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1 ÚVOD 

Pivo je populárním a tradičním alkoholickým nápojem České republiky. Bezesporu je  

právem  považované za neodmyslitelnou součást české historie, přičemž tato tradice, na rozdíl 

od jiných odvětví, u nás přežívá dodnes. Český národ je považován za národ pivařů, stejně 

jako například Rusové jsou spojováni s konzumací vodky, nebo karibské státy s produkcí 

kvalitních rumů, aj.  

Pivo je naší chloubou a také jednou z mála věcí, díky které nás ve světě uznávají. 

Možná, že i to je důvodem, proč jsou mu Češi náležité věrní, a to i v letech, kdy svět 

poznamenala finanční a ekonomická krize. I přes tento fakt však stále patříme na pomyslný 

vrcholek v žebříčku spotřeby piva na hlavu.  

V současné době na trhu působí 43 průmyslových pivovarů a 149 minipivovarů. 

Ovšem jejich počet se neustále mění. Vznikají nové, jiné ukončují svou produkci. Mnoho 

z nich se rozrůstá, inovuje své produkty nebo přichází s dalšími novinkami a příchutěmi. 

Neustále se musí podřizovat a přizpůsobovat potřebám spotřebitelů. Výroba klasických 

„desítek“ je již dávno překonaná. Pivovary si v dnešní době nevystačí s nejtypičtějšími 

výčepními pivy, ale v jejich nabídce by se měly objevovat především ležáky, jedenáctky, 

speciály a nově velmi populární ovocná piva. Právě ovocná piva způsobila převrat 

v pivovarnictví a rok 2012 se v České republice stal rokem ovocných piv. Výhodou těchto piv 

je, že neparazitují na vlastní značce, ale oslovují takové spektrum zákazníků, kteří nejsou 

typickými konzumenty piva, tj. ženy a mladé lidi.  

Jednou z mála změn, kterou vyvolala finanční krize, je fakt, že lidé čím dál častěji 

popíjejí pivo doma z láhve. Důvody jsou finanční, neboť oproti točenému pivu v restauraci je 

lahvové pivo podstatně levnější.  

Tato diplomová práce, jak již prozrazuje její název, se zabývá analýzou preferencí 

zákazníků na trhu piva. Jedná se o konkrétní druh piva, a to pivo Zubr. Zmíněné téma jsem si 

vybrala, protože pivo Zubr pochází z mého rodného města. Sama jsem jeho příležitostným 

konzumentem a mohu tak posoudit jeho charakteristiky a své preference. Cílem této práce je 

porovnat preference všech oslovených respondentů, ale také porovnání těchto preferencí mezi 

respondenty pocházejícími z Olomouckého a Zlínského kraje. Záměrem je na základě 

informací získaných prostřednictvím výzkumu zhodnotit nákupní zvyklosti spotřebitelů obou 

krajů, zjistit nejoblíbenější produkty Pivovaru Zubr a.s., názory na kvalitu piva, zhodnocení 

ceny, důvody koupě piva či oblíbenou značku piva, aj. 
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2 CHARAKTERISTIKA PIVOVARU ZUBR, A.S. A JEHO PRODUKTŮ 

2.1 Charakteristika Pivovaru Zubr a.s. 

Společnost Pivovar Zubr a.s. byla založena 10. května 1994. V současné době je třetím 

největším pivovarem na Moravě. Do roku 1991 byla součástí sdružení Moravskoslezské 

pivovary. V roce 2000 se Moravskoslezské pivovary přejmenovaly. Pod nový název PMS a. 

s. Přerov jsou sdruženy tři samostatné akciové pivovary – Zubr, Holba a Litovel. Sdružení 

PMS a.s. je považováno za nejsilnější pivovarskou skupinu v ČR. [35]  

Vůči dodavatelům a v rámci distribuce vystupují všechny sesterské společnosti 

jednotně. Jinak je tomu z hlediska marketingu. Každá značka se zákazníkům prezentuje 

samostatně a vzájemně si tak mohou konkurovat.  

Pivo značky Zubr je známé zejména na Moravě. Svým pivem zásobuje především 

okresy Přerov, Prostějov, Zlín, Vsetín, Kroměříž a Nový Jičín, jmenovitě města Přerov, 

Bystřice pod Hostýnem, Hranice, Kroměříž, Holešov, Otrokovice, Olomouc a jejich přilehlé 

obce. Je i významným exportérem. Svůj export soustřeďuje především na Slovensko,  

do Polska a Německa. Dále do Rakouska, Ruska, Švédská ale i do Španělska, Itálie a Číny, aj. 

[37] 

V roce 2012 pivovar zaměstnával přibližně 175 stálých zaměstnanců a výstav piva byl   

v tomto roce 236 802 hektolitrů (proti roku 2011 tedy zaznamenal nárůst 5 %).  Díky svému 

miliardovému obratu patří mezi nejvýznamnější podniky na přerovsku. Pozitivně ovlivňuje 

rozvoj podnikání v regionu a ročně investuje desítky milionů korun do zkvalitňování své 

produkce. [37] 

Akciová společnost se významně podílí na sportovním a společenském dění v Přerově. 

Je pořadatelem pivních slavností Zubrfest, slavností guláše a piva, patří mezi hlavní sponzory 

přerovského hokeje HC Zubr a nevyhýbá se ani dobročinným projektům. V přerovském 

regionu patří k nejlépe hodnoceným a nejoblíbenějším podnikům. [36] 
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Základní informace: 

Tab. 1 Základní informace [25] 

Obchodní firma: Pivovar ZUBR a.s. 

Sídlo: Komenského č. 35, Přerov 

Právní forma: 121 - Akciová společnost 

Základní kapitál: 271 000 000 Kč 

Akcie: Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč,  

počet akcií: 1 000 

Kmenové akcie na majitele: hodnota: 1 000 000 Kč, 

počet akcií: 270 

IČO: 47676906 

Datum zápisu: 10. 5. 1994 

 

Předmět podnikání 

 Dle výpisu dat Obchodního rejstříku v ARES má Pivovar Zubr a.s. následující 

předmět podnikání [25]: 

- pivovarnictví a sladovnictví 

- hostinská činnost 

- výroby, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- silniční motorová doprava  

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 

3,5 tuny včetně, 

- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 

3,5 tuny včetně, 

- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 

3,5 tuny včetně, 

- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 

3,5 tuny včetně 

- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 
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Přehled ocenění 

Pivovar Zubr a.s. získal během své působnosti mnoho ocenění. První z nich, medaili 

z výstavy v Přerově, již v roce 1883. Od tohoto roku je téměř pravidelně oceňován medailemi, 

čestnými diplomy a vyhrává kategorie v soutěžích České pivo, Pivex, European Beer Star, aj. 

(Detailní přehled získaných ocenění viz Příloha č. 7) [35] 

Ocenění Zlatý pohár PIVEX v roce 2012: 

- Pivovar Zubr - ocenění Pivovar 20tiletí  

- Pivovar Zubr - nejlepší pivní kolekce  

- Zubr Gold - absolutní vítěz soutěže, pivo roku 2012 

- Zubr Gold - 1. místo v kategorii světlé výčepní pivo 

- Zubr Premium -  1. místo v kategorii světlý ležák 

- Zubr Free - 2. místo v kategorii nealkoholické pivo  

- Zubr Classic tmavý - 3. místo v kategorii tmavé pivo  

- Zubr Classic - certifikát kvality 

 

2.2 Historie pivovarnictví v Přerově 

2.2.1 Tradice pivovarnictví v Přerově 

Stejně jako v jiných městech České republiky, tak i v Přerově, má vaření piva staletou 

tradici. Pivovarnictví je s Přerovem spojeno již od roku 1256, kdy mu král Přemysl Otakar II. 

udělil městská privilegia, ale také právo vařit pivo. Rozkvět tohoto řemesla je spojen s rokem 

1475, obdobím renesance, kdy se město dostalo do rukou Viléma z Pernštejna. Nový pán 

městu udělil řadu hospodářských výsad a privilegií, začal podporovat zdejší řemeslníky a roku 

1480 založil panský pivovar. [35] 

Konec pivovaru, který městu sloužil po dlouhá staletí, předznamenal v roce 1872 

vznik akciového pivovaru. Novému, mnohem většímu podniku nemělo smysl konkurovat, 

proto se rozhodlo o jeho prodeji. Novým majitelem se stal Josef Šilhavý, bývalý sládek 

arcibiskupského pivovaru v Kroměříži, který roku 1892 postavil nový moderní menší pivovar 

a onen měšťanský i sladovnu zrušil. Základní kámen pivovaru byl slavnostně položen 25. 

dubna 1872. Rychle pokračující stavba umožnila, že se již 29. záři 1872 se uskutečnila první 

valná hromada akcionářů. [35] 
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„První moravský pivovar akciový se sladovnou v Přerově“, pod tímto názvem byl 

pivovar jako firma v červnu roku 1873 zanesena do obchodního rejstříku. Ve stejném roce byl 

pivovar slavnostně posvěcen a realizovala se první várka piva. [35]  

Předností pivovaru byla stálá modernizace a v důsledku ní stále rostoucí produkce 

kvalitního a široce žádaného akciového piva. To, že podnik během čtvrtstoletí vyrostl z velmi 

skromných začátků na třetí největší pivovar na Moravě, nebylo náhodou. Na všechno 

pozitivní ze staletých tradic přerovského pivovarnictví dokázal úspěšně navázat. [29] 

Pivovar se v 90. letech 19. století dostal do své zlaté éry předválečné historie. Traduje 

se, že roku 1893 dostalo přerovské pivo poprvé označení moravská plzeň. V únoru 1899 

podali zástupci pivovaru na základě úspěchu podniku žádost do Vídně o udělení prestižního 

titulu císařsko-královského dvorního dodavatele. Podnik této příležitosti využil a i přes 

následující zamítnutí žádosti, zaregistroval 1. května 1899 svoji ochrannou značku – hlavu 

zubra a erb pánů z Pernštejna mezi dvěma věžemi, tj. přerovský městský znak. [35]] 

 

2.2.2 Od historie k současnosti 

V roce 1948 došlo ke znárodnění přerovského akciového pivovaru a jeho následnému 

začlenění do nově ustanoveného národního podniku „Hanácké pivovary“ se sídlem v Přerově. 

Došlo ke sdružení přerovského pivovaru s pivovarem v Prostějově, Olomouci, Těšeticích a 

Kroměříži. V roce 1949 se k tomu podniku dodatečně připojil pivovar Litovel a Hanušovice. 

[29] 

K nové reorganizaci došlo v roce 1953, kdy se „Hanácké pivovary“ rozčlenily na tři 

samostatné národní podniky: Přerovský pivovar – národní podnik Přerov, Olomoucké 

pivovary – národní podnik Olomouc a Severomoravské pivovary – národní podnik Litovel. 

Toto rozdělení však netrvalo dlouho a roku 1955 se národní podniky opět sloučili. Nový 

celokrajný podnik „Severomoravské pivovary, národní podnik Přerov“, vznikl 1. července 

1960 spojením národních podniku Hanácké pivovary Přerov a Ostravské pivovary Ostrava. 

[32] 

Celková produkce piva v roce 1970 poprvé v historii pivovaru překročila hranici 500 

tisíc hektolitrů. Své nejvyšší produkce piva dosáhl pivovar v roce 1982, jednalo se celkem      

o 559 153 hektolitrů. V 80. letech 20. století došlo ke zrušení sladovny, od roku 1982 pivovar 

veškerý slad nakupuje. [32] 



6 

 

Zrušením krajů v roce 1990 došlo k další transformaci podniku na „Moravskoslezské 

pivovary Přerov, akciová společnost“, sdružující pivovary Přerov, Olomouc, Opava, Litovel, 

Hanušovice a Vsetín. Netrvalo však dlouho a roku 2000 se sdružení Moravskoslezské 

pivovary přejmenovalo a získalo nový název PMS a.s. Přerov.  Součástí tohoto spolku se staly 

tři samostatné akciové pivovary – Zubr, Holba a Litovel. [35] 

 Přerovské pivo je představitel produktu vysoké kvality a nezaměnitelné, vyvážené 

chuti. Produkty značky Zubr jsou řazeny mezi představitele tradičních českých piv, které 

konzumenti často označují jako “piva českého typu“. V období let 1995 – 2012 získalo pivo 

Zubr mnoho prestižních pivovarských ocenění (např. Zlatý pohár Pivex a České pivo) a 

získaný počet medailí je v České republice ojedinělý a nemá konkurenci. [29] 

 V roce 2002 přispěla k zachování léty osvědčených výrobních postupů i slavnostně 

zprovozněná nová varna, ale také nahrazení dálkového parního vytápění varny novou 

plynovou kotelnou. Na rok 1999, který je spojen s první etapou modernizace podniku, se 

navázalo i v roce 2005. Rozsáhlé rekonstrukce se dočkaly spilka, ležácké sklepy, stáčírna 

sudů a nově byly zprovozněny vířivé kádě o objemu 400 hl. Opravy se dočkala také fasáda 

pivovarské restaurace a proběhla generální rekonstrukce správní budovy pivovaru s vrátnicí a 

podnikovou prodejnou. [35] 

Od roku 2000 pivovar stáčí pivo také do 1,5 litrových PET lahví. U konzumentů velmi 

oblíbená jedenáctka Zubr Gold, kterou si mohli dopřávat pouze točenou, se od roku 2003 

objevuje na trhu také v lahvích. [32] 

Ovšem pivo samotné neprodává pouze jeho kvalita, ale důležité je budování prestiže 

značky. První reklamní spot, který originálním způsobem demonstroval silné stránky 

produktu, byl odvysílán v roce 2001. V tomto roce pivovar poprvé pořádat pivní slavnosti 

Zubrfest a začal vydávat podnikový časopis Pivní listy. Logo pivovaru, které v roce 2005 

prošlo grafickou proměnou, bylo na trh uvedeno koncem dubna a nové etikety lahvového piva 

obsahovaly i podtitulek „legenda o síle chuti“ V roce 2007 začal pivovar svoji produkci stáčet 

do PET lahví nového designu s vylisovaným logem pivovaru, rozšířil svoji sponzorskou 

spolupráci a vůbec poprvé uvařil pivo z vlastních kvasnic. [35] 
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2.3 Marketingový mix pivovaru 

2.3.1 Produkt 

Pivovar Zubr a.s. nabízí širokou škálu produktů, ze které si vybere opravdu každý. 

Během své dlouholeté tradice získal věrné zákazníky a vytvořil dobré jméno své značce. Pivo 

značky Zubr je charakteristické svou jedinečnou chutí, vůni světlého a tmavého piva, řízem, 

nazlátlou barvou, plností a intenzitou hořkosti. V současné době pivovar vyrábí pět druhů 

alkoholických piv, speciální pivo s příchutí Yuzu & Limeta a v neposlední řadě pivo 

nealkoholické. [33] 

Dle stupňovitosti piva, tj. podle extraktu v původní mladině, lze sortiment Pivovaru 

Zubr, a.s. rozdělit do následujících kategorií: [33] 

- piva výčepní, 

- ležáky, 

- piva nealkoholická, 

- piva speciální. 

