáčení videí (53,3%), stejně jako je pro ně důležitá 

vysoká světelnost objektivu (53,3%). Muži studující OSU přikládají důležitost také obsahu 

balení (43,8%). 

Tab. 5.8 –  Kritéria při výběru fotoaparátu podle pohlaví  

Jaká kritéria jsou pro Vás nejdůležitější při 

výběru fotoaparátu? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 
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Z grafu je patrné, že v obou případech je nejdůležitějším kritériem vysoké rozlišení 

fotoaparátu. Také je zřejmé, že ženy kladou větší důraz na možný servis v blízkém okolí 

(32%), na možnost dopravy zdarma (24%), také na výklopný displej (20%) a nízkou hmotnost 

(28%). Muži narozdíl od žen kladou větší důraz na možnost natáčení videí pomocí 

fotoaparátu (35,5%), na obsah balení (32,3%), také více preferují popularní značky (35,5%), 

či vysokou světelnost objektivu (32,3%). 

Obr. 5.15 –  Kritéria při výběru fotoaparátu podle pohlaví  

 

 

5.5 Preference značek fotoaparátů 
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(20,9%); Sony (16,3%); Polaroid (14%); Canon (11,6%); Fujifilm a Samsung (9,3%); 

Flexaret (7%); Olympus (4,7%); Pentax, Kodak a Panasonic (2,3%).  
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Obr. 5.16 –  Preference značek fotoaparátu u studentů OSU  

 

Obdobně jako studenti OSU také respondenti VŠB-TU preferují fotoaparáty značky 

Nikon (34,2%), poté se již pořadí mění. Na dalším místě respondenti preferují Canon 

(18,4%); Sony (16%); Fujifilm, Olympus, Polaroid (7,9%); Panasonic a Flexaret (5%); 

Samsung (2,6%). Značky Kodak a Pentax se u studentů VŠB nevyskytují vůbec. 

V obou případech se mezi prvními třemi umístily značky Nikon a Sony. Naopak 

značka Panasonic se vyskytuje v obou případech mezi posledními.  

Obr. 5.17 –  Preference značek fotoaparátu u studentů VŠB-TU 
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Studentky VŠB-TU nejvíce preferují značku Nikon (26,1%), poté značku Canon (17,4%) a 

poté značku Sony, spolu s Polaroidem (13% v obou případech). Studentky OSU také nejvíce 

preferují značku Nikon (25,9%) a poté Sony spolu s Polaroidem (14,8%). Muži studující 

VŠB-TU preferují nejvíce značku Nikon (46,7%), poté značky Canon a Sony (20%). Dále už 

jen Fujifilm (13,3%) a Olympus (6,7%). Muži studující OSU nejvícepreferují Canon, Sony a 

Fujifilm (18,8% ve všech případech). 

Tab. 5.9 –  Preference značek fotoaparátu podle pohlaví  

Jakou značku fotoaparátu preferujete? 

Univerzita 

VŠB-TU OSU 

Ženy Muži Ženy Muži 

Nikon 

 

26,1% 46,7% 25,9% 12,5% 

Canon 

 

17,4% 20% 7,4% 18,8% 

Sony 

 

13% 20% 14,8% 18,8% 

Polaroid 

 

13% 0% 14,8% 12,5% 

Olympus 

 

8,7% 6,7% 7,4% 0% 

Flexaret 

 

8,7% 0% 3,7% 12,5% 

Fujifilm 

 

4,3% 13,3% 3,7% 18,8% 

Samsung 

 

4,3% 0% 11,1% 6,3% 

Panasonic 8,7% 0% 3,7% 0% 

Kodak 

 

0% 0% 3,7% 0% 

Pentax 

 

0% 0% 3,7% 0% 

Značka Nikon je nejvíce preferována jak u mužů, tak u žen. Muži se dále přiklání také 

ke značkám Sony a Canon (19,4% v obou případech). Ženy po Nikonu preferují značky Sony 

a Polaroid (14% v obou případech). 

Obr. 5.18 –  Preference značek fotoaparátu podle pohlaví  
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Preference značek fotoaparátů podle přivýdělku fotografováním je znázorněn v tabulce 5.10. 

Studenti, kteří uvedli, že si fotografováním přivydělávají, nejčastěji preferují značku Nikon 

(37,5%), poté Canon (25%) a Polaroid (12,5%). Značka Samsung, Olympus a Kodak nebyla u 

těchto studentů zmíněna ani jednou. Studenti, kteří uvedli, že si fotografováním 

nepřivydělávají, nejvíce preferují značku Sony (22,4%), poté Nikon (20,4%). 

Tab. 5.10 –  Preference značek podle přivýdělku fotografováním  

Jakou značku fotoaparátu 

preferujete? 
 

Přivýdělek fotografováním 

Celkem Ano Ne 

Nikon 28,95% 37,5% 20,4% 

Canon 16,6% 25% 8,2% 

Sony 14,33% 6,25% 22,4% 

Polaroid 11,35% 12,5% 10,2% 

Fujifilm 8,23% 6,25% 10,2% 

Flexaret 6,75% 9,4% 4,1% 

Samsung 5,1% 0% 10,2% 

Olympus 5,1% 0% 10,2% 

Panasonic 3,6% 3,1% 4,1% 

Pentax 1,55% 3,1% 0% 

Kodak 1% 0% 2% 

Mezi nejčastější důvody preferencí značek fotoaparátů u studentů OSU patřily dobré 

zkušenosti (30,2%), poté se jednalo o přívětivou cenu (27,9%), která hraje důležitou roli 

zejména u studentů, kteří ještě nepracují. U studentů OSU nejvíce preferovaná značka Nikon 

byla nejčastěji spojována jak s obrazovou kvalitou, tak i kvalitou těla fotoaparátu, ale také 

svým širokým sortimentem a jednoduchostí ovládání. 
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Obr. 5.19 –  Důvody preferencí značek fotoaparátu u studentů OSU  

 

Studenti VŠB-TU nejčastěji preferují značku z důvodu dobrých zkušeností (26,3%). 

Velmi často se také objevoval názor, že respondent o jiné ani neuvažoval (23,7%). Kvalitní 

objektivy a splnění požadavků se u studentů obou škol vyskytuje až na posledních místech. 

Tento poznatek, především z hlediska objektivů, je zarážející, neboť se říká, že objektiv je 

okem fotoaparátu, a také kvalita snímků jde ruku v ruce s kvalitou objektivu. Respondenti by 

proto měli směřovat k takovým značkám, které nabízí také kvalitní objektivy. Také 

nejpreferovanější značka Nikon je u studentů VŠB-TU spojována s kvalitou a je hojně 

označována jako „tradiční značka“. 

Obr. 5.20 –  Důvody preferencí značek fotoaparátu u studentů VŠB -TU 
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Studentky VŠB-TU nejčastěji označovaly, že značku preferují díky ceně (30%). Naopak 

nejméně uváděly jako důvod jejich požadavků, či možnost mít foto ihned (0%). Studentky 

OSU preferují značku díky ceně (25,9%) a dobrým zkušenostem (25,9%). Muži studující 

VŠB-TU preferují značku z důvodu dobrých zkušeností. Důvody jako design, či cena 

nezmínil ani jeden student. Muži studující OSU jako hlavní důvod uvědli kvalitu fotoaparátu 

(25%). Popularitu značky neuvedl ani jeden student. 

Tab. 5.11 –  Důvody preferencí značek fotoaparátů podle pohlaví  

Proč preferujete Vámi vybranou 

značku? 

