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1. ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je analýza nákupního chování zákazníků v cukrárně. 

Cukrářské řemeslo není na světě žádnou novinkou, bylo tu již odedávna. Mnohé prameny 

nasvědčují, že první cukrovinky se vyráběly ve Starém Egyptě a to okolo r. 3400 př. n. l. Cukr 

tenkrát ještě neexistoval a sladilo se převáženě medem. V Čechách první cukrovar vznikl roku 

1810, takže poměrně nedávno.[5] 

 Recepty cukrovinek a cukrářských produktů kolují z generace na generaci. 

Samozřejmě se mnohé změnilo od dob, kdy cukrářské řemeslo vzniklo. Přicházejí nové 

ingredience, receptury a modernizuje se zařízení, které usnadňuje výrobu. Cukrářská výroba 

je úzce spojená se slůvkem „sladký“. Tímto výrazem je snad ve všech jazycích označováno 

něco, co je člověku obzvlášť milé, příjemné, na co se rád dívá, co zkrátka lichotí nejen jeho 

smyslům, ale co dobře působí i na jeho psychiku a je zdrojem dobré nálady. Lidé si rádi 

pochutnávají a dopřejí si „sladké“, a proto si myslím, že takové řemeslo tady bude napořád. 

Toto téma jsem si zvolila také proto, že v cukrárně pracuji necelé 3 roky. Obsluhuji 

zákazníky, ale také vypomáhám i v dílně, kde se zákusky vyrábějí. Je to velmi zajímavá a 

„sladká“ práce. Naučila jsem se zde věci, které jistě využiji i v budoucnu. 

Cílem mé práce je zjistit, jak se zákazníci chovají při nakupování. Zjistit, kdo jsou 

zákazníci cukrárny a jaké jsou jejich nákupní zvyklosti, které výrobky preferují a v jakém 

množství a ve kterou denní dobu nejčastěji nakupují.  
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2. CHARAKTERISTIKA TRHU CUKRÁRNY 

2.1  Mikroprostředí 

2.1.1 Cukrárna Barborka 

Cukrárna Barborka se nachází v Ostravě-Radvanicích, na ulici Těšínské 385. Cukrárna 

nemá příliš výhodnou pozici, jelikož leží na okraji Ostravy, ale přesto je to centrum městské 

části Ostrava-Radvanice. V blízkém okolí nalezneme městský úřad s radnicí, Pharmos, 

základní školu, naproti cukrárny je obchod s potravinami, vedle budovy nalezneme také 

řeznictví, květinářství, železářství, hračkářství a papírnictví. Cukrárna se stala uznávanou a 

lidé zde rádi přijíždějí i z okolních měst.  

Cukrárna Barborka je rodinná cukrárna, která jako jedna z mála nabízí skutečně pravé 

dorty a zákusky vlastní domácí výroby. Dává přednost kvalitě a oceňuje klid a pohodu          

při nákupu. Cukrárna Barborka byla otevřena v dubnu 2005 majitelem Ing. Petrem Juřenou, 

který je také jednatelem společnosti Era – Consulting Company, s. r. o., jejíž pobočky jsou 

krbové kamna, účetnictví, pronajímání vozíků na převoz koní a také cukrárna Barborka. 

Cukrárna je umístěna v rodinném domě. Budova je v oranžové barvě a má 

nepřehlédnutelný nápis „Cukrárna Barborka“. Vnitřní interiér působí uklidňujícím dojmem, 

který je také v oranžové barvě. Zařízení je zde moderní, co nejlépe sladěno s ostatními prvky. 

Součástí je také wifi připojení. V přízemí nalezneme prodejnu s vnitřním posezením pro 20 

lidí. Po předchozí rezervaci se zde mohou konat různé oslavy. V přízemí je klimatizace, 

hlavně kvůli zařízením, které vydávají teplo, aby se mohlo předcházet tomu, že by se 

čokoládové výrobky roztopily. Cukrárna má taktéž posezení na venkovní zahrádce, která je 

umístěna za domem. Na zahrádce je kromě posezení dětské pískoviště a skluzavka. 

V mezipatře domu se nachází výrobna, kde se denně pečou čerstvé zákusky a dorty. Výrobna 

je zařízena moderními přístroji a klimatizací. V prvním patře jsou kanceláře a kuchyň, která je 

určena pro zaměstnance. V cukrárně Barborka nyní pracuje vedoucí provozovny, 2 cukrářky, 

z obsluhujícího personálu 2 prodavačky a 1 brigádník.  

Cukrárna Barborka nabízí možnost si vybrat z 57 druhů zákusků (detailní přehled viz 

příloha č.1 – Nabídka cukrářských produktů cukrárny Barborka). Zákusky můžeme rozdělit 

na šlehačkové, krémové a punčové. Jejich trvanlivost je krátkodobá, pohybuje se od jednoho 

do tří dnů. Cukrárna vyrábí také mini zákusky všech druhů. Pro diabetiky je určena nabídka 

dia zákusků, které si předem musí objednat. Ve svém katalogu má velký výběr nejen zákusků, 
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ale hlavně dortů. Zákazníci si nemusí vybírat pouze z nabídky, ale mohou si objednat dort 

podle svých představ a nápadů. A to buď osobně v prodejně, nebo prostřednictvím vlastních 

webových stránek na internetu – www.cukrarnabarborka.cz, kde má taktéž fotografický 

přehled cukrářských výrobků, které vyrábí.  

Na významné svátky, jako jsou Vánoce, se peče cukroví, na Velikonoce mazance a 

velikonoční beránky. Rovněž na objednávku peče svatební koláče a aranžuje svatební balíčky. 

Nabízí také zhotovení dárkových košů, provedení salámových, sýrových mís a obložených 

chlebíčků.  

K posezení u příjemné hudby si můžete zakoupit nejen něco sladkého, ale i různé 

druhy kávy, zmrzlinové poháry nebo alkohol. K zakoupení zde nalezneme širokou škálu 

bonboniér, oplatků, cukrovinek, ale také různé druhy vína či jiný alkohol a nealkoholické 

nápoje.  

2.2  Mezoprostředí 

2.2.1 Konkurence 

Konkurenty cukrárny Barborka je celá řada cukráren, ale jsou jimi také výrobci 

cukrovinek a prodejny cukrářských produktů. Na trhu v České republice existuje těchto 

výrobců či prodejců několik desítek či pár stovek (v příloze č. 2 je výčet konkurence 

z geograficky blízkého okolí).  

Největší konkurenti jsou především prodejny nebo cukrárny ležící v tomtéž městě 

nebo pár kilometrů vzdálené. Jedná se především o tyto konkurenty: 

 

Tab. 2.1: Konkurence  

Název Umístění 

Cukrářství v Penny marketu Ostrava-Radvanice 

Cukrářství Aknel Ostrava-Radvanice 

Cukrárna Eliška Jarošíková Šenov 

Cukrárna Řehová Moravská Ostrava 
 

2.2.2 Odběratelé 

Cukrárna Barborka vyrábí zákusky a dorty nejen do své prodejny, ale vyváží 10 

odběratelům, převážně jen v Ostravě. 
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Tab. 2.2: Odběratelé  

Název Umístění 
Cukrárna Tara Ostrava-Výškovice 

Cukrárna Luna Ostrava-Zábřeh 

Večerka Quatro Ostrava-Zábřeh 

Pierot Trade, s. r. o. Ostrava-Zábřeh 

Café Barunka Ostrava-Poruba 

Potraviny Mléko Vratimov 

Potraviny Amája Ostrava-Přívoz 

Potraviny Sluníčko Havířov 

Potraviny Ostrava-Mariánské hory 

Večerka Ostrava-Hrabůvka 
 

2.2.3 Dodavatelé 

Pro správný chod cukrárny jsou dodavatelé velmi důležití, proto se snaží o zachování 

dobrých partnerský vztahů. Cukrárna Barborka má 10 významných dodavatelů, od kterých 

nakupuje potřebné suroviny a produkty. 

Tab. 2.3: Dodavatelé  

Název Umístění Předmět nákupu 

Algida, ZVOS NOVA Krnov, 
spol. s r. o. 

Ostrava Kopečková zmrzlina 

Magdaléna Dolanská Ostrava Bonboniéry a cukrovinky 

Maják Plus, s. r. o. Ostrava Veky 

Makro Cash & Carry ČR s.r.o. Ostrava Nákup ostatních suroviny 

Moravel, a. s. Opava Krabice, tácky na zákusky 

Novicom, s. r. o. Praha Suroviny na výrobu – hlavně 
belgická čokoláda a čokoládové 
zdobení 

Zmrzlina Opočno  Krnov Točená zmrzlina 

PepsiAmericas / General Bottlers 
ČR, s. r. o. 

Praha (pobočka 
v Ostravě) 

Nealkoholické nápoje 

Timi, spol. s r. o. Třebíč-Nové Dvory Zdobení, tvarovací hmoty, svatební 
postavičky, stojany na dorty 

Zedníčková Olga Ostrava-Stará Bělá Suroviny na výrobu 
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2.2.4 Zákazník 

Konečným spotřebitelem jsou především tzv. „milovníci sladkého“. Jsou to lidé, kteří 

si rádi odpočinou, třeba u šálku dobré kávy nebo čaje, a dopřejí si sladký požitek ve formě 

zákusku nebo čokolády. Při výběru je pro ně důležitá kvalita, ale také cena, mají rádi pohodlí. 

Jsou to lidé, kteří patří do střední sociální vrstvy. V letních měsících převážnými zákazníky 

cukrárny jsou děti, které nakupují mražené výrobky, především zmrzliny a nanuky.  

Zákazníci požadují zejména zákusky bez umělých přísad. Cena jednoho zákusku se 

pohybuje od 10 Kč do 23 Kč. U mini zákusku je to od 6 Kč do 9 Kč.  

Zákazníci uskutečňují svůj nákup jako tzv. první nákup, kdy nakupují výrobky či jiné 

zboží v cukrárně poprvé. Nebo tzv. opakovaný nákup, kdy nakupují zboží opakovaně, 

většinou v pravidelných intervalech. Jedná se především o místní obyvatelé Radvanic.[4] 

2.3  Makroprostředí 

2.3.1 Trh sladkostí 

V posledních letech sílí trend zdravého životního stylu. Poptávka zákazníků jde ruku  

v ruce s trendem zdravé výživy, lidé preferují stále častěji bio výrobky, přírodní ingredience, 

výrobky bez cukru. Ale i přes tento trend zdravého životního stylu si lidé rádi dopřejí i 

požitky ve formě čokolád a jiných sladkostí.[15] 

Zejména cukrářská výroba je úzce spojená se slůvkem „sladký“. Tímto výrazem je 

snad ve všech jazycích označováno něco, co je člověku obzvlášť milé, příjemné, na co se rád 

dívá, co zkrátka lichotí nejen jeho smyslům, ale co dobře působí i na jeho psychiku a je 

zdrojem dobré nálady. 