 

V závislosti na druhu piva využívá Pivovar Zubr a.s. různé druhy balení. Svou 

produkci piva plní především do sudů a sklenic, ale také do plechovek či PET lahví. Většinou 

se jedná o sudy o objemu 30 a 50 litrů, láhve a plechovky o objemu 0,5 litru. V nabídce je 

také pivo v 0,33 litrové plechovce, přičemž některé druhy piva jsou baleny do PET lahví         

o objemu 1,5 litru. K balení a přepravě jsou využívány také kartóny, přepravky a palety. [33] 

 

Detailní informace o produktech 

Zubr CLASSIC – jeho typickým znakem je intenzivnější hořkost s harmonickým 

charakterem. V roce 2010 získalo ocenění za nejlepší světlé výčetní pivo, čímž potvrdilo, že 

má nejlepší vlastnosti kvalitního českého piva. Mezi tyto vlastnosti patří nazlátlá barva, dobrý 

říz a hustá pěna. [33] 

Detaily: obsah alkoholu: 4,1 %, stupňovitost: 10 º 

Balení: sud KEG 30 l, sud KEG 50 l, láhev NRW kompakt (20 x 0,5 l), láhev PET (6 x 1,5 l), 

Plechovka (24 x 0,5 l) 
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Zubr CLASSIC TMAVÉ – díky svému aroma praženého sladu s hořkosladkou chutí, 

jenž v ústech přetrvává i po napití, se pro pivní labužníky stává nezapomenutelným. Tmavé 

výčepní pivo se vyznačuje středně hořkou chutí, tmavě hnědou barvou, hustou pěnou a 

dobrým řízem. [33] 

Detaily: obsah alkoholu: 4,1 %, stupňovitost: 10 º 

Balení: sud KEG 30 l, sud KEG 50 l, láhev NRW kompakt (20 x 0,5 l) 

 

Zubr GOLD – v dokonalé rovnováze v sobě skrývá to nejlepší z chmele a sladu. 

Světlé výčepní pivo s dokonale zlatavou barvou, kompaktní a hustou pěnou a silnějším řízem 

poznají a ocení nejen znalci, ale i běžní konzumenti. [33] 

Detaily: obsah alkoholu: 4,6 %, stupňovitost: 11 º 

Balení: sud KEG 30 l, sud KEG 50 l, láhev NRW kompakt (20 x 0,5 l), plechovka (24 x 0,5 l) 

 

Zubr PREMIUM – pro tento světlý ležák je typická jeho zlatavě medová barva a 

stupňovitost dvanáct, která své konzumenty nabádá k dalšímu napití. Mezi další významné 

charakteristické znaky patří hustá trvanlivá pěna a silný dobrý říz, které chuť příjemně 

zaokrouhlují a nikdo tak nezůstává jen u jednoho doušku. [33] 

Detaily: obsah alkoholu: 5,1 %, stupňovitost: 12 º 

Balení: sud KEG 30 l, sud KEG 50 l, láhev NRW kompakt (20 x 0,5 l), láhev VICHY (24 x 

0,33 l), plechovka (24 x 0,5 l) 

 

Zubr MAXXIM – originální chuť, typické aroma, vyšší stupeň hořkosti, jemná 

smetanová pěna a zlatavě jantarová barva, to vše jsou charakteristiky speciálního 

čtrnáctistupňového piva. Tento speciál byl společností uveden na trh poprvé v roce 2011.     

Od té doby je na trhu dostupný pouze při výjimečných příležitostech, jako jsou Vánoce, či 

Velikonoce. Zrod piva s 6,5 % alkoholu je zapříčiněn až 90-ti denním dozráváním 

v ležáckých tancích, a to při nízkých teplotách. Propojením s klasickým způsobem přípravy 

mladiny, použitím kvalitním českých surovin a pivovarských kvasnic získává Zubr Maxxim 

ušlechtilou hořkost, se střední až vyšší intenzitou. [33] 

Detaily: obsah alkoholu: 6,5 %, stupňovitost: 14 º 

Balení: sud KEG 30 l, sud KEG 50 l, láhev NRW kompakt (20 x 0,5 l),  
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Zubr FREE – pivovar Zubr, a.s. má ve své nabídce vedle alkoholických piv  také 

pivo nealkoholické, s maximálním obsahem alkoholu 0,49 %. Jedná se o pivo jemné chuti, 

s výraznou hořkou chutí, přesto však příjemným řízem. Je vhodné pro řidiče, nebo jako 

doplněk pitného režimu. [33] 

Detaily: obsah alkoholu: max. 0,49 % 

Balení: láhev NRW kompakt (20 x 0,5 l), plechovka (24 x 0,5 l) 

 

Zubr YUZU & LIMETA – ochucený speciál na bázi piva. Díky příchutí yuzu a 

přírodní limety se stává osvěžujícím míchaným alkoholickým nápojem s jedinečnou vůní a 

chutí citrusových plodů. Tato novinka v sortimentu pivovaru je charakteristická příjemným 

řízem a jemnou hořkostí. [33] 

Detaily: obsah alkoholu: 2,0 % 

Balení:láhev NRW kompakt (20 x 0,5 l), plechovka (24 x 0,5 l) 

 

 

Obr. 1 Produkty Pivovaru Zubr a.s. [33] 

2.3.2 Cena 

Cena piva se odvíjí od jeho druhu a typu, značky, kvality, stupňovitosti, ale také 

velikosti balení. Jiná cena je v průměru za litr u odběru piva v cisternách, 30 a 50 litrových 

sudech, 1,5 litrových PET lahví, či 0,5 litrových lahvích a plechovkách. Cena je zpravidla 

navýšena o zálohy na sklo, přepravku a paletu. Pro rok 2013 vytvořil pivovar Zubr a.s. 14. 

ledna nový ceník platný pro Českou republiku (viz Příloha č. 6) [37] 

V prosinci roku 2012 se průměrná cena světlého lahvového výčepního piva pohybovala 

kolem 10,44 Kč, světlý lahvový ležák stál v průměru 20,15 Kč. Jedná se o průměry 

jednotlivých značek v prodejnách. [23] 

 



10 

 

2.3.3 Distribuce 

Pivovar Zubr a.s. disponuje vlastní dopravou, pomocí které dodává své produkty 

zákazníkům do restauračních zařízení, ale i do velkoobchodů a maloobchodů. Přesto, že si 

vystačí s vlastní dopravou, v období sezóny, tedy v měsících od května do října, využívá i 

externí dopravce. Export si zahraniční odběratelé zajišťují sami, a to vlastní nebo smluvní 

dopravou. [37] 

Distribuce sudového piva je soustředěna především na Olomoucký a Zlínský kraj. 

Oproti tomu lahvové pivo je k dostání na celém tuzemském trhu. Distribuce na zahraniční 

trhy je soustředěna především na Evropu. Nejvíce produktů je exportováno na Slovensko,     

do Německa a Polska, aj. [37] 

Pivovar disponuje 10 nákladními vozidly a cisternou, které slouží pro rozvor piva      

do restauračních zařízení, do velkoobchodů a maloobchodních jednotek. Vlastní návěsnou 

cisternu s tahačem zajišťující přepravu piva mezi pivovary. Návoz sladu je zajišťován 

tahačem s návěsem. Pro převoz piva a obalů se využívají další dvě soupravy, tahač a skříňové 

návěsy. Promo akce, či návoz městských zón, rozvoz maxi slunečníků, světelný reklam apod. 

jsou zajišťovány pomocí 4 dodávek. [37] 

  

2.3.4 Propagace 

Marketingová komunikace je nezbytnou součástí každé společnosti, její správné 

zacílení je prvním krůčkem k úspěchu. Pivovar Zubr a.s. využívá následující formy 

komunikačních platforem: reklamu, osobní prodej, public relations, podporu prodeje, události 

a zážitky i direkt marketing. Tyto aktivity vzbuzují u zákazníků zájem a podněcují je ke větší 

spotřebě piva. [37] 

Reklama je zajišťována pomocí samotného obalu produktů, letáky, plakáty, billboardy, 

propagačními materiály a v neposlední řadě tiskovou a vysílanou reklamou. První televizní 

reklamní spot byl vysílán v roce 2001. Jeho reklamní bannery můžeme vidět na sportovních a 

kulturních akcích, kterých bývá sponzorem. [37] 

Osobní prodej je uskutečňován prostřednictvím obchodních výstav a veletrhů, 

prodejních schůzek a prezentacích. Mezi nejvýznamnější prvek marketingové komunikace 

patří podpora prodeje. Pivovar Zubr a.s. ji zajišťuje prostřednictvím propagačních materiálů, 

ochutnávkami, pořádá Pivní slavnosti, či večerní zábavné programy. Vydává Pivní listy a 

komunikuje také prostřednictvím vlastních webových stránek. [37] 
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2.4 Charakteristika trhu piva a jeho subjektů 

Pivo je bezesporu právem považované za neodmyslitelnou součást české historie, 

přičemž tato tradice, na rozdíl od jiných odvětví u nás, přežívá dodnes. Není náhodou, že je 

český národ považován za národ pivařů, stejně jako jsou rusové spojováni s konzumací vodky 

nebo karibské státy s produkcí kvalitních rumů.  

Proslulosti českého piva přispívá fakt, že většina českých pivovarů zastává drahý a 

zdlouhavý způsob vaření piva, projevující se dostatečnou dobou zrání. Produkt vzniklý tímto 

způsobem, se na rozdíl od piva vařeného euro standardem, zastávaný zahraničními výrobci, 

liší plnou chutí, charakteristickou vůní i kvalitou pěny. Čeští pivaři jsou tedy hýčkání, aniž by 

si toho byla řada z nich vědoma. Málokdo z nich si totiž uvědomuje, že zatímco je prodej 

českého piva ovlivňován především kvalitou samotné suroviny, tak prodej předních 

světových výrobců podléhá především marketingovým podporám a promo akcím.  

O tom ale, že se české pivo těší velkému zájmu i spotřebě, vypovídá i uváděná roční 

spotřeba piva na jednoho obyvatele. Hodnota spotřeby v roce 2012 činila průměrných a 

současně úctyhodných, 144 litrů. Je proto zřejmě, že u většiny lidí k návštěvě restaurace 

neodmyslitelně patří konzumace několika půllitrů točeného piva. Z nabídky si pak lze vybrat 

jedno z nejčastěji nabízených světlých 10º, 11º, 12º, tmavých 10º 12º, nealkoholických nebo 

nově ovocných piv. [28] 

Převratem v pivovarnictví jsou ovocná piva. V České republice se rok 2012 stal rokem 

ovocných piv. Během loňského roku a částečně i roku 2011 dosahovaly prodeje takových 

rozměrů, které u nás žádný jiný segment nápojářského oboru nezaznamenal. Na tuzemském 

trhu se v roce 2011 prodalo zhruba 15 milionů hektolitrů všech piv a rok 2012 je spojen          

s mírným nárůstem. Přičemž zásluhu na takto vysokém objemu hektolitrů mají také ovocná 

piva. Ty jsou ze všeho nejvíce na odbyt v obchodech. [34]  

Jasnou výhodu ovocných piv vidí výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven 

Jan Veselý v tom, že neparazitují na vlastní značce. Toto specifické pivo totiž oslovuje 

zákazníky, kteří nejsou typickými konzumenty piva. Jedná se zejména o ženy a mladé lidi. 

Pivovary tak získávají nové zákazníky. Klasičtí štamgasti českých restaurací tento druh piva, 

který často označují za limonády, zavrhují. [34] 

Pivovar Zubr ze skupiny PMS se spolu s dalšími menšími pivovary dělí o pouhou část 

trhu. Největším lídrem v prodeji radlerů (jak jsou ovocná piva často označována) je se zhruba 

polovičním tržním podílem Staropramen. Jeho Cool Lemon v létě roku 2011 prodej ovocných 
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pivních limonád odstartoval a ovládal tak 98 % trhu. Druhým největším prodejcem ovocných 

piv je značka Zlatopramen, třetí v pořadí je Gambrinus. [34] 

 

Zákazníci 

Zákazníky pivovaru Zubr a.s. nalezneme na trhu B2B i B2C. Jejich pozornosti, získání 

a udržení lze dosáhnout pomocí cílené marketingové komunikace, která je pro oba trhy 

odlišná. Pivo je alkoholický nápoj, zákazníci tedy nesmí být mladší 18 let.  

Trh B2C 

Na spotřebitelském trhu se zaměřuje na koncové zákazníky, tj. spotřebitele. 

Typickými konzumenty piva značky Zubr jsou muži ve věku 35 až 64 let, ale i ženy, a to 

především díky stále rostoucí oblibě nového ovocného piva Yuzu & Limeta. Většinou se 

jedná o konzumenty z nižší a střední příjmové kategorie, s výučním listem, či maturitním 

vysvědčením.  

Trh B2B 

Pro tento trh je charakteristický objem nákupu. Platí, že méně zákazníků (tj. firem) 

nakupuje velké množství zboží. Cílovým segmentem B2B trhu jsou firmy, tyto zákazníky lze 

rozdělit následovně: 

- zákazníci on trade – mezi tyto zákazníky jsou zahrnuty firmy, v jejichž místě prodeje 

dochází také ke konzumaci zboží, tj. sudového piva. Jedná se např. o restaurační 

zařízení, kavárny, hotely, aj. 

- zákazníci off trade – těmito zákazníky jsou firmy, prodávající zboží konečným 

spotřebitelům, místo prodeje tedy není totožné s místem spotřeby. Je zde zahrnut 

prodej lahvového piva, piva v PET lahvích a plechovkách do velkoobchodů a 

maloobchodů, aj.  

 

Konkurence 

Pivovary v České republice jsou řazeny podle krajů. V současnosti jich na českém trhu 

působí 192, přičemž 43 z nich je průmyslových, zbývajících 149 jsou minipivovary. Jejich 

počet se však neustále mění. V Olomouckém kraji je celkem 13 pivovarů a minipivovarů. 
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Konkrétně v Přerově pak minipivovar Parník a pivovar Zubr, a.s.. V kraji Zlínském působí 8 

pivovarů, z nichž 1 je přímo ve Zlíně - Malenovicích. [26] 

Mezi top trojici pivovarů České republiky patří Plzeňzský Prazdroj, Pivovary 

Staropramen a Heineken ČR. Ty jsou rovněž hlavními přímými konkurenty Pivovaru Zubr, a. 

s., který spadá pod PMS a.s. Přerov. Plzeňský Prazdroj vyrábí piva značky Pilsner Urquell, 

Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Radegast, Birell, Master, Frisco, Primus a Klasik. Mezi 

přední značky pivovaru Staropramen patří Staropramen, Braník, Ostravar, Velvet, Měšťan a 

Vratislav. Třetí významný konkurent, Heineken ČR, je výrobcem piva značky Heineken, 

Zlatopramen, Březňák, Krušovice, Starobrno, Dačický, Hostan, Louny, Fríí a Zlatý Bažant. 

Dle výzkumu časopisu Forbes, který sestavil žebříček třiceti největších českých pivovarů, se 

PMS a.s. Přerov, vyrábějící pivo značky Zubr, Holba, Litovel a Escape, umístila na 6. místě. 

[16] 

Všechny výše zmíněné značky představují přímou konkurenci piva Zubr. Ovšem       

na trhu se vyskytuje také konkurence nepřímá. A to v podobě substitutů, které mohou být 

jednak alkoholické, ale i nealkoholické. Jedná se o všechny nápoje, dostupně na trhu. Mezi 

alkoholické patří např. víno, aperitivy, tvrdý alkohol, koktejny, aj. Nealkoholickou 

alternativou piva je např. perlivá a neperlivá voda, káva, čaj, džus, limonáda, aj.   

 

Dodavatelé 

Dodavateli pivovaru Zubr, a.s. jsou nejen firmy, ale také jednotlivci. V současné době 

pivovar spolupracuje s přibližně 500 – 800 dodavateli převážně z České republiky a ze zemí 

Evropské unie. Kooperuje s dodavateli, jejichž produkty přímo nebo nepřímo souvisejí 

s výrobou piva. [37] 

Pro řádný chod pivovaru je nezbytné zajistit spolehlivé dodavatele základních surovin, 

mezi které patří pitná voda, ječný slad a český chmel. Dále spolupracuje s dodavateli výrobní 

a obalové technologie, strojů a zařízení obslužného sektoru, ochranných a pracovních 

pomůcek, nástrojů, dopravních prostředků, výčepního zařízení a náhradních dílů a 

v neposlední řadě propagačních materiálů a dárkových předmětů, aj. [37] 

Kvalita nakupovaných výrobků, náklady, ale také dodržování smluvených podmínek a 

termínů, má výrazný vliv na řádný chod pivovaru.  
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Veřejnost 

Pozitivní vztah s veřejností je pro každou společnost velmi důležitý, neboť právě 

veřejnost se podílí na budování image a dobré pověsti. Veřejnost zahrnuje všechny občany, 

ale i média, finanční a vládní instituce.  