Univerzita 

VŠB-TU OSU 

Ženy Muži Ženy Muži 

Výběr sortimentu 17,4% 6,7% 22,2% 12,5% 

Tradice značky 17,4% 13,3% 22,2% 18,8% 

Splnění požadavků 0% 6,7% 11,1% 6,3% 

Snadné ovládání 17,4% 6,7% 11,1% 18,8% 

Popularita značky 4,3% 6,7% 3,7% 0% 

Nízké rozměry a hmotnost 8,7% 0% 7,4% 6,3% 

Nepřemýšlím o jiné 17,4% 26,7% 11,1% 6,3% 

Kvalitní objektivy 0% 6,7% 7,4% 6,3% 

Kvalita snímků 4,3% 13,3% 11,1% 12,5% 

Kvalita fotoaparátu 17,4% 20% 22,2% 25% 

Foto ihned 0% 0% 0% 6,3% 

Dobré zkušenosti 13% 33,3% 25,9% 18,8% 

Design 

 

4,3% 0% 11,1% 6,3% 

Cena 

 

30% 0% 25,9% 31,3% 

 

Ženy nejčastěji jako důvod preference značek uváděly cenu (28%), nejméně pak 

důvodem jejich preferenci byl design (8%). Muži nejčastěji uváděli, že preferují značku díky 

dobrým zkušenostem (29%) a dále pak díky kvalitě fotoaparátu (22,6%). 
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Obr. 5.21 –  Důvody preferencí značek fotoaparátu podle pohlaví  

 

5.6 Nákupní rozhodnutí 

Nákupní rozhodnutí také souvisí s preferovaným způsobem, jakým si studenti 

fotoaparát nakoupí. Ti mohou využít například specializovanou prodejnu s kvalifikovaným 

personálem, nebo mohou využít jiné prodejny s elektronikou. Nakoupit také mohou z pohodlí 

domova prostřednictvím internetových aukcí, různých bazarů, apod. Nákupní rozhodnutí také 

závisí na sociálním prostředí, ve kterém se zákazník nachází před nákupem. Může to být 

rodina, přátelé nebo personál, který se v dané prodejně nachází. Na otázku „Kde jste nakoupili 

poslední fotoaparát?“ odpovídali opět ti respondenti, kteří označili, že fotoaparát používají. 

Z obrázku je patrné, že studenti OSU naposledy nejčastěji využili specializovanou prodejnu 

(27,9%) při koupi fotoaparátu. Důvodem může být přítomnost zkušeného personálu, který 

ihned zodpoví dotazy, poradí, případně sdělí vlastní zkušenosti. Mezi další způsob, který 

naposledy zvolili, patřil bazar a inzerát (18,6%). Na internetu lze najít mnoho serverů, které 

zprostředkovávají mj. také bazar fototechniky, další možností jsou stránky, které jsou určené 

k vystavení předmětu, nebo poptávce po předmětu, bez ohledu na jeho charakter (Avizo.cz). 

Krom toto lze nabídku, či poptávku po fotoaparátu vkládat na nástěnky k tomu určené, 

v některých obchodech. Studenti svůj poslední nákup fotoaparátu nejméně realizovali 

prostřednictvím prodejen s elektronikou (9,3%). Důvodem může být malý sortiment 

fotoaparátů, které tyto prodejny nabízí. 
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Obr. 5.22 –  Místo nákupu posledního fotoaparátu u studentů OSU  

 

Obdobně nejvíce studentů nakoupilo svůj poslední fotoaparát ve specializované 

prodejně (26,3%). Hned poté v prodejně s elektronikou (21,1%). Studenti VŠB-TU 

označovali preferenci kompaktních fotoaparátů, proto jim může vyhovovat prodejna 

s elektrem, kde často mívají oproti specializovaných prodejen, také nižší ceny, či různé akce, 

na které upozorňují své zákazníky prostřednictvím letáků, e-mailů, newsletteru, apod. 

Studenti VŠB-TU svůj poslední fotoaparát koupili na internetové aukci pouze z 5,3%. 

Z výsledků je tedy patrné, že studenti nakupují fotoaparát přímo v prodejnách. Důvodem 

může být fakt, že se nejedná o levnou záležitost, ale je třeba znát mnoho informací a také znát 

alespoň základní pojmy. Pokud zákazník nenajde dostatek informací na internetu, je lepší 

obrátit se na kamenné prodejny, kde je také často možnost fotoaparát si vyzkoušet. 
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Obr. 5.23 –  Místo nákupu posledního fotoaparátu u studentů VŠB -TU 

 

Jak ženy tak muži studující OSU nejčastěji uváděli, že svůj poslední fotoaparát 

zakoupili ve specializované prodejně. Studentky VŠB-TU nejčastěji označovaly 

specializované prodejny, prodejny s elektronikou a bazar, či inzerát (21,7%). Muži studující 

VŠB-TU nejčastěji označovali specializované prodejny a také e-shop (33,3%). 

Tab. 5.12 –  Místo nákupu posledního fotoaparátu podle pohlaví  

Kde jste nakoupili poslední 

fotoaparát? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Ve specializované prodejně 27,2% 21,7% 33,3% 25,9% 31,3% 

V e-shopu 17,3% 8,7% 33,3% 18,5% 12,5% 

V bazaru, přes inzerát 17,3% 21,7% 6,7% 22,2% 12,5% 

Přes známého 14,8% 17,4% 6,7% 14,8% 18,8% 

V prodejně s elektronikou 14,8% 21,7% 20% 11,1% 6,3% 

Na internetové aukci 8,6% 8,7% 0% 7,4% 18,8% 

Ženy svůj poslední nákup fotoaparátu uskutečnily nejčastěji ve specializované 

prodejně (24%). Hned poté v bazaru, či pomocí inzerátů (22%). Je známo, že se jedná o jeden 

ze způsobů, kdy lze značně ušetřit, proto je patrné, že tuto možnost volily ty studentky, které 

označovaly za důležité kritérium při výběru fotoaparátu cenu. Nejvíce mužů také uskutečnilo 

svůj poslední nákup fotoaparátu ve specializované prodejně 32,3% a poté v e-shopech 

(22,6%). 
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Obr. 5.24 –  Místo nákupu posledního fotoaparátu podle pohlaví  

 

S nákupním rozhodnutím souvisí také finanční částka, kterou jsme ochotní za 

fotoaparát zaplatit. V případě obou škol je pořadí stejné, jen se nepatrně liší výsledky. 

Studenti jsou za nový fotoaparát ochotni zaplatit méně než 8 000 Kč. Čím více částka narůstá, 

tím se ochota snižuje. Tato skutečnost může být opět dána tím, že studující člověk nemusí 

disponovat značnými finančními prostředky. 

Obr. 5.25 –  Maximální částka za nový fotoaparát podle univerzity  
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Studentky obou univerzit nejčastěji uváděly, že by byly ochotny za nový fotoaparát zaplatit 

méně než 8 000 Kč. Muži studující VŠB-TU nejčastěji uváděli, že by byli ochotni zaplatit za 

nový fotoaparát v rozmezí od 8 000 Kč – 16 000 Kč. 

Tab. 5.13 –  Maximální částka za nový fotoaparát podle pohlaví  

Jakou částku byste byli ochotni 

zaplatit za nový fotoaparát? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Méně než 8 000 Kč 35,8% 43,5% 26,7% 40,7% 25% 

8 000 Kč - 12 000 Kč 29,6% 26,1% 33,3% 25,9% 37,5% 

12 000 Kč - 16 000 Kč 24,7% 21,7% 33,3% 22,2% 25% 

16 000 Kč - 20 000 Kč 6,2% 4,3% 6,7% 7,4% 6,25% 

Více než 20 000 Kč 3,7% 4,3% 0% 3,7% 6,25% 

Nejvíce žen uvedlo částku 8 000 Kč a méně a to až 42%. Nejvíce mužů označilo 

částku 8 000 Kč – 12 000 Kč. V obou případech nejméně studentů označilo částku 20 000 Kč 

a více. 

Obr. 5.26 –  Maximální částka za nový fotoaparát podle pohlaví  

 

Respondenti byli dále požádáni, aby zhodnotili svou roli, při nákupu nového 

fotoaparátu. Na výběr měli 5 možností a mohli označit více odpovědí. Studenti VŠB-TU se 

nejvíce ztotožňují s rolí uživatele (52,6%) – člověka, který fotoaparát skutečně užívá. Hned 

poté se přiklání k roli kupujícího (42,1%) – osobě, která fotoaparát koupila, ale nemusí jej 

užívat. Na stejném místě (42,1%) se umístila role iniciátora – osoba, která iniciuje potřebu 
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koupě fotoaparátu. Studenti VŠB-TU se nejméně přiklání k roli rozhodovatele, což může být 

dáno skutečnosti, že samotné rozhodnutí vyžaduje velkou zodpovědnost. 