Sladkosti, v současné době, nalezneme ke koupi prakticky kdekoliv, nejen                   

v cukrárnách. Sladkosti by se měly jíst jako pamlsek, s mírou, nikoli jako náhrada důležitých 

živin. Sedavý způsob života a bohatý jídelníček a na sladkosti zvlášť, vedou k tomu, že Češi 

patří k nejobéznějším národům - obézní je každý čtvrtý dospělý a každý třetí má nadváhu. 

Problémy s váhou má 17 procent dětí. Není pochyb o tom, že pravidelná konzumace sladkostí 

a slazených nápojů přispívá také ke vzniku zubního kazu.[15] 

2.3.2 Demografické prostředí 

Nyní v České republice žije 10 506 813 obyvatel. Je prokázáno, že Češi snědí 

čokolády rok od roku víc. V posledních 10 letech v České republice tak spotřeba kakaových 
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výrobků, kde patří čokolády, čokoládové cukrovinky a kakaový prášek, vzrostla téměř           

o polovinu, tedy přibližně na 6,3 kg na obyvatele. Češi jsou tak v rámci EU průměrnými 

konzumenty a nejsou zdaleka takovými „jedlíky“ čokolády jako Švýcaři, Britové či Němci, 

kteří ročně spořádají kolem deseti kilogramů na osobu. [11,12,15] 

 

Obr. 2.1: Spotřeba kakaových výrobků  

 
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3004-09>(15.12.2009) 

 

Samotné cukrářské výrobky nejsou vůbec pozadu, právě naopak, v roce 2008 spotřeba 

na jednoho obyvatele byla 6,7 kg. V následující tab. 2.4 lze vidět růst spotřeby cukrářských 

výrobků do roku 2006, kdy spotřeba dosahovala 7,3 kg na jednoho obyvatele, poté došlo 

k mírnému poklesu.[12] 

 

Tab. 2.4: Spotřeba cukrářských výrobků  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Cukrářské 

výrobky 
Kg/obyvatele 5,3 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 7,3 6,6 6,7 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3004-09>(15.12.2009). 

 

Cukrárna Barborka se nachází v Ostravě-Radvanicích, kde žije 4 897 obyvatel.         

Na obr. 2.2 je červeně zaznačena budova cukrárny. [13] 
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Obr. 2.2: Mapa  

 
Zdroj: www.cukrarnabarborka.cz/kontakt.html>(29.11.2009) 

2.3.3 Ekonomické prostředí 

Česká Republika se nachází v hospodářské krizi, což znamená mimo jiné i vyšší míru 

nezaměstnanosti. Rok 2009 se vyznačuje prudkým vzestupem úrovně nezaměstnanosti. Počet 

nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) dosáhl 387,0 tis. 

(z toho 195,4 tis. žen). Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 

15-64letých) dosáhla 7,4 %. Odlišná metodika zjišťování se promítla do diference mezi výší 

obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti MPSV. Tendence 

vývoje obou měr byly podobné, míra registrované nezaměstnanosti MPSV dosáhla 8,4 %. 

Zájem o cukrářské výrobky může poklesnout v důsledku toho, že lidé bez zaměstnání se 

budou snažit šetřit a nebudou chtít utrácet za tyto výrobky.[9] 

2.3.4 Politicko-právní prostředí 

Cukrárna Barborka je ovlivňována celou řadou norem, zákonů a vyhlášek, kterými se 

musí řídit. Je zde kladen velký důraz na hygienu a sanitaci. Existují také státní orgány 

zabezpečující dozor nad tím, jakým způsobem jsou předpisy na ochranu života a zdraví 

dodržovány.  

 

Hygiena a sanitace v potravinářství 

Hygienická péče na potravinářských pracovištích je neoddělitelnou součástí všech 

výrobních technologických postupů, jejich hlavním účelem je vytvořit takové výrobní 



8 

 

podmínky, které musí zabránit zdravotnímu ohrožení všech poživatin, a tím i případnému 

ohrožení zdraví zákazníků, tak i pracovníků v potravinářské výrobě.[5] 

Všechny osoby v potravinářské výrobě musí mít vždy na zřeteli, že především 

soustavná péče o hygienu a sanitaci je jedním z hlavních předpokladů zdravotně nezávadné 

výroby potravin a její vysoká úroveň se podílí i přispívá velkým podílem na výsledné celkové 

hygienické jakosti všech vyráběných potravin. Osoby v potravinářské výrobě musí být k této 

činnosti zdravotně způsobilé (mít platný tzv. zdravotní průkaz) a rovněž musí mít znalosti 

nutné k ochraně veřejného zdraví.[5] 

 

Všeobecné požadavky na hygienu v potravinářství 

Hygiena a sanitace v potravinářské výrobě se řídí sanitačním řádem, který má mít 

každý vypracován, jako součást vyhlášky č. 147/1998 Sb. Ministerstva zemědělství ČR          

o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby v platném znění (novelizováno 

vyhláškou č. 161/2004 Sb.) [5] 

Všechny potravinářské výroby – objekty musí být zásobeny v dostatečném množství 

zdravotně nezávadnou tekoucí pitnou vodou odpovídající zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dále vyhlášce č. 376/2000 Sb. 

Ministerstva zdravotnictví ČR v platném znění. A jiné požadavky.[5] 

 

Předpisy pro cukrářskou výrobu 

Předpisy pro cukrářskou výrobu jsou nedílnou součástí zákona o potravinách a 

tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů č. 110/1997 Sb. 

v platném znění, a dále zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů č. 258/2000 Sb. v platném znění. Povinnost schválení budovy, ve kterém bude 

potravinářská výroba, ukládá zákon č. 50/1997 Sb. v platném znění.[5] 

 

Orgány státního odborného dozoru 

Mezi orgány státního odborného dozoru patří Česká zemědělská a potravinářská 

inspekce, která sleduje dodržování např. záručních lhůt u používaných surovin k výrobě, 

dodržování jakosti výrobků, správného označování výrobků, dodržování hygieny prodeje 

apod. Dalším orgánem je Česká obchodní inspekce, která kontroluje dodržování například 

uvedených hmotností u prodávaných výrobků v návaznosti na stanovení správnosti cen          

u prodávaných výrobků aj. Státní odborný dozor nad bezpečností práce je prováděn 
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regionálními zástupci – inspektory bezpečnosti práce. Jmenovaní provádějí například 

všeobecný dozor nad bezpečností práce, dodržování předpisů pracovních podmínek, dozor 

nad používanými stroji, kontroly dodržování předpisů o zaměstnávání žen a mladistvých atd. 

Dalšími orgány jsou: Územně příslušný úřad práce, Státní požární dozor, Státní energetická 

inspekce, Inspekce životního prostředí, Český metrologický ústav a Krajský hygienik.[5] 

2.3.5 Přírodní prostředí 

Cukrárna Barborka se snaží dbát na šetrný přístup k životnímu prostředí tím, že třídí 

odpad. 

Cukrářské produkty jsou vyráběny bez umělých přídavků, jako jsou například 

ztužovačce šlehaček, esence, ochucovaní pasty, práškové směsi pro přípravu (krémů, 

šlehaných hmot, třených hmot), toppingy, 100% tuk favorit, cukrářská tuková poleva, sušená 

vejce, termostabilní hotové náplně. Taktéž bez konzervantů a stabilizátorů, zvlhčujících látek, 

regulátorů kyselosti, zahušťovadel a látek zvýrazňující chuť a vůni. 

Produkty jsou vyráběny z čerstvých surovin a tento fakt může ovlivnit také nákupní 

chování spotřebitele. 

2.3.6 Inovační prostředí 

Cukrárna Barborka modernizuje svůj výrobní provoz, hlavně co se týče moderních 

výrobních zařízení, tím získá zefektivnění výroby, možnost rozšíření kapacit a zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnanců. Cukrárna se snaží zavádět do prodeje stále nové druhy 

zákusků a dortů. 

2.4  SWOT analýza 

Mezi silnou stránku cukrárny Barborka patří zejména výroba bez umělých přísad, 

která je založena na domácí, vlastní výrobě z vajíček a pravého másla. Mezi další silnou 

stránku cukrárny můžeme zahrnout její výhodnou geografickou pozici, protože se nachází 

v centru městské části Ostrava-Radvanice, jak už bylo zmíněno. Cukrárna má již stálou 

klientelu, kterou tvoří převážně místní obyvatelstvo, ale navštěvují ji i lidé z blízkých 

okolních míst. Za silnou stránku se řadí i to, že cukrárna Barborka vyváží dalším deseti 

odběratelům, tudíž její výrobky jsou ke koupi nejen v Ostravě, ale také například v Havířově. 

Předností jsou v neposlední řadě také dobré dodavatelsko-odběratelské vztahy. 
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Mezi slabé stránky patří to, že se cukrárna Barborka nesnaží více komunikovat 

s veřejností. Má pouze své webové stánky na internetu a z cukrárny si lze odnést vizitku. 

Nepoužívá ale žádné jiné prostředky jako například billboardy a letáky nebo inzerci. Mezi 

slabinu patří to, že cukrárna Barborka nemá své vlastní parkoviště. Je zde ale možnost 

zaparkovat u protějšího obchodu s potravinami.  

Mezi příležitosti lze zařadit zejména rozšíření v oblasti vývozu cukrářských produktů 

jiným cukrárnám a prodejnám těchto produktů.  

Mezi hrozby naopak můžeme zařadit konkurenci v podobě další cukrárny s vlastní 

výrobnou cukrářských produktů. Nebo například nezájem ze strany zákazníků o cukrářské 

produkty.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ  

3.1 Model podnětu a reakce - model černé skříňky 

Studiu lidského chování se věnuje řada vědců v rámci mnoha vědních oborů. 