Média jsou nejvýznamnější skupinou veřejnosti, zahrnují časopisy, noviny a rozhlas. 

Pravidelně v Přerově vychází noviny Nové Přerovsko a Přerovský deník.  Samotný pivovar 

vydává vlastní podnikové noviny – Pivní listy, které jsou určené zaměstnancům pivovaru, ale 

také veřejnosti. Finanční veřejnost pivovaru představují akcionáři pivovaru, ale také banky, se 

kterými pivovar spolupracuje. Na širokou veřejnost pivovar působí také pořádáním hudebního 

festivalu Pivní slavnosti, je významným sponzorem hokejového klubu Zubří Přerov, a na 

popularitě získal také díky své charitativní činnosti. Další významnou institucí ovlivňující 

především samotný chod pivovaru jsou vládní instituce, které ho usměrňují svou legislativou, 

zákony a jeho povinností je dodržovat. 

 

2.5 Charakteristika makroprostředí 

Ke zhodnocení situace na trhu byla zpracována analýza makroprostředí, zahrnující 

prostředí demografické, ekonomické, sociálně-kulturní, technologické, politické a legislativní.  

 

Demografické prostředí 

Analýza demografického prostředí na trhu piva je nezbytná pro segmentaci trhu, 

především však pro evidenci populace, přirozený přírůstek obyvatelstva, průměrný počet 

domácností, hrubou mzdu, aj. ukazatele. V diplomové práci je zmíněno demografické 

prostředí Olomouckého a Zlínského kraje.  

Okres Přerov tvoří společně s okresy Olomouc, Prostějov, Šumperk a Jeseník 

Olomoucký kraj. Dle údajů Českého statistického úřadu žilo k 30. 9. 2012 v Olomouckém 

kraji 637 688 obyvatel, na celkové rozloze 5 139 km
2
. Přirozený přírůstek obyvatelstva, byl 

stejně jako přírůstek stěhování záporný a celkový přírůstek obyvatelstva tak činil -331 

obyvatel. [18] 

Zlínský kraj tvoří okresy Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. K 30. 9. 2012 

žilo ve Zlínském kraji 588 104 obyvatel. V největším okrese Zlínského kraje žilo ve stejném 
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období 192 607 obyvatel, z toho 93 956 mužů a 98 651 žen. Celkový přírůstek obyvatelstva, 

jenž je složený z přirozeného přírůstku a přírůstku stěhování, byl záporný, tj. -242  

obyvatel. [18] 

Průměrná mzda zaměstnance činila v roce 2012 v Olomouckém kraji 22 487 Kč.         

V kraji Zlínském byla průměrná mzda zaměstnance 22 173 Kč. [19] 

 

Ekonomické prostředí 

Analýzu ekonomického prostředí lze provést pomocí základních makroekonomických 

ukazatelů, kterými je inflace, nezaměstnanost a hrubý domácí produkt.  

Hrubý domácí produkt, vyjadřující celkovou hodnotu statků a služeb nově 

vytvořených za dané období na určitém území a v peněžním vyjádření, klesl dle předběžných 

odhadů ve 4. čtvrtletí 2012 o 1,1 %.  Tento negativní pokles ovlivnilo zejména odvětví 

stavebnictví, zemědělství, peněžnictví, vývoj daní z produktů, ale také snižování výdajů 

domácností. Oproti tomu byl pozitivní příspěvek zpracovatelského průmyslu a vývoj 

zahraničního obchodu.  Regionální HDP Olomouckého kraje však ke konci roku 2012 vzrostl 

o 2,1 %, v kraji Zlínském o 2,7 %. [20] 

Míra inflace neboli všeobecný růst cenové hladiny vychází z měření čistých cenových 

změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Získané informace o dosažené míře inflace jsou 

využívány pro zhodnocení mezd, sociálních příjmů, důchodů, aj. V roce 2012 byla průměrná 

meziroční míra inflace 3,3 %. [21] 

Za 4. čtvrtletí roku 2012 činila předběžná obecná míra nezaměstnanosti, tedy podíl 

počtu nezaměstnaných osob na celkové pracovní síle (tj. součet všech zaměstnaných a 

nezaměstnaných osob), 7,2 %. Ve 3. čtvrtletí roku 2012 dosahovala obecná míra 

nezaměstnanosti Olomouckého kraje hodnoty 8,2, ve Zlínském kraji hodnoty 7,7. [22] 

 

Sociálně – kulturní prostředí 

Město Přerov, nacházející se v srdci Moravy, patří mezi významné turistické centrum. 

Nabízí příjemné prostředí jak pro odpočinkovou, tak i aktivní dovolenou. V nedalekém okolí 

města se nachází zajímavá turistická místa, např. Hrad Helfštýn, poutní místo Svatý Hostýn, 

Zoo Svatý Kopeček, Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně, aj. [27] 
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Nejcennější částí turistické lokality Přerovsko je Horní náměstí města Přerov, které 

tvoří komplex hradeb se zachovalými renesančními měšťanskými domy a nachází se zde také 

renesančně upravený přerovský zámek. Archeologické památky lovců mamutů, nalezené 

v městské části Předmostí, jsou zapsány ve všech světových učebnicích dějepisu a 

archeologie. Naučná vlastivědná stezka po stopách mamutů, nazvaná „Předmostím až do 

pravěku“, vede k Památníku lovců mamutů. [27] 

Restaurace, kterých je ve městě 62, včetně 7 pizzerií, mají ve své nabídce zástupce 

místní gastronomie, a to Hanáckou kyselku a pivo Zubr. Možnost ubytování nabízí více jak 

10 ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 1 187 lůžek. Na své si přijdou i milovníci 

sportovních aktivit. V Přerově se nachází zimní stadion, krytý a venkovní bazén, tenisové 

kurty, badminton aréna, cyklostezka, ale i fitness centra, sauna, whirpool, squash, minigolf, 

bowling. aj. Naučné vlastivědné stezky a několik značených turistických tras potěší pěší 

turisty. [27] 

Město Zlín je významným průmyslovým, obchodním a kulturním centrem Východní 

Moravy. Zlín je velice zajímavý z pohledu architektury. Dominantou zlínského náměstí je 

radnice, zajímavá je také Vila Tomáše Bati, historický čtyřkřídlý zámek s renesančním 

jádrem, Dům umění, aj. Zlín je městem s bohatým kulturním životem. Nachází se zde 

Městské divadlo, Velké kino, Filharmonie Bohuslava Martinů, Muzeum obuvi, aj. Již tradičně 

je zde každý rok pořádán Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Nedaleko města je 

také Zoologická zahrada Lešná. Ve městě se nachází přibližně 55 restaurací a více jak 20 

hotelů a penzionů. [31] 

Sportovní vyžití ve Zlíně nabízí nejrůznější adrenalinové, kolektivní nebo netradiční 

sporty a to buď přímo na sportovištích ve Zlíně, nebo v jeho blízkém okolí. Přímo ve městě 

lze navštívit fotbalový stadion Letná, Zimní stadion L. Čapky, dále krytý bazén a koupaliště, 

atletický stadion, v zimním období lyžařskou sjezdovku v centru města, aj. Po celém 

Zlínském kraji vedou turistické a cykloturistické trasy, např. „Moravské dálkové cyklotrasy“. 

[31] 

 

Technologické prostředí 

Nejen výroba a vaření piva, ale i jiné oblasti podnikání,  jsou spojeny se sledováním 

novinek v oblasti techniky a technologie. Technické a technologické prostředí je jedním 

z nejrychleji se vyvíjejících prvků marketingového prostředí. 
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Technologické prostředí zahrnuje znalosti, objevy, vývoj a modernizaci výrobních 

zařízení, sledování nejnovějších informačních a komunikačních technologií, aj. Novinky 

technologického prostředí musí sledovat nejen firmy, ale také spotřebitelé. Těch se dotýká 

rozvoj komunikačních technologií a internetu. Právě díky internetu je v dnešní době možné 

sledovat konkurenci a informovat se o dění na spotřebitelském trhu.  

 

Politické a legislativní prostředí 

Pivovarnická a sladovnická výroba je činnosti řízení a obsluhy biologických 

technologických a chemicko-fyzikálních procesů. Zahrnuje výrobu základních surovin a 

sladu, ale i procesy s tím související, vaření piva a výrobu nápojů na bázi piva. Na základě 

této řemeslné živnosti lze také provádět prodej čepovaného piva v provozovnách, jenž jsou 

součástí pivovaru. [17] 

Podle české i evropské legislativy je pivo potravinou. Na základě toho, je u nás jeho 

výroba, balení, označování, skladování a distribuce řízena právními předpisy ČR. Jedná se     

o tyto oblasti právní legislativy [30]: 

- zákon č. 110/1997 Sb. (o potravinách a tabákových výrobcích), 

- vyhláška č. 335/1997 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu č. 110/1997 Sb.), 

- příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/1997 Sb. (Fyzikální a chemické požadavky na jakost 

piva), 

- příloha č. 6 k vyhlášce č. 335/1997 Sb. (Smyslové požadavky na jakost piva), 

- vyhláška č. 113/2005 Sb. (o způsobu označování potravin a tabákových výrobků). 

 

Česká republika je z každého piva bohatší o 20 % sazbu DPH, ale i o spotřební daň. 

Plátcem spotřební daně jsou pivovary, ale v konečném důsledku ji při konzumaci každého 

půllitru zaplatí zákazníci. Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je spotřební daň v Česku 

vyšší. Např. v Německu, Francii, Lucembursku nebo Španělsku je tato daň nižší. V roce 2012 

činila základní sazba spotřební daně za každé celé hmotností procento extraktu původní 

mladiny 32 Kč za hl (tj. 100 litrů). [24] 

Pivovarnictví však neovlivňuje pouze legislativa týkající se výroby piva a jeho 

konzumace. Nezbytnou součástí výroby je dodržování přísných hygienických nařízení. 

Jakožto zaměstnavatel se musí řídit občanským zákoníkem, s čímž souvisí i dodržování 
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základních lidských práv a svobod. Mimo jiné podléhá i obchodnímu zákoníku a zákonu na 

ochranu hospodářské soutěže. 

 

Shrnutí 

Pivo Zubr je ve svém regionu velmi oblíbené a i přes stále působící finanční krizi, 

neustálé snižování příjmů a rostoucí nezaměstnanost lze říci, že je o něj ustavičně velký 

zájem. Regionu napomáhá kulturní život obyvatel, turistika a sport. Jelikož okolí obou krajů 

je velmi bohaté na zajímavá kulturní místa a je zde velký výběr sportovních aktivit. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ 

3.1 Základní pojmy spotřebitelského chování 

Spotřebitel 

„Spotřebitel nakupuje zboží a služby pro svou potřebu a potřebu domácnosti, nebo 

jako dárky pro přátele. Ve všech těchto případech jsou výrobky zakoupeny pro konečné užití 

jednotlivci, tzv. koncovými uživateli nebo posledními spotřebiteli.“ [9, str. 14] 

Spotřební chování  

 „Spotřební chování znamená chování lidí - konečných spotřebitelů, které se vztahuje 

k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků – produktů.“ [6, str. 6] 

 Spotřební chování je jednou z rovin lidského chování a zahrnuje jednak důvody, které 

spotřebitele vedou k užívání určitého zboží, ale také způsoby a vlivy, které tento proces 

provázejí. [6] 

Nákupní chování spotřebitele 

„Nákupní chování spotřebitele znamená nákupní chování konečných spotřebitelů – 

jednotlivců a domácností, kteří kupují zboží a služby pro osobní potřebu. Dohromady tvoří 

tito koneční spotřebitelé spotřební trh.“ [4, str. 309] 

Spotřebitelský trh 

„Spotřebitelský trh představuje souhrn všech jedinců, případně domácností, kteří 

kupují dané zboží nebo službu za účelem osobní potřeby.“ [3, str. 166] 

 

3.2 Chování spotřebitele 

Respektování zákazníků (nejen současných, ale i potenciálních) a jejich vztahu k dané 

produktové oblasti hraje hlavní roli v marketingu. A zároveň je základním prostorem pro 

rozhodování o tržní orientaci. Tento komplexní pohled na zákazníky je označován jako kupní 

chování zákazníků. [15] 

Chování lze v obecné rovině definovat jako souhrn vnějších projevů, činností, jednání 

a reakcí organismu, které se dle psychologické povahy dělí na rozumové, návykové a 

instinktivní. Podobně lze definovat také chování spotřebitele, jenž je zaměřené na 

uspokojování určitých potřeb. [12] 
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Spotřební chování probíhá ve vzájemném propojení s ostatními složkami lidského 

jednání. Díky tomu je při snaze postihnout hlavní dominanty spotřebního chování možné 

zapojit specifické přístupy zakládající modelový pohled na spotřební chování. [15] 

 

3.2.1 Základní přístupy vysvětlující chování spotřebitele 

Přístupy spotřebního chování představují různé pohledy. Rozhodující je faktor, jenž je 

chápán jako dominantní pro projevy ve spotřebním chápání. Záleží na konkrétní osobě, které 

se spotřební chování týká, ale také na konkrétní situaci spojené se spotřebním chováním. 

Nelze tedy jednoznačně říci, který z teoretických modelů je vhodnější. [14] 

K vysvětlení spotřebního chování lze využít tyto přístupy: [14] 

Přístup racionální  

V tomto přístupu je spotřebitel chápán jako „rozumná“ bytost. Rozhodování 

spotřebitele je ovlivněno racionálním zvažováním užitků a přínosů plynoucích z jeho 

rozhodnutí. Spotřebitel zvažuje především ekonomické faktory, tj. cenu, příjmy, dostupnost 

obchodu, aj. [14] 

Přístup psychologický  

Jedná se přístup vycházející z teorie učení. Předpokládá, že určité chování je ve vazbě 

na jiné podněty naučeno. Opírá se tedy o psychické faktory uplatňované ve spotřebním 

chování jedince. [14] 

Přístup sociologický  

Spotřební chování je v tomto přístupu chápáno jako jakýsi reflex na působení 

referenčních skupin. Jeho snahou je vyzdvihnout prvky podílející se na rozhodování 

spotřebitele, které jsou spojeny s uznáním v jisté skupině lidí a získáním určitého 

společenského statusu. [14] 

Komplexní model 

Komplexní přístup poskytuje nejucelenější pohled. Snaží se eliminovat slabiny, které 

předchozí přístupy neberou v úvahu. Existují totiž i další faktory podílející se na formování 

spotřebního chování. Příkladem tohoto modelu je model „černé skříňky“. [14] 
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Černá skříňka spotřebitele 

 Nákupní chování spotřebitele je považováno za nejsložitější problematiku 

marketingového výzkumu. Důvodem je vlastní rozhodování kupujícího, které je ve své 

podstatě obsahem neviditelné „černé schránky“. [11] 

Černá skříňka spotřebitele představuje svět vzájemného působení spotřebních 

predispozic, situačních vlivů a kupního rozhodování, který se odehrává v psychice 

spotřebitele. [6] 

Výchozím bodem černé skříňky je podnět. Kupujícího ovlivňují podněty 

marketingové, skládající se z marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace). 