Studenti OSU se také nejčastěji přiklání k roli uživatele (53,5%). Hned poté se 

ztotožňují s rolí ovlivňovatele (46,5%) – osobou, která je často přizvána k výběru fotoaparátu 

z důvodu přiložení názorů a rad, které jsou v tomto případě vždy cenné. Nejméně souhlasí 

s rolí kupujícího a rozhodovatele, kde si obě role připsaly hodnotu 27,9%. 

Obr. 5.27 –  Role při nákupu nového fotoaparátu podle univerzity  

 

Studentky obou univerzit se nejčastěji ztotožňují s rolí uživatelek a hned poté s rolí 

ovlivňovatelek, studentky OSU ještě také s rolí iniciátorek (44,4%). Muži studující VŠB-TU 

se nejčastěji vidí v roli kupujících a to více než polovina z nich (53,3%). Studenti OSU – muži 

– se přiklání z poloviny k roli uživatelů a z poloviny k roli ovlivňovatelů.  

Tab. 5.14 –  Role při nákupu nového fotoaparátu podle pohlaví  

Jaká je Vaše role při nákupu nového 

fotoaparátu? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Uživatel (osoba užívající výrobek) 53,1% 56,5% 46,7% 55,5% 50% 

Ovlivňovatel (názory a rady) 42% 47,8% 15% 44,4% 50% 

Iniciátor (iniciuje potřebu koupě) 40,7% 39,1% 46,7% 44,4% 31,25% 

Kupující (provede vlastní nákup) 34,6% 34,8% 53,3% 22,2% 37,5% 

Rozhodovatel (činí konečné rozhodnutí) 29,6% 30,4% 33,3% 25,9% 31,25% 
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Jak u mužů, tak u žen, se nejčastěji vyskytla odpověď role uživatele. U žen se dále 

nejčastěji vyskytla odpověď role ovlivňovatele. Nejméně se ztotožňují s rolí kupujících (28%) 

a rozhodovatelek (28%). Muži se hned po roli uživatele ztotožňují s rolí kupujících (45,2%) a 

nejméně s rolí rozhodovatelů (32,3%). 

Obr. 5.28 –  Role při nákupu nového fotoaparátu podle pohlaví  

 

5.7 Ponákupní chování 

Poslední etapa kupního rozhodnutí začíná mimo jiné užíváním fotoaparátu. Studenti 

byli vyzváni, aby z příslušných aktivit zvolili ty, na které nejčastěji využívají fotoaparát.  

Studenti OSU označili, že mezi jejich nejčastější aktivity patří focení portrétů lidí 

(46,5%) a focení kulturní akcí (46,5%). Dále nejčastěji fotografují detaily a to až 44,2%. Tyto 

výsledky ukazují na skutečnosti, že studenti OSU více tíhnout k zrcadlovým fotoaparátům, 

které jsou kvalitnější oproti kompaktním fotoaparátům, které naproti tomu uvedli studenti 

VŠB-TU. U portrétních fotografiích jsou pak zrcadlové fotoaparáty s kvalitními objektivy 

značnou výhodou. Mezi aktivitu, při které studenti tolik fotoaparát nevyužívají, patří 

fotografování přírody (18,6%).  
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Obr. 5.29 –  Nejčastější  fotografické  aktivity u studentů OSU  

 

Oproti tomu studenti VŠB-TU uvedli, že fotoaparát využívají nejčastěji na rodinných 

oslavách, akcích (60,5%) a dovolených (55,3%). Tento fakt může vyplývat ze skutečnosti, že 

studenti nejčastěji využívají kompaktní fotoaparáty, které nenabízí takové možnosti, jako 

zrcadlové fotoaparáty. Nebudou proto tolik tíhnout k obrazové kvalitě, která u fotografiích 

z rodinných oslav a dovolených, nemusí být rozhodující. Aktivity, při kterých studenti VŠB-

TU tolik fotoaparát nevyužívají, patří fotografování při školních aktivitách (28,9%) a 

fotografování při práci (28,9%), což bylo mezi studenty zvoleno nejméně. VŠB-TU by proto 

mohla poskytnout více aktivit, do kterých studenti budou moci zapojit fotoaparáty, a výuka se 

může stát zajímavější. 

Obr. 5.30 –  Nejčastější fotografické aktivity u studentů VŠB -TU 
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Dle výsledků studentky VŠB-TU fotoaparát nejčastěji využívají v případě rodinných oslav, či 

jiných akcí (60,9%) a hned poté jej často využívají na dovolených (56,5%). Nejméně 

fotoaparát využívají při práci (26,1%). Studenti VŠB-TU fotoaparát nejčastěji využívají na 

rodinnách oslavách a akcích (60%), při natáčení videí (60%) a na kulturních akcích (60%). 

Nejméně fotoaparát využívají při školních aktivitách (26,7%), či na fotografování detailů 

(26,7%). Studentky OSU uvedly, že fotoaparát nejčastěji využívají na kulturních akcích 

(40,7%) a na fotografování detailů (40,7%). Nejméně jej však využívají v přírodě (14,8%). 

Muži studující OSU nejčastěji fotí portréty lidí (56,25%) a kulturní akce (56,25%). Nejméně 

fotoaparát využívají pro nahrávání videí (18,75%), na školní aktivity (18,75%) a v přírodě 

(18,75%). 

Tab. 5.15 –  Nejčastější fotografické aktivity podle pohlaví  

Na jaké aktivity nejčastěji využíváte 

fotoaparát? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Rodinné oslavy a akce 44,4% 60,9% 60% 33,4% 25% 

Dovolené 48,1% 56,5% 53,3% 37% 43,75% 

Portréty lidí 44,4% 47,8% 33,3% 37% 56,25% 

Nahrávání videí 34,6% 30,4% 60% 33,3% 18,75% 

Školní aktivity 25,9% 30,4% 26,7% 22,2% 18,75% 

Kulturní akce 49,4% 47,8% 60% 40,7% 56,25% 

Vlastní portréty 28,4% 30,4% 33,3% 22,2% 31,25 

Focení zvířat 35,8% 30,4% 46,7% 29,6% 43,75% 

Fotografování detailů 39,5% 39,1% 26,7% 40,7% 50% 

Při práci (reportáže, e-shop) 25,9% 26,1% 33,3% 14,8% 37,5% 

Příroda 27,2% 30,4% 46,7% 14,8% 18,75% 

Z výsledků je patrné, že ženy nejčastěji fotografují na dovolených (48%), na 

rodinných oslavách (46%) a kulturních akcích (44%). Nejméně fotoaparát využívají v práci 

(20%). Muži nejčastěji fotografují na kulturních akcích (58,1%), na dovolených (48,4%), či 

jen fotí lidi (48,4%). Nejméně fotografují při školních aktivitách (25,8%). 
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Obr. 5.31 –  Nejčastější fotografické aktivity podle pohlaví  

 

Mezi aktivitami, při kterých používáme fotoaparát, mohou být také ty, které neslouží 

primárně pro naše uspokojení potřeb, ale pro uspokojení potřeb cizích lidí. Z tohoto důvodu je 

možné si fotografováním vydělávat. Další zkoumanou oblastí tedy bylo, kolik studentů 

jednotlivých škol si fotografováním přivydělává. 

Počet studentů OSU, kteří odpovídali, byl 43, z toho 17 (39,5%) odpovědělo kladně a 

zbývajících 26 (60,5%) odpovědělo záporně. 

Počet studentů VŠB-TU, kteří odpovídali, byl 38, z toho 15 (39,5%) odpovědělo 

kladně a 23 (60,5%) odpovědělo záporně.  Poměr studentů je tedy totožný. V obou případech 

si více studentů touto formou nepřivydělává, což může být způsobeno časovou tísní, nebo 

malými zkušenostmi. 
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Obr. 5.32 –  Přivydělávání si fotografováním  

 

Studentky obou univerzit nejčastěji odpověděly, že si fotografováním nepřivydělávají. Stejně 

je tomu u mužů, kteří studují OSU (56,25%). Nejvíce studentů VŠB-TU uvedlo, že si 

fotografováním přivydělávají (53,3%). 