Předvídání lidského chování ve všech aspektech je velice obtížné. Procesy a dění v lidské 

mysli lze zatím chápat jen omezeně, mysl člověka přestavuje tzv. „černou skříňku“. Odtud 

model černé skříňky. [14] 

 

Obr. 3.1: Model černé skříňky  

 
Zdroj: http://www.synext.cz/analyza-spotrebitele-jeho-pozadavku-a-priorit-vnejsi-

analyza.html>(2.3.2010) 

 

Startovacím prvkem celého procesu je podnět. Rozeznávají se vnitřní podněty, které si 

zákazník uvědomuje sám a vnější podněty, které mohou pocházet z komerčních zdrojů 

(reklama a prodejní síly) nebo ze sociálního kontaktu.[14] 

Černá skříňka představuje zákazníkův mentální proces, který nelze kvantifikovat ani 

vnímat. Reakce je proces či činnost následující po mentálním procesu v „černé skříňce“. 

Zákazník může výrobek koupit, odmítnout, vybrat si jiný nebo může některý z produktů dál 

doporučovat.[14] 

Vnější (exogenní) faktory jsou faktory, jejichž působení jde zkoumat a kvantifikovat, 

některé z nich, například komerční marketingová sdělení, lze ovlivňovat nebo vytvářet. 

Exogenní podněty jsou velice důležité a náleží zde především psychologické vlivy, sociálně 

kulturní vlivy a sociální vlivy.[14] 
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3.2 Psychologické vlivy 

Spotřební chování ovlivňují psychické procesy, kterými se projevují duševní 

vlastnosti, jež vytváří charakter osobnosti. Podstatnou vazbu na spotřební chování a reakci    

na tržní situaci má především vnímání, pozornost, učení, paměť a zapomínání, potřeby a 

motivace.[8] 

3.2.1 Vnímání a pozornost 

V procesu vnímání jsou podněty z okolí přeloženy do smyslových pocitů – vjemů.[8] 

„Vnímání je definováno jako proces, při kterém jedinec vybírá, organizuje a interpretuje 

podněty do smysluplného a spojitého obrazu světa.“1  

Vnímání je vlastně to, jak jedinec vidí svět okolo sebe. Je to individuální proces, který 

je založen na potřebách, hodnotách a očekáváních každého jedince zvlášť.[7] 

 Rozlišuje se „práh absolutní, vyjadřující hranici, při které je signál zachytitelný, práh 

rozdílový, který vyjadřuje schopnost rozlišit změnu úrovně signálu, a práh terminálový jako 

mez, nad kterou nastává tzv. nadhraniční útlum, případně bolest.“2  

Podněty zaregistrované z okolí procházejí nejprve procesem smyslového vnímání, 

poté se informace zpracovávají, dochází k jejich utřídění, zařazení, atd., což je nazýváno 

kognitivní vnímání.  V těchto aktivních procesech si jedinec vybírá předmět svého  

poznávání. Vnímání je selektivní proces, kdy člověk vnímá a zpracovává podněty podle 

důležitosti, kterou pro něho mají, na základě svého hodnotového systému, potřeb, zájmů, 

očekávání i předchozích zkušenosti.  Do vnímání se promítají i jiné vlivy jako například vlivy 

sociálního prostředí a kultury. Selektivnost vnímání ovlivňuje pozornost.[8] 

„Pozornost je schopnost při zpracování informací dát jedné informaci přednost      

před jinou. Zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo děj.“3 

Pozornost se rozlišuje na bezděčnou, což je reakce na měnící se prostředí, na podněty 

z okolí a pozornost záměrnou, ta je součástí vědomé psychické regulace. Jde o výběr podnětů 

z okolí podle jejich funkčnosti.[8] 
                                                
1 Schiffman, L. G.; Kanuk, L. L. Nákupní chování. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: komputer Press, 2004.      

   633 s. ISBN 80-251-0094-4. Str. 162. 
2 Vysekalová, J. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2004. 284 s.   

   ISBN 80-247-0393-9. Str. 23 – 24. 
3 Vysekalová, J. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2004. 284 s.  

   ISBN 80-247-0393-9. Str. 24. 
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3.2.2 Učení 

„Učení je proces, kterým si jedinec osvojuje vědomosti a zkušenosti o koupi a 

spotřebě, které vytváří budoucí očekávané chování.“4  

Mohou se rozlišovat 3 formy učení, jimiž je podmiňování, kognitivní učení a sociální 

učení. V rámci podmiňování může jít o klasické nebo operantní podmiňování.[7]                 

„U klasického podmiňování dochází k přenosu reakcí organismu na určité podněty               

na podněty jiné, původně neutrální.“5  

 

Obr. 3.2: Mechanismus klasického podmiňování 

Nepodmíněný stimul                Nepodmíněné reakce 

(pohled na potravu)               (slinění) 

 

 

 Žízeň                 

 

Podmíněný stimul       Podmíněná reakce 

(zvonek), televize          chuť na pivo 

Zdroj: Vysekalová, J. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. Str. 25. 

 

U operantního podmiňování je člověk sám aktivní. Je to vědomá reakce, která je 

zaměřená na dosažení určitého cíle. Toto učení je posíleno odměnou, která může následovat 

po každé reakci pravidelně, nebo se odměna neobjevuje pokaždé, pouze jde o proměnlivé 

odměny. Kognitivní učení je mentální proces, který řeší problémy pomocí informací. Člověk 

záměrně získává a uchovává informace k řešení nějakého problému. Sociální učení, 

označováno jako modelování nebo zástupné učení, se zakládá na pozorování ostatních lidí 

z okolí, tyto informace si člověk zpracovává a ukládá v paměti pro budoucí použití.[8] 

                                                
4 Schiffman, L. G.; Kanuk, L. L. Nákupní chování. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: komputer Press, 2004. 633  

   s. ISBN 80-251-0094-4. Str. 208. 
5 Vysekalová, J. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2004. 284 s.   

   ISBN 80-247-0393-9. Str. 25. 
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3.2.3 Paměť a zapomínání 

Důležitým pojmem v souvislosti se spotřebním chováním je paměť a proces 

zapomínání. Paměť umožňuje si zapamatovat, uchovat a vybavovat si to, co člověk vnímal, 

prožíval, dělal a shromažďuje zkušenosti, ze kterých člověk poté vychází při jednání.  Paměť 

se skládá ze senzorické, krátkodobé a dlouhodobé paměti. V senzorické paměti se uchovávají 

informace z okolí na velmi krátkou dobu. Krátkodobá paměť má omezenou kapacitu, v ní se 

odehrávají nejdůležitější procesy zpracování informací. Ty informace, které jsou dále 

zpracovány, se dostávají do dlouhodobé paměti. Zde jsou informace uloženy v podobě sítě.[8] 

„Mezi různými uzly této sítě informací existují asociativní spojení. Spojeny jsou 

informace, které jsou si podobné svým významem, ty, které jsou v prostorovém a časovém 

vztahu, nebo ty, které spojují podobné emoce. Aktivace určitého paměťového uzlu vede 

k aktivaci informací, kterou jsou s uzlem spojené.“6 

Pokud není naučená reakce dále posilována, je „odnaučena“. Zapomínání se vztahuje 

k chodu času, výrobci mohou překonat zapomínání častým opakováním.[7] 

3.2.4 Motivace a potřeby 

„Motivace je hnací silou jedinců, která je pohání k činnosti. Tato síla je vytvořena 

stavem napětí, které existuje jako výsledek nenaplněné potřeby. Jedinci se snaží vědomě i 

nevědomě snížit toto napětí pomocí chování, které, jak předpokládají, naplní jejich potřeby a 

tím je zbaví stresu, jejž pociťují.“7  

Lidská motivace se skládá z dílčích motivů, který je charakterizován intenzitou, jakou 

působí, směrem – cílem, ke kterému se vztahuje, a trváním, délkou času, po kterou ovlivňuje 

chování. Základním zdrojem motivace jsou potřeby.[8] 

Nejznámější teorie hierarchie potřeb patří Dr. Abrahamu Maslowovi, který formuloval 

teorii lidské motivace, založenou na lidských potřebách. V této teorii jsou lidské potřeby 

sestaveny podle důležitosti od nižší po vyšší úroveň potřeb. Teorie předpokládá, že jedinci 

usilují o uspokojení potřeb na nižší úrovni potřeb, než přejdou na potřebu na vyšší úrovni. 

                                                
6 Vysekalová, J. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2004. 284 s.   

   ISBN 80-247-0393-9. Str. 27. 
7 Schiffman, L. G.; Kanuk, L. L. Nákupní chování. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: komputer Press, 2004. 633  

   s. ISBN 80-251-0094-4. Str. 94. 
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Neuspokojená potřeba, kterou jedinec pociťuje, slouží k motivaci jeho chování. Jakmile 

jedinec svou potřebu uspokojí, objeví se nová, vyšší potřeba, k jejímuž uspokojení je jedinec 

opět motivován, a tak to pokračuje dále.[7] 

 

Obr. 3.3: Maslowova hierarchie potřeb 

Potřeby seberealizace (sebeuspokojení) 

Potřeby ega (prestiž, postavení, sebeúcta) 

Společenské potřeby (cit, přátelství, sounáležitost) 

Potřeby bezpečí a jistoty (ochrana, pořádek, stabilita) 

Fyziologické potřeby (jídlo, voda, vzduch, přístřeší, sex) 

Zdroj: Schiffman, L. G.; Kanuk, L. L. Nákupní chování. Str. 111. 

 

Každý jedinec má určité potřeby, tyto potřeby mohou být vrozené, jsou fyziologické a 

zahrnují zejména potřebu jídla, vody, oblečení, sexu. Jsou považovány za primární potřeby 

z důvodu, že jsou nutné k udržení biologického života. Nebo získané potřeby, jako například 

potřeba sebeúcty, prestiže, citu, moci a vzdělání. Jsou považovány za sekundární potřeby 

z důvodu, že jsou to potřeby zpravidla psychologického rázu.[7] 

Vedle potřeb jsou pro motivaci důležité emoce. Uspokojení potřeb či jejich 

neuspokojení je svázáno s příjemnými či nepříjemnými emocemi. Emoce jsou zdrojem 

motivace i samy o sobě. Dalším důležitým faktorem pro motivaci jsou návyky. Dalšími zdroji 

motivace jsou taktéž hodnoty, ideály a zájmové orientace člověka.[8] 

3.3 Kulturní vlivy 

Kulturní vlivy působí také na spotřební chování. Kulturní prostředí působí                 

na získávání, užívání a odkládání spotřebních produktů. Sleduje se, jak se kultura podílí        

na predispozicích, které podmiňují kupní rozhodovací procesy spotřebitele.[2] 
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„Kultura existuje proto, aby uspokojovala potřeby lidí ve společnosti. Nabízí pořádek, 

směr a návod ve všech fázích řešení problémů lidí tím, že poskytuje „osvědčené“ metody 

uspokojování fyziologických, osobních a sociálních potřeb.“8 

Kulturu můžeme chápat jako umělé životní prostředí vytvořené člověkem. Skládá se 

ze dvou složek, jednak je to hmotná složka označována jako kulturní artefakty a dále 

nehmotná složka odrážející sociální normy, ideje, poznatky a instituce.[2] 

 

3.3.1 Kulturní charakteristiky[2]:  

Kultura je učená. Není vrozená, a proto je nutno si ji osvojit. Tento proces osvojování, 

který může probíhat vědomě i podvědomě a nazývá se enkulturace.  