Mezi další podněty patří významné síly a události v prostředí kupujícího (ekonomické, 

technologické, politické a kulturní). V mysli spotřebitele jsou tyto podněty proměněny 

v odpovědi kupujících: výběr produktů, značky, prodejce, načasování nákupu, aj. [1] 

 

Obr. 2 Model S-R – proces chování kupujícího [11, str. 89] 

 

3.3 Modely chování spotřebitele 

Spotřebitel dělá každý den mnoho nákupních rozhodnutí. Většina velkých společností 

provádí výzkumy nákupního rozhodování spotřebitelů a chce znát odpovědi na otázky o tom, 

co spotřebitelé nakupují, kde, jak a kolik si kupují, kdy a proč. Odpovědi na tyto otázky jsou 

ukryty hluboko v mysli spotřebitele a proniknutí k nim není snadný úkol. Sami spotřebitelé 

často nevědí, co jejich nákupy ovlivňuje. [1] 

Modely spotřebního chování vznikly na základě snahy postihnout a vysvětlit spotřební 

chování. Tyto modely jsou založeny na procesech učení, vnímání, podmiňování, na bázi 

rozhodovacích procesů, aj. Vycházejí s různých, převážně psychologických východisek. 
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Ovšem nalézt model, který by plně vystihoval mnohostranné a proměnlivé chování 

spotřebitelů, je velmi obtížné. 

Složitý proces spotřebního chování popisuje řada modelů. Mezi nejkomplexnější a 

relativně nejčastěji uváděné modely spotřebního chování patří: [15] 

- Model Howard-Sheth, 

- Model Nicosia, 

- Model Engel, Blackwell a Miniard. 

 

3.3.1 Model Howard a Sheth 

Snahou Howarda a Shetha bylo integrovat všechny ovlivňující faktory do jednoho 

modelu. Tento model spotřebního chování lze rozdělit na 4 základní částí: [13] 

- učení spotřebitele – u osob v dané cílové skupině představuje motivy, očekávání, 

postoje a připravenost k učení, 

- podněcování spotřebitele stimuly – tyto stimuly vychází z ceny, kvality, osobitosti a 

dostupnosti výrobku či služby, 

- vlivy vnějších faktorů – na nákupní chování působí vlivy sociálního prostředí: rodina, 

příslušnost k sociální třídě, čas, finanční situace, 

- stupňovitý proces – chování spotřebitele začíná pozorností a přes kupní úmysly vede 

k samotnému nákupu.  

Model Howard a Sheth je často zobrazován ve dvojí podobě a je založen na bázi černé 

skříňky spotřebitele. „Zjednodušená verze komplexního modelu rozděluje černou skříňku na 

dvě části, na konstrukty perceptuální (vnímání) a konstrukty zjišťovací. Úplný komplexní 

model obsahuje vnímání, zjišťování informací (učení se), postoje a motivaci.“ [10, str. 86-87] 

 

Obr. 3 Zjednodušená verze modelu Howard a Sheth [10, str. 87] 
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3.3.2 Model Nicosia 

Tento model patří mezi nejstarší modely spotřebního chování, které lze považovat za 

komplexní. Tento model předpokládá, že spotřebitelé jsou vystaveni různým reklamním 

sdělením, na které reagují prostřednictvím nákupního rozhodovacího procesu. Díky spoléhání 

se na obchodní komunikační aktivity se model Nicosia zaměřuje na vztahy mezi sdělením a 

jeho vlivy na potenciální zákazníky. [7] 

 

Model Nicosia se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti: [7] 

- postoj spotřebitele ovlivněný působením zpráv a reklamy (vyvolání podnětu ze strany 

marketingu), 

- vyhledávání informací a vyhodnocování alternativ, 

- nákupní jednání, 

- zpětná vazba do prepozice spotřebitele. 

 

3.3.3 Model Engel, Blackwell a Miniard 

Původní model Engel-Kollat-Blackwell zahrnuje jednak informace a jejich 

zpracování, ale také kulturní a společenské vlivy ve vztahu k motivaci, rozhodovacím 

procesům a konečnému výsledku v chování spotřebitele. [13] 

Tento model se postupně rozvíjel, aktualizoval a nyní je jedním z nejznámějších 

modelů spotřebního chování. Verze Engel, Blackwell a Miniard vychází z původního modelu. 

Model Engel, Blackwell a Miniard ukazuje složitost chování spotřebitelů, ale také 

pozorovatelné vztahy a ovlivňující proměnné. Jednou z mnoha ovlivňujících proměnných je 

osobnost. Ta má co dočinění s vysvětlením, které osobnostní charakteristiky jsou relevantní 

s ohledem na chování jedince. Ale také má význam v tom, do jaké míry se chování 

spotřebitele z těchto charakteristik skládá.  Výsledky výzkumu spotřebitelského chování 

uvádí, že 10 – 25 % spotřebitelského chování lze vysvětlit nebo předpovědět pomocí 

osobnostních charakteristik. [8] 
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3.4 Faktory ovlivňující spotřební chování 

 Spotřebitelské nákupy jsou ovlivňovány faktory kulturními, sociálními  

a osobními. Přičemž kulturní faktory mají na nákupní chování spotřebitelů  

nejširší a nejhlubší vliv. [5] 

 Tyto faktory jsou často označované jako vnitřní. Vnitřní faktory přímo souvisí 

s osobou spotřebitele, jsou „viditelnější“ pro okolí: věk, pohlaví, velikosti domácností, období 

životního cyklu rodiny, ale také zaměstnání a další. [14] 

 

3.4.1 Kulturní faktory 

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

třída. [5] 

Kultura 

Základním faktorem ovlivňujícím chování a přání lidí je kultura. Prostřednictvím 

rodiny a dalších důležitých institucí získávají lidé již od dětství a během dospívání soubor 

hodnot, percepcí, preferencí a způsobů chování. [5] 

Většina lidí již od dětství sleduje a učí se vyznávat takové hodnoty jako je zdraví, 

fyzická zdatnost, úspěch, výkon, praktičnost, individuálnost, materiální zajištění, aj. [4] 

 Subkultura 

 Subkulturu lze definovat jako skupinu lidí, která na základě společných životních 

zkušeností a situací sdílí stejné hodnotové systémy. [4] 

 Menší subkultury, poskytující specifičtější identifikaci a socializaci jejich členů, jsou 

podstatou každé kultury. Mezi základní subkultury patří národnosti, náboženství, rasové 

skupiny a geografické regiony. [5] 

 Společenské třídy 

 Strukturu společenských tříd má téměř každá společnost. Základem společenské třídy 

je poměrně trvalé a spořádané rozdělení společnosti. Členové těchto tříd sdílí podobné zájmy, 

hodnoty a vzorce chování. [4] 

 Společenské třídy se vyznačují čtyřmi charakteristickými rysy. Jedním z nich je 

tendence chovat se podobně, ale zároveň odlišně než jiná společenská třída. Lidé ve 



25 

 

společenských třídách se liší oděvem, způsobem řeči, preferovanou zábavou, aj. Druhým 

významným rysem je zaujímání nižšího či vyššího postavení. Dále kombinace více 

proměnných, mezi které patří zaměstnání, příjem, bohatství, vzdělání, aj. Posledním 

charakteristickým rysem společenských tříd je, že lidé se mohou v průběhu života pohybovat 

na společenském žebříčku nahoru nebo dolů. [5] 

 

3.4.2 Společenské faktory 

 Chování spotřebitele je ovlivněno nejen kulturními, ale také společenskými faktory, 

mezi které patří menší skupiny spotřebitelů, rodina, společenské role a postavením. [4] 

 Skupiny 

 Skupina s přímým vlivem na člověka se nazývá členská skupina, lze ji rozdělit na 

skupinu: [5] 

- primární – vyznačuje se poměrně nepřetržitými a neformálními interakcemi. 

Zahrnuje například rodinu, přátelé, sousedy a spolupracovníky, 

- sekundární – je zpravidla formálnější a se spíše nepravidelnou internací. Jejím 

příkladem jsou náboženské, profesní a oborové svazy.  

 Referenční skupiny lze rozdělit na skupiny s přímým nebo nepřímým vlivem na 

názory nebo chování člověka. Často dochází k tomu, že lidé jsou ovlivnění referenční 

skupinou, do které nepatří. [4] 

Existují tři způsoby, kterými referenční skupiny ovlivňují jednotlivce. Jedním z nich 

jsou nové typy chování, nový životní styl. Dále ovlivňování názorů jedince a jeho vnímání 

sama sebe, tj. snaha jedince „zapadnout“. Třetím způsobem je vytváření tlaků ovlivňujících 

jedince při volbě výrobků či značky. [4] 

Skupinu, do níž by jedinec rád patřil, nazýváme aspirační skupina. Jejím opakem je 

skupina disociační, hodnoty nebo chování této skupiny jednotlivec odmítá. [5] 

 Rodina 

 Nejdůležitější nákupní organizační jednotkou spotřebního zboží je ve společnosti 

rodina. Na nákupní chování má značný vliv a její členové jsou nejvlivnější primární 

referenční skupinou. [4] 
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Existují dva typy rodin: [5] 

- rodina orientační – tvoří ji rodiče a jejich děti. Děti získávají od svých rodičů 

vztah k náboženským, politickým a ekonomickým postojům, ale také osobní 

ambice, sebeúctu a lásku. Nákupní chování je rodinou ovlivňováno i přesto, že s ní 

kupující dávno není v kontaktu. Vliv rodiny je zásadní v zemích, kde žijí děti s 

rodiči v jedné domácnosti nadále i v dospělosti. 

- rodina reprodukční – je tvořena partnerem a dětmi. Na každodenní nákupní 

chování má ještě přímější vliv. Je pečlivě zkoumána a ve společnosti představuje 

významnou spotřebitelskou nákupní organizaci. Marketéři sledují jakou roli a jaký 

vzájemný vliv má na nákup velkého množství výrobků a služeb manžel, manželka 

a děti. 

V závislosti na produktové kategorii a na fázi nákupního procesu se role ženy a muže 

výrazně mění. Téměř všude ve světě je hlavním nákupčím potravin, oblečení a domácích 

potřeb žena. Ke změnám dochází pouze ve chvíli, kdy více jak 60 % žen z rozvinutých zemí 

pracuje mimo domov a kdy jsou manželé ochotni obstarat nákupy pro domácnost sami. [4] 

 Role a postavení 

Každý člověk patří do několika skupin, například do rodiny, klubů a organizací. Jeho 

postavení je v rámci každé skupiny definováno pomocí role a postavení. Role člověka je 

založena na činnostech, které od něj jeho okolí očekává. Jeho postavení je obecnou úctou, 

kterou jeho role ve společnosti vzbuzuje. [4] 

 

3.4.3 Osobní faktory 

Rozhodnutí kupujícího jsou často ovlivněny jeho osobními charakteristickými 

vlastnostmi, mezi které patří věk a životní fáze ve které se člověk nachází, ekonomická 

situace, zaměstnání, osobnost, vnímání sama sebe a životní styl. [4] 

 

Věk a životní cyklus rodiny 

Potřeby, ale také spotřební chování se v průběhu života mění. S věkem se mění trendy 

ve stravování, oblékání, trávení volného času, způsobu bydlení, vybavení domácností, aj. 

Odlišně jsou rovněž postoje k novým výrobkům. Oproti mladším generacím se u spotřebitelů 
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s rostoucím věkem projevuje konzervatismus a tito lidé jsou méně otevření novinkám. Tyto 

změny ve spotřebním chování se projevují kolem čtyřicátého roku života. [14] 

 S věkem je spojen životní cyklus rodiny, jejímž členem jedinec je. Rodina prochází 

několika životními fázemi – začíná osamostatněním jedince a vytvořením si vlastní rodiny, 

narozením dítěte a jeho výchovou, osamostatněním a odchodem z domova a pokračuje 

samotným životem rodičů. Každá fáze životního cyklu je spojena s jinými potřebami, 

spotřebou, životním stylem a finančními podmínkami. [14] 

Ekonomická situace 

Volba výrobků a služeb je ovlivněna ekonomickou situací spotřebitelů. Vliv na jejich 

koupi má disponibilní příjem, úspory, dluhy, možnosti získání půjčky a samotný přístup lidí 

k utrácení a spoření. [5] 

V případě nepříznivé ekonomické situace, jejímž následkem je hospodářský pokles, 

podnikají marketéři nutné kroky vedoucí ke změně designu výrobku, jeho přecenění nebo 

zavedení levnějších značek. [5] 

Zaměstnání 

Typ zboží a služeb, jenž si člověk kupuje, ovlivňuje jeho zaměstnání. Lidé v kanceláři 

si kupují spíše elegantní šaty, obleky a jsou členy sportovních či společenským klubů. Oproti 

tomu dělníci nakupují pracovní oděvy, obuv a nosí si svačinky z domu. [5] 

Ve způsobu života jedince a v jeho spotřebním chování se odráží fakt, zda se jedná o 

řadového pracovníka, nebo vedoucího zaměstnance. Odraz povolání ve spotřebním chování je 

v některých případech natolik zřejmý, že firmám umožňuje využít segmentovaného přístupu 

k trhu. [14] 

Osobnost a sebepojetí 

Osobnost je souborem jedinečných psychologických charakteristik, které vedou 

k relativně konzistentním a trvalým reakcím na stimuly okolního prostředí. Každý člověk má 

rozličné psychologické vlastnosti, které ovlivňují jeho nákupní chování. Osobnost lze popsat 

pomocí takových povahových vlastností, jako je sebedůvěra, společenskost, autonomie, 

neprůbojnost, přizpůsobivost, agresivita, aj. [4] 

Často se stává, že spotřebitelé volí a užívají značky, jež svojí osobností ladí s jejich. 

Jedná se o vlastní sebepojímání. Tato shoda může být v některých případech založena na 
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zidealizovaném sebepojímání spotřebitele (tj. na tom, jak by se rád viděl), ale také na tom, jak 

se domnívá, že ho vidí jiní, nikoli tedy na skutečnosti. [5] 

Životní styl 

Často se stává, že lidé pocházející ze stejné subkultury, společenské třídy a 

vykonávající stejné zaměstnání, vedou životní styly, které jsou zcela odlišné. Životní styl je 

souhrnem aktivit, zájmů a názorů vyjadřujících strukturu žití nějaké osoby. V životním stylu 

jedince se odráží jednak společenská třída a osobnost člověka, ale také celý vzorec chování a 

vzájemného působení na okolí. [4] 

 

3.5 Psychologické faktory 

Nákupní rozhodování spotřebitele a jeho reakce na různé marketingové stimuly 

ovlivňují psychologické faktory. [4] 

 Psychologické faktory jsou součástí osobnosti každého jedince, na první pohled nejsou 

patrné, proto jsou označované jako faktory vnější. Tyto faktory jsou pro okolí „skryté“, 

zahrnují: potřebu, motivaci, vnímání, postoje a učení. [14] 

Potřeba 

„Potřeby jsou výrazem závislosti organismu na prostředí a zároveň jsou výsledkem 

reakce organismu na toto prostředí.“ [2, str. 13] 

Potřeby jsou nedílnou součástí života každého jedince a lze je rozdělit na potřeby 

biogenické a psychogenické: [5] 

- potřeby biogenického charakteru vychází z fyziologických stavů, jako je hlad, 

žízeň, či nepohodlí,  

- oproti tomu potřeby psychogenické jsou výsledkem stavů psychologických, tedy 

uznání, úcty a sounáležitosti. 