Tab. 5.16 –  Přivydělávání si fotografováním podle pohlaví  

Přivyděláváte si fotografováním? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Ano 39,5% 30,4% 53,3% 37% 43,75% 

Ne 60,5% 69,6% 46,7% 63% 56,25% 

V případě jak můžu, tak žen více, než polovina dotazovaných zodpověděla, že si 

fotografováním nepřivydělává. 

Obr. 5.33 –  Přivydělávání si fotografováním podle pohlaví  
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Zkoumaná otázka byla také porovnána v závislosti na maximální částce za nový fotoaparát, 

kterou studenti měli uvést. Z výsledků je patrné, že studenti, kteří zodpověděli, že si 

fotografováním nepřivydělávají nejčastěji zodpověděli (44,4%), že jsou za nový fotoaparát 

ochotni zaplatit maximálně 12 000 Kč. Nejméně studentů (16,1%) uvedlo, že si 

fotografováním nepřivydělávají, ale jsou za nový fotoaparát ochotni zaplatit více než 12 000 

Kč. 

Tab. 5.17 –  Přivydělělek fotografováním podle maximální částky za nový fotoaparát  

Přivyděláváte si fotografováním?  
Maximální částka za nový fotoaparát 

Celkem Do 12 000 Kč Od 12 000 Kč 

Ano 39,5% 21,0% 18,5% 

Ne 60,5% 44,4% 16,10% 

 

 

5.8 Záměr nákupu nového fotoaparátu a příslušenství 

Studenti byli dále dotázáni, zda plánují v tomto roce koupi nového fotoaparátu. 37,2% 

studentů Ostravské univerzity uvedlo, že fotoaparát si tento rok spíše nepořídí. Následujících 

27,9% studentů uvedlo, že nový fotoaparát spíše koupí. Tyto výsledky mohou být dány 

mnoha faktory, mezi které může patřit finanční situace, nízká motivace ke koupi nového 

fotoaparátu, či jen fakt, že jim počet, či stav dosavadních fotoaparátů vyhovuje.  

Obr. 5.34 –  Plánovaná koupě nového fotoaparátu v  tomto roce u studentů OSU 
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Nejvíce studentů VŠB-TU uvedlo, že si fotoaparát tento rok spíše nepořídí (44,7%), 

ovšem tuto možnost úplně nezavrhli. Skutečnost, že si fotoaparát určitě nekoupí, potvrdilo 

31,6% studentů a 21,1% uvedlo, že si fotoaparát spíše koupí. Je tedy možné, že studenti OSU 

budou možná více zvažovat koupi nového fotoaparátu než studenti VŠB-TU.  

Obr. 5.35 –  Plánovaná koupě nového fotoaparátu v  tomto roce u studentů VŠB  

 

Více než polovina studentek VŠB-TU uvedlo, že si fotoaparát tento rok spíše nepořídí 

(52,2%). Naopak pouze 4,3% uvedlo, že koupi nového fotoaparátu tento rok určitě uskuteční. 

Studentky OSU také nejčastěji uváděly, že si fotoaparát spíše nepořídí (37%) a také nejméně 

z nich uvedlo, že nákup určitě provedou (14,8%). Muži studující VŠB-TU nejčastěji uváděli, 

že si fotoaparát určitě nepořídí (až 40% dotázaných), naopak žádný z nich neuvedl, že si 

fotoaparát určitě koupí. Nejvíce mužů studujících OSU uvádělo, že si fotoaparát spíše 

nepořídí (37,5%). 

Tab. 5.18 –  Plánovaná koupě nového fotoaparátu v  tomto roce podle pohlaví  

Plánujete si v tomto roce koupit nový 

fotoaparát? 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Určitě ano 8,6% 4,3% 0% 14,8% 12,5% 

Spíše ano 24,7% 17,4% 26,7% 29,6% 25% 

Spíše ne 40,7% 52,2% 33,3% 37% 37,5% 

Určitě ne 25,9% 26,1% 40% 18,5% 25% 

Jak v případě žen a mužů, všichni studenti nejčastěji uváděli, že si fotoaparát spíše 

nepořídí. Hned poté 24% žen uvedlo, že si fotoaparát spíše pořídí. Naopak s touto odpovědí 

souhlasilo pouze 25,8% mužů. Ti se více přikláněli k odpovědi, že si fotoaparát určitě 

nepořídí (32,3%). 
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Obr. 5.36 –  Plánovaná koupě nového fotoaparátu v  tomto roce podle pohlaví  

 

Z výsledků je patrné, že studenti, kteří odpověděli, že si fotoaparát pořídí, takže 

zodpověděli, že si fotografováním přivydělávají. Naopak studenti, kteří koupi neplánují, také 

nejvíce označovali zápornou odpověď na otázku přivýdělku fotografováním. 

Tab. 5.19 –  Plánovaná koupě nového fotoaparátu  podle přivýdělku fotografováním  

Plánujete si v tomto roce koupit nový fotoaparát? 
 

Přivýdělek 

fotografováním 

Celkem Ano Ne 

Ano 33,3% 25,8% 6,5% 

Ne 66,7% 22,6% 45,2% 

Kromě samotného těla fotoaparátu je možné přikoupit další příslušenství, které 

vychází z jednotlivého typu fotoaparátu. Jedná se o příslušenství, které je buďto nezbytné, 

nebo takové, které vychází ze spotřebitelovy touhy po vylepšit fotoaparát. Mezi nezbytné 

příslušenství patří například baterie, sd karta, film apod. Mezi příslušenství, které je možné si 

dokoupit, patří různé filtry, blesky, battery grip, dálková ovládání, stativy, apod. 

Nejvíce studentů OSU označilo, že si příslušenství ke svému stávajícímu fotoaparátu 

pořizovat tento rok nebudou (34,9%). O něco méně studentů uvedlo, že si vybavení 

přikupovat spíše nebudou (23,3%). Tyto výsledky mohou být dány faktem, že studenti již 

mají dostatek vybavení, nepotřebují jej, nemají dostatek finančních prostředků, nebo jen 

prostě neví o možnostech, které výrobci jejich fotoaparátů nabízí. 
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Obr. 5.37 –  Plánovaná koupě příslušenství  v tomto roce u studentů OSU  

 

Nejvíce studentů opět uvedlo možnost, že si další fotografické vybavení tento rok 

spíše nepořídí (39,5%), ovšem opět tuto možnost zcela nezavrhli. Nejméně studentů uvádí, že 

si vybavení určitě pořídí (13,2%). V obou případech je patrné, že si studenti VŠB-TU 

připouští možný nákup fotoaparátu, či jeho vybavení, na rozdíl od studentů OSU, kteří jsou 

v případě příslušenství zásadně proti. Studenti technických oboru na VŠB-TU mohou být více 

seznámeni s příslušenstvím, které mohou mít, tak možná z tohoto důvodu nebyli ani v jednom 

případě zcela proti. 

Obr. 5.38 –  Plánovaná koupě příslušenství v  tomto roce u studentů VŠB -TU 
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nepořídí (37%). Muži studující VŠB-TU tento rok koupi příslušenství nejčastěji uváděli, že si 

příslušenství spíše koupí (26,7%) a spíše ne (26,7%). Naopak muži studující OSU rozhodlo, 

že spíše ne (37,5%). 

Tab. 5.20 –  Plánovaná koupě příslušenství v  tomto roce podle pohlaví  

Plánujete si v tomto roce ke svému stávajícímu 

fotoaparátu koupit nové příslušenství? (objektiv, 

blesk, filtr, baterie, atd.) 