Kultura je přenášená z generace na generaci.  

Kultura je sdílená. Je společnou záležitostí velmi širokých skupin spotřebitelů.           

Na kulturu se pohlíží jako na skupinové zvyklosti, které spojují členy společnosti. 

Kultury se liší. Obsah kultury se mění s danou oblastí, tzv. diferencované kultury. 

Mohou existovat i odlišující kultury, které se vyskytují ve stejné oblasti a ve stejném čase. 

Kultura se šíří verbální i neverbální komunikací. 

Kultura je adaptivní – dynamická. Má-li kultura fungovat v zájmu společnosti, musí se 

ustavičně rozvíjet. 

3.3.2 Hmotná složka kultury 

Hmotnou složka tvoří kulturní artefakty, jsou to veškeré spotřební produkty, také 

obaly a veškerý odpad.[2] 

3.3.3 Nehmotná složka kultury 

Nehmotnou složku tvoří sociální normy, ideje a poznatky. Patří sem spotřební zvyky, 

které můžeme chápat jako ustálení způsoby vnímání, přípravy a užívání produktů. Odrážejí 

převážně poznatky a ideje, ale i normy. Například potravní zvyky, které jsou jedny 

z nejsilnějších spotřebních zvyků. Vznikají různé „národní kuchyně“ a kuchařky s recepty. 

Následně do této kategorie spadají také zvyky v oblasti odívání.[2] 

                                                
8 Schiffman, L. G.; Kanuk, L. L. Nákupní chování. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: komputer Press, 2004. 633  

   s. ISBN 80-251-0094-4. Str. 404. 
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Dále to mohou být zvyky bezprostředně související s chováním spotřebitele. Patří zde 

nákupní zvyky, například užívání platebních karet, anebo mediální zvyky, například sledování 

médií.[2] 

Do nehmotné složky spadají i kulturní hodnoty, které charakterizují každou kulturu. 

Existují různé systémy sledování kulturních hodnot. Jedním z pohledů je Rokeachův soubor 

hodnot, který rozlišuje hodnoty na terminálové a instrumentální. Mezi terminálové hodnoty 

můžeme zařadit pohodlný život, vzrušení, rovnost, potěšení, bezpečnost, svoboda, štěstí, a 

jiné. Mezi instrumentální hodnoty lze zařadit ambicióznost, přemýšlivost, čistota, upřímnost a 

jiné.[2] „Kulturní hodnoty jsou osvojovány, posilovány a modifikovány uvnitř subkultur, 

etnik, sociálních tříd, rodiny.“9  

Následujícím prvkem nehmotné složky je postavení ženy, muže v daném kulturním 

prostředí. S pohlavím jsou spojené odlišné spotřební projevy podmíněné ve značné míře také 

sociální okolnosti. Je zde možnost pozorovat dvě protikladné tendence. První je sbližování 

ženských a mužských rolí. Jde především o sbližování v užívání produktů, kdy mizejí typicky 

ženské a typicky mužské výrobky, dále v aktivitách volného času, ve sledování médií,          

ve vystupování v reklamě, například jsou vidět ženy častěji v roli manažerek či jiných 

vrcholných postaveních, a sbližování ve vztahu k druhému rodu, kdy muž je stále méně často 

v dominující roli. Druhou tendencí je posilování tradičního postavení. Zejména nové 

tradicionalistky – vzdělané ženy se vědomě stávají ženami v domácnosti.[2] 

Jazyk tvoří významnou součást kultury, je to její komunikační složka. Jazyk plní 

několik funkcí, jedná se o funkci regulační, která má vliv na chování, funkce instrumentální, 

ve směru uspokojování materiálních potřeb, funkce interakční, funkce zosobnění, vyjádření 

osobnosti, funkce heuristická - zkoumání okolí, funkce imaginativní – hraní a tvorba, funkce 

reprezentační – vyjádření propozic. Převážnou část vazeb jazyka a kultury sleduje 

sociolingvistika. Největší význam má jazyk a sociální stratifikace, dialekty (slangy), status 

jazyka a jazykové změny, kontrast „hovornost“- ticho, významy a užití vykání a tykání, 

vyjadřování mužů a žen.[2] 

Neverbální komunikace, také se jí říká „tichá řeč“. Je to jakákoliv osobní komunikace, 

která není založena na slovech, ani jazyku. Jde například o úklony, podání ruky, gesta, 

mimiku, a jiné.[2] 

                                                
9 Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 1. vyd. Praha:   

    CALAMARUS spol. s r. o., 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4. Str. 23. 
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Symboly. Pro komunikaci se zákazníky je důležité použít vhodné symboly k vyjádření 

určitých představ a typických znaků produktů. Symboly mohou být verbální či neverbální. 

Verbální sdělení zahrnuje sdělení v televizi nebo reklamu v časopisu. Neverbální komunikace 

zahrnuje symboly – čísla, barvy, tvary.[7] 

„Rituál je typ symbolické činnosti sestávající z řady kroků (násobné chování), k nimž 

dochází v neměnném pořadí a v průběhu času se opakují.“10 Rozlišují se rituály nebezpečí, 

rituály přechodů, rituály trestání, oslavné rituály a rituály úcty. Jiné členění může být            

na rituály společenské neboli sociální, kdy rituál prožívá více osob zároveň a individuální 

rituály. U rituálu se projevuje již zmíněná kulturní dynamika. Rituály mají životní cyklus, kdy 

jedny mizí, jiné, nové se v kultuře naopak vytvářejí.[2] 

Tabu značí zapovězená chování. Lze jej chápat ve volnějším smyslu, kdy jejich 

nedodržení nemusí znamenat udělení sankce. Nebo přísnějším, kdy tabu znamená zločin či 

znesvěcení. Zde se tabu chápe jako vrchol soustavy normativních zákonů.[2] 

 „Mýty naznačují, jaké hodnoty, jaké ideály se v dané společnosti prosazují.“11 

Body image. Tímto výrazem se rozumí kulturně podmíněné představy o lidském těle. 

Patří sem například kulturní estetika, sociální výpověď – prestiž, a také příklon ke zdravému 

životnímu stylu.[2] 

Vnímání času a prostoru. Kultury se mohou lišit tím, jak vnímají čas, vzdálenost a 

jiné. Může se jednat například o obvyklou dobu vstávání. [2] 

Náboženství. Na náboženství je možno pohlížet jako na způsob, jakým společnost 

prosazuje své hodnoty. Plní několik funkcí, jedná se o kognitivní funkci (porozumět), 

substantivní funkci (dosáhnout cíle), psychologickou funkci (vyrovnání se strachem, 

s úzkostí) a sociální funkci.[2] 

Umění znamená určitý styl, kterým určitá kultura vyjadřuje své symboly. Kultury se 

liší svým uměleckým vyjadřováním. Velké rozdíly jsou zejména v oblasti hudby.[2] 

                                                
10 Schiffman, L. G.; Kanuk, L. L. Nákupní chování. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: komputer Press, 2004. 633  

   s. ISBN 80-251-0094-4. Str. 409. 
11 Bárta Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 1. vyd. Praha:   

    CALAMARUS spol. s r. o., 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4. Str. 29. 
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3.4 Sociální vlivy 

3.4.1 Socializační proces spotřebitele 

Základním předpokladem pro zařazení se do lidské společnosti je osvojení si kultury, 

tzv. socializační proces. Ten lez chápat jako získávání schopností žít v lidské společnosti.  

Znamená to porozumět kultuře, přijmout soubor hodnot a norem a ovládnout způsoby chování 

v typických sociálních situacích.[2] 

„Rámcově pak socializace a enkulturace spotřebitele představují proces, kterým lidé 

získávají dovednosti, znalosti, postoje a normy chování nezbytné pro zvládnutí spotřebního 

chování.“12 

Socializační proces probíhá prostřednictvím sociálních skupin. 

3.4.2 Sociální skupiny 

Sociální skupiny se rozlišují na sociální kategorie, sociální agregáty a skupiny           

ve vlastním smyslu.[2] 

Sociální kategorie je skupina osob s nejméně jedním společným znakem, kdy nemusí 

docházet k propojení či interakci. Například to jsou lidé stejné věkové skupiny nebo určitého 

povolání. Sociální agregát je prostorové spojení lidí. Může jít o náhodné sociální agregáty 

(lidé na pláži) anebo davy, což jsou agregáty se společným tématem. Tyto davy lze rozčlenit 

na pasivní a aktivní. Pasivními davy se rozumí například posluchači koncertu. Aktivními davy 

se rozumí například davy divácké, únikové, útočné (fronty), a jiné. Lidé představují sociální 

skupinu ve vlastním smyslu, jsou-li splněny určité podmínky. Především se jedná o existenci 

společné komunikační sítě, společnou činnost, společný cíl, diferenciaci rolí a pozic, systém 

norem a hodnot, systém sankcí, vědomost příslušnosti ke skupině a vědomost skupinové 

odlišnosti.[2] 

Sociální skupiny lze rozlišovat na primární a sekundární, dále pak na formální a 

neformální.[2] 

                                                
12 Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 1. vyd. Praha:   

    CALAMARUS spol. s r. o., 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4. Str. 39. 
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Primární skupiny 

Primární skupiny jsou charakterizovány vyšší intimitou vztahů jednotlivých osob, 

soudržností plynoucí ze vzájemných citových vazeb a úzkým sepětím jednotlivců                 

ve skupině.[6]  

Základní primární skupinou je rodina, jíž se rozumí dva nebo více lidí spřízněných 

pokrevně či manželským svazkem nebo adopcí a žijí pohromadě.[7] 

 Člověk se stává většinou členem dvou rodin, do které se narodí a rodiny, kterou 

posléze zakládá. Odtud plynou dvě fáze vlivu na chování jedince v rámci rodiny. První fáze je 

tzv. orientující, kde je člověk rodinou „orientován“. Rodiče na své děti přenášejí hodnotové 

systémy, vzorce chování, poznatky, ale také estetické cítění. Druhá fáze je tzv. tvarující, kde 

člověk zakládá rodinu a působí na své děti, čímž také zpětně ovlivňuje svoje chování. Zde 

vznikají nové vzorce chování. Zde se objevuje tzv. životní cyklus rodiny, který je chápán jako 

střídání určitých etap, kterými život rodiny prochází.[2] 

Další významnou primární skupinou jsou přátelé. V následujícím přehledu je srovnání 

vlivu rodiny a přátel na chování spotřebitele.[2] 

 

Obr. 3.4: Vliv rodiny a přátel na chování spotřebitele 

 

            SPOTŘEBITEL 

 

RODINA 

větší vliv na základní hodnoty, zvyky 

- morální a náboženské principy 

- odívání (úpravnost) 

- způsoby, řeč 

- vzdělanost, motivace 

 

Zdroj: Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 

Str. 52. 