Maslowova hierarchie potřeb 

Snahou A. Maslowa bylo vysvětlit, co je příčinou toho, že jsou lidé v daném okamžiku 

vedeni určitými potřebami. Dle Maslowa jsou potřeby hierarchicky uspořádány, tedy od těch 

nejdůležitějších, které se snaží uspokojit nejdříve, po ty méně důležité. [4] 
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Obr. 4 Maslowova hierarchie potřeb [4, str. 328] 

Motivace 

Jakmile se potřeba dostane na určitý stupeň intenzity, stává se z ní motiv. Motiv lze 

tedy definovat jako potřebu, která dosahuje takové síly, že jednotlivce vybízí k jejímu 

uspokojení. [4] 

„Motivace vysvětluje psychologické důvody chování, jeho subjektivní význam a 

současně vysvětluje pozorovanou variabilitu chování, proč se různí lidé orientují na různé 

cíle.“  [14, str. 76]  

Motivaci lze definovat jako snahu uspokojit potřebu. Některé motivy jsou instinktivní, 

jiné mohou být společensky naučené. Dle Sigmunda Freuda člověka motivují síly vědomé i 

nevědomé. Velká část motivů je nevědomých, jejich fungování však ovlivňuje naše 

každodenní chování při nákupu. [10] 

Mezi důležité charakteristiky motivace patří její síla, směr jejího působení, popřípadě 

délka jejího trvání. [14] 

 

Obr. 5 Proces motivace [14, str. 77] 
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Vnímání 

Jednání osoby ovlivňuje její vnímání dané situace. Vnímání je proces, prostřednictvím 

kterého si lidé vybírají, uspořádávají a interpretují informace, jež jim pomáhají vytvořit 

smysluplný obraz okolního světa. Vnímání závisí na vnitřním rozpoložení dané osoby, na 

jeho vztahu k okolnímu prostředí, ale také na fyziologických podnětech. [5] 

Existují tři procesy vnímání, prostřednictvím kterých mohou lidé vnímat stejný podnět 

jiným způsobem: [4] 

- selektivní pozornost – představuje tendence lidí vytřídit většinu informací, kterým 

jsou každodenně vystaveni. Člověk je denně vystaven přibližně 1 500 reklamním 

sdělením, avšak zapamatuje si pouze tři nebo čtyři.  

- selektivní zkreslení – tendencí lidí, je přikládat sdělení svůj vlastní význam. Každý 

jedinec přiřazuje získané informace do již existující myšlenkové šablony. Zároveň 

má tendenci informace interpretovat tak, aby získal podporu pro to, čemu už věř. 

- selektivní paměť – tendencí člověka je uchovávat si pouze část získaných 

informací. Většinou se jedná jen o informace, která souhlasí s jeho postoji nebo 

názory.  

Díky selektivní pozornosti, zkreslení a paměti musí marketingový specialisté na 

upoutání pozornosti spotřebitelů vynaložit velké úsilí. [4] 

Učení 

Lidé se učí tím, že jednají, ale také díky zkušenostem, jež vedou ke změnám v jejich 

individuálním chování. Lidské chování je ve většině případů naučené, a dochází k němu 

vzájemným působením motivů, vnějších podnětů, náznaků, reakcí a donucování. [5] 

Zajištění opakování určité činnosti ve spotřebě (tj. opakovaného nákupu, či opakované 

návštěvy prodejny), nebo naopak docílení změny chování (tj. nákup ekologických produktů), 

je smyslem využití teorie učení ve spotřebním chování. Cílem marketingových aktivit je 

dosažení vyšší míry spokojenosti spotřebitele. [14] 

Základní formy učení se spotřebnímu chování: [14] 

- podmiňování klasické – dochází k němu na základě přenosu podnětu na původně 

neutrální zdroj,  
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- podmiňování operantní – jedná se o vědomou reakci na určitý podnět. Při této 

formě učení je nezbytné, aby se organismus sám aktivně zapojil, 

- učení kognitivní – tento druh učení je založen na řešení problému pomocí dříve 

shromážděných informací, 

- učení sociální – základem tohoto učení je sledování a pozorování chování 

ostatních lidí, registrováním důsledků jejich chování, uchováním těchto informací 

v paměti a jejich následné zpracování a využití v podobných situacích. 

 

Obr. 6 Klasické podmiňování [14, str. 83] 

 

3.6 Typologie spotřebitelů 

Typologii lze definovat jako „rozčlenění soustavy osob, objektů či jevů do skupin dle 

určitého kritéria, znaku či souboru znaků“. [12, str. 228] 

 Stejně jako v obecných typologiích, i typologie spotřebitele předpokládá vytvoření 

klasifikačního schématu, v němž dochází ke sjednocení různých faktorů, a to na základě 

určitého kritéria. Existuje celá řada kritérií, na jejichž základě lze spotřebitelské chování třídit, 

to je také důsledkem existence mnoha typologií. [13] 

 Mezi základní přístupy k vytvoření typologie patří: [13] 

- typologie konstituční – její základní charakteristikou je tělesná stavba člověk (typ 

pyknický, leptosomní, atletický a displastický), 

- typologie zabývající se měřením stupně stability - lability a introverze – extroverze 

(melancholik, flegmatik, cholerik a sangvinik), 
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- dále zde patří typologie založené na osobnostních vlastnostech, hodnotových 

systémech, dimenzi přátelskosti a vůdcovství, ale také typologie vázané na některé 

složky spotřebního a nákupního chování a v neposlední řadě typologie 

kombinované.  

 Pro každého člověka je typická jeho „individualita“, tedy jeho psychická a fyzická 

jedinečnost. Ovšem psychické vlastnosti jednoho jedince, mohou být společné s určitým 

počtem lidí. Tito lidé pak tvoří skupiny, které lze se na základě jejich temperamentu, rozdělit 

na čtyři typy. [13] 

 

3.6.1 Základní členění typologie člověka 

Sangvinik 

Jedná se o člověka, který se okolí snadno přizpůsobuje, orientuje se v něm a dokáže 

přiměřeně reagovat. Na činnosti, které dělá, se soustředí, zvládá překážky a snadno plní 

úkoly. Je dobrým vůdcem a optimistou. [12] 

Cholerik 

Člověk, který se těžce ovládá, je snadno vznětlivý, výbušný, dráždivý a prudký. 

Především je však aktivní, impulzivní a vrtkavý. Cholerici se rádi účastní veřejného života a 

prosazují své názory. Oproti tomu nesnáší omezování své činnosti, vyznačují se neklidnými 

pohyby, uchvátanou řečí a jsou energičtí. [12] 

Flegmatik 

Představuje člověka, který je nerozhodný a pomalý jak v řeči, tak v pracovní činnosti. 

V nezbytně nutné chvíli je flegmatik ochoten pracovat pravidelně a houževnatě a vedlejšími 

vlivy se nedá rušit. Netrvá na prosazení svého názoru, kvůli vyvarování konfliktů a zklamání 

raději ustoupí. Vše pečlivě zvažuje, je spolehlivý, vyrovnaný, trpělivý, střízlivý, někdy až 

lhostejný. [12] 

Melancholik 

Lze jej vidět jako introverta zahleděného do sebe. Je nespolečenský, nevěří sám sobě, 

natož snad někomu jinému. Potřebuje posilovat sebedůvěru a vyžaduje přátelské a laskavé 

zacházení, Kolem sebe vidí plno obtíží. Je nutné ho dlouho získávat pro společenskou činnost, 

ale v práci je pečlivý. [12] 
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3.6.2 Typologie člověka vycházející z nákupního chování: 

Cílem segmentační analýzy, jež je součástí studie Shopper Typology a Media 

Behaviour, je identifikace základních typů nakupujících a srovnání jejich požadavků. 

Současní zákazníci se vyznačují vysokou rozmanitostí preferencí. Na základě těchto 

odlišných představ o ideálním nakupování vzniklo sedm typů či modelů nákupního chování. 

Tyto modely jsou spojeny s celkovým životním stylem i psychikou člověka. [13] 

 Sedm nákupních modelů lze dle celkové orientace nákupních preferencí a způsobu 

rozhodování rozdělit do dvou základních skupin, a to na nákupní orientaci moderní  

a tradiční. [13] 

Tab. 2 Zastoupení typů mezi českými nakupujícími [13, str. 223] 

Typy nakupujících Zastoupení Celková nákupní orientace 

Ovlivnitelný 

Náročný 

Mobilní pragmatik 

15 % 

16 % 

16 % 

Moderní (47 %) 

Opatrný konzervativec 

Šetřivý 

Loajální hospodyňka 

Nenáročný flegmatik 

12 % 

13 % 

12 % 

16 % 

Tradiční (53 %) 

 

Základní typologie kupujících: 

Ovlivnitelní 

Tito lidé se při nákupu rozhodují emotivně. Často nakupují impulzivně a jsou 

ovlivnitelní reklamou a atraktivním vzhledem výrobku. V této skupině jsou především mladší 

lidé s maturitou či vysokoškolským vzděláním a s vyššími příjmy domácnosti. Právě tito lidé 

rádi nakupujíc nové výrobky a zkouší nové značky. [13] 

Nároční 

Nakupující v této skupině mají vysoké požadavky na modernost, kvalitu a vybavenost 

nákupního místa. Na nákupní komfort a služby poskytované prodejnou kladou velký důraz. 

Tuto skupinu tvoří především mladí lidé s vyššími příjmy, s maturitou nebo vysokoškolským 



34 

 

vzděláním. Většinou jsou obyvateli satelitních městeček nebo center středně velkých měst. 

[13] 

Mobilní pragmatici 

Cílem lidí v této skupině je optimalizovat poměr cena/hodnota zboží. Dávají přednost 

velkoplošným prodejnám a nákupům ve větších objemech. Nakupují méně často a pravidelně 

využívají auto. V této skupině se vyskytují lidé ve věku 30 – 49 let, s vysokoškolským 

vzděláním a příjmy, které jsou nadprůměrné. Ve většině případů jde o soukromé  

podnikatele. [13] 

Opatrní konzervativci 

Pro tuto skupinu nakupujících je typický nízký podíl impulzivních nákupů, jehož 

příčinou je konzervativní a racionální rozhodování. Tito lidé nedůvěřují reklamě a nenechají 

se ovlivnit značkou ani vzhledem. Rozhodují se na základě svých dosavadních zkušeností, 

nikoli podle ceny. Vyznačují se věrností k osvědčeným produktům a značkám. V této skupině 

jsou nadprůměrně zastoupení starší lidé, především muži, s nižším vzděláním a nízkými 

příjmy. [13] 

Šetřiví 

Jsou to lidé, jejichž cílem je minimalizovat výdaje. Tohoto cíle dosahují racionálním 

nakupováním, tj. nakupováním toho, co skutečně potřebují. Využívají slev, výprodejů a 

orientují se převážně podle ceny. Tuto skupinu tvoří především starší lidé s nízkými příjmy a 

se základním vzděláním. [13] 

Loajální hospodyňky 

Pro tyto nakupujících je typická silná orientace na sociální stránku nákupu a také fakt, 

že si cení příjemné a ochotné obsluhy. Upřednostňují nákupy v menších prodejnách, často 

nakupují v menším množství a za nákupy necestují. Do této skupiny patří lidé všech 

věkových kategorií s průměrnou kupní silou, s nižším vzděláním a s bydlištěm především na 

vesnici nebo v menším městě. [13] 

Nenároční flegmatici 

Tito lidé nemají žádné nároky na prodejny, lhostejné jsou jim i ceny. Nakupují 

v nejbližších prodejnách, které jsou malé. Důvodem je vysoký počet těchto prodejen a také 

fakt, že za nákupy necestují. [13] 
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4 METODIKA SBĚRU DAT 

4.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze je nezbytnou součástí marketingového výzkumu. Je nutné si ujasnit co 

je hlavním problémem výzkumu a jaký je jeho cíl, způsob kterým budou data sesbírána a jaký 

nástroj sběru dat bude využit. 

Problém 

Pivo značky Zubr, především láhvové, je k dostání po celé České republice. Ovšem 

točené pivo Zubr je nejvíce populární právě v místě jeho výroby, v městě Přerov. Diplomová 

práce se zabývá zjištěním preferencí zákazníků na trhu s pivem, konkrétně u značky piva 

Zubr.  Marketingový výzkum je zaměřen na konzumenty Olomouckého a Zlínského kraje, 

především však na okres Přerov a Zlín. Přerov je nejsilnějším regionem co do spotřeby, oproti 

tomu Zlín je považován za region výrazně slabší. Na tomto trhu působí mnoho konkurence, 

která se neustále předhání, a to především v šíři nabízeného sortimentu, příchutích a 

stupňovitosti.  

Cíl 

Diplomová práce je zaměřena na zjištění preferencí koncových zákazníků na trhu piva. 

Výzkum je zaměřen na preference spotřebitelů obecně, ale především na preference 

zákazníků konkrétní značky, a to piva Zubr. Cílem je porovnat preference všech oslovených 

respondentů, ale také porovnání těchto preferencí mezi respondenty pocházejícími 

z Olomouckého a Zlínského kraje. Záměrem je na základě informací, získaných 

prostřednictvím výzkumu, zhodnotit nákupní zvyklosti spotřebitelů obou krajů, zjistit 

nejoblíbenější produkty Pivovaru Zubr a.s., názory na kvalitu piva, zhodnocení ceny, důvody 

koupě piva či oblíbenou značku piva, aj. Získané informace budou podkladem pro vytvoření 

objektivních návrhů a doporučení vedoucích k větší oblibě, a tedy i vyššímu odbytu piva Zubr 

u obyvatel nejen Olomouckého, ale především i Zlínského kraje, aj. 

Nástroj sběru dat 

Nástrojem sběru dat je tištěný dotazník formátu A4. Jehož nezbytnou součástí je 

průvodní text v úvodu obsahující účel výzkumu, žádost o jeho vyplnění a následně 

poděkování. Dotazník obsahuje 23 otázek.  Jedná se především o otázky uzavřené doplněné  

o výběrovou škálu odpovědí, ale obsahuje také tři otázky otevřené a dvě baterie. Pokud 

v pokynech není uvedeno jinak, lze vybrat pouze jednu odpověď. Čtvrtá otázka dotazníku je 
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filtrační, jejím cílem je rozdělit respondenty na konzumenty piva Zubr a respondenty, kteří 

pivo Zubr nepijí. Tyto respondenty otázka směřuje až k samotnému konci dotazníku, tedy k 

otázkám identifikačním. Otázky jsou zaměřeny na hodnocení kvality piva, ceny, sortimentu 

Pivovaru Zubr a.s., faktorů ovlivňujících nákup piva, preferované balení piva,  

aj. (Příloha č. 1) 

Typy údajů 

K vypracování diplomové práce a samotného marketingového výzkumu jsou použita 

data primární i sekundární. Sekundární data, získaná především z interních informací 

Pivovaru Zubr a.s., jsou využita zejména při zpracování charakteristiky tohoto pivovaru a 

charakteristiky trhu a makroprostředí. V práci se vyskytují také data získaná z odborné 

literatury a online zdrojů. Data primární, tedy údaje získané prostřednictvím marketingového 

výzkumu, jsou vyhodnocena v analýze výsledků a slouží k sestavení objektivních návrhů a 

doporučení.  

Rozpočet primárního šetření 

Celkové náklady vynaložené na primární šetření činí 580,- Kč. Většina nákladů byla 

vydaná na tisk 160 dotazníků. Ostatní náklady zahrnují psací potřeby, euro složky a pevné 

desky. 

 

Tab. 3 Rozpočet primárního šetření 

Rozpočet primárního šetření Náklady 

Tisk dotazníků (3,00 Kč/1 dotazník) 480,- Kč 

Ostatní náklady 100,- Kč 

Celkem 580,- Kč 

 

Harmonogram činnosti 

Sestavení harmonogramu činností je nejpřehlednější formou shrnutí všech uskutečnění 

aktivity přípravné i realizační fáze marketingového výzkumu. 
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Tab. 4 Harmonogram činností 

Dílčí aktivita Období (únor – duben 2013) 

 18. – 24.  25. – 3.  4. – 10. 11. – 17. 18. – 24. 25. – 31. 1. – 7. 