 
Univerzita 

 
VŠB-TU OSU 

Celkem Ženy Muži Ženy Muži 

Určitě ano 17,3% 13% 13,3% 22,2% 18,75% 

Spíše ano 18,5% 8,7% 26,7% 25,9% 18,75% 

Spíše ne 30,9% 47,8% 26,7% 14,8% 37,5% 

Určitě ne 33,3% 30,4% 33,3% 37% 25% 

Z výsledků je patrné, že nejvíce žen koupi příslušenství určitě neplánuje (36%). 

Naopak nejvíce mužů koupi příslušenství zcela nezavrhuje, ale spíše si jej nepořídí (32,3%).  

Obr. 5.39 –  Plánovaná koupě příslušenství v  tomto roce podle pohlaví  

 

Možnost koupě nového příslušenství byla také zkoumána ve vztahu k přivýdělku. Je zřejmé, 

že studenti, kteří označili, že koupi plánují, také jednoznačně uvedli, že si fotografováním 

přivydělávají (38,7%). Ti, kteří označili, že si fotografováním nepřivydělávají, ani 

neoznačovali, že příslušenství plánují. Studenti, kteří příslušenství tento rok koupit neplánují, 

nejčastěji označovali, že si ani fotografováním nepřivydělávají (51,6%). 
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Tab. 5.21 –  Plánovaná koupě příslušenství podle přivýdělku fotografováním  

Plánujete si v tomto roce ke svému stávajícímu fotoaparátu 

koupit nové příslušenství? (objektiv, blesk, filtr, baterie, atd.) 
 

Přivýdělek 

fotografováním 

Celkem Ano Ne 

Ano 35,8% 38,7% 0% 

Ne 64,2% 9,7% 51,6% 

 

5.9 Vyhodnocení hypotéz 

V této kapitole budou testovány dvě hypotézy, které byly stanoveny. 

H1: Existuje závislost mezi studovanou univerzitou a typem používaného fotoaparátu. 

Studenti byli dotázáni, jaký druh fotoaparátu využívají nejčastěji. Studenti obou 

univerzit více využívají digitální fotoaparáty. Až 89,5%  studentů VŠB – TU, studentů OSU 

však bylo o něco méně – 74,4%. Na obou univerzitách se však najdou takoví studenti, kteří 

naopak více využívají klasický fotoaparát. Mezi studenty VŠB-TU 10,5% a mezi studenty 

OSU až 25,6%.  

Obr. 5.40 –  Nejčastější druh fotoaparátu  
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Vyhodnocení hypotézy č.1 

 H0: Na typ používaného fotoaparátu nemá vliv studovaná univerzita. 

 H1: Na typ používaného fotoaparátu má vliv studovaná univerzita. 

Hypotéza byla testována chí-kvadrát testem. Hladina významnosti byla stanovena na 0.05 

Tab. 5.22 –  Vyhodnocení hypotézy č.1  

Chi square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2.sided) 

Pearson Chi-
Square 3.0302 3 ,0817 

N of Valid Cases 81 
  

Jelikož je Sig X2=0,0817 větší než než 0,05, platí, že hypotéza H0 nebyla zamítnuta, a tedy 

nemůžeme prokázat, že studovaná univerzita má vliv na typ používaného fotoaparátu. 

H2: Studenti Ostravské univerzity v Ostravě nejčastější využívají fotoaparát při 

školních aktivitách a kulturních akcích.  

Respondentům byla položena otázka, na jaké aktivity nejčastěji využívají fotoaparát. 

U studentů OSU byla stanovena hypotéza, že mezi nejčastější aktivity, při kterých fotí, patří 

kulturní akce a školní aktivity. Podle výsledků studenti OSU skutečně fotoaparát nejvíce 

využívají na kulturní akce, které byly zvoleny 20krát (46,5%). Stejně tomu je 

s fotografováním portrétů lidí. Fotografování při školních aktivitách však skončilo na 

spodních příčkách. Spolu s fotografováním při práci byla tato aktivita zvolena pouze 10krát 

(23,3%). Po této aktivitě už následovalo pouze fotografování přírody (18,6%). 

Lze tedy potvrdit, že fotoaparát je při focení kulturních akcích hojně využíván, při 

školních aktivitách však nikoli. 

Tab. 5.23- Nejčastější fotografické aktivity studentů OSU  

 
Absolutní vyjádření Relativní vyjádření 

Kulturní akce 20 46,5% 

Portréty lidí 20 46,5% 

Fotografování detailů 19 44,2% 

Dovolené 18 41,9% 

Focení zvířat 15 34,9% 

Rodinné oslavy a akce 13 30,2% 

Nahrávání videí 11 25,6% 

Vlastní portréty 11 25,6% 

Při práci (reportáže, e-shop) 10 23,3% 

Školní aktivity 10 23,3% 

Příroda 8 18,6% 
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6 Návrhy a doporučení 

Cílem marketingového výzkumu bylo analyzovat spotřebitelské chování studentů na 

trhu fotoaparátu. Na základě výsledků výzkumu byly stanoveny následující návrhy, a také 

doporučení, která mohou společnosti, zabývající se fotografickou technikou, využít, a lépe tak 

poznat své zákazníky, konkrétně studenty. Kromě lepšího poznání, mohou společnosti tento 

výzkum využít k lepšímu pochopení požadavků, které studenti mají, tak k účinnějšímu 

vynakládání finančních prostředků nejen do kvalitativního vývoje produktů, tak i jejich 

samotné propagaci. Právě proto si mohou tyto společnosti uchovat přízeň spokojených 

zákazníků, kteří zůstanou věrni právě jejím produktům. 

6.1 Sortiment 

Je v zájmu každé společnosti, zabývající se foto technikou, aby vytvořila také 

výrobky, které osloví co nejširší společnost. Ať už se jedná o zcela amatérské fotografy, či 

profesionály, kteří mají již o něco vyšší požadavky. V současné době se tak nároky 

spotřebitelů neustále zvyšují. Studenti očekávají nové a vylepšené produkty, cenově dostupné, 

proto je důležité soustředit se na jejich potřeby a vědět, jaké fotoaparáty používají, co je k nim 

vede, na jaké aktivity je nejčastěji využívají. Studenti nejvíce využívají digitální fotoaparáty, a 

to zejména kompaktní a zrcadlovky (obr. 5.3). Společnosti by se tedy měli nejvíce zaměřit na 

tyto nejčastěji využívané fotoaparáty a snažit se dále tento sortiment rozšířit, či vylepšit. Dle 

výsledků studenti preferují (tab. 5.8) vysoké rozlišení a popularitu značky. Pokud studenti 

opravdu natolik řeší, jak moc je značka fotoaparátu populární, bylo by vhodné zvolit 

odpovídající formu propagace.  

6.2 Motivace 

Nejvíce respondentů uvedlo, že jsou za nový fotoaparát ochotni zaplatit maximální 

částku 8 000 Kč. V návaznosti na tuto skutečnost ovšem uvedli, že jako prioritní berou vysoké 

rozlišení, či vysokou světelnost objektivů. Především vysoké rozlišení je doménou  

zrcadlových fotoaparátů, které ovšem disponují vyšší cenovou relací. Společnosti by tak měly 

motivovat studenty ke koupi o něco dražších, ale zato obrazově kvalitnějších přístrojů, které 

nabízí více výhod a možnosti, než tomu je u kompaktních fotoaparátů. Především u studentů 

OSU, kteří uvedli, že fotoaparát nejvíce využívají na fotografování portrétů lidí, kulturních 

akcí, či fotografování detailů. Této motivace společnosti mohou dosáhnout například na 
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sociálních sítích, kde budou často aktualizovat své stránky a přidávat na ně nejrůznější 

fotografie, mohou to být také různé soutěže, o nejlepší a nejkvalitnější obrazové snímky. Tyto 

soutěže se mohou pořádat pro různé univerzity, aby šance vyhrát byla pro všechny studenty 

stejně veliká.  