 

PŘÁTELÉ 

větší vliv na expresivní postoje/chování 

- styl 

- móda 

- koníčky 

- přijatelné spotřební chování 
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Další primární skupiny 

Nákupní skupiny 

Jsou to lidé, kteří nakupují společně, ať už jídlo, oblečení nebo vyrazí za zábavou. 

Motivace pro nakupování s nákupní skupinou zejména přátelský motiv, kdy chtějí strávit 

společně čas, a také slouží k pomoci snižovat riziko při provádění důležitých rozhodnutí, 

poskytnou jedinci své schválení.[7] 

 

Pracovní skupiny 

Pro spotřební chování hrají významnou roli hlavně neformální pracovní skupiny, které 

jsou založené na přátelských vztazích a vzájemných sympatiích. Působí na jedince podobně 

jako přátelé. Vytvářejí se vzájemné vztahy a podobné či shodné názory, postoje, cíle, 

hodnoty.[6] 

Referenční vztahy 

Referenční skupinou se může stát jak primární, tak sekundární skupina.[2] 

 „Referenční skupinou je jakákoliv skupina či osoba, která slouží jedinci (či skupině) 

jako bod porovnání či reference při formování jak obecných tak specifických hodnot, postojů, 

chování.“13  

Referenční skupiny jsou členské, kde jedinec je přímo členem skupiny nebo 

nečlenské, kde jedinec není členem. Nečlenské referenční skupiny se dále dělí na aspirační a 

disociační. Aspirační znamená, že jedinec chce být členem určité skupiny. U disociační 

naopak jedinec členem skupiny nechce být. Referenční skupinu lze charakterizovat tedy tak, 

že zde existují určité normy v dané skupině, standardy chování, soudržnost, konformita, 

rozložení rolí a status neboli osobní prestiž ve skupině.[2] 

 

Směry působení referenčních skupin na spotřební chování 

Jsou známé dva základní směry. V prvním případě se jedná o referenční skupinu, která 

působí jako zdroj informací a pomáhá při hodnocení variant. Jedinec se při nákupu výrobku či 

služby obrací na referenční skupinu, ta zde plní informační funkce a pomáhá mu                   

                                                
13Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 1. vyd. Praha:   

    CALAMARUS spol. s r. o., 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4. Str. 53. 
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při rozhodnutí. V druhém případě referenční skupina vystupuje jako sociální cíl. To znamená, 

že jedinec nákupem určitého výrobku či služby vyjádřil své sociální přiřazení k určité 

referenční skupině. Toto působení referenční skupiny je možné označit jako symbolické 

působení,         při kterém se výrobek stává symbolem dané referenční skupiny.[2] 

 

Sekundární skupiny 

 

„Sekundární skupiny jsou většinou velké skupiny uvnitř společnosti založené více      

na zprostředkovaném neosobním styku, spíše formální s výrazným poklesem důvěrnosti, styk 

mezi členy bývá občasný. Jsou členy společnosti široce rozpoznávané, jejich existence je 

spojena s nerovnostmi v přístupu k moci, v bohatství, příjmu, prestiži, pracovních 

podmínkách, životních stylech a kultuře.“14  

 

Asociace 

 

Jsou více či méně formálně organizovaná relativně dlouhodobá seskupení lidí. Je 

možné je rozlišit na asociace založené na dobrovolnosti členství, jsou to různé kluby a 

zájmové organizace. Asociace založené na nedobrovolnosti členství, kde spadají vězení, 

nemocnice a jiné a asociace založené na fakticitě členství, kdy se jedinec stává jejich členem 

bez vlastní vůle.[2] 

 

Etnické skupiny¨ 

 

„Vyplývají z rasových, národnostních apod. podmínek, jsou založeny více na fakticitě 

členství, jsou však chápany jako specifický druh sekundárních skupin.“15 

 

                                                
14 Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 1. vyd. Praha:   

    CALAMARUS spol. s r. o., 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4. Str. 63. 
15 Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 1. vyd. Praha:   

    CALAMARUS spol. s r. o., 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4. Str. 64. 
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3.4.3 Sociální třída a sociální stratifikace 

Sociální třída je řada společenských pozic, na které lze umístit každého člena 

společnosti. Členové každé společenské třídy mají relativně stejné postavení                          

ve společnosti.[7]  

 

Hlavní charakteristiky podmiňující sociálně stratifikační přiřazení 

Vertikální uspořádání je označováno jako sociální stratifikace, jež je přirozeným 

rysem každého společenství. Sociální stratifikační přiřazení, podle Maxe Webera, může být 

založeno především na třech skupinách proměnných, a to na proměnné „bohatství“, kde se 

řadí majetek, příjem, ale také povolání a jiné. Následující proměnnou prestiž lze chápat jako 

osobní prestiž, respekt k ostatním, každodenní vztahy, socializaci. Poslední proměnnou je 

moc, schopnost uplatnit svá přání nad jiná.[2] 

 

Mezi základní rysy sociálních tříd patří to, že vyjadřují sociální status, jsou 

hierarchicky uspořádány, jsou rámcem referencí pro individuální normy, jsou dynamické, 

odrazují od kontaktu se členy jiných sociálních tříd a ovlivňují navzájem svoji potřebu.[2] 

3.5 Kupní rozhodovací proces 

Kupní rozhodovací proces postihuje pět základních fází. Nejprve dochází k rozpoznání 

problému, poté k hledání informací, k hodnocení alternativ, ke kupnímu rozhodnutí a 

následuje fáze chování po nákupu.[7] 

3.5.1 Rozpoznání problému 

K rozpoznání problému u jedince dochází tehdy, když si uvědomí rozdíl mezi 

očekávaným a požadovaným stavem. Mohou nastat dvě základní příčiny vzniku problému. 

První příčinou je změna současného stavu, k níž může dojít poškozením určitého zařízení, 

vyčerpáním zásob nebo zhoršením kvality marketingových nástrojů. Druhou příčinou je 

zvýšení úrovně požadovaného stavu. Kdy se vyskytnou změny podmínek, zejména zlepšení 

finančních podmínek, spotřebiteli se nabízí nové aktivity a tržní novinky.[2] 
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3.5.2 Hledání informací 

V momentě, kdy spotřebitel rozpozná problém, začne hledat informace. Může jít         

o vnitřní či vnější hledání informací. V realitě se vnitřní a vnější hledání informací prolíná. 

Vnitřním hledáním se rozumí oživení informací v dlouhodobé paměti, opírá se o tzv. 

asociační sítě paměti. Vnějším hledáním se rozumí získávání informací z vnějšího okolí. Kdy 

může jít o pasivní přístup, spotřebitel věnuje svému problému pouze zvýšenou pozornost, 

jeho dosáhnutí k požadovanému stavu není tak silné. Oproti tomu aktivní vyhledávání 

představuje aktivní a cílenou snahu spotřebitele získávat informace o všech možnostech řešení 

jeho problému.[2] 

 

Zdroje informací 

Spotřebitel může použít informace ze zdrojů referenčního okolí, které snižují všechny 

druhy vnímaného rizika. Neutrální zdroje, kde získává informace o struktuře a kvalitě nabídky 

od nezávislých zdrojů. Výhodou pro spotřebitele je, že tyto zdroje vnímá jako objektivnější. 

Nevýhodou je, že nemusí být v daném čase k dispozici. Dále zdroje vnějšího hledání v okruhu 

marketingového mixu, které zahrnují osobní vnější zdroje – prodejce a neosobní například 

reklamní informace, inzeráty, prospekty, novinové inzertní články, spotřební časopisy a obaly. 

A posledním důležitým zdrojem jsou osobní zkušenosti.[2] 

 

Vlivy ovlivňující rozsah hledání informací 

Rozsah hledání informací záleží především na předchozí zkušenosti, na vnímaném 

riziku, na tržním prostředí, na charakteristice výrobku, na míře zaujetí produktem, 

problémem, na situační proměnné a na predispozicích spotřebitele. Výzkumy naznačují, že 

rozsah hledání informací klesá s rostoucím věkem, je vyšší v počátečních fázích životního 

cyklu rodiny, také u lidí s vyšším vzděláním a vyšším sociálním statusem. Taktéž ženy mají 

tendenci k vyššímu hledání informací než muži.[2] 

Spotřebitel vnímá určitá rizika při nákupu, které ho vedou k vyššímu hledání 

informací. Jde zejména o finanční riziko, funkční riziko, kdy se obává, že výrobek nebude 

plnit svou funkci. Fyzické riziko, kde se spotřebitel obává, že výrobek mu způsobí poranění. 

Sociální riziko, kdy se spotřebitel obává z negativního postoje sociálního okolí. A psychické 

riziko, spotřebitel se obává z možného vnitřního konfliktu, kdy bude mít pocit viny 

z impulsivního nákupu.[2] 
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3.5.3 Hodnocení variant 

Hodnocení variant probíhá v několika rovinách. Jde o výběr typu výrobku, rozhodnutí 

o výběrovém okruhu či souboru, následné vlastní rozhodnutí uvnitř uvažovaného souboru a 

průběh rozhodování spotřebitele.[2] 

 

Obr. 3.5: Výběrový okruh  

Celková nabídka 

 

        

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bártová, H; Bárta, V.; Koudelka, J. Spotřebitel (chování spotřebitele a jeho výzkum). 

Str. 83. 