Tvorba dotazníku x x x     

Pilotáž   x     

Sběr dat    x x   

Zpracování dat     x   

Analýza dat      x  

Návrhy a doporučení       x 

 

Hypotézy 

Na základě informací poskytnutých z interních zdrojů Pivovaru Zubr a.s. byly 

sestaveny následující hypotézy. Prováděný výzkum má posoudit nebo vyvrátit jejich tvrzení.  

 

H1: Lidé s nižším vzděláním preferují pití piva každý den.  

H2: Respondenti nejčastěji posuzují kvalitu piva podle plnosti chuti.  

H3: Více než polovina konzumentů ve věku 26 – 35 let upřednostňuje pivo Zubr Gold. 

H4: 70 % respondentů vnímá pivo Zubr jako známý produkt na trhu piva. 

H5: Nejméně preferovaným obalem piva je PET láhev. 

 

4.2 Realizační fáze 

Pilotáž dotazníku 

Před samotným zahájením dotazování byla provedena tzv. pilotáž dotazníku, které se 

zúčastnilo 10 respondentů. Mezi dotazovanými byli rodinní příslušníci, přátelé a známí, ale 

především konzumenti piva. Pilotáž dotazníku se uskutečnila 7. března 2013. 

Problémy se vyskytly pouze u otázky č. 13, kdy respondenti nebyli schopni seřadit 

charakteristiky kvality piva od nejdůležitější po méně důležitou. Proto došlo k transformaci 

otázky na výběr pouze tří nejdůležitějších charakteristik, na základě nichž respondenti 
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posuzují kvalitu piva. Se zbývajícími otázkami dotazníku neměli problémy a zhodnotili jej 

jako dostatečně srozumitelný.  

Sběr dat 

Sběr dat probíhal v období od 11. do 22. března 2013 v restauračních zařízeních 

Olomouckého a Zlínského kraje. Dotazování probíhalo v dopoledních i odpoledních 

hodinách. Řada z dotázaných respondentů byla vstřícná a ochotná dotazník vyplnit, ovšem 

objevili se i tací, kteří dotazník vyplnit odmítli. Předpokládaný počet respondentů je 

odhadován přibližně na 150.  

Základní soubor respondentů tvořili pivaři Olomouckého a Zlínského kraje.  

Dotazování probíhalo v náhodně vybraných restauračních zařízeních, jednalo se tedy              

o náhodný výběr a metodu vhodné příležitosti, jelikož respondenti byli v restauračních 

zařízeních oslovování náhodně, nebyla stanovena žádná výběrová kritéria. Jedinou 

podmínkou při výběru respondentů byl věk. Jelikož se jedná o alkoholický nápoj, všichni 

oslovení respondenti museli být starší 18-ti let. 
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

5.1 Vyhodnocení dotazníku 

 Shromážděna data byla zpracování pomocí programu MS Office a SPSS for Windows. 

Celkem bylo vyplněno 156 dotazníků, ovšem kvůli neúplnosti některých z nich bylo využito 

140, tedy 70 dotazníků za Olomoucký kraj a 70 za Zlínský kraj.  

 Odpovědi dotazníku byly převedeny na tzv. kódy, pomocí nichž byly zapsány  

do výsledné datové matice v programu Microsoft Office Excel. Upravená matice odpovědí 

byla zpracována v programu SPSS for Windows. V tomto programu byly jednotlivé otázky 

dotazníku vyhodnoceny pomocí statistické deskripce, prostřednictvím Pearsonova Chi-

kvadrát testu a Likelihood Ratio koeficientu, byl proveden Jednovýběrový T-test, porovnání 

průměrů a byly vytvořeny kontingenční tabulky. V programu Microsoft Office Excel byly 

vytvořeny a upraveny veškeré grafy. 

 Jednovýběrový T-test byl proveden u otázek č. 7 a 16 (viz Příloha č. 5). Pomocí tohoto 

testu bylo zjištěno, které odpovědi jsou hodnoceny nadprůměrně (zelené označení), které 

podprůměrně (červené označení) a které průměrně (žluté označení). Pomocí Pearsonova Chi-

kvadrát testu byla zjištěna závislost u otázek, na které odpovídali všichni respondenti. 

Likelihood Ratio koeficient byl použit v případě, kdy na otázky všichni respondenti 

neodpovídali (v dotazníku došlo k filtraci respondentů pomocí otázky č. 4). Test závislosti byl 

proveden pouze u souhrnného hodnocení odpovědí, nebyl členěn dle jednotlivých krajů.  

Na základě informací získaných z vyhodnoceného dotazníku bylo možné potvrdit či vyvrátit 

stanovené hypotézy. 

 

Identifikační otázky 

Do úvodu vyhodnocování byly zařazeny otázky identifikační. Dotazník byl zcela 

anonymní, ale díky identifikačním otázkám se podařilo získat informace o struktuře 

respondentů: pohlaví, věk, dosažené vzdělání, ekonomický status a bydliště. Tyto otázky se 

staly také podkladem pro vytvoření kontingenčních tabulek.  

Vyhodnoceno bylo celkem 140 dotazníků. Mezi dotazovanými bylo celkem 122 mužů 

a 18 žen. Většina respondentů uvedla, že bydlí v okrese Přerov (45 %) a Zlín (47,0 %). 

Z Obrázku 7 lze vyčíst, že nejrozsáhlejší věkovou kategorii tvoří respondenti ve věku 36 – 45 
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let (30,7%) a také věková kategorie 56 a více let (30 %). Třetí nejpočetnější skupinou jsou 

respondenti ve věku 26 – 35 let (20 %) - (viz Příloha č. 2). 

Věk respondentů

12%

20%

31%

7%

30%

18 - 25 let

26 - 35 let

36 - 45 let

46 - 55 let

56 a více let

 

Obr. 7 Věk respondentů 

Respondenti byli dle vzdělání rozděleni do pěti skupin. Nejpočetnější skupinu tvoří 

respondenti s výučním listem (40 %) a se středoškolským vzděláním s maturitou (39,3 %). 

Poslední identifikační otázka rozdělila respondenty dle ekonomického statusu do šesti skupin. 

Nejvíce zastoupenou skupinou jsou zaměstnaní (62,1 %). Mezi oslovenými respondenty byli i 

ženy na mateřské dovolené (2,1 %) a studenti (3,6 %) - (viz Příloha č. 2). 

 Při posouzení věku se vzděláním a ekonomickým statusem dotazovaných bylo 

zjištěno, že v nejvíce zastoupené věkové kategorii 36 – 35 let převažují respondenti se 

středoškolským vzděláním (13,6 %) a výučním listem (12,1 %) a téměř 30 % respondentů této 

věkové kategorie je zaměstnaných (viz Příloha č. 4). 

 

Obr. 8 Porovnání věku a vzdělání respondentů 
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Pití piva 

Kategorie „Pití piva“ zahrnuje otázku č. 1: „Pijete pivo?“, otázku č. 3:“ Jak často 

pijete pivo?“ a otázku č. 4: „Pijete pivo značky Zubr?“. Na tento soubor základních otázek 

odpovídali všichni oslovení respondenti, tj. 140. 

Všech 140 oslovených respondentů uvedlo, že pije pivo. Pivo je oblíbeným nápojem 

především mužů. Není tedy nikterak zvláštní, že mezi dotazovanými byla velká převahu právě 

mužů (87,1 %) -  (viz Příloha č. 2). Filtrační otázka rozdělila celkový počet respondentů 140 

na ty, kteří pijí pivo značky Zubr (93,6 %) a ty, u nichž tato značka není oblíbená (6,4 %) - 

(viz Tabulka 5). Mezi posuzovanými okresy je pivo Zubr oblíbenější v Olomouckém kraji. 

Pomocí Pearsonova Chi-kvadrát testu nebyla zjištěna žádná závislost mezi pitím piva značky 

Zubr a identifikačními znaky (viz Příloha č. 3). 

Tab. 5 Pijete pivo značky Zubr? 

 

Olomouc Zlín Respondenti celkem 

ano ne celkem ano ne celkem ano ne celkem 

Absolutní vyjádření 68 2 70 63 7 70 131 9 140 

Procentuální vyjádření 97,1 2,9 100,0 90,0 10,0 100,0 93,6 6,4 100,0 

 

Více jak 50 % oslovených respondentů uvedlo frekvenci pití piva každý den (74 

respondentů). Alespoň 2x – 3x týdně pivo pije 42 dotazovaných, jednou týdně 21 oslovených 

respondentů (viz Příloha č. 2). Na Obrázku 9 lze vidět procentuální vyjádření frekvence pití 

piva u respondentů Olomouckého i Zlínského kraje. 

Frekvence pití piva
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50,0%

60,0%
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Olomouc Zlín

Každý den Jednou týdně Alespoň 2x - 3x týdně Jednou měsíčně Méně

 

Obr. 9 Frekvence pití piva 
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Pearson Chi-Kvadrát test ukázal, že na otázce týkající se frekvence pití piva jsou 

závislé všechny identifikační znaky kromě bydliště respondenta (viz Příloha č. 3).  

Třídění dle pohlaví ukázalo, že pivo každý den pijí především muži (58,2 %).  

U oslovených žen je nejčastější frekvencí pití piva 2x – 3x týdně (44,4 %) a jednou týdně 

(27,8 %). Pivo každý den pije pouze 16,7 % oslovených žen (viz Příloha č. 4). 

Při rozdělení respondentů podle věku, pijí pivo každý den především respondenti  

ve věkové kategorii 56 a více let (78,6 %), ale také 36 – 45 let (55,8 %) a nejmladší kategorie  

18 – 25 let (41,2 %). Konzumaci piva 2x – 3x týdně preferuje věková kategorie 26 – 35 let 

(57,1 %). V návaznosti na zmíněné třídění druhé stupně podle věku vyšlo téměř analogicky 

také rozdělení respondentů dle ekonomického statutu. Pivo každý den pijí především 

důchodci (89,7 %) a zaměstnanci (49,4 %). Respondenti v ekonomické třídě „podnikatelé“ 

preferují frekvenci pití piva 2x – 3x týdně (62,5 %), stejně jako studenti (60 %) - (viz  

Příloha č. 4). 

Dle rozdělení podle nejvyššího dosaženého vzdělání bylo zjištěno, že především lidé 

se základním vzděláním (75 %) a respondenti s výučním listem (67,9 %) holdují pití piva 

každý den. U dotazovaných s vysokoškolským vzděláním je frekvence pití piva nižší, 50 % 

uvedlo možnost „jednou týdně“ a stejně počet procent byl uveden také u odpovědi „2x – 3x 

týdně“ (viz Příloha č. 4). 

 

Oblíbená značka piva 

 Cílem otázky č. 2: „Jaká je Vaše oblíbená značka piva?“, bylo zjistit  

tzv. spontánní znalost značek piva – tedy zjistit, která značka respondenty napadne jako první 

bez dlouhodobého přemýšlení. Respondenti měli uvést maximálně tři oblíbené značky piva.  

 Na tuto otázku odpovídalo celkem 140 respondentů a díky možnosti uvést i tři 

oblíbené značky piva, bylo získáno celkem 260 odpovědí. Mezi tři nejčastější odpovědi 

respondentů patřily značky Zubr (40,4 %), Holba (13,8 %) a Pilsner Urquell (10,4 %) - (viz 

Příloha č. 2). 

 V Olomouckém kraji bylo od respondentů získáno celkem 135 odpovědí. Nejčastěji 

byla uváděna značka Zubr (45,2 %) a Holba (14,8 %). Tento výsledek je potěšující, neboť obě 

značky jsou součástí společnosti PMS a.s., se sídlem v Přerově. Třetí nejčastější odpovědí 

byla značka Budweiser Budvar (11,1 %), ovšem tuto značku neuvedl ani jeden respondent 
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kraje Zlínského. U respondentů Zlínského kraje bylo za nejoblíbenější značku zvoleno také 

pivo Zubr (35,2 %), dále uvedli značku Pilsner Urquell (14,4 %) a Svijany (13,6 %)   

- (podrobné rozdělení respondentů viz Příloha č. 2). 

Tab. 6 Jaká je Vaše oblíbená značka piva? 

 
Absolutní vyjádření Procentuální vyjádření 

 Zubr 105 40,4% 

Holba 36 13,8% 

Pilsner Urquell 27 10,4% 

Radegast 23 8,8% 

Svijany 18 6,9% 

Budweiser Budvar 15 5,8% 

Gambrinus 12 4,6% 

Velkopopovický Kozel 8 3,1% 

Bernard 5 1,9% 

Heineken 4 1,5% 

Staropramen 4 1,5% 

Zlatopramen 3 1,2% 

Celkem 260 100,0% 

 

Preferovaný produkt 

Kategorie „Preferovaný produkt“ vyplývá z otázky č. 5: „Jakou stupňovitost piva 

preferujete?“ a otázky č. 6: „Který produkt z nabídky pivovaru Zubr a.s. upřednostňujete?“. 

Na otázky ohledně preference produktů odpovídalo 131 respondentů z celkového počtu 140. 

U otázky týkající se stupňovitosti mohli respondenti volit více odpovědí. Celkem bylo 

získáno 220 odpovědí. Téměř polovina respondentů označila za nejvíce preferovanou 

stupňovitost 11° (45,9 %), druhou nejpreferovanější stupňovitostí je 10° (18,2 %) a na třetím 

místě se umístila stále populárnější piva ochucená (9,1 %) - (viz Příloha č. 2). Na Obrázku 10 

lze pozorovat preference stupňovitosti dle jednotlivých krajů.  
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Nejvíce preferovaná stupňovitost
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Obr. 10 Nejvíce preferovaná stupňovitost 

 Více jak polovina respondentů upřednostňuje pivo Zubr Gold (54,2 %) před ostatními 

produkty Pivovaru Zubr a.s. Dalším nejvíce preferovaným produktem je Zubr Classic  

(26,7 %) ochucené pivo Yuzu & Limeta (8,4%). Nejméně preferovaným produktem je Zubr 

Maxxim (2,3 %), což může být způsobeno jeho sezónností. Tento 14° speciál je totiž 

v nabídce spíše v období Vánoc a Velikonoc. Zubr Classic Tmavé neoznačil žádný 

z respondentů (viz Příloha č. 2). Obrázek 11 demonstruje oblíbenost jednotlivých produktů 

Pivovaru Zubr a.s., podle rozdělení respondentů Olomouckého a Zlínského kraje.  

Nejvíce preferovaný produkt Pivovaru Zubr
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Obr. 11 Nejvíce preferovaný produkt Pivovaru Zubr a.s. 

Dle koeficientu Likelihood Ratio existuje závislost mezi upřednostňovanými produkty 

Pivovaru Zubr a.s. a identifikačním znakem pohlaví a věk (viz  Příloha č. 3). 

Třídění druhého stupně dle pohlaví prokázalo, že muži preferují především pivo Zubr 

Gold (57,5 %), čtvrtina respondentů mužského pohlaví uvedla jako druhý nejpreferovanější 
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produkt Zubr Classic (27,4 %). Mezi ženami je nejoblíbenější pivo s ovocnou příchutí Zubr 

Yuzu & Limeta (38,9 %) a také jedenáctistupňové pivo Zubr Gold (33,3 %).  

Co se týče rozdělení respondentů do věkových kategorií, nejvíce preferuje Zubr Gold 

kategorie 36 – 45 let (74,4 %), ale také dvě nejmladší věkové kategorie: 18 – 25 let (60 %) a 

26 – 35 let (46,2 %).  Nejstarší věkové kategorie dávají přednost pivu Zubr Classic, konkrétně 

věková kategorie 46 – 55 let (40 %) a 56 a více let (46,3 %) - (viz Příloha č. 4). 