6.3 Vliv zdrojů informací 

Respondenti ve svém hodnocení dali najevo, že mezi nejdůležitější zdroje informací, 

při výběru fotoaparátu, patří známí, internet a personál v prodejně. Je tedy patrné, že 

především osobní forma komunikace je velmi účinná, a krom nízkých nákladů má rozhodující 

vliv u nákupu. Návrhem je soustředit se na ty spokojené zákazníky, kteří pozitivní referují o 

daném produktu, značce nebo prodejně, tedy posílit word-of-mouth. To je možné například 

přiložením, či zasláním nějakého malého dárkového předmětu, poukázky na čištění čipu, či 

slevy při dalším nákupu, jako vděk za projevenou důvěru po provedeném nákupu.  

Dalším doporučením je zlepšit podporu prodeje, a to zejména na internetu, který byl 

také zvolen jako oblíbený zdroj informací. Toho lze docílit lepší propagací na Facebooku, kde 

se nachází velké množství studentů, a kde společnost může pořádat různé události, soutěže 

například o vstupenky na různé výstavy, či workshopy, apod. Společnosti by se taktéž měly 

zaměřit na své webové stránky, a umožnit tak aktuálnost a možnost online chatu, kde by se 

potenciální zákazníci mohli 24 hodin denně ptát na nejrůznější otázky s minimální časovou 

prodlevou. Za důležité považuji také zkušený a kvalifikovaný personál, který je v přímém 

kontaktu se zákazníky, a často dost podstatně ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí. Doporučuji 

tedy zvolit příjemně vystupující, chápavý, vysoce kvalifikovaný a důkladně zaškolený 

personál. Nákup fotoaparátu mnohdy není jednoduchou záležitostí a vyžaduje mnoho času, 

proto by personál měl působit příjemně, a na zákazníky netlačit, naopak nechat zákazníky, 

aby si fotoaparát, za pomocí personálu, mohli vyzkoušet. V současné době naopak mezi 

nepříliš oblíbený zdroj informací patří časopisy. I přes tento stav by se společnosti měly 

zaměřit i na tento sortiment, jelikož jej studenti zcela nezavrhli. V prodejnách konkrétních 

značek jsou tyto brožury k dispozici, v supermarketech je ovšem nabídka fotografických 

časopisů velmi omezena, a to především v Ostravě a blízkém okolí. Přesto tento zdroj 

informací má své zastánce, měly by tak společnosti věnovat i tomuto sortimentu věnovat 

podstatnou část, a to i z hlediska propagace. Toho lze docílit vystavěním stojánků s časopisy, 

které zaujmou svým designem, či příznivou cenou, kterou studenti jistě ocení. 
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6.4 Místo prodeje 

Nejvíce respondentů uvedlo, že si svůj poslední fotoaparát pořídili ve specializované 

prodejně. Z tohoto důvodu lze společnostem s foto technikou doporučit převážně prodej ve 

specializovaných prodejnách, kde budou mít zákazníci opravdu široký výběr, vysoce 

kvalifikovaný personál a přehledné uspořádání produktů. Hned poté, tedy 18,3% respondentů 

OSU zaznačilo, že svůj poslední nákup fotoaparátu provedlo prostřednictvím inzerátu, či 

v bazaru. Nejméně respondentů OSU zaznačilo nákup v prodejnách s elektronikou, což u 

studentů VŠB skončilo na druhém místě. Oblíbenost může být dána dostupností těchto 

prodejen, cenami fotoaparátů, či vhodnou propagací z reklamních letáků. Tyto prodejny by 

přesto měly zvážit, zda je výběr sortimentu odpovídající a zda jsou fotoaparáty vždy 

dostupné. Dostupnost zboží je jedním z problémů, se kterým se v těchto elektro prodejnách 

bohužel často setkávám. Mnohdy se jedná také o nepříliš informovaný personál, společnosti 

by tak mohly personál vyškolit, aby nedocházelo k podobným situacím. Samozřejmostí je 

ovšem také logické a poutavé uspořádání nabízených produktů jednak na internetových 

stránkách, tak přímo v prodejnách.  

6.5 Motivace ve školách 

Respondenti byli dotázání na koupi nového fotoaparátu a příslušenství. V obou 

případech nejvíce studentů potvrdilo, že si fotoaparát tento rok pořizovat nejspíše nebudou, 

ovšem tuto možnost úplně nezavrhli. Hned poté nejvíce studentů OSU dokonce zaznačilo, že 

si fotoaparát spíše koupí (viz. tab. 5.18). V obou případech ovšem nejméně studentů 

zaznačilo, že si fotoaparát určitě pořídí. Stejně jako nákup příslušenství kde nejvíce studentů 

OSU označilo, že si příslušenství určitě nekoupí. Nejvíce studentů VŠB uvedlo, že spíše ne. 

Opět nejméně studentů na obou školách zaznačilo souhlas s koupí nového příslušenství. 

Doporučuji společnostem, aby nespoléhaly pouze na návštěvy prodejen, webových stránek, či 

na propagaci na internetu, apod. Navrhuje se, aby společnosti projevily úsilí, ale oslovily a 

motivovaly studenty v prostorách univerzity. Jednak OSU, tak VŠB pořádá mnoho 

dobrovolných, zajímavých přednášek, seminářů, které studenti navštěvují. Společnosti by tedy 

mohly uspořádat seminář, či workshop a přiblížit produkty, které nabízí. Studenti by tak 

získali větší povědomí převážně o příslušenství, o které studenti nejeví velký zájem (viz. tab. 

5.20), které je často nezbytné, ale velmi praktické. Nejednalo by se o kampaň přesvědčování, 

ale seminář za účelem přiblížení a ukázky, jak mohou s fotoaparátem pracovat, jak jim dané 
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příslušenství usnadní fotografování, jaké výhody nabízí, a zodpovědět otázky, které studenti 

mohou mít. Mnoho těchto rad a ukázek využijí jak studenti marketingu, tak ti, kteří studují 

fakultu umění na Ostravské univerzitě. Během semináře by studenti vkládali své dotazy do 

krabice, která by na konci byla otevřena a dotazy, které se v ní nachází, byly zodpovězeny. 

Součástí by také byla soutěž o nejlepší fotku v průběhu dne, která by následně byla 

vyhodnocena a nejlepší fotografie by vyhrála hodnotný dárek. 
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza spotřebitelského chování na trhu fotoaparátu. 

Hlavním úkolem bylo prozkoumat chování a rozhodování studentů Ostravské univerzity a 

studentů Vysoké školy báňské v Ostravě. Úkolem také bylo poznatky shrnout a sestavit tak 

kupní rozhodovací proces dle zjištěných údajů, které byly získány z elektronického dotazníku. 

V kapitolách byly popsány teoretické poznatky spotřebitelského chování a charakteristika trhu 

fotoaparátů, kde byly uvedeny klíčové společnosti, či zmíněna distribuce a marketingová 

komunikace. 

Údaje o plánu a o realizaci výzkumu jsou uvedeny v metodice výzkumu, která mj. 

stanovila výběrový soubor studentů. Výzkum byl uskutečněn pomocí dotazníkového šetření, 

které bylo uskutečněno pomocí Google Forms. Dotazník byl dále umístěn na sociální síť 

Facebook, přičemž byl získán plánovaný počet respondentů, díky neustálé kontrole výsledků. 

Ke konečné analýze výzkumu byly využity funkce v prostředí Google Forms, importovány a 

graficky zpracovány v MS Excel, výsledná zpráva pak byla zpracována v MS Word. Získané 

výsledky tak určily rozdíly mezi studenty OSU a VŠB – TU, kteří ovšem v některých 

otázkách projevili shodu v odpovědích.  

Výzkum bakalářské práce zjistil, že studenti převážně využívají digitální fotoaparáty, 

studenti OSU nejvíce zrcadlovky, na rozdíl od studentů VŠB, kteří tíhnou ke kompaktním 

fotoaparátům. Což bylo patrné také z aktivit, při kterých studenti fotoaparát využívají. 

Studenti OSU fotí převážně portréty lidí, kulturní akce, či detaily. Naproti tomu studenti VŠB 

fotoaparát nejčastěji využívají na dovolených a rodinných oslavách. Mezi kompaktními 

fotoaparáty jednoznačně vede Polaroid, který snímek vytvoří během pár vteřin. 