 

Vybavený soubor představují výrobky, značky, na které si spotřebitel spontánně 

vzpomene. Uvažovaný soubor zahrnuje všechny alternativy, které spotřebitel aktivně zvažuje 

jako možné pro řešení problému. Netečný soubor zahrnuje značky, o kterých spotřebitel ví, 

ale přicházejí v jeho rozhodování na řadu až při nedostupnosti značek uvažovaného souboru. 

Odmítaný soubor zahrnuje značky, o kterých spotřebitel ví, ale zastává k nim negativní 

postoj.[2] 

3.5.4 Nákupní rozhodnutí 

Po zhodnocení alternativ dochází ke kupnímu záměru, který předchází vlastnímu 

nákupu. Kupní záměr není totožný s nákupem. Působí jako filtr bezprostředních okolností, 

které mohou do nákupního rozhodnutí zasáhnout. Muže jít o působení sociálního prostředí, 

tedy o působení jiných osob těsně před nákupem, dalších zákazníků v prodejně, ale i 

prodavačů. Také zde působí situační vlivy obchodního prostředí, kde se řadí sortiment, 

merchandising, atmosféra obchodu a personál. Merchandising představuje způsob vystavení 

 

Nevybavený 

soubor 

     

    Spontánně               vybavený soubor          s pomocí 

 

 

     Uvažovaný              netečný                       odmítaný 

     soubor                     soubor                         soubor 
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zboží, lze sem také přiřadit způsob uspořádání obchodu a jiné. Atmosféra obchodu vstupuje 

do nákupního jednání svými vnějšími prvky – vzhled a vnitřními prvky, mezi které patří 

zejména počet a pohyb zákazníků, smyslové působení vnitřních podmínek obchodu jako 

barevné ladění, intenzita osvětlení, zvukové pozadí a působení na další smysly. U personálu 

spotřebitel vnímá především jeho odbornost.[3] 

Na všechny čtyři fáze kupního rozhodování spotřebitel reaguje buď nákupem určitého 

výrobku, odložením nákupu nebo odmítnutím nákupu.[7] 

3.5.5 Ponákupní chování  

V této fází dochází k vlastnímu používání výrobku. Znamená porovnání očekávaného 

a skutečného efektu. Hlavním cílem výrobců je, aby spotřebitelé byli spokojeni se svým 

výrobkem. Existují faktory posilující spokojenost. Jedná se o kvalitní informace,                     

o odpovídající komunikaci o rysech výrobku, kvalitní servis a podkupní služby, musí jít          

o výrobek, který požadovaným způsobem řeší spotřebitelův problém. Spokojenost se promítá 

do kladného vztahu k produktu, značce dané společnosti. Jde o věrnost, kdy spotřebitel je 

natolik spokojený s nakoupeným produktem, že příště si jej koupí opět. Tato věrnost je 

záměrná a trvá v čase. Spokojený spotřebitel výrobek či danou značku chválí, předává dále 

kladné reference.[2] 

 

Odkládání produktů 

Spotřebitel se může po nějaké době rozhodnout výrobek z užívání vyřadit. Výrobek si 

spotřebitel může ponechat pro jiný účel či uložit, nebo odložit jen dočasně, například ho 

pronajmout či někomu půjčit, nebo výrobek může odložit trvale, to znamená, že výrobek 

může prodat, vyměnit nebo vyhodit.[2] 
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4. METODIKA SHROMÁŽĎOVÁNÍ DAT 

4.1 Přípravná fáze 

Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit nákupní chování zákazníků v cukrárně.  

 

Obsah výzkumu 

Obsahem výzkumu je zjistit, kdo je zákazníkem cukrárny a jejich nákupní zvyklosti -

jaké produkty preferují, v jakém množství nakupují a ve kterou danou dobu nejčastěji.  

 

Tab. 4.1: Časový harmonogram  

 Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben 

Pozorování 

1.11.,      
7.-8.11., 
14.-15.11.,  
21.-22.11.  

     

Vkládání primárních 
sekundárních dat do PC 

 
X     

Zpracování primárních 
dat 

 
 X X   

Zpracování sekundárních 
dat 

 
 X X   

Vyhodnocování 
zpracovaných dat 

 
   X X 

 

Plán výzkumu 

Způsob tvorby výběrového souboru 

Základní soubor tvoří zákazníci cukrárny Barborka, kteří zde chodí nakupovat. 

Výběrový soubor byl vytvořen ze základního souboru na základě techniky vhodného úsudku, 

která patří mezi techniky nereprezentativní. Tato technika byla použita proto, že pozorování 

probíhalo přímo v cukrárně Barborka, tedy tam, kde bylo zasáhnuto nejvíce jejich 

zákazníků.[4] 
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Velikost výběrového souboru 

Velikost výběrového souboru se předpokládá 300 zákazníků cukrárny dle prostého 

náhodného výběru. 

 
Metoda výzkumu 

Prostřednictvím výzkumu budou získávána primární i sekundární data.  

Primární údaje jsou sbírány na základě metody pozorování (viz Příloha č.3 Pozorovací 

list). 

Sekundární údaje jsou získány z interních záznamů. Mezi základní interní záznamy, 

z kterých se čerpalo, patří tržby (jedná se o měsíční tržby roku 2009), dokumenty o zápisech 

výroby a odpisů zákusků za rok 2009 a přehled spotřebovaných teplých nápojů. 

 

4.2 Realizační fáze 

Skutečná velikost a struktura výběrového souboru  

Skutečná velikost výběrového souboru je 275 zákazníků cukrárny. Tento výběrový 

soubor tvořily kategorie děti a mládež, skládající se z 8 členů, kategorie dospělí se 148 členy, 

kategorie rodina se 71 členy a kategorie důchodci se 48 členy. 

 

Obr. 4.1: Struktura zákazníků cukrárny  

 
 

Problémy vzniklé při realizaci výzkumu 

Ve struktuře výběrového souboru byl zaznamenán malý počet zákazníků v kategorii 

děti a mládež, činil pouze 8 členů. Při pozorování nenastaly žádné vážnější problémy. 

Pozorované skutečnosti byly bez komplikací řádně zapsány. 
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Způsob vyhodnocení a analýzy dat 

Získaná data byla zpracována prostřednictvím softwaru Microsoft Excel.  

První část analýzy tvoří analýza prodeje, druhou část analýzy tvoří analýza chování 

dat. 
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5. ANALÝZA CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ 

5.1 Analýza prodeje 

Sekundární data jsou získána z interních záznamů cukrárny Barborka. Mezi tyto 

interní údaje patří zejména měsíční tržby za rok 2009, dokumenty o zápisech výroby a odpisů 

zákusků za rok 2009 a také přehled prodaných káv a čajů za rok 2009. Z těchto sekundárních 

dat bylo zjištěno, jaký měsíc za rok 2009 se stal nejvíce ziskovým, jaká položka se nejvíce 

podílí na tržbách. Jaké zákusky se nakupují či odepisují nejvíce. A jaká je spotřeba kávy a 

čajů. 

Podrobnější grafy, týkající se analýzy prodeje, jsou v příloze č. 4. 

5.1.1 Tržby 

Obr. 5.1: Srovnání tržeb mezi roky 2008 a 2009 

 
 

Pro nastínění finanční situace cukrárny Barborka je zobrazen obr. 5.1 s přehledem srovnání 

tržeb roku 2008 a 2009. Z obr. 5.1 lze vyčíst, že první polovina roku 2009 na tom byla 

finančně lépe než první polovina roku 2008. Ovšem druhá polovina roku 2009 je na tom 

podstatně hůře než druhá polovina roku 2008. Tento jev může být zapříčiněn ekonomickou 

krizí v České republice. Lidé začínají šetřit a cukrářské produkty příliš nenakupují.              

Do cukrárny chodí nakupovat podstatně méně, výjimku tvoří pouze vánoční svátky, kdy 

v měsíci prosinec lidé nakupují více, a rok 2009 převýšil rok 2008. 
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Při detailnějším zkoumání tržeb za rok 2009 se nejvíce ziskovým měsícem stal květen, 

ve kterém tržba činila 152 316 Kč. Naopak nejméně ziskovým měsícem se stal listopad 

s tržbou 73 959 Kč.  

 

Obr. 5.2: Celkové tržby a tržby za zákusky 

 
 

Tržby se odvíjí hlavně od množství prodaných kusů zákusků. Pro znázornění jakou 

významnou roli hraje prodej zákusků na zisku je znázorněn obr. 5.2. Lze konstatovat, že 

zákusky se podílejí téměř třemi čtvrtinami na tržbách cukrárny Barborka. V letních měsících 

jsou významnou ziskovou položkou vedle zákusků také zmrzliny.  
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5.1.2 Prodej zákusků 

Obr. 5.3: Prodané zákusky za jednotlivé měsíce v ks 

 
 

Za rok 2009 bylo celkem prodáno 44 759 ks zákusků. Z obr. 5.3 lze vidět, že             

na začátku roku má prodej zákusků rostoucí tendenci, zatímco ve druhé polovině roku je zde 

vidět pokles prodeje.  

V jarních měsících je prodej zákusků největší, zejména se to projevilo v měsíci 

březnu. V tomto období také přicházejí Velikonoce a s ním spojené pečení velikonočních 

beránků a mazanců.  

V letních měsících je zaznamenán pokles, lidé navštěvují cukrárnu především, aby se 

„osvěžili“ a nakupují mražené výrobky, jako jsou nanuky, točené a kopečkové zmrzliny, 

ledové koktejly či ledové kávy. A tudíž nákup zákusků je až na dalším místě.  

V podzimních a zimních měsících nejsou zákusky příliš nakupovány. Většího zisku 

opět cukrárna dosahuje v měsíci prosinec, kdy přicházejí vánoční svátky a oslavy Nového 

roku. V roce 2009 cukrárna Barborka dosáhla 80 455 Kč zisku z prodeje cukroví.  
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Obr. 5.4: Přehled stavu zákusků za rok 2009 

 

 

V roce 2009 cukrárna Barborka vyrobila 47 713 ks zákusků. Odpis zákusků činil 

2 954 ks zákusků, je to pouhých 6 %. Cukrárna Barborka se snaží o efektivní výrobu. 

Výhodou je, že zákusky jsou čerstvé a pečou se v průběhu celého dne dle potřeby, proto se 

nemůže stát, že odpis zákusků se bude pohybovat ve velkém množství, jak tomu může být 

v jiných cukrárnách, které musí předem objednat své požadované množství produktů, které 

následně neprodají a musí odepsat. 