 

Balení piva 

Otázka týkající se balení piva byla vyjádřena pomocí tzv. baterie. Úkolem respondentů 

bylo ohodnotit na škále od 1 do 5 (kdy 1 byla nejvíce preferovaný obal a 5 nejméně) 

jednotlivé druhy balení piva dle jejich preference. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce 

preferované je pivo točené, získalo nejlepší známku a to 1,09. Oproti tomu pivo v PET lahvi 

dostalo hodnocení nejhorší, a to 4,8. Hodnocení preferencí v kraji Olomouckém a Zlínském je 

uvedeno v příloze č. 5. 

Preferované balení piva
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Pivo z domácího soudku
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Pivo točené

 

Obr. 12 Preferované balení piva 

U této otázky byl proveden také Jednovýběrový T-test. Hodnoty v tabulce jsou 

označeny různými barvami. Žlutou barvou jsou označeny hodnoty s průměrným hodnocením, 

zeleně nadprůměrným a červeně podprůměrným hodnocením. Z testu vyplynulo, že pouze 

pivo z domácího soudku bylo hodnoceno průměrně.  Nejvíce podprůměrně bylo hodnoceno 

pivo v plastovém obalu a nejvíce nadprůměrně pivo točené. Jelikož vyšel Jednovýběrový  

T-test u obou porovnávaných krajů stejně, je uveden pouze v příloze č. 5, kde lze nalézt také 

tzv. Error bar, který názorněji zobrazuje intervaly jednotlivých faktorů. 
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Tab. 7 Jednovýběrový T-test – Preferovaný obal 

 

Test Value = 3                                        

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pivo čepované (do skla) -52,042 130 0 -1,908 -1,98 -1,84 

Pivo lahvové -6,317 130 0 -0,611 -0,8 -0,42 

Pivo v plastovém obalu 11,736 130 0 1,076 0,89 1,26 

Pivo v plechovce 4,569 130 0 0,481 0,27 0,69 

Pivo z domácího soudku 0,524 130 0,601 0,069 -0,19 0,33 

 

Konzumace piva 

Tato kategorie zahrnuje otázku č. 8: „Z čeho pivo nejraději pijete?“, otázku č. 9: 

„S kým nebo při jaké příležitosti nejčastěji pijete pivo?“ a otázku č. 10: „Kde pivo nejčastěji 

pijete?“. Z celkového počtu 140 respondentů odpovídalo na tyto otázky 131 dotazovaných.  

Z výzkumu vyplynulo, že většina oslovených respondentů si točené pivo vychutnává 

nejraději z půllitrové sklenice (81,7 %), z třetinky pije 12,2 % dotázaných. Nejméně pivařů 

zvolilo možnost pití piva přímo z láhve (6,1 %). Odpověď „z tupláku“ nezvolil ani jeden. 

Stejně tomu bylo také při porovnání obou krajů - (viz Příloha č. 2).  

Na základě koeficientu Likelihood Ratio byla zjištěna závislost mezi typem sklenice a 

identifikačním znakem pohlaví (viz Příloha č. 3). Výsledek kontingenční tabulky lze vidět  

na Obrázku 13. Ten ukazuje, že muži nejvíce preferují pití piva z půllitrové sklenice (86,7 %), 

u žen je výsledek poměrně vyrovnaný u půllitrové sklenice (50 %) i třetinky (44,4 %). 

Rozdělení respondentů podle krajů ukázalo naprosto totožné výsledky (viz Příloha č. 4). 
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Typ sklenice v závislosti na pohlaví
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Obr. 13 Typ sklenice v závislosti na pohlaví 

 Respondenti byli dotazování s kým nebo při jaké příležitosti nejčastěji pijí pivo. U této 

otázky mohli uvést více příležitostí. Nejčastější odpovědí bylo, že respondenti pijí pivo 

nejraději ve skupině lidí, s přáteli a známými (39,1 %). Nejméně uváděli variantu odpovědi 

„jen na žízeň“ (7,4 %) - (viz Příloha č. 2). Na Obrázku 14 lze vidět procentuální zastoupení 

odpovědí respondentů dle krajů. Výsledky jsou velmi podobné celkovému vyhodnocení této 

otázky. V obou krajích tedy převládá pití piva ve skupině lidí. 
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Obr. 14 S kým nebo při jaké příležitosti nejčastěji pijete pivo 

 Na otázku kde respondenti nejčastěji pijí pivo, odpověděla většina z nich, že 

v restauračních zařízeních, hospodách či barech (71 %). Na místě konzumace piva nezáleželo  

18,3 % oslovených a 9,9 % respondentů uvedlo možnost odpovědi „doma“ (9,9%). 

Respondenti mohli zvolit také možnost „jiné“ a uvést tak i jiné místo nejčastější konzumace 

piva. Tuto možnost využil pouze jeden z respondentů a uvedl chatu. (0,8 %) -  (viz  
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Příloha č. 2). Obrázek 15 demonstruje jasnou převahu první odpovědi u respondentů 

Olomouckého i Zlínského kraje.  

Místo nejčastější konzumace piva
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Obr. 15 Místo nejčastější konzumace piva 

Koeficient  Likelihood Ratio ukázal závislost mezi místem konzumace piva a jedním 

identifikačním znakem, věkem respondentů (viz Příloha č 3). Všechny věkové kategorie 

respondentů uvedli, že pivo nejraději pijí v restauračních zařízeních. Nejčastěji však tuto 

odpověď volila nejmladší (86,7 %) a nejstarší věková kategorie (80 %). Důvodem může být 

samota starších lidí a možnost si při potí piva v restauračních zařízeních popovídat s přáteli.  

U mladších lidí to může být způsobeno touhou navázat nové známosti. Možnost odpovědi 

„doma“ volila nejčastěji věková kategorie 46 – 55 let (40 %). V této kategorii se nacházel také 

jediný konzument, který zvolil možnost jiné odpovědi, než jaká byla uvedena v nabídce - (viz 

Příloha č. 4). 

 

Nákup piva 

Kategorie „nákup piva“ zahrnuje otázku č. 11: „Kde pivo nejčastěji kupujete?“ a 

otázku č. 12: „Na základě čeho se rozhodujete při koupi piva?“ Na tento soubor otázek 

odpovídalo vždy celkem 131 respondentů. 

Při odpovědi otázku týkající se nejčastějšího místa nákupu piva mohli respondenti 

označit více odpovědí, celkem bylo získáno 199 odpovědí. Na Obrázku 16 lze vidět, že 

dotazovaní respondenti pivo nejčastěji nakupují v restauračních zařízeních, nejméně u stánku 

s občerstvením a na benzínce. V otázce bylo možné zvolit i možnost uvést jiné místo nákupu, 
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než jaké bylo uvedeno v nabídce odpovědí. Respondenti uvedli dvě nová místa, a to 

podnikovou prodejnu a benzínku - (viz Příloha č. 2). 

Místo nejčastějšího nákupu piva
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Obr. 16 Místo nejčastějšího nákupu piva 

Rozdělení respondentů dle krajů ukázalo podobné výsledky, jako jsou uvedeny  

na Obrázku 16. Pivo v restauračních zařízeních kupuje 50 % dotázaných z Olomouckého 

kraje. Oproti kraji Zlínskému mají možnost nakupovat pivo také v podnikové prodejně 

Pivovaru Zubr a.s., což také uvedlo 5,5 % respondentů. Ve Zlínském kraji nakupuje pivo 

v restauračních zařízeních 67,4 % oslovených respondentů - (viz Příloha č. 2). 

Dále bylo zjišťováno na základě čeho, se respondenti rozhodují při koupi piva Zubr. 

V této otázce mohli označit maximálně tři z nabízených šesti odpovědí. Bylo získáno celkem 

345 odpovědí od 131 respondentů. Výsledky výzkumu lze vidět na Obrázku 17, kde jsou 

červeně označeny tři nejvýznamnější faktory ovlivňující respondenta při nákupu piva Zubr, a 

to: chuť, zvyk a cena. Nejmenší vliv má na rozhodnutí o nákupu tohoto piva šíře nabízeného 

sortimentu (viz Příloha č. 2). 
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Co ovlivňuje rozhodnutí při koupi piva

10%

13%

17%

19%

19%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Šíře sortimentu

Kvalita

Dostupnost

Cena

Zvyk

Chuť

 

Obr. 17 Co ovlivňuje rozhodnutí při koupi piva 

 

Respondenty z Olomouckého kraje vede k nákupu piva Zubr především zvyk  

(31,2 %). Pivo Zubr je v tomto kraji vyráběno, tudíž jeho obliba a zvyk nákupu není 

překvapující. Dalším rozhodujícím faktorem je dostupnost tohoto piva (19,6 %) a jeho chuť 

(19,6 %). Ve Zlínském kraji ovlivňuje rozhodnutí o nákupu piva Zubr především jeho cena 

(25,6 %), důvodem může být fakt, že nespadá do kategorie „drahých“ piv.  Následujícím 

významným faktorem je chuť (23,7 %) a šíře nabízeného sortimentu (16,7 %) - (viz  

Příloha č. 2) 

 

Hodnocení piva 

Tato kategorie zahrnuje otázku č. 13: „Podle které z následujících charakteristik 

posuzujete kvalitu piva?“, otázku č. 14: „Cena piva Zubr odpovídá jeho kvalitě:“ a otázku  

č. 20: „Na bodové škále ohodnoťte pivo Zubr:“. Na každou z těch tří otázek odpovídalo 

celkem 131 respondentů. 

Úkolem respondentů bylo uvést, podle které z nabízených charakteristik posuzují 

kvalitu piva. Mohli vybírat z 6 charakteristik: plnost chuti, říz, pěna, vůně, hořkost a čirost 

piva. Každý z respondentů měl označit 3 charakteristiky a celkem bylo tedy získáno 393 

odpovědí. Nejčastěji uváděli, že kvalitu piva posuzují podle jeho řízu, chuti a pěny, což 

demonstruje také Obrázek 18. 
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Obr. 18 Posuzování kvality piva 

 

Oslovení respondenti Olomouckého i Zlínského kraje uvedli, že kvalitu piva posuzují 

podle stejných charakteristických znaků. Lišila se pouze jejich procentuální pořadí. 

V Olomouckém kraji byla kvalita piva nejčastěji posuzovaná podle jeho chuti (31,4 %), dále 

podle řízu (27,9 %) a pěny (20,1 %). V kraji Zlínském se nejčastěji vyskytla charakteristika 

říz (25,9 %), pěna (23,3 %) a na třetím místě plnost chuti (20,6 %) - (viz Příloha č, 2) 

Následující otázka zkoumala, zda si respondenti myslí, že cena piva Zubr odpovídá 

jeho kvalitě. Ze 131 respondentů odpověděla drtivá většina že „ano“ nebo „spíše ano“. 

Procentuální vyjádření odpovědí lze viděl na Obrázku 19. U této otázky nebyla pomocí 

koeficientu Likelihood Ratio zjištěna žádná závislost s identifikačními znaky, třídění druhého 

stupně tedy nebylo vyžadováno (viz Příloha č. 3). 
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Obr. 19 Cena piva Zubr odpovídá jeho kvalitě 
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Z výzkumu vyplynulo podobné hodnocení u obou posuzovaných krajů. Respondenti 

z Olomouckého kraje nejčastěji volili odpověď „ano“ (48,6 %). Odpověď „spíše ano“  

(50,8 %) byla častější u dotazovaných z kraje Zlínského, kde však byla i výrazně vyšší četnost 

odpovědi „spíše ne“ (15,8 %). Jak již bylo řečeno, pivo Zubr nespadá do kategorie „dražších“ 

piv. Oproti tomu jeho kvalita je na velmi dobré úrovni. Tudíž pozitivní hodnocení 

respondentů obou krajů není překvapující (viz Příloha č. 2). 

Vyhodnocení poslední otázky této kategorie probíhalo stejně jako u otázky týkající se 

preference balení piva. Opět zde byla využita tzv. baterie a úkolem respondentů bylo 

ohodnotit pivo Zubr na bodové škále od 1 do 5, jako ve škole. Z výsledků dotazníkové šetření 

vyplynulo, že pivo Zubr dostalo na základě odpovědí respondentů známku 1,98. Lepší 

hodnocení získalo u respondentů z Olomouckého kraje, což lze vidět také na Obrázku 20. 
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Obr. 20 Hodnocení piva Zubr 

 

Tato otázka byla podrobena také Jednovýběrovému T-testu. Hodnota v tabulce byla 

označena zelenou barvou. tzn. že hodnocení piva Zubr bylo nadprůměrné. Přehledné 

zobrazení intervalu pomocí tzv. Error bar nebylo realizováno, jelikož byl hodnocen pouze 

jeden faktor. 
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Tab. 8 Jednovýběrový T-test – Hodnocení piva Zubr 

 

Test Value = 3                                        

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Ohodnoťte pivo Zubr -13,421 130 ,000 -1,023 -1,17 -,87 

 

Známost piva Zubr 

Kategorie „známost piva“ je posuzována pomocí otázky č. 19: „Pivo Zubr vnímám 

jako známý produkt na trhu piva“, otázky č. 21: „Jak se jmenuje 11° pivo Zubr?“ a otázky č.: 

22: „Jaké barvy je etiketa 11° lahvového piva Zubr?“.  

První otázkou této kategorie je hodnocení piva Zubr a jeho známosti na trhu piva.  

U této otázky bylo již z počátku očekáváno velmi pozitivní hodnocení, které se při 

vyhodnocení také potvrdilo. Pivo Zubr je respondenty považováno za známé na trhu piva (viz 

Obrázek 21). Respondenti nejčastěji volili odpověď „ano“ a vůbec neoznačili možnost „ne“. 
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Obr. 21 Vnímání piva Zubr na trhu piva 

 Téměř 100% respondentů Olomouckého kraje vnímá pivo Zubr jako známý produkt 

na trhu piva. A potvrdilo to výběrem možnosti odpovědí „ano“ (67,6 %) a „spíše ano“ (31 %). 

Díky skutečnosti, že pivo Zubr pochází z Olomouckého kraje, nešlo očekávat jiné než kladné 

odpovědi. Ovšem mezi odpověďmi respondentů ze Zlínského kraje bylo i 17,4 % u odpovědi 

„spíše ne“. I přesto je však tento výsledek velmi pozitivní. 
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 Na základě Likelihood Ratio koeficientu byla zjištěna závislost mezi vnímáním piva 

Zubr na trhu piva a identifikačním znakem věk, ekonomický status a okres (viz Příloha č. 3).  

 Pivo Zubr vnímají jako známý produkt na trhu piva zejména lidé ve věkových 

kategoriích od 46 let. Možnost odpovědi „spíše ano“ volili především respondenti ve věku 36 

– 45 let a o něco méně věková kategorie 26 – 35 let. Mezi nejmladší věkovou kategorií je pivo 

Zubr vnímáno spíše jako méně známý produkt. Z tohoto výsledku lze soudit, že mladí lidé 

dávají přednost spíše celorepublikově známějším značkám piva a starší lidé jsou věrní značce 

regionální. Což potvrzuje také rozdělení respondentů podle ekonomického statusu a fakt, že 

pivo Zubr je hodnoceno jako známý produkt především mezi důchodci.  

Při posouzení známosti piva s identifikační otázkou bydliště respondenta, bylo 

jednoznačně zjištěno, že vnímání piva Zubr, coby známého produktu na trhu piva, je nejvyšší 

v okrese Přerov a Olomouc (viz Příloha č. 4). 