Rozdíl je patrný mezi studenty také při hledání informací. Studenti VŠB-TU spoléhají 

na internet, na rozdíl od studentů OSU, kteří informace hledají převážně u známých. Stejně je 

tomu s ovlivněním při nákupu, studenti VŠB-TU se spíše nenechávají ovlivnit nikým, na 

rozdíl od studentů OSU, na které má největší vliv rodina a přátelé.   

Součástí analýzy byl také dotaz, kdo ze studentů si fotografováním přivydělává. 

Z těch, co v začátku uvedlo, že fotoaparát využívá, odpovědělo 31,1% kladně, zbylých 47,6% 

uvedlo, že si fotografováním nepřivydělává.  
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Na základě informací, které vyplynuly z analýzy, byly sestaveny návrhy a doporučení, 

které jsou přínosem společnostem, které na trhu fotoaparátu vystupují, pro poznání potřeb, 

přání, požadavků a jejich způsoby uspokojování právě mezi studenty. Společnosti zabývající 

se foto technikou by měly neustále sledovat a analyzovat chování stávajících zákazníků, pro 

zajištění očekáváného uspokojení spotřebitelů. Sledování trendů a novinek v oblasti foto 

techniky je jedním z nutných předpokladů vedoucí k úspěchu. Společnost, která se umí odlišit 

od konkurence, či poskytnout zákazníkům nevšední zážitek, a přitom se dokáže přizpůsobit 

přáním spotřebitelů, má na trhu fotoaparátů slibnou budoucnost. 
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Příloha č. 1: I AM NIKON 

 

Zdroj: I AM NIKON [online]. ©2015 Alessandro Scarabelli [cit. 2015-05-05]. 

Dostupné z: http://alessandroscarabelli.com/i-am-nikon/ 
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Příloha č. 2: Dotazník pro výzkum trhu 

Dobrý den,  

jmenuji se Alexandra Klímová a studuji Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – 

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

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

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

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

1. Používáte fotoaparát?    

• Ano 

• Ne 

2. Jaký druh fotoaparátu využíváte nejvíce?  

Pokud používáte více fotoaparátů, označte více odpovědí. 

• Digitální 

• Klasický 

• Jiné: ___________ 

3. Jaký typ digitálního fotoaparátu využíváte? 

Pokud používáte více fotoaparátů, označte více odpovědí. 

• Kompaktní 

• Kompaktní s výměnnými objektivy 

• Zrcadlovka 

• Jiné: ___________ 

4. Jaký typ klasického fotoaparátu využíváte? 

Pokud používáte více fotoaparátů, označte více odpovědí. 

• Kompaktní 

• Jednooká zrcadlovka 

• Dvouoká zrcadlovka 

• Instantní fotoaparát 

• Jiné: ___________ 

5. Kde zjišťujete informace před výběrem fotoaparátu? 

Lze označit více odpovědí. 

• Internet 

• V prodejně 

• Známí 
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• U výrobce 

• Časopisy 

• U jiných fotografů 

• Nikde 

6. Jaká kritéria jsou pro Vás nejdůležitější při výběru fotoaparátu? 

Uveďte maximálně tři kritéria. 

• Nízká hmotnost 

• Vysoké rozlišení 

• Vysoká světelnost objektivu 

• Známá značka 

• Výklopný displej 

• Obsah balení (např.fotoaparát+objektiv+brašna) 

• Možnost natáčení videí 

• Možný servis v blízkém okolí 

• Doprava zdarma 

7. Jakou značku fotoaparátu preferujete? 

__________________________________________________________________ 

8. Proč preferujete Vámi vybranou značku? 

__________________________________________________________________ 

9. V jaké situaci kupujete nový fotoaparát? 

• Starý přestane fungovat 

• Potřeba více fotoaparátů 

• Časté poruchy dosavadního fotoaparátu 

• Příchod novinky na trh 

• Speciální příležitost (např. dovolená – podvodní fotoaparát) 

10. Kdo nejvíce ovlivňuje Váš výběr při koupi fotoaparátu? 

• Uživatelé internetu 

• Kamarádi 

• Rodina 

• Jiní fotografové 

• Prodavači v kamenné prodejně 

• Nikdo 

11. Kde jste nakoupili poslední fotoaparát? 

• Na internetové aukci 

• V e-shopu 

• Ve specializované prodejně 

• V bazaru, přes inzerát 
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• Přes známého 

• V prodejně s elektronikou 

12. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit za nový fotoaparát? 

• Méně než 8 000 Kč 

• 8 000 Kč – 12 000 Kč 

• 12 000 Kč – 16 000 Kč 

• 16 000 Kč – 20 000 Kč 

• Více než 20 000 Kč 

13. Jaká je Vaše role při nákupu nového fotoaparátu? 

Lze označit více odpovědí 

• Iniciátor (iniciuje potřebu koupě) 

• Ovlivňovatel (názory a rady) 

• Rozhodovatel (činí konečné rozhodnutí) 

• Kupující (provede vlastní nákup) 

• Uživatel (osoba užívající výrobek) 

14. Na jaké aktivity nejčastěji využíváte fotoaparát? 

Lze označit více odpovědí 

• Rodinné oslavy a akce 

• Dovolené 

• Portréty lidí 

• Nahrávání videí 

• Školní aktivity 

• Kulturní akce 

• Vlastní portréty 

• Focení zvířat 

• Fotografování detailů 

• Při práci (reportáže, e-shop) 

• Příroda 

15. Plánujete si v tomto roce koupit nový fotoaparát? 

• Určitě ano 

• Spíše ano 

• Spíše ne 

• Určitě ne 

16. Plánujete si v tomto roce ke svému stávajícímu fotoaparátu koupit nové 

příslušenství? (objektiv, blesk, atd.) 

• Určitě ano 

• Spíše ano 
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• Spíše ne 

• Určitě ne 

17. Přivyděláváte si fotografováním? 

• Ano 

• Ne 

18. Pohlaví 

• Žena 

• Muž 

19. Student univerzity 

• VŠB-TU 

• OSU  
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Příloha č. 3: Základní výsledky a kontingenční tabulky 

 

 

Tab. 2: Druh nejčastěji využívaného fotoaparátu 
Jaký druh fotoaparátu 
využíváte nejvíce? 

Absolutní četnost Relativní četnost OSU VŠB 

Digitální 67 82,7% 74,4% 89,5% 

Klasický 14 17,3% 25,6% 10,5% 

 

Tab. 3: Typ nejčastěji využívaného digitálního fotoaparátu 
Jaký typ digitálního fotoaparátu 
využíváte? 

Absolutní četnost Relativní četnost OSU VŠB 

Kompaktní 30 44,8% 25% 61,8% 

Zrcadlovka 27 40,3% 53,1% 29,4% 

Kompaktní s výměnnými objektivy 14 20,9% 28,1% 14,7% 

Instantní digitál 1 1,5% 3,1% 0% 

 

Tab. 4: Typ nejčastěji využívaného klasického fotoaparátu 

Jaký typ klasického fotoaparátu využíváte? Absolutní četnost Relativní četnost OSU VŠB 

Instantní fotoaparát 9 64,3% 54,5% 75% 

Dvouoká zrcadlovka 6 42,9% 36,4% 50% 

Kompaktní 4 28,6% 36,4% 0% 

 

Tab. 5: Zdroj informací před výběrem fotoaparátu 

Kde zjišťujete informace před výběrem fotoaparátu? 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Internet 37 45,7% 30,2% 63,2% 

V prodejně 31 38,3% 32,6% 44,7% 

Známí 30 37% 34,9% 39,5% 

U výrobce 20 24,7% 16,3% 34,2% 

Časopisy 17 21% 20,9% 21,1% 

U jiných fotografů 16 19,8% 20,9% 18,4% 

Nikde 8 9,9% 11,6% 7,9% 

 

Tab. 1: Používání fotoaparátu 

Používáte fotoaparát? Absolutní četnosti Relativní četnosti (%) OSU VŠB 

Ano 81 78,6% 84,3% 73,1% 

Ne 22 21,4% 15,7% 26,9% 
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Tab. 6: Nejdůležitější kritéria při výběru fotoaparátu 
Jaká kritéria jsou pro Vás nejdůležitější při výběru 
fotoaparátu? 