 

Obr. 5.5: 10 nejprodávanějších zákusků v roce 2009 

 
 

Cukrárna Barborka vyrábí 57 druhů zákusků, a totéž i ve zmenšené podobě, tzv. mini 

zákusky. Největší podíl na oblíbenosti v kategorii zákusků zastává větrník, který převládá. Je 
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nejvíce vyráběným, nejvíce nakupovaným a nejvíce odepisovaným zákuskem v cukrárně.      

Za ním jsou už v menších rozdílech ostatní zákusky jako trubičky, paláce řez, harlekýn, 

ovocný koš a další.  

5.1.3 Kávy a čaje 

Obr. 5.6: Prodej kávy a čaje v ks za rok 2009 

 
 

Cukrárna Barborka nabízí širokou škálu různých káv a čajů. Tyto nápoje si zákazníci 

rádi dopřejí nejen k zákusku. Nejčastěji nakupovaným nápojem bylo espresso, tato káva je 

značky Illy. Z Illy se dělá taktéž velmi oblíbené cappuccino, latte a espresso picolo.   

Mezi nejvíce oblíbené kávy patřilo tedy expresso, cappuccino, turecká káva, vídeňská 

káva a nescafé. Z čajů se více pijí ovocné než černé. 

Největší prodej káv a čajů je zaznamenám v letních měsících, převážně od července    

do září. Naopak nejslabším měsícem v prodeji těchto nápojů je leden a také květen. 

5.2 Analýza chování dat 

Primární data byla sbírána prostřednictvím metody pozorování, které probíhalo 

v cukrárně Barborka. Pozorování proběhlo v podzimním měsíci listopad, což byl měsíc        

po finanční stránce nejslabší, jak lze vidět z předchozích grafů. Pozorování probíhalo pouze     

o víkendech v tomto měsíci, kdy je počet návštěvníků většinou nižší než při běžném 

pracovním dni, kdy na návštěvnost cukrárny působí více faktorů.  Například při běžném 
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pracovním dni do cukrárny navíc chodí nakupovat lidé pracující v blízkosti cukrárny, děti 

z nedaleké základní školy a lidé, kteří chodí nakupovat do obchodů vedle cukrárny. Tyto 

obchody mají o víkendu buď zavřeno, nebo otevřeno pouze na krátkou dobu.  

Při zpracování primárních dat bylo zjištěno, kdo je převážným zákazníkem cukrárny, 

ve kterou denní dobu je návštěvnost nejvyšší, které produkty cukrárny jsou nakupovány 

nejčastěji a v jakém množství zákazníci nakupují. 

Podrobnější grafy k vyhodnocení primárních dat jsou umístněny v příloze č. 5. 

5.2.1 Struktura zákazníků cukrárny 

Obr. 5.7: Struktura zákazníků cukrárny  

 
 

Byly stanoveny 4 kategorie zákazníků. Jedná se o kategorii děti a mládež, kategorii 

dospělí, kategorii rodina a kategorii důchodci. Ze subjektivního pohledu pozorovatele byl 

následně zákazník přiřazen, zejména podle vzhledu, kde jdou poznat známky stáří,                

do příslušné kategorie.  

Nejčastěji nakupujícími zákazníky cukrárny Barborka je kategorie dospělí, která 

dosahuje skoro 54 %, tedy více jak polovinu. Tato kategorie zákazníků většinou do cukrárny 

přichází, aby si nakoupila zákusky či jiné zboží. Rozhodují se většinou na místě, na cenu 

příliš nehledí, zajímá je obsah výrobku. Rádi experimentují a zkoušejí novinky v sortimentu. 

V této kategorii najdeme nejvíce lidí, kteří si zde nechávají zhotovit zákusky, dorty a 

chlebíčky na objednávku. 

Následuje kategorie rodina, která představuje 22,2 % zákazníků. V této kategorii bývá 

nejvíce žen s dítětem nebo celé rodiny, tedy otec, matka a děti. Vyznačuje se větším počtem 

osob si blízkých a příbuzných. Rodina s dětmi jde do cukrárny z potěšení nebo                      
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za odpočinkem. Většinou si posezení v cukrárně zpříjemní výběrem zákusků, chlebíčků, 

zmrzlin či nápojů dle aktuální nabídky.  

Další kategorií jsou důchodci s 17 % návštěvnosti cukrárny Barborka v průběhu 

pozorování. Je to kategorie, která si vybírá produkty především známé a vyzkoušené, nerada 

experimentuje a zkouší novinky. Produkty si tato kategorie vybírá na základě ceny, na obsah 

až tak nehledí.  

Kategorie děti a mládež dosahuje 3 % návštěvnosti. Je to číslo nízké zejména proto, že 

se jedná o víkendové pozorování. Větší návštěvnost dětí a mládeže lze zaznamenat v průběhu 

pracovních dní, jsou to především děti z nedaleké základní školy a v průběhu roku pak 

zejména v letních měsících, kdy cukrárna láká své zákazníky na letní osvěžení v podobě 

mražených výrobků, jako jsou nanuky a zmrzliny. 

5.2.2 Předmět nakupování 

Hlavním předmětem nakupování v cukrárně Barborka jsou zákusky. V rámci 

pozorování byly zákusky rozdělené na šlehačkové, krémové, punčové a dorty (viz          

příloha  č.1). 

 

Obr. 5.8: Nakupované cukrářské produkty 

 
 

Z obr. 5.8 lze vidět, že v roce 2009 jako nejčastější nakupované zákusky jsou 

šlehačkové, hned v zápětí krémové, s nižším počtem pak punčové. Dorty jsou nakupovány jen 

na objednávku a tvoří 4 %. 

 



37 

 

Obr. 5.9: Nákup zákusků a dortů v jednotlivé kategorii zákazníků 

 
 

Při detailnějším zkoumání bylo zjištěno, že tato posloupnost oblíbenosti 

nakupovaných zákusků platí skoro u všech kategorií zákazníku, výjimku tvoří pouze 

kategorie děti a mládež. Děti a mládež preferuje krémové zákusky před šlehačkovými a 

punčovými.  

Objednání dortu a následně jeho prodej byl zjištěn pouze u kategorie dospělí a rodina. 

Ostatní zákazníci dávají přednost nákupu zákusku. 

 

Obr. 5.10: Nákup ostatního zboží v jednotlivé kategorii zákazníků 

 
 

Cukrárna Barborka také nabízí k prodeji kromě zákusků například sladkosti, kde lze 

zařadit bonboniéry, čokolády, lízátka a jiné. Sladkosti jsou nakupovány nejčastěji a to           
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ve všech kategoriích zákazníků. Dále cukrárna nabízí chlebíčky, které jsou velmi žádané. 

Cukrárna Barborka nabízí několik druhů a to i na předchozí objednávku na požadovanou 

hodinu. Z nápojů jsou oblíbené především kávy, čaje a džusy. Zmrzliny v podzimních 

měsících příliš často nakupované nejsou, avšak největší procento nákupu bylo zjištěno 

v kategorii děti a mládež. 

5.2.3 Množství nakupovaných zákusků 

Obr. 5.11: Průměrný počet nakupovaných zákusků na jednoho zákazníka v dané kategorii 

 
 

V průběhu pozorování bylo zaznamenán prodej 1350 ks zákusků. Při zpracování 

těchto údajů bylo zjištěno, že na jednoho zákazníka, bez ohledu do jaké kategorie patří, 

připadá nákup cca 5 zákusků.  

Po náhledu do jednotlivých kategorií lze vidět na obr. 5.11, že nejčastěji se na nákupu 

zákusků podílí kategorie dospělí, která dosahuje průměrně necelých 6 nakoupených zákusků 

na jednoho dospělého. Naopak velký pokles je zaznamenán u kategorie mládež a děti. Tato 

kategorie zákusky příliš nenakupuje, větší zastoupení nákupu budou mít u sladkostí a 

mražených výrobků. Kategorie rodina a důchodci jsou na tom téměř shodně s nakupováním 

zákusků. 
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5.2.4 Návštěvnost cukrárny Barborka 

Obr. 5.12: Průměrná návštěvnost cukrárny v jednotlivých hodinách 

 
 

Jak již bylo zmíněno, pozorování probíhalo o víkendech v měsíci listopadu, tento fakt 

se musí brát v potaz. Je to z důvodu toho, že v podzimních měsících je menší návštěvnost 

cukrárny a také proto, že o víkendu je cukrárna v odpoledních hodinách jedinou otevřenou 

prodejnou v nejbližším okolí. 

Cukrárna Barborka má rozdílnou otevírací dobu o víkendu. V sobotu je otevírací doba 

od 8 - 16 hodin s hodinovou přestávkou od 12 – 13 hodin. V neděli je otevřeno od 9 – 16 

hodin bez přestávky. 

Na obr. 5.12 lze vidět, že největší průměrná návštěvnost je mezi 9 – 10 hodinou. A 

v odpoledních hodinách je to přibližně od 13 do 15 hodiny. Největší pokles je zaznamenán    

od 11 – 13 hodiny, může to být díky tomu, že v sobotu je hodinová přestávka a je zavřeno. 

Mezi 8 – 9 hodinou je průměrná návštěvnost 1, je to také díky tomu, že se zde počítá pouze 

sobota, v neděli je otevřeno od 9 hodin. 

V letních měsících se otevírací doba prodlužuje a návštěvnost roste. Největší pokles 

bude zaznamenán zřejmě taktéž mezi 11 – 12 hodinou. 
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6. ZÁVĚR 

Na spotřebitelské chování jednotlivce působí řada vlivů. Patří mezi ně jak 

psychologické vlivy, tak i vlivy kulturní a sociální. Jedinec je v průběhu svého života 

ovlivňován ve svém nákupním rozhodování všemi těmito vlivy a aspekty.  

Každá osobnost se musí brát jako samostatná a jedinečná bytost, která má své 

individuální požadavky a přání. Tyto požadavky se zvyšují a výrobci se jim nejen že chtějí, 

ale také musí přizpůsobovat. Konkurence je v dnešním přeplněném trhu obrovská. Proto 

nestačí jen vyrábět a neohlížet se na potřeby svého zákazníka. Je důležité vědět, co zákazník 

potřebuje, jak produkt vnímá, co by vylepšil či změnil. Určitě platí rčení: „Náš zákazník, náš 

pán.“ 

Cílem a obsahem výzkumu bylo zjistit nákupní chování zákazníků - zjistit kdo je 

zákazníkem cukrárny, jaké produkty preferují, ve kterou danou dobu nejčastěji nakupují a 

v jakém množství. 