Pomocí následující otázky byl zjišťován název 11° piva Zubr. Důvodem zařazení této 

otázky do výzkumu, bylo časté zaměňování názvu tohoto piva s jinými produkty v nabídce 

Pivovaru Zubr a.s. Na tuto otázku odpovídali respondenti slovně, nebyla nastavena žádná 

výběrová škála, šlo o zjištění spontánní odpovědi respondentů na tuto otázku. Pouze 

v případě, že neznali odpověď, bylo uvedeno, aby napsali alespoň „nevím“. Správné 

označení, tedy možnost „Gold“ uvedlo 58,8 % všech dotazovaných respondentů. Špatnou 

možnost „Premium“ uvedlo 16 % dotazovaných a 25,2 % respondentů napsalo  „nevím“ (viz 

Příloha č. 2). Výsledky dle krajů lze vidět na Obrázku 22.  
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Obr. 22 Označení 11° piva Zubr 
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 Prostřednictvím koeficientu Likelihood Ratio bylo zjištěna závislost mezi znalostí 

jména 11° piva Zubr a pohlavím a bydlištěm respondentů (viz Příloha č. 3). 

 Dle rozdělení respondentů podle pohlaví znala správnou odpověď drtivá většina žen 

(88,9%). Mezi muži znala správnou odpověď jejich větší polovina (54 %). Při rozdělení 

respondentů podle okresu jejich bydliště lze vidět, že správný název piva 11° piva Zubr znali 

převážně respondenti v okrese Přerov, Olomouc a v menší míře i Zlín. Ovšem v okrese 

Kroměříž převažovala odpověď špatná, tj. „Premium“ (viz Příloha č. 4). 

Na stejném principu, jako předchozí otázka, byla položena i otázka jejímž úkolem 

však bylo zjistit barvu etikety 11° lahvového piva Zubr. Opět nebyla zvolena žádná výběrová 

škála a otázka byla založena také na principu spontánní znalosti. Pravou barvu etikety a 

možnost „zlatá“ napsalo 56,5 % respondentů. Respondenti často psali odpověď „nevím“ (23,7 

%), ale také odpovídali, že barva etikety 11° lahvového piva Zubr je „stříbrná“ (14,5 %) nebo 

„modrá“ (5,3 %) - (viz Příloha č. 2). Výsledky za jednotlivé kraje zle vidět na Obrázku 23.  
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Obr. 23 Barva etikety 11° lahvového piva Zubr 

Koeficient Likelihood Ratio prokázal závislost mezi znalostí barvy etikety a 

ekonomického statusu dotazovaných (viz Příloha č. 3). 

Tříděním druhého stupně dle ekonomického statusu lze sledovat, že správnou barvu 

etikety znají především lidé zaměstnaní, podnikatelé a důchodci. Stříbrnou barvu uváděli 

studenti a respondenti bez zaměstnání (viz Příloha č. 4). 
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5.2 Vyhodnocení hypotéz 

H1: Lidé s nižším vzděláním preferují pití piva každý den. 

 Při posouzení frekvence pití piva a nejvyššího dosaženého vzdělání, bylo jednoznačně 

zjištěno, že pití piva každý den preferují obzvláště respondenti s výučním listem (72,0 %). 

Hypotéza H1 byla tedy jednoznačně přijata. Lidé s vysokoškolským vzděláním tuto odpověď 

nezvolili ani jednou.   

 

H2: Respondenti nejčastěji posuzují kvalitu piva podle plnosti chuti.  

 Na základě výsledků získaných z frekvenční tabulky bylo zjištěno, že respondenti 

posuzují kvalitu piva především na základě jeho řízu (27,0 %). Plnost chuti se umístila až na 

druhém místě (26,2 %).  Co se týče rozdělení respondentů podle krajů, plnosti chuti jasné 

zvítězila v Olomouckém kraji. Ovšem i přesto fakt, byla hypotéza H2 zamítnuta.  

 

H3: Více než polovina konzumentů ve věku 26 – 35 let upřednostňuje pivo Zubr Gold.  

 Tato hypotéza byla vyhodnocena prostřednictvím kontingenční tabulky porovnávající 

věk respondentů a preferovaný produkt Pivovaru Zubr a.s. Bylo zjištěno, že Zubr Gold 

preferuje především věková kategorie 36 – 45 let. Tato hypotéza H3 se tedy nepotvrdila.   

 

H4: Pivo Zubr vnímají jako známý produkt především respondenti z Olomouckého 

kraje. 

 Hypotéza H4 byla přijata. Výsledky výzkumu ukázaly, že na otázku týkající se 

vnímání piva Zubr, jakožto známého produktu, odpovědělo 67,6 % oslovených respondentů 

z Olomouckého kraje odpovědí „ano“ a „31,0 % dotázaných volilo odpověď „spíše ano“.  

Ve Zlínském kraji byly výsledku podobné, ale respondenti mnohem častěji volili i odpověď 

„spíše ne“. 

 

H5: Nejméně preferovaným obalem piva je PET láhev. 

PET láhev, jakož to obal piva, je často považována za obal podřadný. Proto ani 

výsledek této hypotézy není překvapující. Po vyhodnocení baterie bylo zjištěno, že PET láhev 

je nejméně preferovaným obalem, získala průměrnou známku 4,08, hypotéza H5 byla tedy 

jednoznačně přijata.  
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Analýza výsledků dotazníkového šetření, vytvoření všech potřebných tabulek a grafů a 

vyhodnocení hypotéz se staly podkladem pro sestavení následujících návrhů a doporučení.   

6.1 Shrnutí a doporučení u zvolených kategorií faktorů 

Kvalita piva 

Vyhodnocení otázky, jejímž úkolem bylo zjistit, podle které z uvedených 

charakteristik konzumenti piva posuzují jeho kvalitu, ukázalo, že nejčastěji respondenti uvedli 

říz, plnost chuti a pěnu.  Pivovaru Zubr a.s. tedy doporučuji, aby se právě na tyto tři 

charakteristiky zaměřil nejvíce. Pěna je ukazatelem kvality, kterou může konzument 

rozpoznat jako první, pouhým okem. Proto může často ovlivnit i samotný nákup konkrétní 

značky. Ovšem na kvalitu piva v restauračních zařízeních má vliv především způsob, kterým 

je pivo točeno a podáváno. Často jsou to právě hospodští, kteří záměrně či neúmyslně kvalitu 

piva zhoršují. Pivovar by měl dbát na výběr svých zákazníků „on trade“ a kontrolovat je 

pravidelnými návštěvami. Přece jen jde o jeho image a dobrou pověst značky. 

 

Obliba značky a její známost 

 Obliba značky Zubr v Olomouckém a Zlínském kraji je vysoká. Ze 140 oslovených 

respondentů uvedla většina z nich, tj. 131, že je pivo značky Zubr pije. Jejich úkolem bylo 

také posoudit známost produktů pivovaru na trhu piva. Pivo Zubr je ve větší míře považováno 

za známé mezi konzumenty z Olomouckého kraje. Respondenti z kraje Zlínského, konkrétně 

z okresu Zlín a Kroměříž, byli při hodnocení poněkud skeptičtější. Na základě těchto 

výsledků bych Pivovaru Zubr a.s. doporučila zaměřit se na marketingovou komunikaci 

především v těchto dvou sousedních okresech, ale také v ostatních regionech České republiky. 

Jelikož se jedná o velký průmyslový pivovar, který disponuje dostatečnými finančními 

prostředky, lze uvažovat i o opětovném spuštění televizního reklamního spotu nebo alespoň o 

reklamě v některém z rádií.  

Větší obliby a vyšší známosti lze dosáhnout také motivací konzumentů 

zprostředkováním nějaké výherní soutěže. Prostřednictvím této soutěže může pivovar jednak 

docílit vyšší oblibě značky, ale také přilákání nových konzumentů. Pivovar by se mohl 

inspirovat například soutěží, kterou v loňském roce realizoval pivovar Budweiser Budvar. 
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Příklad takové soutěže by tedy mohl být následovný: 

- soutěžící, který by se v termínu konání soutěže (například 1 měsíc) objednal 3 

světlá půllitrová výčepní piva Zubr Gold, obdržel by spolu s nimi stíratelný 

soutěžní los, 

- ihned po setření losu by tak zjistil, zda vyhrál, či nikoliv. 

Vhodné by bylo propojení soutěže s některou z pořádaných akcí Pivovaru Zubr a.s., 

například s Přerovskými Pivními slavnostmi. Výhrou v takové soutěži by tak mohly být i 

volné vstupenky na tuto populární akci. V jiném případě by soutěžící mohli vyhrát např. pivo 

zdarma, kšiltovku nebo tričko s logem pivovaru, sklenici či jiný reklamní předmět. 

 

Nákup piva 

Je zřejmé, že koncoví zákazníci nakupují pivo Zubr zejména v restauračních 

zařízeních a ve velkoformátových prodejnách. Pivovar by měl tedy usilovat, aby dodával své 

produkty do spousty těchto restauračních zařízení a řetězců typu Ahold, Tesco, Kaufland, aj. 

Velký význam mají nejen tato dvě zmíněná prodejní místa, ale i prodej piva na festivalech, 

kulturních či sportovních akcích. V letošním roce může Pivovaru Zubr a.s. přispět účast  

na Dnech NATO v Ostravě, kde se stane pivem třináctého ročníku tohoto mezinárodního 

setkání. Tato akce každým rokem přiláká spousty návštěvníků a pivo Zubr má díky tomu 

možnost získat nové konzumenty. Proto bych pivovaru doporučila se na tuto akci důsledně 

připravit a nepodceňovat ji 

 

Hodnocení piva Zubr 

Otázka, týkající se ceny a kvality piva, zaznamenala poměrně vysoké pozitivní 

odpovědi. Stejně tomu bylo také při celkovém hodnocení piva Zubr, kdy získalo průměrnou 

známku 1,98. Pivovar si nemůže dovolit pokles kvality, ani nespokojenost zákazníků, ať už 

s cenou, či jiným faktorem. Doporučuji, aby Pivovar Zubr a.s. prováděl pravidelné měření 

spokojenosti zákazníků, čímž může zamezit hrozícím problémům, nebo je alespoň včas 

objevit. Sledováním preferencí a spokojenosti zákazníků, lze včas předejít například nízkým 

ziskům, ztrátě zákazníků nebo naopak vybudovat si se zákazníky dlouhodobé a přátelské 

vztahy. 
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6.2 Preference konzumentů piva značky Zubr 

 Mezi nejvíce preferované produkty pivovaru patří jedenáctistupňové pivo Zubr Gold a 

to zejména u konzumentů ve věku 36 – 45 let, dále desetistupňové pivo Zubr Classsic  

u věkové kategorie 56 a více, ženy dávají přednost ovocnému Zubr Yuzu & Limeta. Na 

základě zjištěných preferencí spotřebitelů pivovaru doporučují zaměřit se především na tyto 

druhy piva a zkusit je nabídnout restauracím, hospodám a barům nejen v Olomouckém kraji, 

ale i v dalších regionech Moravy, ale i Čech. Pivovar by však neměl zapomínat ani na 

zbývající portfolio nabízených produktů, neboť i ty jsou u konzumentů oblíbené, ovšem 

v daleko menší míře.  

 Se stále rostoucí oblibou ovocných piv, by nebylo od věci, obohatit trh piva, zejména 

v letním období o další příchuť. Vedle již produkovaného piva Zubr Yuzu & Limeta, vytvořit 

novou příchuť, např. malina, či černý bez aj. Konkurence je však vysoká, proto by bylo 

vhodné, po zavedení nového ovocného piva, provést promo akci. Rozdáváním ochutnávek  

na ulicích nebo ve velkoformátových prodejnách se nový produkt lépe dostane do podvědomí 

lidí a získá tak na atraktivnosti.   

 Oslovení respondenti preferují především pivo točené, ovšem doba i konkurence tlačí 

Pivovar Zubr a.s. prodávat pivo i v 1,5l PET lahvích. Popularita tohoto obalu se však  

u konzumentů nachází na nejnižším stupni hodnocení a nemyslím si, že by i tržby mluvily 

v jeho prospěch. V tomto případě bych tedy navrhovala, aby pivovar produkci takto baleného 

piva nabízel pouze v letních měsících, kdy může být jeho velikost a snadná manipulace 

populární např. při pořádání zahradních párty, při grilování apod. 

 Není novinkou, že milovníci tohoto alkoholického nápoje si jej dopřávají téměř každý 

den. Nejraději si jej vychutnávají ve skupině přátel, na společenských a kulturních akcích, ale 

také i k dobrému jídlu. Preferují především pití z půllitrové sklenice, v menší míře z třetinky a 

láhve. Pivovar a především jeho zákazníci „on trade“ by se měli snažit zpříjemnit jim tak 

chvíle strávené u toho oblíbeného nápoje. Obohatit svojí nabídku o nejrůznější pivní 

pochutiny, či vytvořit příjemné prostředí pro pravidelné setkávání s přáteli.  
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na analýzu chování spotřebitelů na trhu piva a  

na zjištění jejich preferencí u zákazníků konkrétní značky piva, a to piva Zubr přerovského 

Pivovaru Zubr a.s. Cílem této práce bylo zjištění preferencí všech oslovených respondentů, 

ale také porovnání těchto preferencí mezi respondenty z Olomouckého a Zlínského kraje. 

Zjišťován byl především nejoblíbenější produkt Pivovaru Zubr a.s., názory respondentů  

na kvalitu piva, zhodnocení ceny, důvody koupě piva či oblíbená značka piva, aj.  

Úvodní část je věnována charakteristice Pivovaru Zubr a.s. V jednotlivých 

podkapitolách jsem popsala prvky marketingového mixu a charakterizovala jsem trh piva a 

makroprostředí pivovaru. Jak již bylo zmíněno, tématem mé práce byla analýza preferencí 

zákazníků. Tato problematika, společně se spotřebitelským chováním, je včetně základních 

pojmů vysvětlena a přiblížena v teoretické části. Mezi hlavní pojmy této kapitoly patří 

chování spotřebitele a jeho modely, dále faktory ovlivňující spotřební chování, psychologické 

faktory a typologie spotřebitele.  

Praktická část je založena na dotazníkovém šetření. Před samotným výzkumem byla 

vypracována metodika výzkumu zahrnující přípravnou a realizační fázi. V rámci přípravné 

fáze byl stanoven problém a cíl práce, nástroj sběru dat, přibližný rozpočet, harmonogram 

činností a byly stanoveny hypotézy. Realizační fáze zahrnovala pilotáž dotazníku a samotný 

sběr dat. Data byla sesbírána pomocí dotazníku, jenž obsahoval dvacet tři otázek. Jednalo se  

o otázky otevřené i uzavřené a celkem pět otázek identifikačních, jednu filtrační. Oslovení 

respondenti byli vybíráni náhodně, jedinou podmínkou byl věk, a to věková hranice 

minimálně 18 let. Po sesbírání potřebného počtu dotazníků došlo k jejich vyhodnocení. 

Celkem bylo zpracováno 140 dotazníků a to pomocí programu Microsoft Office Excel a SPSS 

for Windows. Každá vyhodnocená otázka byla patřičně okomentována a v případě potřeby 

doplněna o tabulku či graf. Všechny pomocné grafy a tabulky, včetně dotazníku lze nalézt 

v přílohách (viz Příloha 1 – 5). 

 Poslední část mé diplomové práce obsahuje navržené návrhy a doporučení sestavené 

na základě výsledku dotazníkového šetření. Tyto návrhy a doporučení jsou rozděleny  

do následujících oblastí: kvalita piva, obliba značky a její známost, nákup piva a jeho 

hodnocení a preference. V okamžiku, kdy by se Pivovar Zubr a.s. rozhodl některý z mých 

návrhů realizovat, mohlo by se mu podařit dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků, v lepším 

případě získat zákazníky nové.   
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aj.   a jiné 

apod.   a podobně 

a.s.  akciová společnost 

B2B  Business to Business 

B2C  Business to Customers 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

DPH  daň z přidané hodnoty 

hl  hektolitr 

H  hypotéza 

Kč  korun českých 

l  litr 

např.   například 

PMS  Pivovary Moravskoslezské 

tj.   to je 

tzv.   tak zvaně 

viz  vidět 

HDP  hrubý domácí produkt 

Sb.  sbírky
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