Absolutní četnost 
Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Vysoké rozlišení 46 56,8% 44,2% 68,4% 

Známá značka 29 35,8% 32,6% 39,5% 

Vysoká světelnost objektivu 26 32,1% 32,6% 31,6% 

Obsah balení (např.fotoaparát+objektiv+brašna) 26 32,1% 27,9% 36,8% 

Možný servis v blízkém okolí 25 30,1% 30,2% 31,6% 

Možnost natáčení videí 21 25,9% 16,3% 39,5% 

Nízká hmotnost 20 24,7% 27,9% 18,4% 

Doprava zdarma 17 21% 27,9% 13,2% 

Výklopný displej 14 17,3% 23,3% 10,5% 

 

Tab. 7: Preference značek fotoaparátu 
Jakou značku fotoaparátu 
preferujete? 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Nikon 22 27,2% 20,9% 34,2% 

Sony 13 16% 16,3% 15,8% 

Canon 12 14,8% 11,6% 18,4% 

Fujifilm 7 8,6% 9,3% 7,9% 

Polaroid 6 7,4% 14% 7,9% 

Olympus 5 6,2% 4,7% 7,9% 

Flexaret 5 6,2% 7% 5,3% 

Samsung 5 6,2% 9,3% 2,6% 

Panasonic 3 3,7% 2,3% 5,3% 

Pentax 1 1,2% 2,3% 0% 

Kodak 1 1,2% 2,3% 0% 

 

Tab. 8: Důvody preferencí značek fotoaparátu 

Proč preferujete Vámi vybranou značku? Absolutní četnost Relativní četnost OSU VŠB 

Dobré zkušenosti 23 28,4% 30,2% 26,3% 

Cena 19 23,5% 27,9% 18,4% 

Kvalita fotoaparátu 15 18,5% 18,6% 18,4% 

Tradice značky 14 17,3% 18,6% 15,8% 

Výběr sortimentu 14 17,3% 18,6% 15,8% 

Nepřemýšlím o jiné 13 16% 9,3% 23,7% 

Snadné ovládání 11 13,6% 14% 13,2% 

Kvalita snímků 11 13,6% 11,6% 15,8% 

Design 6 7,4% 11,6% 2,6% 

Popularita značky 5 6,2% 7% 5,3% 

Nízké rozměry a hmotnost 5 6,2% 7% 5,3% 

Kvalitní objektivy 3 3,7% 4,7% 2,6% 

Splnění požadavků 2 2,5% 2,3% 2,6% 

Foto ihned 1 1,2% 2,3% 0% 

 

 



3 

 

Tab. 9: Nejčastější situace koupě fotoaparátu 

V jaké situaci kupujete nový fotoaparát? Absolutní četnost Relativní četnost OSU VŠB 

Časté poruchy dosavadního fotoaparátu 21 25,9% 27,9% 23,7% 

Potřeba více fotoaparátů 20 24,7% 30,2% 18,4% 

Starý přestane fungovat 18 22,2% 14% 31,6% 

Speciální příležitost (např. dovolená - podvodní 
fotoaparát) 12 14,8% 16,3% 13,2% 

Příchod novinky na trh 10 12,3% 11,6% 13,2% 

 

Tab. 10: Ovlivnění při koupi fotoaparátu 
Kdo nejvíce ovlivňuje Váš výběr při koupi 
fotoaparátu?  

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Rodina 18 22,2% 23,3% 21,1% 

Nikdo 17 21% 14% 28,9% 

Kamarádi 15 18,5% 23,3% 13,2% 

Jiní fotografové 13 16% 18,6% 13,2% 

Uživatelé internetu 10 12,3% 9,3% 15,8% 

Prodavači v kamenné prodejně 8 9,9% 11,6% 7,9% 

 

Tab. 11: Místo nákupu posledního fotoaparátu 

Kde jste nakoupili poslední fotoaparát? 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Ve specializované prodejně 22 27,2% 27,9% 26,3% 

V e-shopu 14 17,3% 16,3% 18,4% 

V bazaru, přes inzerát 14 17,3% 18,6% 15,8% 

Přes známého 12 14,8% 16,3% 13,2% 

V prodejně s elektronikou 12 14,8% 9,3% 21,1% 

Na internetové aukci 7 8,6% 11,6% 5,3% 

 

Tab. 12: Maximální částka za nový fotoaparát 
Jakou částku byste byli ochotni zaplatit na nový 
fotoaparát? 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Méně než 8 000 Kč 29 35,8% 34,9% 36,8% 

8 000 Kč - 12 000 Kč 24 29,6% 30,2% 28,9% 

12 000 Kč - 16 000 Kč 20 24,7% 23,3% 26,3% 

16 000 Kč - 20 000 Kč 5 6,2% 7% 5,3% 

Více než 20 000 Kč 3 3,7% 4,7% 2,6% 

 

Tab. 13: Role při nákupu nového fotoaparátu 

Jaká je Vaše role při nákupu nového fotoaparátu? 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Uživatel (osoba užívající výrobek) 43 53,1% 53,5% 52,6% 

Ovlivňovatel (názory a rady) 34 42% 46,5% 36,8% 

Iniciátor (iniciuje potřebu koupě) 33 40,7% 39,5% 42,1% 

Kupující (provede vlastní nákup) 28 34,6% 27,9% 42,1% 

Rozhodovatel (činí konečné rozhodnutí) 24 29,6% 27,9% 31,6% 
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Tab. 14: Nejčastější aktivity 

Na jaké aktivity nejčastěji využíváte fotoaparát? 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Kulturní akce 40 49,4% 46,5% 50% 

Dovolené 39 48,1% 41,9% 55,3% 

Rodinné oslavy a akce 36 44,4% 30,2% 60,5% 

Portréty lidí 36 44,4% 46,5% 42,1% 

Fotografování detailů 32 39,5% 44,2% 34,2% 

Focení zvířat 29 35,8% 34,9% 39,5% 

Nahrávání videí 28 34,6% 25,6% 39,5% 

Vlastní portréty 23 28,4% 25,6% 31,6% 

Příroda 22 27,2% 18,6% 34,2% 

Při práci (reportáže, e-shop) 21 25,9% 23,3% 28,9% 

Školní aktivity 21 25,9% 23,3% 28,9% 

 

Tab. 15: Plánovaná koupě nového fotoaparátu v tomto roce 

Plánujete si v tomto roce koupit nový fotoaparát? 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Spíše ne 33 40,7% 37,2% 44,7% 

Určitě ne 21 25,9% 20,3% 31,6% 

Spíše ano 20 24,7% 27,9% 21,1% 

Určitě ano 7 8,6% 14% 2,6% 

 

Tab. 16: Plánovaná koupě příslušenství v tomto roce 
Plánujete si v tomto roce ke svému stávajícímu fotoaparátu 
koupit nové příslušenství? (objektiv, blesk, filtr, baterie, atd.) 

Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Určitě ne 27 33,3% 34,9% 31,6% 

Spíše ne 25 30,9% 23,3% 39,5% 

Spíše ano 15 18,5% 20,9% 15,8% 

Určitě ano 14 17,3% 20,9% 13,2% 

 

Tab. 17: Přivydělávání si fotografováním 

Přivyděláváte si fotografováním? Absolutní četnost Relativní četnost OSU VŠB 

Ne 49 60,5% 60,5% 60,5% 

Ano 32 39,5% 39,5% 39,5% 

 

Tab. 18: Struktura výběrového souboru podle pohlaví 

Pohlaví 
Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

OSU VŠB 

Žena 58 56,3% 56,9% 55,8% 

Muž 45 43,7% 43,1% 44,2% 

 

 

 



5 

 

Tab. 19: Struktura výběrového souboru podle studované univerzity 
Student 
univerzity 

Absolutní četnost Relativní četnost 

VŠB-TUO 52 50,5% 

OSU 51 49,5% 

 