Z pozorování, jež probíhalo v listopadu, vyplynulo, že ze 4 kategorií, které byly 

stanoveny a mezi něž patří děti a mládež, dospělý, rodina a důchodce, nejčastěji navštěvují 

cukrárnu Barborku dospělí lidé. Tvoří více než polovinu zákazníků. Tato početná kategorie je 

finančně nezávislá, jsou to zákazníci, kteří do cukrárny přichází, aby si nakoupili zákusky či 

jiné zboží. Rozhodují se většinou na místě, na cenu příliš nehledí, zajímá je obsah výrobku. 

Rádi experimentují a zkoušejí novinky v sortimentu. V této kategorii najdeme nejvíce lidí, 

kteří si zde nechávají zhotovit zákusky, dorty a chlebíčky na objednávku. Proto je vhodné, 

aby se cukrárna Barborka marketingově orientovala zejména na tuto kategorii zákazníků. 

Z tohoto důvodu lze doporučit jako podporu prodeje například „nakupovací karty“, na které 

by zákazníci sbírali body. Body získají při koupi zboží za určitou cenu a po dosažení určité 

úrovně bodů, dostane každý zákazník odměnu. Tou odměnou by byla například zdarma káva 

se zákuskem, sladkost pro děti a jiné. Lidé by měli vedlejší motivaci k nákupu. Zákazníkem 

cukrárny Barborka je především místní obyvatelstvo, a proto by jistě takovéto nabídky 

využili. 

Cukrárna Barborka považuje za jednu ze svých největších předností výrobu zákusků 

založenou na vlastní domácí výrobě z čerstvého másla a vejcí. Tuto přednost lze považovat    

za konkurenční výhodu, a proto zde chodí pravidelně nakupovat nejen místní lidé, ale také 

lidé z okolí. Téměř shodnou oblíbenost u veřejnosti dosáhly jak šlehačkové, tak krémové 

zákusky. Pro zajímavost, mezi top deset zákusků se umístil: větrník, trubičky, paláce řez, 
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harlekýn, ovocný koš, mini větrník, pařížský řez, věneček, indián a ovocný řez. Výhodou 

vlastní výroby je, že zákusky jsou čerstvé v průběhu celého dne. Taktéž odpisy zákusků jsou 

z toho důvodu menší než u cukráren, jež musí zákusky dovážet a dopředu neví, zda prodají 

vše.   

Návštěvnost cukrárny Barborka byla v listopadu 2009, v němž pozorování probíhalo, 

nízká. Byl to měsíc finančně nejméně výnosný. Na návštěvnost působila řada faktorů, může to 

být jak samotný podzimní měsíc, kde sehrály roli zejména psychologické vlivy, ale taktéž 

ekonomická krize, kdy lidé více šetřili a nakupovali méně. Pozorování probíhalo pouze          

o víkendu. Při detailnějším náhledu na návštěvnost lze říci, že nejčastěji cukrárnu navštěvují 

zákazníci mezi 9 – 10 hodinou. A v odpoledních hodinách je to přibližně od 13 do 15 hodiny.  

Množství zakoupených produktů na jednoho zákazníka je 5 zákusků. Je to poměrně 

vysoký počet kusů. Největší počet kusů je v kategorii dospělý a to necelých 6 zákusků na 

jednoho zákazníka. Naopak v kategorii mládež a dítě činí nákup cca 1 kus na jednoho 

zákazníka. 

Závěrem lze říci, že spotřebitelské chování není až tak zcela prozkoumanou oblastí. Je 

to něco, co bude vždy tak trochu „tajemné a skryté“. Proto je nezbytné neustále zjišťovat a 

bádat nad tím, co zákazník požaduje, aby byly jejich potřeby co nejlépe uspokojeny. 
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Příloha č. 1 – Nabídka cukrářských produktů cukrárny Barborka 

Nabídka produktů cukrárny 

Cukrárna Barborka nabízí možnost si vybrat z 57 druhů zákusků. Zákusky můžeme rozdělit 

na šlehačkové, krémové a punčové.  

Šlehačkové zákusky:  

Bambíno, citronový dort, černý rybíz dort, florida, griliášové trubičky, harlekýn, jogurt hruška 

dort, likérové rohlíčky, malinový dort, palác řez, pařížský řez, sachr dort, smetanové želé, 

šlehačková kostka, šlehačková roláda, trubička, věneček se šlehačkou, větrník. 

Trvanlivost šlehačkových zákusků je pouze 24 hodin. Pravděpodobně mezi těmito zákuskami 

bude největší procento odpisů, tedy ty, které se musejí zlikvidovat, protože jsou dále 

nepoživatelné. 

Krémové zákusky:  

Ananasový dort, ananasový terč, čokoládový dort, išler, jádrová tyčinka, jádrový rohlíček, 

jezírko, kávová tyčinka, kokosky plněné, kremšnyt, laskonka, míša řez, ovocný koš, ovocný 

koš velký, ovocný řez, pražská koule, roláda, roláda ovocná, sladký sen, štafetka, věneček, 

želé dort. 

Trvanlivost krémových zákusků je 48 hodin.  

Punčové zákusky:  

Arašídová koule, ježek, kokosová koule, ořechová koule, punč čoko, punčová koule, tunel. 

Trvanlivost punčových zákusku je 72 hodin. Můžou se považovat za nejvíce trvanlivé 

zákusky.  

Vedlejší zákusky a produkty, které se neřadí do předchozích: 

Indiánek, kávové zrna, kokos kmen, kremrole, linecké, marcipán, marokánek, ořechový koš, 

ovocný kornoutek, pařížský dort, punč pravý, špička, tiramisu. 

Jejich trvanlivost se pohybuje do 3 dnů, pouze u marcipánu je to 14 dní. 

 

Vyrábí také mini zákusky všech druhů. Pro diabetiky je určena nabídka dia zákusků, které si 

předem musí objednat. 

Dia zákusky:  

Dia roláda, dia ořechový koš, dia věneček, dia ořechový řez, dia želé řez, dia ovocný košíček, 

dia punčová koule. Trvanlivost dia zákusků je 48 hodin. 



 

Příloha č. 2 – Konkurence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukrárna Řehová Moravská Ostrava 

Cukrárna Alka Slezská Ostrava 

Cukrárna Daja Ostrava-Výškovice 

Cukrárna Dubrovník Ostrava-Hrabůvka 

Cukrárna Eliška Jarošíková Šenov 

Cukrárna Fuchsie Orlová 

Cukrárna Gaja Orlová 

Cukrárna Italka Havířov 

Cukrárna Jeřábová Kravaře 

Cukrárna JG Ostrava-Bělský les 

Cukrárna Luna Ostrava-Zábřeh 

Cukrárna Romajka Orlová 

Cukrárna Trepka Vratimov 

Cukrárna u Dědoušků Slezská Ostrava 

Cukrárna Zuzan Ostrava-Hrabůvka 

Cukrářství Aknel Ostrava-Radvanice 

Cukrářství v Penny marketu Ostrava-Radvanice 

Hotel Maria Moravská Ostrava 

Lahůdky Ostrava-Vítkovice 

Magnólie, s. r. o. Orlová 

Ovomix Moravská Ostrava 

Pierrot Trade, s. r. o. Ostrava-Zábřeh 

Potraviny Amája Ostrava-Přívoz 



 

Příloha č. 3 – Pozorovací list 

Datum Hodina Zákazník 

Druh 

nakoupeného 

produktu 

Množství 

nakoupených 

zákusků/dortů 

Vedlejší nákup 

      

      

 

Kódování: 

Zákazník 

1 – děti a mládež 

2 – dospělý 

3 – rodina 

4 – důchodce 

 

Druhy nakoupeného produktu: 

1 – šlehačkový zákusek 

2 – krémový zákusek 

3 – punčový zákusek 

4 – dort 

 

Vedlejší nákup: 

1 – nápoje (káva, nealkoholické nápoje, alkohol) 

2 – bonboniéra a jiné sladkosti 

3 – zmrzlina a nanuky 

4 – chlebíčky 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Vyhodnocení sekundárních dat 

Tržby 

Dílčí tržby za rok 2009. 

 
 

Nejvýnosnějším měsícem v roce 2009 byl květen. V následujícím grafu jsou znázorněny jeho 

dílčí tržby. 

 

 



 

 

Následující grafy zobrazují přehled jednotlivých prodaných položek v průběhu roku 2009. 

 

    
 

    
 

    



 

    
    

    
 

    
 

 



 

 
 

Zákusky  

 

    
 

Kávy a čaje 

 

 
 



 

Příloha č. 5 – Primární data a jejich vyhodnocení 

 

 

  
šlehačkové 

zákusky 
krémové 
zákusky 

punčové 
zákusky dorty 

Děti a mládež 1 3 1 0 
Dospělí 107 106 59 19 
Rodina 54 49 24 2 
Důchodci 37 27 22 0 
Celkem 199 185 106 21 

 

  nápoje sladkosti zmrzliny chlebíčky 
Děti a mládež 0 2 3 0 
Dospělí 8 22 0 23 
Rodina 22 32 3 21 
Důchodci 6 5 0 7 
Celkem 36 61 6 51 

 

Návštěvnost 

Hodina četnosti 1.11. 7.11. 8.11. 14.11. 15.11. 21.11. 22.11. 28.11. 29.11. Průměr 
8 8 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 
9 39 1 5 6 5 3 5 6 4 4 4 

10 44 5 6 7 6 3 6 3 4 4 5 
11 26 3 4 3 3 2 3 2 5 1 3 
12 16 2 0 3 0 2 0 4 0 5 2 
13 45 8 6 4 6 4 3 6 4 4 5 
14 39 3 6 4 4 3 5 3 4 7 4 
15 33 3 2 5 5 2 3 2 4 7 4 
16 25 1 5 2 2 2 4 3 4 2 3 

celkem 275 
 

 

 

Děti a mládež 8 
Dospělí 148  
Rodina 71  
Důchodci  48 



 

V tomto přehledu jsou zobrazené grafy, které znázorňují procentní prodej určité kategorie 

zákusků dle jednotlivých kategorií zákazníků. 

   

   
 

V tomto přehledu jsou zobrazené grafy, které znázorňují procentní prodej učitého ostatního 

zboží dle jednotlivých kategorií zákazníků. 

   

   



 

Příloha č. 6 – Fotogalerie 

Dětské dorty 

                      
 

                   
 

Dorty – klasika 

                           



 

                       
 

Podkovy 

     
Svatební 

                                       
 


